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2 de novembre de 2008

Castanyada i
Tots Sants



La diada de tots sants
Tots sants és una festa que se celebra el dia 1 de novembre. Aquesta

festivitat és una de les més antigues del món cristià. El seu origen es troba a
primeries del segle VII, quan el papa Bonifaci IV en comptes de fer enderrocar el
Panteó de Roma (el temple pagà de tots els déus), que Marc Agrippa havia fet
construir en honor a Júpiter, i en memòria de la victòria de l'emperador August
sobre Marc Antoni i Cleòpatra, el purificà i consagrà en honor a la Verge i tots els
màrtirs. Així mateix disposà que cada any fos celebrada una festa en la diada de la
seva dedicació. Aquest dia se sol fer una missa en honor als morts, i després
s'acostuma a anar al cementiri a dur flors als difunts.

El costum de visitar als difunts és d'origen romà i per això és un tret comú
a totes les cultures influïdes per l'antiga Roma. Antigament, però, aquestes visites
es feien en les èpoques de les collites.

Aktiviteter på höstfesten
Den 2 november klockan 14.00 firar vi Alla helgons dag. Detta gör vi i en

lokal som ligger på Wiboms väg 10 i Solna (man måste gå ner två trappor).
Närmaste T-banestation är Västra Skogen (se karta på nästa sida).

Som vanligt äter vi lite "pa amb tomàquet" med tilltugg och självfallet
även panellets. Priset är 25 SEK för medlemmar och 50 för icke medlemmar. För
barn är det gratis.

OSA senast den 30 oktober, antingen via mejl till
info@lesquatrebarres.org, eller genom att ringa till Èric Torra (070 412 57 14)
eller Josep Puigdemont (070 748 97 68).

Vi ses där!

Torsdagsmiddagar
Torsdagen den 30 oktober klockan 19.00 äter vi middag i vanlig ordning

såsom vi brukar göra den sista torsdagen varje månad. Men den här gången blir
det på restaurang Pelikanen (Blekingegatan 40, T-bana Skanstull). Efter
middagen får vi chansen att prata med en grupp från CDC, med bland annat
Artur Mas, CiU:s ordförande, och Carles Gasòliba.

OSA senast den 27 oktober. Ring eller mejla (se ovan).



Activitats per a la festa de la tardor
El dia 2 de novembre a les 14:00 celebrarem la diada de Tots Sants (o la

Castanyada). Disposarem del local d'una associació de veïns situat a Wiboms Väg
10, Solna (s'han de baixar 2 pisos). La parada de metro més propera és Västra
Skogen (vegeu el mapa a la pàgina següent).

Com sempre farem una mica de berenar amb pa amb tomàquet, formatge,
embotits, i tot i que no hi faltaran els típics panellets. El preu és de 25 SEK per als
socis, i 50 per als no socis. Per a la mainada és gratis.

Cal que confirmeu l'assistència abans de dijous dia 30 d'octubre, podeu fer-
ho enviant un correu a info@lesquatrebarres.org, o bé trucant a Èric Torra (070
412 57 14), o Josep Puigdemont (070 748 97 68).

Us hi esperem!

Sopars dels dijous
Dijous 30 d'octubre a les 19:00, farem el sopar que acostumem a fer el

darrer dijous de cada mes. Aquesta vegada el farem al restaurant Pelikanen
(Blekingegatan 40, T-bana Skanstull). Després del sopar tindrem l'oportunitat de
parlar amb una delegació de CDC, amb Artur Mas, president de CiU, i Carles
Gasòliba entre d'altres.
Per venir a aquest sopar cal que confirmeu l'assistència abans del 27 d'octubre als
telèfons, o correu electrònic, de més amunt.

Són propis d'aquest dia tres menjars especials: castanyes torrades,
moniatos, i un tipus de pastisset fet de variades maneres, i segons els indrets, que
en molts llocs reben el nom de panellets. De panellets n'hi ha de molts gustos,
com ara de coco, de xocolata, d'ametlla, de cafè, etc. Abans els padrins regalaven
els panellets als seus fillols, com per Pasqua els donaven la mona.

És també característic d'aquestes dates la figura de la castanyera, que en aquells
temps eren molt diferents de les d'avui. Vestien de manera pròpia. Duien unes
faldilles de sargil molt amples i folrades, amb davantal de cànem i llana. Al cap
duien una caputxa blanca de llana, molt llarga, que els arribava fins més avall de
mitja faldilla. La duien lligada al coll i a la cintura. El bagatge de les castanyeres
era també ben diferent del d'ara, empraven fogons de terrissa semblants a una
copa, i així eren anomenats. Encara avui a Girona s'anomena La Copa a l'espai
destinat a l'ocupació de les castanyeres a les fires de Girona, celebrades pels volts
de Tots Sants. [font: viquipèdia, http://www.viquipedia.cat/]
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Com arribar-hi: agafeu el metro fins a Västra Skogen (línia blava),
seguiu el recorregut del mapa. A Wiboms väg 10, baixeu dos pisos. A la
porta hi diu "bofinken".

Hitta dit: ta tunnelbanan till Västra Skogen (blå linjen), följ den
markerade vägen på kartan. På Wiboms väg 10, gå två trappor ned. Det står
"bofinken" på dörren.

Propers actes programats
• Exposició sobre Barcelona al museu d'arquitectura d'Estocolm.
• Després de festes nadalenques — Torronada. Ens reunirem per menjar
torrons, i si els pares ho volen, els més menuts podran fer cagar el tió.
• A mitjans d'abril celebrarem la diada de Sant Jordi.
• No oblideu que el darrer dijous de cada mes acostumem a fer un sopar.

Kommande activiteter
• Utställning om Barcelona på Arkitekturmuseet.
• Efter jul och nyår — Torrófest.
• I mitten av mars — Årsmöte.
• I mitten av april — Sant Jordi.
• Vi träffas alltid den sista torsdagen i varje månad på någon restaurang i
Stockholm.

Mapa/Karta




