
30 d’octubre

El divendres 30 celebrarem la Castanyada al menjador.

La nostra festa popular de tardor pretén arrelar als nens i nenes a les tradicions

catalanes i alhora passar un migdia envoltat d’un ambient SEGUR i festiu on les

castanyeres, les castanyes i els fruits de tardor seran els protagonistes.

Gaudirem amb un PRIMER PLAT típic de tardor i descobrirem l’aliment principal que

hem utilitzat per fer-ho.

Ens emocionarem amb el conte de la “vella castanyera”, i tindrem l’oportunitat de

participar en la iniciativa: “la Castanyada és nostra”. Un projecte de conservació de

la cultura a través de les cançons i les dites populars.

“A la tardor CASTANYES I CARGOLS amb banyes”

Bona castanyada a tothom,



EL CONTE DE LA VELLA CASTANYERA

- El conte de la Castanyera Maria per explicar als més petits https://youtu.be/bG0urXf-sLo

Una vegada hi havia una velleta que vivia en una caseta enmig del bosc.

Feia molts i molts anys que a la tardor feia de castanyera. Malgrat l’edat tenia les cames molt fortes gràcies 

al fet de passejar per la muntanya, però ja era una mica curta de vista. A la tardor portava sempre una 

faldilla molt llarga que li arribava fins als peus, un mocador al cap i un cistell a la mà. Quan arribava el temps 

de la tardor, de bon matí abans de sortir el sol, la castanyera anava pel bosc a collir castanyes per després 

poder vendre-les torrades a la seva paradeta del poble. 

Aquella nit havia plogut i encara era fosc quan la castanyera va arribar al bosc. 

Quina sorpresa! N'estava ple, hi havia moltes, moltíssimes castanyes.

La castanyera va estar molt contenta i va començar a collir les castanyes i a omplir-ne el cistell.

Quan va tenir el cistell ben ple, se'n va anar al poble, allà on tenia la seva paradeta. Va encendre el foc de la 

torradora per a poder-les torrar i vendre-les ben calentetes.

Quan ja tenia el foc a punt va agafar el cistell i ... Quina sorpresa! Incrèdula va trobar el cistell completament 

buit, totes les castanyes havien desaparegut. 

https://youtu.be/bG0urXf-sLo


Semblava com si les castanyes haguessin fugit en sentir l'escalfor del torrador.

La castanyera esverada va començar a buscar les castanyes per tot arreu i anava cridant:

- Castanyes, on sou? Castanyes, on us heu posat? On us heu amagat? 

Però les seves castanyes no les va trobar enlloc. De sobte es va posar a ploure, unes gotes ben grosses queien amb força 

a terra i feien grans esquitxos. La castanyera es va aixoplugar a la seva barraqueta de mercat. I enmig d'aquell aiguat la 

castanyera va veure passar davant dels seus ulls una castanya que caminava. 

Amb gran sorpresa va preguntar-se com podia ser que aquella castanya caminés, si les castanyes no caminen pas! Més 

enllà va veure una altra castanya que passejava lentament sota la pluja. Llavors va ser quan va veure que aquelles 

castanyes que caminaven tenien banyes ... I en aquell mateix instant es va adonar del seu error, enlloc de castanyes havia 

collit cargols. 

Hi havia tots els cargols del cistell passejant per allà, n'hi havia per tot arreu: per terra, a la seva caseta, a la seva 

cadira, ... Llavors la vella castanyera va pensar que hauria de tornar al bosc a collir castanyes per poder-les vendre. Va 

marxar cames ajudeu-me cap al bosc amb el seu cistell buit i quan hi va arribar va pensar que degut a la seva mala vista 

més valdria que per no equivocar-se anés cantant la cançó del Cargol treu banya i així s'assegurava que els cargols 

traurien les banyes i ella tan sols colliria les castanyes de debò. Així ho va fer, va collir el cistell de castanyes i 

esbufegant va tornar corrents al poble. I estigueu tranquils que encara hi va ser a temps de torrar-les i vendre-les totes 

ben calentetes, embolicades amb aquelles fantàstiques paperines de paper de diari. 

Conte contat, conte acabat!



LA TRADICIÓ DE MENJAR CASTANYES

- Expliquem als més grans d’on prové la tradició de menjar castanyes?

La tradició de menjar castanyes, present a tot Catalunya, prové de fa molts anys. Com ja 

saps, el dia de Tots Sants és el moment de pregar pels difunts. Antigament, els campanars de 

les esglésies no paraven de sonar per avisar de l’arribada del dia. Fer sonar les grans 

campanes era una tasca tan dura, que els campaners havien de carregar energies. Ho feien 

amb castanyes, el fruit que més abundava en aquella època de l’any. Les solien acompanyar 

amb vi dolç per fer-les baixar i fer passar el fred.

Amb els anys, la figura de la castanyera s’ha convertit en un mite de la festivitat. La 

representem com una dona anciana, humil, amb un mocador al cap i davant d’un torrador de 

castanyes. Aquesta imatge ens arriba de les senyores que venien les castanyes anys enrere. 

Solien servir vuit castanyes en una paperina de paper i animaven a la compra tot cridant: 

“Calentes i grosses, qui en vol, ara que fumen?”.
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Participació a la iniciativa: LA CASTANYADA ÉS NOSTRA!!

- Volem preservar les nostres tradicions i us convidem a compartir cançons, danses, dites i 

refranys de la castanyada o de la tardor.

Enregistreu en audio, o en vídeo una de les cançons o dites que de ben segur cantaran o 

ballaran els nostres nens i nenes i envieu-les als vostres coordinadors

Amb tots el registres elaborarem un cançoner fantàstic que compartirem amb tots els equips

Hi ha cançons molt i molt conegudes tradicionalment, ens agradaria sentir de noves i 

poder anar ampliant la nostra cultura popular.

Us deixem alguns enllaços per escoltar
.
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MARRAMEU
https://youtu.be/LYddn7Pi1Q4

LA CASTANYERA
https://youtu.be/cSmLjM37bM4

EL BALL DE LA CASTANYA
https://youtu.be/3BKthy2aXWQ

VORA EL FOC
https://www.youtube.com/watch?v=1KkhDb44Jsw

VISCA EL BALL DE LA CASTANYA
https://youtu.be/1-9sE3gEn38

LES CASTANYES PETEN PETEN
https://youtu.be/j1bHbfRtBKA
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