Nova proposta educativa per a

La Nit de les Ànimes

Activitats per a grups a partir de 1r de Primària
Una proposta per conèixer els rituals d’una de les festes més
assenyalades del Tradicionari de Mallorca

La cultura de la mort a Mallorca s’ha desenvolupat a través de ritus
funeraris i, col·lectivament, en la celebració de la festa més important
de la tardor, el dia de Tots Sants i la diada de Difunts. La importància
de la festivitat de Tots Sants es reflecteix en la gran quantitat de
tradicions i costums que l’envolten. Costums que tenen uns
components que es mouen entre la devoció i el respecte de cap als
avantpassats i la celebració de la por lligada a l’obscuritat de la mort.
La tradició medieval de les danses de la Mort, que ens presenten la
Mort com a realitat sobtada i que ningú pot evitar; la de les cançons de
Mort, composicions orals cantades en el curs d’una cerimònia per
plànyer la mort de persones estimades; i les tradicions lligades a Tots
Sants han generat un patrimoni immaterial que ens fa palès la
importància del tema en la cultura mallorquina.
Us presentam una sèrie de propostes i activitats per donar a conèixer
als infants totes aquestes pràctiques rituals que caracteritzaven la
celebració de la Nit de les Ànimes a la nostra illa.

JOCS I PASSATEMPS DE LA NIT DE LES ÀNIMES
 Presentació amb el pòster “Nit de les ànimes”
Repassarem el sentit de la festa i la seva història. Els elements,
rituals i personatges que surten al pòster ens il·lustraran tota
una tradició que ens ve de lluny i que actualment es molt poc
coneguda en detriment del famós Haloween. Descobrirem que
la nostra festa d’arrel no és tan llunyana d’aquella festa celta
que el migrants irlandesos implantaren en terres
nordamericanes. Al cap i a la fi all hallows eve (halloween)
significa Nit de totes les ànimes.

 Laberint
Ja sabeu que en aquesta nit, la porta del món dels difunts i el
món dels vius està oberta i les ànimes poden visitar ca seva per
unes hores. En moltes cases els marquen el camí amb
espelmes i els deixen tot preparat per acollir-les: plat a taula,

llit apunt i petits presents en forma de panellets o bunyols.
Aquestes animetes s’han perdut... Els ajudareu a arribar a
casa?

 Qui és qui?
A molts indrets, en la nit de les ànimes els infants es vesteixen
amb fresses terrorífiques, per representar que són ànimes en
pena que tornen de l’ultramón. Així comença un joc d’acapte de
casa en casa, en que els infants van demanat llepolies...

 El teu altar
Quan mor algú estimat, ens agrada recordar-lo i reviure els
bons moments que hi vàrem compartir. Les tradicions de la Nit
de les Ànimes ens ofereixen l’oportunitat de gaudir, ni que sigui
per unes hores, amb la idea de que avui tornen per visitar-nos, i
preparar-los una bona rebuda.

 Embullats
Durant la Nit de les Ànimes, arreu del món es duen a terme
rituals per honorar els difunts i celebrar per unes hores la seva
presència en el món dels vius. Hi ha tant de moviment que
alguns dels personatges més coneguts s’han embullat. Sabries
identificar-los?

 Paga o plora!!!
Ha arribat l’hora que et preparis per l’acapte: Paga o plora!!! Si
vols espantar de bon de veres, caldrà que duguis una màscara
adequada. Vols anar de mòmia? De dimonió? De jaiabruixa? Fes
la teva careta i decora-la!!!

COM CONCERTAR L’ACTIVITAT
L’activitat està disponible com a activitat educativa a realitzar a
l’aula.
L’enfocament de l’activitat la fa idònia per a alumnes de primer
a quart de primària
Característiques de l’activitat i condicions de contractació:
-

Durada de l’activitat 45 minuts/ 1 hora
Preu de l’activitat: gratuïta
Aforament: grup classe
Nombre de sessions: Cada centre pot sol·licitar un màxim de
5 sessions
- Disponibilitat de l’activitat: del 15 d’octubre al 15 de novembre
- PER A MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:
info@mallorcaliteraria.cat
- També podreu descobrir més sobre el Tradicionari de
Mallorca visitant el web www.tradicionaridemallorca.cat

