
EDITORIAL

EL SOLSTICI D’HIVERN
Quan desembre toca a la 
fi, com cada any, es pro-
dueix l’anomenat solstici 
d’hivern. 
La parauleta dona a en-
tendre que el Sol està 
quiet i sembla no canviar 
de trajectòria durant di-
versos dies al voltant de 
les dates corresponents. 
La paraula solstici prové 
del llatí solstitium que, 
al seu torn, es forma de 
dues paraules: Sol i sta-
tum (estàtic, quiet)
  En el solstici d’hivern el 
Sol aconsegueix el zenit 
sobre el tròpic de Capri-
corn el 21 de desembre 
i marca el començament 
de l’hivern a l’hemisfe-
ri nord. Es considera la 
nit més llarga de l’any. El 
contrari ocorre el 21 de 
juny, quan el sol es troba en el tròpic de càncer i produeix 
la nit més curta de l’any i el començament de l’estiu.

  Tant l’un com l’altre eren festejats antigament per les 
anomenades civilitzacions paganes amb foc, danses i fes-
ta. El solstici d’hivern era molt celebrat pels pobles nòr-
dics d’Europa, pels celtes i per molts pobles precolombins 
d’Amèrica. Els festivals entorn del solstici d’hivern esta-
ven molt arrelats entre les antigues tribus i persisteixen 
malgrat el pas del temps. I malgrat el cristianisme, que va 
intentar abolir aquestes pràctiques paganes per tots els 
mitjans i que, al final, ho va aconseguir posant en pràctica 
la dita «si l’enemic és més fort que tu, uneix-te a ell».
   La festa pagana es va transformar en el Blanc Nadal, el 
foc pels llums i les danses per les cançons de lloança a 
l’esdeveniment del pesebre de Betlem de fa dos mil anys.

 
 Hui, el Nadal se celebra en gran part del planeta, però,  
moltes de les tradicions que comporta, són reminiscèn-
cies dels ritus pagans ancestrals: regals, visites entre 
amics, llums, cants, menjars...
 

  En aquest número es-
pecial de Cel Obert vo-
lem recordar alguns dels 
costums pagans que han 
arribat als nostres dies 
i que continuem cele-
brant, camuflats de pau, 
amor i Nadal. Res més 
lluny, des d’ací, de fer 
apologia d’aquesta festa 
cristiana; però sí consta-
tar que és de les poques, 
o l’única, de l’any que 
manté vives les seues 
tradicions. Oblidades 
van quedar les festes 
que entorn de la sem-
bra, la collita, la matança 
i altres esdeveniments 
inherents al quefer quo-
tidià feien més agrada-
bles els treballs de cada 
època. Fins i tot, la festa 
de la Pasqua, la popular, 

que no la religiosa, està caient en l’oblit absorbida per 
les noves tecnologies. Festa que també, dit siga de pas, 
l’Església va trastocar aprofitant l’equinocci de primavera. 
Hui, les tradicions pasqüeres estan quedant en l’oblit: ni 
catxirulos, ni ous trencats en el front, ni jocs de corda ni 
sabatilles noves...
  Només aquesta època d’hivern, la de Nadal, conserva 
quasi intactes les seues tradicions: Estrenes, regals, nada-
les, reunions familiars, foc, llums, menjars, dolços típics, 
betlem, cavalcades, dites i refranys. 

  De tot això parlarem en aquest número extra de Nadal 
per ser època que conserva i aporta reminiscències d’an-
cestrals festejos. GAUDIU DE LES FESTES.



TRADICIONS NADALENQUES: LES ESTRENES 
Conxa Delgado i Amo
 

    De les múltiples tradicions nadalenques, parlaré ara de les estrenes.     
-   Un moment del Nadal molt cobdiciat, sobretot, per la gent menuda. 
 Es tracta d’una situació del dinar del dia de Nadal, on després d’haver menjat l’olla i els 
dolços corresponents i cantat les nadalenques, arriba el moment de les estrenes. No 
sé si a totes les cases es fa igual, en les famílies que jo conec es fa així: A la taula, la gent 
gran, que és qui estrena a la xicalla, s’organitza per jeràrquic ordre d’edat i la gent me-
nuda va passant, besant la mà de qui li dona les estrenes i arreplegant, normalment un 
sobre, on estan «amagades» les estrenes, o simplement deixant caure els diners de la 
mà. La raó és ben clara, no es dona el mateix a una major que a una menuda i la millor 

manera de no explicitar-ho és amagar-ho en un sobre o, com més modernament es fa, posar-ho al saquet o al calcetí que qui 
arreplega les estrenes porta a les mans. Al mateix temps ha de recitar unes dècimes, que no són altra cosa que felicitacions 
en vers, un paperet amb una poesia impresa, encara que no siga de deu versos, que es repartix en algunes festes populars, 
segons el diccionari de l’AVL. Com per exemple aquesta: 
           Soc el més xicotet de tots // i no conec res del  món // només el pare, la mare //i les neules i els torrons.
   Això és el que ens ha quedat de les estrenes. Però molts de vostès recordaran com s’estrenava al carter, al guàrdia urbà, 
al sereno... Evidentment, eren presents d’altres tipus, generalment aliments que ajudaven a la gent a passar un poc millor 
aquests dies, al temps que es volia agrair la seua labor social i professional... Cadascú donava allò que tenia i podia: pa i 
coques, els forners; bledes, nous, fesols, qui es dedicava a la terra... A canvi, ells donaven una tarja de felicitació del Nadal.
   Conten que l’origen  de les estrenes és pagà. Sembla que Ròmul, als orígens de Roma, va rebre, per celebrar el comença-
ment de l’any, per part de la gent que col·laborava amb ell, unes branques d’olivera. Era una manera de desitjar una bona 
estrena de l’any. Amb el pas del temps, aquest costum es va generalitzar i canviar de data i s’ha anat transformant fins a 
arribar als nostres dies no amb branca d’olivera sinó amb diners a la bosseta. 
   D’aquesta tradició que encara roman, no estaria malament recuperar les dècimes. Podria ser una bona idea per treballar 
en família abans de que arribe el dinar del dia de Nadal.

 BETLEMS______  
 I  PESEBRES_____ 
Víctor Iñurria--_--------------------------------------- 
    
    Ja ha començat desembre i ens arriba el moment delcostum 
cultural de muntar, de forma pública o casolana, els Betlems o 
Pesebres, que transmetran el missatge cristià del naixement d’un 
nen, fill d’una dona molt jove i un home gran, fuster de professió.
   Hi ha una sèrie de tradicions, que diuen que el costum 
del pesebre va nàixer amb Sant Francesc d’Assís, però cal 
matisar, perquè la veritat és que hi ha testimonis pictòrics 
en vitralls, quadres i inclús inscripcions del segle II, com és el 
cas de les catacumbes de Priscil·la, 
en què ja apareix  la imatge d’una 
dona, la Verge Maria, amb el nadó 
Jesuset als braços.
   També al segle III feren a Aleman-
ya, al monestir de Füsen, una re-
presentació plàstica que podríem 
reconèixer com a Betlem, i en al-
tra ocasió, es va trobar un sarcòfag 
romà del segle IV, representant 
l’adoració dels pastors.
   La tècnica tradicional consisteix en fer el pesebre a base 
de suro, branquetes, molsa i figuretes, generalment de 
fang, per ser més econòmiques, representant l’estable, 
amb la mula i el bou, el pare i la mare, i el nadó col·locat 
dins d’un pesebre o menjadora dels animals, amb l’àngel 
anunciador i una sèrie de figures com són els Reis, els Pastors 

i algun animalet.
   A les terres valencians caldria parlar de molts i bons Bet-
lems però com a mínim hem de esmentar els següents:
 
   -El Betlem de Roca de Meliana amb vora de 8.000 figures.
  -El Betlem del  Saló de Cristall de l’Ajuntament de València, 
amb vora de 500 figures, la majoria de persones i la resta 
de complements
 -El Betlem de Tirisiti, d’Alcoi, a base de Titelles de «Peu i 
vareta», que fa les delícies dels infants, amb el seus   -im-
prescindibles personatges, Tirisiti, Tereseta, l’Agüelo i el Sere-
no, a més d’altres. 
  Cal fer especial esment dels coneguts -com a «Pesebres 
Vivents», que es fan -per tot arreu, però que en les terres 

-valencianes destaca des de 1980, el 
-conegut:
 -Betlem de la Pigà de Castelló, -obra 
teatral representada per molts -ac-
tors i músics, amb poemes de Miguel 
Peris i  música de Matilde Salvador, 
destacant els personatges de la Pigà, 
Perot, Quiqueta, el Cacauero, el cego 
Maseo o les Beates. 
 
  I al marge de les creences de les perso-

nes, cada cultura sol tenir uns costums, i ací a les terres valencianes, 
els Betlems (dits Pesebres en les terres altes), encara són hui per hui, 
il·lusió dels menuts, que solen fer-li cas uns dies, i en acabant, tenen 
distraccions més electròniques, que els hi distancien, però així i tot, 
sembla que cal mantenir el que al llarg dels temps ha estat el 
costum nadalenc dels Betlems.

 

                                                      BETLEM DE LA PIGÀ

fotografia d’Antonio Pradas  a «La revista de Castellón y provincia”



GASTRONOMIA  NADALENCA 

    
    Nadal amb sabor de tradició 

Comes Pastisseria i Forn és especialista a fer els famosos 
pastissets de moniato, un dolç molt típic de les festes en la 
Comunitat Valenciana.

  María Comes Fayos

 El Nadal té molts significats. Hi ha qui el relaciona amb 
amor, amb família, regals o gastronomia. És, per des-
comptat, un període per a reunir-se, per a cantar o per 

a compartir junts al vol-
tant d’una taula.

   --El Nadal té color: roig, 
verd, blanc, daurat. Però 
també té sabor. En ma 
casa fa gust de dolç, a 
llar i a tradició.
--Pot ser que estigues 
pensant en el torró, en 

les mantegades o en els polvorons, i podria valdre, enca-
ra que en realitat no em referisc a cap d’aquests dolços 
nadalencs. Per a mi el nadal té un sabor més senzill i va-
lencià. Per a mi, més bé per a nosaltres, el nadal té sabor 
de pastís de moniato. Ens fa gust a record, que podem fer 
si tenim una tradició fornera tan arrelada en les nostres 
venes? 
   Quan algú em pregunta per aquest dolç tan tradicio-
nal, m’agrada dir amb orgull que la recepta té més de cent 
anys i que són 100% artesanals. “Són els millors que tro-
baràs”, solc afegir. 

  El meu pare els fa tal com els feia la meua iaia Doloretes.   
--Li posa molt d’amor al farciment però, sobretot, li dedica 
temps. Tria la millor varietat de moniato, els pela i els cou 
en un gran perol, removent sense descans. És un treball 
ardu, però que val la pena. D’altra banda fa la massa, que 
una vegada enfornada queda fina i extra cruixent. “La re-
cepta és de ma mare, però la meua àvia ja els feia abans 
que ella”, conta Javi Comes, el meu pare, que està al front 
del forn des de fa més de tres dècades. “És un producte 

estrela. Durant el període de les festes 
nadalenques elaborem i enfornem mi-
lers i milers de pastissets de moniato. 
Si us diguera un número em quedaria 
curt”, assegura.

 --L’origen dels pastissets de moniato es 
remunta a l’època del al-Andalus. Van 
ser el resultat de la creació d’una nova 
manera d’endolcir la canya de sucre, 
que va donar pas a una etapa d’es-

plendor de la rebosteria. Els pastissos de moniato es com-
praven al novembre, quan el sucre es feia indispensable 
per a combatre les baixes temperatures. El seu consum 
s’allargava fins a nadal, sent un dels dolços més triats per 
a vestir les taules durant les festes. 
  En això no hem canviat. Els valencians i valencianes 
continuem triant-ho cada any, d’ahi l’àmplia producció 
d’aquest pastisset en Comes Pastisseria i Forn. Continua al 
capdavant dels dolços de nadal, almenys a la nostra casa. 
Encara que, això sí, ara ja no és per a combatre les baixes 
temperatures, sinó per a omplir la nostra llar de tradició 
i record. 

 CANTS TÍPICS: LES NADALES
  Janto Gil

  El poble sempre ha cantat i ballat sense haver estudiat música o dansa.    
-És cosa innata als humans.  El poble pla, els vilans, construïen les seues cançons 
per a cantar a l’enamorada o a l’enamorat i,  amb quartetes simples, s’expres-
saven. No necessitaven res més aquestes senzilles gents per a escampar els seus 
sentiments. De vegades, les rimes també servien per a  cantar històries  divertides 
o de burla o d’esdeveniments històrics. Era el cant pla i senzill del poble, que no 
sabia de corxeres ni compassos musicals, però  les quadrava, les cantava  i les 
ballava.
  Eren cançons molt populars des del segle XV, originàriament profanes amb  la 

clàssica tornada i l’església, que sempre camina a l’aguait d’apropiar-se de les tradicions populars,  no va tardar a divi-
nitzar la lírica d’aquests càntics festius per a convertir-los en lloa del Xiquet Déu, la Mare de Déu o l’estrela de Betlem. 
Van nàixer els coneguts i populars càntics nadalencs amb el nom de Nadales (villancicos, en castellà) allà per mitjan 
segle XIX. 
   Són càntics que s’acompanyen amb instruments senzills, normalment de percussió: simbombes, botelles, cànters 
o panderos. També amb la guitarra o el rabec. Són càntics d’adoració o d’asguinaldo o de retratar històries de Nadal. 
Tots els pobles de tradició cristiana tenen estos cants de nadal i, per descomptat, també a la nostra terreta són molt 
populars i escampats per grups o cantants de renom: Al Tall, Carraixet, Paco Muñoz, Lluís Miquel… 
                                                         Us deixem uns quants enllaços perquè també canteu.       
 
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=NBCcNDUYZ10      
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=MKXtURdJzN4 
                                                         https://www.youtube.com/watch?v=Y9NK57rrxBM 
                                                          https://www.youtube.com/watch?v=Dt8ZfblcPVo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDt8ZfblcPVo%0D


TIRISITI 
 UN BETLEM MOLT ESPECIAL 
 
Rafa Desco

 
 En aquesta edició ex-
tra de CELObert Nadal 
volem remarcar l’in-
terés positiu que té el 
Betlem de Tirisiti que 
cada any, en arribar 
les festes nadalenques, 
es fa a la ciutat d’Alcoi 
(l’Alcoià). La seua sin-
gularitat ve determi-
nada per diverses ca-

racterístiques que fan d’ell una peça única i diferenciada 
de la resta de representacions del cicle de Nadal. D’una 
banda, cal valorar la seua antiguitat: més de cent anys; de 
l’altra, el fet que, a diferència dels altres, aquests són uns 
pastorets de titelles; i amb tot, cal afegir que realment, i 
això pot ser la seua característica més singular, el Tirisiti 
no és exactament un betlem, si més no un betlem a l’ús. 
Pot ser ho fora en el seu origen; hui dia, però, és més bé 
un retaule de la ciutat d’Alcoi en el seu pas del segle XIX al 
XX, que té la seua justificació en aquell.
  El terme «betlem» sembla que queda clar. Pot ser no ho 
és tant, l‘altre terme, el de «Tirisiti». L’explicació habitual 
que en donen els alcoians i les alcoianes és que la perso-
na que manipula el titella, en fer-la parlar, es posa una 
llengüeta en la boca que estrafà la veu del protagonista, 
la qual cosa provoca que aquesta siga més aguda. Així, el 
públic creu escoltar el nom de Tirisiti quan aquest crida a 
la seua dona, Tereseta, i d’ací pren el nom.
  Així, doncs, ens trobem, també nominalment, davant d’un 
betlem de «titelles», al marge del fet que a la dona del pro-
tagonista li diguen Tereseta, o precisament per això.
Ara bé, no es tracta de titelles de fils o de guant, sinó que 
aquests es troben fixats a una xicoteta base de fusta que 
amaga la vareta metàl·lica que, manipulada pel titellaire 
des de davall de l’escenari, les fa avançar tot seguint unes 
guies o camins que hi ha al terra de l’escena. Un tret sin-
gular d’alguns dels personatges principals de l’obra és que 
el titella està fixat només amb un peu a aquesta xicoteta 
base de manera que els braços i l’altra cama són mòbils, 
circumstància que fa que, en girar-les, els seus moviments 
provoquen la hilaritat de públic, justament per l’inesperat 
de la seua mobilitat.
L’obra té dues parts clarament diferenciades: la primera i 
més antiga, recitada en castellà per un narrador, que rela-
ta els fets essencials del naixement i l’epifania, l’adoració 
dels pastors i dels reis d’Orient i la fugida de la Sagrada Fa-
mília perseguida pels soldats d’Herodes. En aquesta part 
només hi ha en valencià unes frases que s’entrecreuen el 
narrador i el venter, Tirisiti, quan aquest nega l’allotjament 
a Josep i Maria, i el narrador –actualment narradora- in-

crepa al venter perquè els deixe passar la nit en la venta.
  La segona part, més moderna i totalment en valencià, 
enllaça amb la primera a través de la figura de Tirisiti, i 
és a partir d’aquest que esdevé un retaule farcit de tipus 
i de  referències de l’Alcoi de finals del segle XIX i primera 
meitat del XX. Hem de pensar que encara no hem eixit 
del marc del naixement i ja comencen a desfilar-hi tot un 
seguit de personatges realment singulars: el sereno, el ca-
pellà que festeja Tereseta, l’avi, l’escolà que toca el cul a 
les beates, un bou que s’ha escapat i el torer alcoià Clàssi-
co que ve a exhibir el seu art i a amansir la bèstia perquè 
Tirisiti remate la faena.
   Després, hi apareixen les comparses de moros i cristians 
i, fins i tot, sant Jordi, moment en el qual el públic llança 
vítols al patró de la ciutat. L’obra acaba quan Tirisiti de-
cideix anar-se’n a la lluna en el globus de Milà, tot aco-
miadant-se del seu públic, i en plena ascensió el globus 
esclata. Tot una mica irreverent i allunyat de l’«esperit» 
del Nadal, però molt entretingut per a un públic divers. 
Al capdavall, tot un exemple de com el relat tradicional 
ha sigut «modernitzat» gradualment amb la intenció de 
mantenir l’interés del públic.
La primera part, més fidel al relat tradicional del Nadal, és 
més seriosa; la segona, més lliure i jocosa, cerca la compli-
citat innocent de l’espectador, que 
en la seua majoria són xiquets i xi-
quetes. Aquesta segona part acaba 
sent un desficaci alegre i divertit, 
una barreja d’elements cristians i 
pagans amb els quals els especta-
dors s’identifiquen plenament.
  Les representacions comencen la 
segona setmana de desembre; pri-
mer, per als xiquets i xiquetes de 
les escoles de la ciutat; i després, 
en acostar-se les dates pròpiament de Nadal, per al públic 
en general, i arriben fins el dia de Reis. L’espectacle té una 
durada aproximada de vint-i-cinc minuts.
   Finalment, cal recordar que si el Betlem va nàixer i va ser 
explotat com a entreteniment públic per iniciativa priva-
da, després dels anys de decadència patida durant la dè-
cada dels anys seixanta i setanta del segle passat, aquest 
ha sigut représ per l’Ajuntament d’Alcoi, que n’ha restau-
rat els titelles, l’escenari i el teatret o barraca de fusta on 
es representa cada any, ara situat en la cèntrica Glorieta 
d’Alcoi. A més, en aquesta darrera etapa, el grup de teatre   
--La Dependent és el responsable de les representacions. 
Tot plegat ha fet possible la seua continuïtat i supervivèn-
cia fins els nostres dies, i n’ha assegurat el seu futur. De-
clarat Bé Immaterial d’Interés Cultural per la Generalitat 
Valenciana. Decret 192/2002, de 26 de novembre. Alta 
distinció de la Generalitat Valenciana al ‘Mèrit Cultural’.

                        El Betlem de Tirisiti - Alcoy (1/2)
                           https://www.youtube.com/watch?v=7-5o7T0lI6o

                        El Betlem de Tirisiti - Alcoy (2/2)
                    https://www.youtube.com/watch?v=87tB78zda5Y

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D87tB78zda5Y


 EL CANT 
 DE LA SIBIL·LA
   Robert Fuster

   De segur que coneixeu el Diccionari català-valencià-ba-
lear, o l’Alcover-Moll (pels seus dos autors). Però potser 
no sabeu que, en bona part, el nostre benvolgut Manuel 
Sanchis Guarner, n’és ben responsable. El diccionari, que 
conté una immensa recopilació de tot el tresor de la nostra 
llengua, es pot consultar en línia en https://dcvb.iec.cat/.
   Doncs bé. Si hi busqueu l’entrada sibiŀla, hi trobareu el 
text d’un article del 1953, on Sanchis Guarner ens informa 
que, la Nit de Nadal, a Mallorca,
 
   En acabar l'ofici de matines i abans de començar la missa, 
puja a la trona un al·lot d'uns dotze anys, que duu un crida-
ner vestit de caire femení amb tuls i sedes brodades, i que 
sosté amb les dues mans una gran espasa lluenta. [...]
Aquell infant [...] canta aquesta arcaica cançó:
                                 Lo jorn del Judici
                       parrà qui haurà fet servici[...]
 

El xiquet va vestit 
d’aquesta manera per-
què representa la si-
biŀla. Les sibiŀles eren 
dones de l’antiguitat 
grecoromana, que 
tenien el poden d’en-
devinar el futur i, per 
això, eren molt vene-
rades. L’Església que, 
malgrat que va ban-
dejar les tradicions 
paganes, no dubtà a 
apropiar-se’n sempre 
que ho trobà oportú, 
posa en boca de la si-
biŀla Eritrea aquests 
versos apocalíptics, 
que es cantaven la Nit 
de Nadal.
  Això durà fins que el 
Concili de Trento va 
prohibir el Cant de la 

Sibiŀla, per considerar-lo un ritu pagà, de manera que cap 
a mitjan segle XVI deixà de cantar-se. Només a l’Alguer i a 
Mallorca la tradició ha perdurat fins els nostres dies. De 
fet, el professor Sanchis Guarner explica que, a Mallorca, 
també va ser prohibit, però el bisbe Joan Vich (que, per 
cert, era d’Alzira) va restablir-lo.
  En el nostre cas, se sap que, abans de la contrareforma, 
es cantaven a la Seu de València i a moltes altres esglésies. 
Podem imaginar-nos l’escena:

   És la Nit de Nadal. Els fidels s’han aplegat a la Cate-
dral per assistir a l’ofici de matines (a la missa del gall). 
Els campaners toquen a matines, desfilen els profetes en 
processó; els de l’antic testament i els del nou, Isaïes, Je-
remies, Daniel, Moisès, David, Habacuc... Santa Elisabet i 
Sant Joan Baptista... fins i tot algun de pagà, com Nabu-
codonosor. Sant Agustí els interroga, un a un, i tots ells 
reciten les seues profecies.

      -- L’última és la sibiŀla, que anuncia l’adveniment del 
Messies, a la fi del món, el dia del judici final.
   Però, en realitat, no cal que ens la imaginem. Perquè des 
del 2012 la sibiŀla torna a cantar a la Seu valentina. Gràcies 
a l’adaptació de Josep Lluís Sirera i al treball de Capella de 
Ministrers (que hi posa la música amb uns instruments 
que reprodueixen els que hi ha als frescos de la Catedral), 
el Cor de la Generalitat, l’Escolania de la Mare de Déu, el 
Gremi de Campaners i els Amics de Corpus, podeu gaudir 
de la Processó dels Profetes i el Cant de la Sibiŀla.

    Però la representació de la Seu de València  no és l’única. 
Els darrers anys, el Cant de la Sibiŀla ha anat recuperant-se 
pertot arreu i, ara, podem escoltar-lo,  en la veu d’un xi-
quet, d’una xiqueta o d’una dona, a Gandia, Ontinyent, 
Teulada, Sueca, Barcelona, Ripoll,  Menorca...

    Així que aquesta vella tradició ja és (ha tornat a ser) una 
bella tradició.

               -Retransmissió completa d’à punt, València, 2018: 
https://www.apuntmedia.es/retransmissions/festes/25-
12-2018-cant-sibil_134_1390427.html
(la processó dels profetes comença cap al minut 31; la si-
biŀla comença a cantar al 47)

 
-Maria del Mar Bonet, Església de la Bonanova, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=nazktL9CCUk

-Ermita de Santa Anna, Gandia, 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=fqRVz_kVAZk

-Església de Santa Caterina Màrtir, Teulada, 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=CdR9CMlSJLQ
(el Cant de la sibiŀla comença al minut 27)



 L’ARBRE DE NADAL
  D’on ve, en realitat? 
  Robert Fuster 
    
   Des de fa més o menys un segle, sembla que les tra-
dicions fan un curiós viatge: primer, d’anada, 
des del vell món d’Europa/Àsia/Àfrica al nou 
món, Amèrica, on es barregen, s’infantilitzen 
i es banalitzen i de tornada a les nostres te-
rres, on les rebem i assimilem, amb gran joia 
(especialment comercial). Passa amb Tots 
Sants, convertits en Halloween i, ara que par-
lem de Nadal, amb els Reis d’Orient substi-
tuïts per una ridícula transmutació del vene-
rable bisbe Nicolau de Mira.
   Al costat del dinar de Nadal, el betlem i els 
Reis, el Nadal ens porta els carrers i els edifi-
cis enllumenats, els arbres de Nadal  i el Pare 
Noel (àlies Santa Claus). D’on venen, i des de 
quan les hem adoptat, aquestes tradicions? 
La resposta és difícil, però hi podem trobar algun rastre.
   Per exemple, potser podem cercar l’arbre de Nadal en 
la tradició escandinava: en moltes mitologies trobem un 
arbre sagrat, símbol de la fertilitat i la vida o, fins i tot, tot 
el món és un gran arbre sagrat, com l’arbre de l’Univers 
dels escandinaus. Diuen que, al segle VII, sant Bonifaci, 
que havia arribat a aquelles terres per evangelitzar-les, 

va arrancar el roure de Tor (ja sabeu com se les gasten 
alguns sants amb els costums pagans) i amb la fusta va 
edificar el primer monestir en aquelles terres; altres 
diuen que, al lloc on hi havia el roure, va plantar un avet 
que simbolitzaria l’amor de Déu pels homes i, per la seua 
forma triangular, la Santíssima Trinitat.
   També hi trobem arrels celtes. Recordeu el crit de gue-

rra de l’Astèrix i els seus: Per Tutatis i per 
Belenos!». Aquest Belenos (o Belenus), déu 
del foc, també l’associaven a un arbre sa-
grat. És possible que els celtes consideras-
sen l’avet com un arbre sagrat, pel fet que 
aquest arbre conserva la seua verdor en ple 
hivern, en aquelles contrades gèlides.
   Però hi ha altres  teories, més properes 
en el temps. A Letònia diuen que Luter, allà 
pel 1510, passejant per un bosc a la vora de 
Riga, va quedar meravellat en veure la llum 
de la lluna reflectida en les branques d’un 
avet i decidí imitar-lo posant espelmes en 
un avet. I, si hem de fer cas de la viquipè-

dia, a Alemanya, pel segle XVIII, les classes benestants 
van començar a decorar els seus arbres de Nadal amb 
espelmes. Cap a finals del XIX, primer a Alemanya, i aviat 
pertot Europa, van anar apareixent els primers arbres de 
Nadal públics. 
    Passats els anys, les espelmes es substituiran per llums 
elèctrics (bombetes incandescents, primer, o leds avui 
dia). 

 REFRANYS I FRASES FETES DE L’HIVERN                                             
_Pasqu Martínez

En aquest butlletí dedicat a les tradicions del solstici d’hivern i del Nadal no podien faltar els refranys i dites populars, 
dels quals n’hem fet un tast.  En podeu trobar molts més a la xarxa,  per exemple: 

 www.tematic.dites.cat i http://elrefranyer.com/tema/estacions-19.

A l’hivern, bona sopa i vi calent - A l’hivern, el millor amic és la carabassa de vi.
A Nadal, l’all al bancal  - A Nadal, neu a la serra i pau a la terra.

A on els frares han fet niu, vés en hivern i en estiu. 
Al qui en hivern d’estiu va, no li preguntes com li va. - Aigua d’hivern, aigua d’infern. 

 De Nadal un mes abans i un mes després hivern és.
De Tots Sants a Nadal, l’hivern formal - Del sol de l’hivern i dels núvols de l’estiu, enganyats eixiu.

Des que Nadal no és passat, l’hivern no és començat - Fins que Nadal no ha passat, l’hivern no ha arribat.
L’hivern vertader, pels Reis el fred primer - La tardor és la primavera de l’hivern - Trist com un dia d’hivern.

Per Nadal allarga el dia un pas de pardal - Pescador de nansa, tot l’hivern a casa.
Quan Nadal cau en diumenge, l’hivern menja - Qui a l’hivern té prou roba, a l’estiu en té de sobra.
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