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LA CASTANYADA

• La Castanyada és una festa popular dels Països Catalans, tot i que en molts 
llocs s'ha perdut a diferència de Catalunya, que se celebra el dia de Tots 
Sants, tot i que darrerament se n'ha desplaçat la celebració a la vigília 
d'aquesta diada, la nit del 31 d’ Octubre.

• La castanyada catalana prové d'una antiga festa ritual funerària. Consisteix 
en un àpat en què es mengen castanyes, panellets, moniatos i fruita 
confitada. La beguda típica de la castanyada és el moscatell. Pels volts 
d'aquesta celebració, les castanyeres venen castanyes torrades i calentes 
al carrer, i generalment embolicades en paper de diari anomenat 
paperina.



HISTÒRIA

• La castanyada s'origina a finals del segle XVIII i deriva dels antics àpats 
funeraris, en què no se servien altres menjars que llegums, fruita seca i els 
pans votius de l'oferta als difunts en els funerals, coneguts més popularment 
com a panellets. L'àpat tenia un sentit simbòlic de comunió amb les ànimes 
dels difunt i tot torrant les castanyes, es resaven les tres parts del rosari pels 
difunts de la família.



FIGURA DE LA CASTANYERA

• La castanyera es representa com a una dona vella, vestida amb roba 
pobra d'abrigar i amb mocador al cap, davant d'un torrador de castanyes 
per a la venda al carrer, amb faldilles molt amples i folrades, i amb 
davantal. 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.

• Donaven vuit castanyes per un "quarto", equivalent a tres cèntims de la 
nostra moneda actual. 



• Les castanyeres anunciaven amb 
un crit especial que deia:

Calentes i grosses, qui en vol, ara que 
fumen?

• Els nens, per fer-les enfadar, els 
cridava: 

Petites i dolentes! De les vuit, set les 
pudentes!



LA FESTA

• La festa consisteix a realitzar una foguera i, un cop hi ha brases, s'hi col·loca 
a sobre un cilindre metàl·lic amb forats a la base anomenat tambor o, en 
algunes zones, tixolo. Sobre aquest recipient, o un altre per l'estil, s'estenen 
les castanyes a les quals prèviament se'ls ha realitzat un tall en un extrem 
perquè no saltin o explotin. Un cop rostides es pelen i es mengen.

• És comú ensutjar la cara amb les restes de la foguera, saltar les fogueres, ja 
que porta sort així com realitzar diferents jocs tradicionals, explicar contes i 
cantar cançons populars.




