
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R A D I C I O N S  C A T A L A N E S  
 
Quines festes tradicionals tenim? 

Festes de collita 
Són festes habituals al voltant d’un element agrícola típic de determinada 
regió. En són exemple: la Festa de la Cirera a 14 poblacions entre Ceret i La 
Vall de Gallinera, la Xatonada del Penedès, la Castanyada al Montseny i altres 
punts de la Catalunya Oriental, la Calçotada de Valls, la  Festa de 
l'Arròs a Bagà, etc.  
També existeix relació entre les 
festes majors i les de Sant Joan que 
commemoren els solsticis, tan 
importants per al conreu. 

Altres festes de menjar 
Altres celebracions que no tenen 
relació directa amb la collita són: 
- l'Aplec del Cargol de Lleida,  
- la ‘mocadorada’ valenciana, que 
representa una ofrena d'amor en 
forma de fruites i hortalisses 
embolcallades amb un mocador 
- la tradició pasqual de menjar la Mona per Pasqua. 

Festes de memòria fundacional 
La memòria històrica és un fet fonamental en moltes festes dels Països 
Catalans i adquireix una importància especial a totes les terres antigament 
poblades per musulmans. Això explica la quantitat de festes populars 
associades amb la Reconquesta, en especial els Moros i Cristians, que se 
celebra a pobles de la meitat sud del País Valencià, com també 
a Lleida, Mallorca, i alguna població de la Manxa i Múrsia. 

Festes d’orígens pagans 
La gran majoria de les festes se celebren en dies associats a la tradició 
cristiana, no obstant això, moltes d'aquestes festes tenen una clara arrel 
pagana. 
Altres festes són encara més mitològiques, com la Dansa de la mort a Verges, 
que se celebra per Pasqua però que s'assembla més a una dansa tribal 
primitiva, o les festes on intervé el bestiari com el drac. 
Un dels millors exemples d'una festa de foc i bèsties típicament catalana és 
la Patum de Berga, que és patrimoni de la humanitat des de 2005. 

Festes cristianes 
Hi ha festes que sembla que arrenquen precisament amb la idea d'homenatjar 
un sant, com la Diada de Sant Jordi o la de sant Vicent màrtir i sant Antoni 
Abad, dia dels animals. 
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Altres festes també són clarament cristianes, com les processons de 
la Setmana Santa , els romiatges o les festes del Corpus Christi. 
Carnestoltes és una festa desenvolupada gràcies al cristianisme però que té 
poc de religiós i molt de pagà.  
Els carnavals tenen diversos 
elements, com ara carrosses, 
danses i correfocs, però el 
principal és la desfilada de 
festers vestits en disfresses 
satíriques o fins i tot, de gust 
dubtós.  
A moltes llars catalanes també 
són celebrades Nadal, Pasqua i 
la Mare de Déu de l'Assumpció. 
Per Pasqua destaca  la Passió (Cervera, Esparreguera, Molins de Rei, entre 
altres) i les Via Crucis vivents, de les quals destaquen les 
d'Alzira, Benetússer, Torrent i Moncada. 
Les festes cristianes també han desenvolupat tradicions úniques als Països 
Catalans, com el costum de l'ou com balla.  

Festes Concurs 
El concurs festiu més destacat són els castellers, que 
protagonitzen totes les festes de la Catalunya Central i 
el Camp de Tarragona. Altres concursos arrelats arreu del 
territori són els carrers engalonats i 
les enramades (carrers adornats de flors) com les 
d'Arbúcies i Sallent -festes d'interès nacional- o els 
concursos de carrosses. Un concurs de foc és 
el Concurs Internacional de Focs d'Artifici de la Costa 
Brava. 

La festera major és un element festiu que prové del medieval i és l' elecció 
de la pubilla o festera major. El nom de pubilla vol dir l'hereva, o bé filla 
major. Ha de lluir durant totes les festes indumentària tradicional, i 
ocasionalment algun escut o bandera del poble o del país i una corona.  

Elements de les festes tradicionals catalanes 
El Foc és un element essencial en les festes tradicionals de Catalunya. Des 
del Ball de diables, a la Festa de Sant Joan fins a la Flama de Canigó, aquest 
element hi és present d’una manera o altra. 
La pirotècnia és l'eix de moltes festes tant familiars com majors. Des de 
les traques de casament, passant per les mascletades, batalles de focs 
d'artifici anomenades "cordades", els correfocs de la Patum de Berga, de la 
Festa Major de Vilafranca del Penedès i altres festes semblants. 
 

 

 

 
Els gegants van néixer al s. XIV. Van ser l’excusa per explicar les Santes 
Escriptures d’una forma 
amena pel poble, que no 
sabia llegir ni escriure, 
durant les Festes de 
Corpus. 
Per aquesta necessitat, a 
algú se li ocorre de fer 
una obra de teatre 
itinerant. Aquesta 
comptava amb el drac 
(representant el mal), el 
lleó, l’àliga, el bou i 
l’home (els quatre evangelistes), els arcàngels, el rei David amb Goliat (heus 
aquí un dels primers gegants), Sant Cristòfol amb el nen a coll (un altre 
gegant),... Naixia llavors una riquesa folklòrica que ha perdurat sis segles o 
el que és el mateix, més de trenta generacions. 
Amb tot això, les figures es “privatitzen”, es 
converteixen en propietat d’un  gremi que se’n fa 
càrrec durant tot l’any. Els gegants es 
converteixen en propietat municipal juntament 
amb les àligues i llavors els sorgeix parella, les 
gegantes. 
Dins el bestiari de cercaviles i correfocs trobem 
figures com els Dracs, éssers mitològics que 
s’han incorporat a les nostres tradicions. 
Els nans i capgrossos es coneixien antigament 

amb el nom de carasses. La primera 
documentació que en parla data del 
segle XVIII però de ben segur que n’hi 
havia abans. 
La bruixa és un altre personatge mític 
habitual a les festes del Pirineu català. 

Balls tradicionals dels Països 
catalans 

Balls molt típics de Catalunya són:  

� la sardana, es sap dels seus inicis al s.XVI però no serà fins al XIX 
que es cita en documents;   

� el ball de bastons, sembla que té els seus orígens en la 
representació de lluites entre dos grups ;  

 

  



 
 
 

� el ball de bot i els cossiers de les Illes;  

� les danses de pastoret del País Valencià; i el contrapàs i 
la marratxa d'Andorra.  

� La moixiganga és, però, sense dubte el ball més típic de tots, 
originant al segle XV al País Valencià.  

� El ball de diables.  
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