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el dia de tot sants
L’1 de novembre és el Dia de Tots Sants. No s’ha de 

confondre amb  el Dia dels Difunts.

El Dia de Tots Sants l’Església celebra una festa solemne 
per tots aquells difunts que gaudeixen de la vida eterna 
en la presència de Déu. Per això és el dia de «tots els 

sants». No es festeja només en honor als beats o sants 
que estan en els altars i pels quals l’Església celebra en un 
dia especial de l’any; se celebra també en honor a tots els 
que no estan canonitzats ni beatificats però viuen ja en la 
presència de Déu.

Redacció: Agència de Promoció del 
Valencià, AVIVA Onda

Dipòsit Legal: CS 994-2017
Organitza: Ajuntament d’Onda

Edita: Editorial Safrà
Il·lustracions p1: La Fallera Calavera

També anomenada “Nit de les ànimes” o “Nit d’Ànimes”, 
el 31 d’octubre és la primera part de la festa de Tots Sants, 
el moment de l’any en què els morts visiten els vius. Es 
creu que aquesta nit els difunts familiars tornen a casa 
a la recerca d’aliments, calor i confort. Per això, i per tal 
d’ensenyar-los el camí, és costum que a moltes cases 
s’encenguen veles i altres llumenetes de flama, sovint en 
l’interior de cànters i fruits del temps, com carabasses, 

que s’acostumen a decorar. 

En alguns indrets també es fan processons  amb l’aparició 
de les representacions dels esperits dels morts que la 
tradició popular ha creat al llarg dels temps: fantasmes, 
ànimes en pena, esquelets i altres éssers terrorífics. A 
la Comunitat Valenciana, la tradició popular conta que 
esta nit ixen del seu lloc de repòs alguns dels nostres 
avantpassats més mítics, com ara el rei Jaume I.

la nit d’ànimes

el dia deLS difunts
El Dia dels Difunts, també anomenat Dia de les Ànimes, 

és el 2 de novembre. El seu objectiu és orar per aquells 
fidels que han acabat la seua vida terrenal.

La tradició més generalitzada en la nostra cultura és la 
visita als cementeris per honrar els que ens han deixat; és 
un costum molt arrelat portar flors als familiars difunts i 
resar per ells. Normalment s’adorna el cementeri uns dies 
abans i s’aprofita que el dia de Tots Sants és festiu per a 
fer la visita.

Tot i que les làpides són habitualment de marbre, al 
cementeri d’Onda, seguint la tradició taulellera de la 
localitat, podem trobar-ne també de ceràmica; n’hi ha 
de totes les èpoques. La Biblioteca Pública Municipal ha 
editat un catàleg de les làpides de ceràmica que hi ha al 
cementeri, amb textos de Francesc Àlvaro i fotografies 
de Marga Campos, on podem veure l’evolució dels estils 
artístics en la pintura ceràmica funerària.
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lectures
Víctor Labrado. Llegendes valencianes. Criatures mítiques de la tradició oral.

Ed. Bromera.

A banda de tot allò que demostra la ciència i s’ensenya a les escoles, hi ha un món misteriós fet 
de llegendes que formen part de la nostra tradició oral. Víctor Labrado ha elaborat un treball de 
recerca per a presentar-nos criatures com els nyítols, els butonis, la Quarantamaula, el moro Mussa 
o l’home del sac. Francesc Santana s’ha encarregat del repte de posar cara, ulls i nassos, molts 
nassos, a aquests personatges mitològics, alguns dels quals no havien estat mai representats 
gràficament. Amb una edició acurada, aquest volum, prologat per l’escriptor i antropòleg Joan F. 
Mira, presenta els éssers fantàstics més representatius de la cultura popular valenciana.

Francesc Gisbert. La Maria no té por. Llibre dels espantacriatures. Ed. Andana

Tot comença quan Maria se’n va a passar uns dies a ca la iaia. En una habitació molt 
fosca trobarà el llibre dels espantacriatures, els monstres que fan por als xiquets que 
es porten malament. Llegint-ne les pàgines viureu amb Maria una meravellosa història 
i despertareu de la memòria popular els nostres personatges de por, com el butoni, 
la quarantamaula, l’home del sac, la bubota, gegants… i tot al ritme de la música de la 
cançó de la Maria no té por de Dani Miquel.

Carles Cano. Rodolf el Rata. L’home del sac. Col. Llegir en valencià. Ed. Bromera.

L’home del sac és un personatge ben conegut per grans i menuts. A tots ens han dit o 
hem escoltat alguna vegada això de «no et portes malament o vindrà l’home del sac...». 
Però, qui és realment? Manolita, una dona major de la Ribera, ens conta la vida de Rodolf, 
un home malfaener a qui li agrada molt la taverna i molt poc treballar, i ens descobrirà 
que, contràriament al que sempre s’ha dit, l’home del sac no sempre se n’ix amb la seua.

Josep Franco. Llegendes valencianes. Ed. Bromera.

Un drac assola València i tots els pobles que reguen els camps amb l’aigua del Túria. Qui serà el 
valent que li plante cara? Així comença aquest recull que arreplega huit de les llegendes valencianes 
més conegudes i sorprenents, que ens parlen del miracle de Morella, les bruixes de Planes, l’illa de 
Benidorm o la delicada de Gandia, entre altres.

Mariano José de Larra. «El Día de Difuntos de 1836. Fígaro en el 
cementerio». Artículos.

Gustavo Adolfo Bécquer. «El monte de las ánimas» Leyendas
Escolta la narració:
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Enric Valor. “El jugador de Petrer”

Rondalles Valencianes vol. 6. Edicions del Bullent. 
Rondalles Valencianes vol. 5. Ed. Tàndem.

Enric Valor. “I queixalets també”

Rondalles Valencianes vol. 2. Edicions del Bullent.  
Rondalles Valencianes vol. 4. Editorial Tàndem.

Enric Valor. “El dimoni fumador”

Rondalles Valencianes vol. 4. Edicions del Bullent. Rondalles 
Valencianes vol. 7. Ed. Tàndem.

Francesc Gascón “El dimoni xicotet”

Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià. Institut d’Estudis de 
la Vall d’Albaida. 1999.  

“Peret de poca por”

Una divertida versió és la de Llorenç Giménez, El fantasma 
dels ulls blaus. Ed. Tàndem

Enric Valor. “Abella”

Rondalles Valencianes vol 3. Tàndem (edició adaptada) i 
Rondalles Valencianes vol 5. Ed. Bullent.

Francesc Gascón. “El nan saltador”

Rondalles de la Vall d’Albaida i l’Alcoià. Institut d’Estudis de 
la Vall d’Albaida.  

Francesc Martínez Martínez. “La serp Tereseta”

Llegendari Valencià. Institut de Cultura ‘Juan Gil-Albert’.

Joaquim González Caturla. “La metgessa del dimoni”

Rondalles de l’Alacantí. Contes populars, Ed. Marfil.

Jordi Raül Verdú. “La Tia Misèria”

Ed. Marfil.  

Popular. “Peret, Marieta i el mort”

Transcrita per F. Xavier Ferrero i Calatayud. http://
fxavierferrero.weebly.com/peret-i-marieta-i-el-mort.html

Popular. “El dimoni del mas del Pi”

Transcrita per F. Xavier Ferrero i Calatayud.

http://fxavierferrero.weebly.com/el-dimoni-del-mas-de-
pi.html

la maria no té por
Ha arribat el llop ferotge per la nit,
la Maria que sopava li ha tirat un ou 

fregit.

La quarantamaula ha caigut del terrat,
i a la bolangera el perol se li ha trencat.

La mare dels peixos, cucala i el dimoni;
l’home dels nassos, burqueses i el butoni.

No té por, no té por, la Maria no té por (x3)

Els fantasmes ja no tenen llançol
i les bruixes curruixes ja no van de dol,
la serp de tres caps sols li’n queda un
i als dracs de hui en dia,
no trauen foc ni fum.

La vella pinta greixets i pardalots,
la numerota, bruixes i bruixots

La Maria fa festa a sa casa
i a tots els ha convidat

Coques fines, bunyols de carabassa
i tots de riure s’han pixat... S’han pixat!

No té por, no té por, la Maria no té por (x3)

rèquiem
Un rèquiem és una missa de difunts. Al 

voltant de Tots Sants solen programar-se 
concerts d’aquestes peces musicals. El 
més famós és el de Mozart.

El Rèquiem de Mozart era un encàrrec del 
comte Walsseg-Stuppach, amb la intenció de fer-lo passar 
com a obra pròpia i dedicar-lo a la mort de la seua esposa; 
Mozart mai va saber qui li l’havia encomanat.  

El Rèquiem va ser la darrera composició del genial 
músic, que va morir sense acabar-lo: el va concloure el 
seu alumne Franz Xaver Süssmayr. Anys després, un altre 
músic cèlebre, Frédéric Chopin, va demanar que al seu 
funeral es cantara el  Rèquiem de Mozart, i així es va fer.

Són molts els músics que van compondre rèquiems: 
Berlioz, Brahms,  Charpentier, Dvorak, Gounod, Haydn, 
Monteverdi, Saint-Saëns, Schumann, Tomás Luis de 
Victoria i Verdi, entre d’altres.

rondalles

música
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Altres tradicions
La representació de l’obra teatral Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, era habitual a tota Espanya 

per Tots Sants.

És molt apropiada per a l’ocasió, ja que una de les escenes més famoses transcorre en un 
cementeri on es produeixen aparicions de difunts.

El seu personatge principal, Don Juan -que ja havia estat present en El Burlador de Sevilla, de Tirso 
de Molina-, és un jove amoral i llibertí que va batent-se en duel i seduint dones de tota condició 
social. Finalment viu una trobada sobrenatural amb l’espectre de  Doña Inés que, profundament 
enamorada, intercedeix per ell i aconsegueix el seu penediment i la seua salvació eterna.

Al QR podeu veure Don Juan Tenorio, representat per Paco Rabal i Concha Velasco.

A Sòria es reprodueix la lectura de la llegenda El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, amb titelles, monjos 
templers, esquelets i altres espectres.

En la Castanyada, festa tradicional catalana que es remunta al segle XVIII, 
les famílies es reuneixen al voltant d’una taula i recorden els seus difunts 
mentre mengen castanyes rostides. Aquesta tradició també se celebra en 
alguns llocs d’Aragó.

La Noche de los fianos, a Canàries: festivitat en què carrers dels pobles 
s’omplin de fogueres, música i balls.

A Galícia la nit del 31 d’octubre se celebra el Samaín. Aquesta tradició té 
el seu origen en la celebració cèltica de la fi de la temporada de collites. 
Consisteix a decorar les cases amb adorns relacionats amb la mort, ja que 
segons la tradició la nit de Samaín desapareix el límit entre el món dels vius 
el dels morts.

La festa de Tosantos, a Cadis, té una de les seues parts més representatives en els concursos que es fan als mercats. Les 
parades representen escenes de la vida quotidiana, funeràries i de commemoració als difunts  aprofitant els productes 
que venen. Una idea original a la qual se suma la compra de fruits de temporada com les castanyes.

A Jaén, en la localitat de Begígar, els veïns ixen al carrer amb cassoles plenes de farinetes que utilitzen per a tapar els 
panys de les portes de les cases. La tradició diu que aquest ritu serveix per a espantar els mals esperits.
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Els panellets són els dolços típics que moltes famílies 
elaboren per celebrar la festivitat de Tots Sants. Encara 
que l’origen d’aquest costum no queda prou clar, els 
entesos coincideixen en afirmar que prové d’una antiga 
tradició de portar panets xicotets a l’Església o a les 
tombes dels difunts cada 1 de novembre. D’aquesta 
tradició de portar panets o dolços menuts en queda ben 
poc hui en dia, però el costum d’elaborar els panellets 
segueix ben viu.

Ingredients per a uns 50-60 panellets

PER AL MASSAPÀ:
• 500 g d’ametla en pols
• 500 g de sucre llustre (millor si trobeu el sucre en 

pols sense midó). També es pot posar una mica 
menys de sucre i augmentar la quantitat d’ametla en 
pols si no voleu que siguen tan dolços, per exemple 
550 d’ametla – 450 de sucre o 600 d’ametla – 400 de 
sucre.

• 1 clara d’ou + un rajolí d’aigua (també es pot 
substituir la clara i l’aigua per 1 creïlla menuda 
bullida i pelada o moniato, uns 100 g)

• Un pessic de sal

PER A FER ELS PANELLETS:
• Panellets de pinyons: 125 g de pinyons + 1 ou batut 

+ 200 g de massapà (ixen uns 12 panellets)
• Panellets d’ametla: 125 g d’ametla granulada + 1 ou 

batut + 200 g de massapà (ixen uns 12 panellets)
• Panellets de coco: 50 g de coco ratllat + 200 g de 

massapà (ixen uns 12 panellets)
• Panellets de xocolate: 2 cullerades de cacau 100% en 

pols + 50 g cobertura de xocolate negre mínim 70% 
desfeta al bany de maria + 200 g de massapà (ixen 
uns 12 panellets)

• Panellets de café: 2 cullerades de café molt + 1 

cullerada de café líquid + 200 g de massapà + sucre 
llustre per enfarinar-los (ixen uns 12 panellets)

• Panellets de llima: la ratlladura d’una llima + 1 
cullerada de suc de llima + 200 g de massapà (ixen 
uns 12 panellets)

• Panellets de taronja: la ratlladura d’una taronja + 1 
cullerada de suc de taronja + 200 g de massapà (ixen 
uns 12 panellets)

• Panellets de mandarina: la ratlladura d’una 
mandarina + 1 cullerada de suc de mandarina + 200 
g de massapà (ixen uns 12 panellets)

• Panellets de codonyat: 100 g de codonyat + 200 g 
de massapà (ixen uns 12 panellets)

• 1 o 2 rovells d’ou per a pintar els panellets de 
pinyons, ametla i coco (també es pot aprofitar l’ou 
batut que haja sobrat)

Preparacio dels panellets

1. Nota prèvia: encara que la recepta dels panellets 
tradicionals no porta creïlla ni moniato, teniu l’opció de 
substituir la clara d’ou i el rajolí d’aigua de la recepta per 

una creïlla menuda (o moniato) d’uns 100 g.

2. Preescalfeu el grill del forn a màxima potència 
perquè estiga ben calent quan hàgeu d’enfornar els 
panellets.

3. Per a fer el massapà, en un bol gran barregeu 
primer l’ametla en pols i el sucre llustre.

4. Afegiu la clara d’ou i un rajolí molt xicotet d’aigua 
(millor quedar-se curts que posar-ne en excés, ja que 
sempre podem afegir més aigua però no traure’n). Pasteu 
fins a aconseguir una massa compacta, homogènia, 
modelable i que no s’apegue als dits. Si costa molt pastar 

La recepta dels panellets

´
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la massa i veieu que està massa seca, li falta humitat, 
afegiu una miqueta més d’aigua (vigileu de no afegir-ne 
en excés perquè aleshores vos quedarà el massapà massa 
moll). Si preferiu usar creïlla (o moniato) en lloc de la 
clara d’ou i el rajolí d’aigua, bulliu la creïlla (o moniato) 
amb pell i  peleu-la encara calenta, aixafeu-la amb una 
forqueta, afegiu-la al bol amb l’ametla i el sucre i pasteu-
ho tot.
5. El massapà estarà a punt quan la massa deixe 

d’apegar-se als dits. Deixeu-lo reposar un mínim de 30 
minuts embolicat amb paper film perquè no s’asseque.

6. Dividiu el massapà en tants trossos com tipus de 
panellets diferents vulgueu vullgueu fer. Per una porció 
d’uns 200 g de massapà ixen uns 12 panellets.

7. Panellets de pinyons: feu boles amb el massapà, 
passeu les boletes per ou batut i apegueu-hi els pinyons 
pressionant-los amb les mans. Si vos costa que s’apeguen 
els pinyons, mulleu-vos les mans lleugerament amb 
aigua i repetiu l’operació. Un cop fetes les boles, pinteu 
els panellets de pinyons amb rovell d’ou (o ou sencer 
batut) i enforneu al grill del forn durant 2-3 minuts 
aproximadament fins que adquirisquen un bonic color 
daurat.
8. Panellets d’ametles: seguiu el mateix 

procediment que els panellets de pinyons però doneu-
los forma cilíndrica per tal de diferenciar-los.

9. Panellets de coco: afegiu el coco ratllat al 
massapà i torneu a amassar. Feu boles i doneu-los 
forma de mugronet amb les mans plenes de coco ratllat, 
perquè també s’apegue coco ratllat per damunt. Un cop 
els tingueu, pinteu els panellets de coco amb rovell d’ou 
(o ou sencer batut) i enforneu al grill durant 2-3 minuts 
aproximadament fins que estiguen daurats.

10. Panellets de xocolate: afegiu el cacau en pols al 
massapà i torneu a amassar. Ha de quedar una massa de 
color marró fosc. Feu les boles, aplaneu-les una miqueta, 
feu un forat al mig i doneu-los un cop de grill breu fins a 
enrossir, 1-2 minuts. Desfeu una miqueta de cobertura de 
xocolate negre al bany de maria i ompliu de xocolate el 
forat dels panellets amb l’ajuda d’una mànega pastissera 
o una cullera.

11. Panellets de café: afegiu café molt al massapà 
i una miqueta de café líquid (si en posem massa, el 
massapà quedarà massa humit i no podrem formar bé les 
boles). Torneu a amassar. Feu les boles, doneu-los forma 

cilíndrica, empolvoreu amb sucre llustre i feu-los un tall al 
mig imitant els grans de café.
12. Panellets de llima (o taronja, o mandarina): 

afegiu la ratlladura de llima (o taronja, o mandarina) i una 
miqueta del seu suc, amb cura de no humitejar massa el 
massapà. Torneu a amassar. Feu les boles i doneu-los la 
forma que vullgueu (per exemple, de llima, de taronja…).
13. Panellets de codonyat o fruita confitada (com ara 

cireres, meló, taronja…): feu les boles, doneu-los forma 
rectangular i poseu-los damunt codonyat o la fruita 
confitada que trieu. Enforneu al grill fins que enrossisca 
(1-2 minuts). Els panellets de codonyat també es poden 
fer com si foren un caneló, estirant la massa fins que ens 
quede un rectangle llarg i prim, col·locant el codonyat al 
mig com si fora el farcit i embolicant-lo amb el massapà, 
com un caneló farcit de codonyat. Cal enfornar el cilindre 
sencer 1-2 minuts, deixar reposar i, quan estiga gelat, 
tallar-lo a trossos per a obtindre els panellets.

Deixeu que el xiquet invente un panellet i li pose nom. 
Serà el seu panellet. Es convertirà en un mestre pastisser. 
Segur, segur que estarà boníssim.

En altres llocs d’Espanya els dolços típics són els bunyols 
de vent i els huesos de santo.
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Dimarts 27
EIXA POR ME LA MENGE JO
Taller de cuina amb unes receptes monstruosament 
delicioses
A càrrec de Rebombori Cultural
A partir de les 18.00 h
Canal de Youtube de la Biblioteca d’Onda
Activitat familiar

ESCAPE ROOM ESPECIAL TOTS SANTS
Una escape room per a valentes i valents. T’atreviràs a 
entrar?
A càrrec de Rebombori Cultural
A partir de les 19.00 h
Web i xarxes socials de la Biblioteca d’Onda
A partir de 10 anys

Dimecres 28
AMB LA POR A RASTRES
Francesc Gisbert, Almudena Francès, Laia Serna, Miquel 
Puig i Josep Daràs presenten algunes de les llegendes i 
narracions més característiques de l’imaginari de la por 
valencià.
A partir de les 18.00 h
Canal de Youtube de la Biblioteca d’Onda
Públic adult

Dijous 29
TALLER DE MAQUILLATGE DE POR
T’ensenyem, pas a pas, com caracteritzar-te com alguns 
dels personatges de la por més característics.
A partir de les 18.00 h
Canal de Youtube de la Biblioteca d’Onda
A partir de 14 anys

Divendres 30
CONTACONTES: “Por? Qui té por?”
Uns contes de por... que fan riure
A partir de les 18.00 h
Canal de Youtube de la Biblioteca d’Onda
A partir de 5 anys

ACtivitats de la biblioteca d'Onda "Espanta la por 2020”


