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Bona Festa Major!
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Ens retrobarem el setembre.
Us desitgem unes bones vacances!
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Festa major
Conjunt de solemnitats amb què una població
o barri celebra la festa anual del seu patró o
que commemora un fet important de la seva
història o tradició.
Pregó o crida
Discurs que pronuncia una personalitat per
anunciar l’inici de la festa.
Serpentina
Tira estreta i molt llarga de paper, enrotllada,
que es desenrotlla quan es llança tenint agafat
un dels extrems.
Confeti o paperets
Petits retalls de paper que es tiren a grapats
en festes i celebracions. Llançaven serpentines
i confeti.
Cercavila
Acte de recórrer els carrers del poble amb la
música abans de començar una funció o una
festa. La cercavila ha estat molt lluïda.
Gegant-a
Figura d’entremès consistent en un ninot de
fusta i cartró de grans proporcions.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol dir
escaquer. La solució correcta era la 4. Tauler
de joc amb quadres blancs i negres en què es
juga als escacs o a les dames. El guanyador
ha estat el Fernando Marcén Albero, sergent
del Servei de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil de Mollet del Vallès.
Ara preguntem què vol dir a les petites?
1. Pel cap baix.
2. Cap a la matinada.
3. Al detall.
4. Minuciosament.
Per concursar, heu d’enviar la resposta de
l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La persona que l’encerti i guanyi el concurs tindrà
de premi el llibre Etnobotànica de Gallecs de
M. Àngels Bonet i altres (CEM) i una motxilla
de cotó estampada al Taller Alborada.

Colla
Nombre de persones aplegades deliberadament
per a un fi.
Cobla
Conjunt d’instruments forts, la majoria de vent,
per tocar a l’exterior, especialment el que toca
sardanes.
Ballada
Composició musical, instrumental o vocal, pròpia
per dansar.
Capgròs-ossa, nan-a
Figura folklòrica formada per una persona amb
el cap ficat dins un gran cap de cartró, grotesc,
que li dona l’aspecte de curt de cos.

A Webs
Alegria que és Festa Majora
Diables del Vallès Oriental. Una colla de
mots de foc i festaa
Diccionari castellera
Festa major. Ballem?a
Gegants del Vallès Oriental. Una colla de
mots de festa i majestata
Gitanes del Vallès. Una colla de mots de
ball de plaçaa
Paraules de Festa Majora
Terminologia de les festes de Menorcaa
Vocabulari de les festes de Santa Teclaa

Envelat
Recinte cobert, fet amb veles, que imita una
sala de ball, molt associat a les festes majors.
Vot del poble, vot de la vila
Prometença feta a Déu o a alguns sants, gairebé
sempre amb motiu d’alguna pesta o calamitat
pública, que obliga un poble o una vila a celebrar
la festa d’algun sant, fer una processó, celebrar
alguna missa o alguna altra pràctica piadosa.
Cavallets
Atracció infantil de fira consistent en diversos
elements per seure-hi, sovint amb formes d’animals o de vehicles i de vegades amb moviment
autònom, que estan instal·lats sobre una única
plataforma giratòria accionada mecànicament.
Fanalet
Fanal fet de papers de colors utilitzat com a
guarniment en les revetlles i les festes.
Capvuitada
Dia que fa la setmana justa d’una festivitat, d’un
esdeveniment.
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