
Edat recomanada: A partir dels 8 anys

Activitat 3:

Llegim sobre falles, haros, halhes i brandons!

Vols descobrir la festa i alguns dels seus mots clau?
Vinga, endinsa’t en aquest breu text!

Les festes del foc dels solsticis als Pirineus van començar fa molts anys,
quan les persones que habitaven en aquestes regions li demanaven a
l’astre Sol la seva llum i protecció. Se celebren durant el solstici d'hivern i
d'estiu, els dos moments de l'any en què canvia la durada del dia.

Unes setmanes abans de començar la festa, els i les
fallaires preparen els troncs o herbes que cremaran durant
la celebració; són les falles, també conegudes arreu del
territori fallaire com a: haros, halhes o brandons!

S’utilitzen diferents materials per a preparar les falles. En molts llocs, primer
s'asclen i després s'hi posen tascons perquè es cremin millor. A l’Aragó i a
Catalunya, quan la foguera del faro ja és ben gran, els fallaires i les fallaires
calen foc a les falles i comencen la baixada cap al poble, mentre dibuixen
una serp de foc a la muntanya.

Quan els fallaires arriben al poble, fan un recorregut pels
carrers amb les falles enceses a les espatlles. La resta del
poble els anima, canta, balla i els espera a la plaça del
poble on, sovint es crema una foguera o falla major.

Qüestió 1: Busca una petita descripció per a les paraules ressaltades al text i
després, fes un dibuix que les representi a la taula de la pàgina següent:

Pots buscar tota la informació que necessitis sobre el món fallaire al Museu
Virtual!

https://prometheus.museum/ca/
https://prometheus.museum/ca/


Paraula Descripció Dibuix

Falles

Asclar

Tascó

Faro

Falla major

Qüestió 2: Com es coneix el lloc més alt on encenen una foguera? Com es diu
aquest lloc al Berguedà?



Qüestió 3: Què són els solsticis? Saps quan se celebra el solstici d’estiu? I, el
d’hivern?


