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Tots Sants
nien al voltant de la tomba familiar i, entre altres rituals, oferien flors als morts en senyal de
vida eterna. La religió romana, en la qual eren
molt habituals les ofrenes, també creia que calia
deixar menjar als difunts.
L’Església ha mantingut aquesta celebració i
recorda de manera especial totes les persones que
han deixat petjada. Des de l’escola, pensem
que és important continuar donant sentit a
aquesta festa, explicar-ne el significat i mantenir-ne la celebració. És una manera d’anar a les
arrels de la nostra cultura i renovar el sentit
profund del mot «sant».
Parlar de la diada de Tots Sants és parlar de
tradició i de festa. A l’escola celebrem la Castanyada i de ben segur que en molts cursos fem
panellets i, sovint, ens disfressem. A cada curs i
a cada edat se celebra de manera diferent.
Però, per sobre de la tradició de les castanyes i
els panellets, cal preguntar-nos pel seu sentit.
Diríem que la festa de Tots Sants està relacionada amb el sentit de la vida i de la mort.
És, en el fons, un convit a celebrar la vida tot
adonant-nos que moltes de les persones que ens
han precedit ja no són entre nosaltres.

I què és un sant? Amb paraules del papa Francesc, seria això:

Tenir el cor senzill,
reaccionar amb bondat,
saber plorar i riure amb els altres,
cercar la justícia per damunt de tot,
estimar de cor,
sembrar pau al nostre entorn,
acceptar cada dia el camí dels valors que
proposa l’Evangeli,
AIXÒ ÉS SANTEDAT

En el calendari litúrgic cristià, la celebració de
Tots Sants se situa dins del cicle vital de la tardor, cosa que ens permet veure, de manera molt
didàctica, com la natura entra en una etapa de
mort, com es recullen els darrers fruits i com
s’apaga una vida que havia esclatat a la primavera i havia estat fruitant plenament a l’estiu.
La festa actual de Tots Sants continua mantenint rituals que provenen d’unes altres cultures
diferents de la cristiana, com la celta i la romana, entre d’altres. Dels romans n’han perviscut
costums com ara el de portar flors a les tombes
dels difunts. Ja a l’antigor, les famílies es reu-

A les escoles Vedruna, doncs, volem donar sentit
a la festa de Tots Sants com una manera més de
concretar l’objectiu educatiu que ens hem marcat per a aquest trienni: APRENDRE A VIURE. De
ben segur que els nostres alumnes sabran posar
en el seu TUB personal el seu pensament i la
seva experiència vital entorn d’aquesta festa.
Bona Castanyada a tots, plena de sentit
i de vida.

