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Cultura
Com se celebra el cap d’any arreu
del món?
La nit de cap d'any és la de l'últim dia de l'any, el
31 de desembre, data que se sol celebrar amb una
gran festa que sol incloure focs d'artifici i reunions
d'amics. La més nombrosa té lloc a Rio de Janeiro.
En aquestes dates tan marcades en les quals ens
reunim amb la família i amics de diferents cultures
i països, farem un viatge a la nit de cap d'any de
països diferents per conèixer la seva cultura.

Com se celebra a Oceania?
AUSTRÀLIA (Happy New Year)
Els encanta rebre l’any nou amb molt de soroll.
Quan el rellotge marca les 12 de la nit, arreu
s’escolten xiulets, clàxons de cotxe, picament de
mans, repics de campanes. El dia 1, cap d’any, és
una festa important. La celebren al camp i a la
platja, amb pícnics i competicions de surf, perquè
a l’hemisferi sud són en ple estiu.

Com se celebra el cap d’any a Europa?
ESPANYA (Feliz Año Nuevo)
Un bon sopar, en algun restaurant, amb crustacis,
vi, i cava català. A les dotze, el repte consisteix a
menjar-se els dotze grans de raïm: si
s’aconsegueix, l’any serà ple de ventura. Són molt
tradicionals les dotze campanades del rellotge de
la Puerta del Sol de Madrid, on s’hi reuneix molta
gent. A Barcelona la concentració es fa a les fonts
de Montjuïc, on s’hi aplega una vertadera multitud.
També es mengen torrons i neules i a Andalusia
“polvorones” i “mantecados” . Menjar raïm per
celebrar l’entrada de l’any és una tradició
espanyola, no es fa en cap altre país del món.

Com se celebra a Amèrica?
ESTATS UNITS D’AMÈRICA (Happy New Year)
La festa més popular dels EEUU és la que se celebra
a Times Square, Nova York. Hores abans de la
mitjanit ja no hi cap ningú. Tocades les dotze
campanades, baixa la famosa “bola de cristall” des
del dalt de tot d’aquest emblemàtic edifici i això
marca l’inici de la gran festa, amb càntics, gatzara,
focs d’artifici, confeti, jocs de llums i crits
d’alegria.

Com se celebra a Àsia?
XINA (Kin Inèn Kual le)
L’any nou, a la Xina, arriba el mes de febrer o el
març segons el calendari de la lluna. La seva
festivitat dura 9 dies, el seu objectiu és aconseguir
sort, salut i felicitat. Abans de començar les
celebracions, la gent neteja les cases a fi
d’eliminar qualsevol resta de malastrugança de
l’any que s’acaba. Pels carrers hi ha balls de
dragons, infinitat de focs d’artifici i petards per
allunyar els mals esperits.

Com se celebra a Àfrica?
SUDÀFRICA (Gelukkige Nuwe Jaar)
Repiquen totes les campanes de les esglésies i
l’ambient s’omple de trets de salves. En alguns
llocs la festa és com un carnaval, la gent es
disfressa i surt al carrer a ballar al ritme dels
tambors.

