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            El Nadal Austràlia

L'època de Nadal a Austràlia coincideix amb l'estació 
estiuenca, que és molt calorosa. No és estrany que 
les temperatures puguin oscil·lar al voltant dels 30 
graus .

Mentre que a París, Londres i Nova York, la neu cau 
i és part de la decoració de Nadal, a Austràlia lluu el 
sol  d'estiu  amb temperatures entre 25 i  38 graus 
centígrads que permeten anar a la platja, banyar-se, 
prendre el sol....

El clima càlid permet els australians gaudeixin d'una 
tradició que va començar el  193: Nadales a la llum 
de les espelmes, es celebra cada any quan desenes 
de milers de persones es reuneixen a la ciutat de 
Melbourne a cantar les seves cançons nadalenques. 

Alguns  australians i en particular, els turistes solen 
centrar  la celebració de les festes de Nadal  en el 
dinar de migdia que es pot fer en una platja local, 
com la  de Bondi  Beach, a  la  perifèria  de l'est  de 
Sydney,  que   atrau  milers  de  persones  aquesta 
diada. 

Altres famílies gaudeixen d'un dia de pícnic en algun 
altre  indret.  Si  es  queden  a  casa,  poden  gaudir 
d'una bona barbacoa o dinar a l'aire lliure, nedant a 
la piscina, jugant a criquet al pati del darrere o fent 
altres activitats a l'aire lliure.

Per sopar fan un gall d'indi amb pernil i carn de porc 
per  postres púding de pruna . Alguns australians 
celebren   aquest  sopar  a  l'exterior,  és  molt 
tradicional.

En les últimes dècades han sorgit varietats locals en 
els  menjars  típics  de  Nadal,  com  ara:  Billy  Can 
Pudding  (pastís de te i canyella)  Christmas damper 
(pa  dels  aborígens)  Drovers  Plum  Pudding 
(croquetes d'arròs amb fruits secs) així com també 
hi  poden  incloure  mariscs,  pernil  dolç,  pudding 
fumejant  amb  crema, carn freda,  amanides,  entre 
altres exquisideses.

Les compres de Nadal  es centren en comprar roba 
d'estiu com pantalons  curts i samarretes. A moltes 
platges Santa Claus arriba  en una taula de surf, o 
fins i tot en un vaixell de rescat.

Molta gent va a les platges per veure la tradicional 
arribada del Pare Noel sobre una taula de surf, o, 
fins i tot, en un vaixell de salvament.

UNA ANÈCDOTA...

El  pitjor  nadal  d'Austràlia  va ser el  1974, quan el 
cicló Tracy de Darwin va assolar el territori del Nord. 
Més de 60 persones van morir.

Merry Christmas !


