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Entrevista

La  Mariana,  una  professora  d'origen
mexicà que ens explica la festivitat de
Nadal al seu país. 
Hola, molt bon dia! Iniciem l'entrevista entrant 
directament en el tema.Com és el Nadal a Mèxic?

És molt  tradicional,  les fàmilies  es reuneixen,  és
una festivitat de gran  importància ja que  el meu
país és molt catòlic i la religió hi té un paper molt
destacat.  Es  decoren  les  cases  els  carrers  els
comerços... allà el nadal també és  molt comercial,
es vénen decoracions i, sobre tot, regals.

Quina plat és el més cuinat el dia de Nadal?

El gall d'indi.

Les fàmilies es reuneixen?

Sí,  i   allà  les  famílies  són  molt  nombros,
s'organitzen grans festes.

S'il·luminen els carrers?

Si, bastant més que aquí.

Es fan regals entre la fàmilia?

Sí, però només es celebra el Pare Noel.

Vols afegir alguna cosa especial?

Només que allà no es celebren els reis mags i que la
temperatura  és  molt  diferent,  fa  molta  calor.
També que es  dóna  molta  més  importància  a  la
celebració familiar.

A més, hem trobat, tal i com ens diu la Mariana que
a Mèxic  la  nit  de  Nadal és  més  familiar:  la  gent
sopa amb la família, tots se saluden i als mercats hi

venen artesanies ,  regals  ,  menjar ,   cucanyes o
piñatas , etc .  Els carrers dels voltant elsTanquen
carrers per a posar-hi parades .

Es pren ponx sense alcohol preparat amb fruites de
la temporada ( canya , taronja , llima, tejocotes )i
dolços de la temporada  que es preparen amb nous,
pinyons  ,  tejocotes  ,  cacauets  i  algunes  vegades
galetes i es reparteixen a tots els participants .

Abans del sopar de Nadal s' amanyaga al nen Jesús i
se li canten nadales . Els nens toquen campanetes i
s'encenen llums... En aquest moment, cada membre
de la família fa una petició , ja sigui en silenci o en
veu alta i, posteriorment, es donen les abraçades i,
si n'hi ha,també es donen els regals també.

També hi ha els “aguinaldos” que es reparteixen  a
les  “posadas”  i  també  a  la  Nit  de  Nadal.  Es
preparen amb dolços de la temporada.

La Posada és una  mena de representació  teatral
que explica el periple  que van  haver de  passar  la
Verge i Sant Josep perquè els donessin alberg per a
donar a llum al Nen Jesús.ç

També hi ha  grups de gent  que  van caminant de
casa a casa cantant durant 9 dies i s'acaba el dia
24. Quan arriben a casa comença la festa de nadal i
s'nicia  el  trencament  de  les  cucanyes  o piñatas
(ninots  dins  dels  quals  hi  ha   dolços  i  fruites
simbolitzant els premis i benediccions que Déu ens
dóna en vèncer el pecat), menjar, música, jocs etc.
En qualsevol lloc on vas n'hi ha una i per tradició li
toca una a cada integrant d'una família.

Instantànies del Nadal mexicà


