L’INSTITUT ES VESTEIX DE HALLOWEEN

Marc Bernard i Óscar Molina

Per tots Sants, els nois i noies de 4t d’ESO D van
decorar l’entrada de l’institut amb motius típics
de “Halloween”.
La decoració va ser tota una sorpresa per la seva
espectacularitat i cuidada execució. Per aquest
motiu hem elaborat el petit reportatge que segueix a continuació i hem anat a parlar amb la
Gemma Roldán que és la professora que va dirigir la decoració.
“Halloween” és una festa d'origen pagà que se celebra la nit del 31 d'octubre, vigília del Dia de Tots
Sants, i que té les seves arrels en l'antic festival celta conegut com “Samhain”, que se celebrava en finalitzar de la temporada de collites a Irlanda.
“Halloween” a Anglaterra es viu de manera similar
als Estats Units. Durant aquesta data, els carrers,
les cases, els establiments comercials, etc., es decoren amb imatges al·lusives a la festa, com ara carabasses, fantasmes, bruixes, etc.
Un dels més divertits costums entre els nens és el
"trick or treat", Els nens i les nenes es vesteixen amb
les disfresses més terrorífiques per demanar caramels als seus veïns. En aquest país, així com a Escòcia, encara s’acostuma que els nens es guanyin els seus obsequis amb jocs.
Un altre divertit costum que es
manté molt vigent a Anglaterra durant la nit de Halloween són els
plats de menjar. Els nens i les nenes solen menjar en aquesta data
plats amb noms relatius a Halloween, com ara els Cucs de Halloween.
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Els celtes deixaven dolços i menjar fora de casa seva per no
"enfurismar" els esperits que poguessin estar solts aquest dia i feien servir màscares de formes diabòliques amb figures i decoracions per "ferlos por" i allunyar-los.
És per això que els nens s'han de disfressar per anar recorrent les cases
demanant dolços sota el lema "trick or treat" (literalment traduït com "truc
o tracte" però millor conegut com "dolç o entremaliadura"), l'entremaliadura fa al·lusió a la "maldat" dels esperits.

ENTREVISTA A LA
GEMMA ROLDÁN

1. D’on va sortir l’idea de decorar l’entrada de l’institut?
Un alumne en va donar la idea.
2. Quins cursos han participat en la decoració?

Van participar en els grans decorats 4rtD i en les petites coses les diferents tutories.
3. D’on heu tret les idees?
De mirar altres decorats i de fotos d’Internet.
4. Ha costat molta feina?
Tot suposa un esforç, però quan tens ganes d’alguna cosa no es nota.
5. Muntareu altres decorats durant el curs?
Si els alumnes volen i surt alguna iniciativa més sí.
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