
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

26 
Sant Evarist 

27 
Sant Vicenç 

28 
Sants Simó i  Judes 

29 
Sant  Narcís 

30 
Sants Marcel i Claudi 

  

Durant la setmana que avui 
comencem, farem els BON 
DIA relacionades amb la 
festa de Tots Sants i la 
castanyada.  
 
Escolta el fragment que et 
llegirà el professor. 
Recorda algun 
fet  inoblidable viscut amb 
un familiar que vas estimar 
i ja no és al teu costat. 

 
Tot mirant la imatge del foc 
escolta l’escrit que avui  
llegirem i pensa en el cicle 
de la vida i de la mort que 
ens ofereix la natura en 
aquest temps de tardor. 
 
 
 
 
                

 
Escolta el poema de 
Miquel  Martí Pol “Lletra a 
Dolors”. El va  escriure 
quan va morir la seva 
dona. 
 
Després, amb silenci, 
pensa amb alguna persona 
que ja no hi és, a qui 
també li dedicaries aquest 
poema. 
 
 

Mira aquest vídeo sobre 
la tardor i deixa’t 
emportar per la bellesa 
de la música i les imatges 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=8Q8ez-
hGsuU 
“Autumn-Vivaldi” 

 

Per acabar la setmana i a 
punt de celebrar la festa de 
TOTS SANTS et convidem a 
veure aquest bonic conte 
ple de significació en 
aquesta diada. 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=YplghMvi89g 
“Cortometraje de cuerdas” 
 
 

OCTUBRE 
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LLETRA A DOLORS 

 
Em costa imaginar-te absent per sempre. 

Tants de records de tu se m'acumulen 
que ni deixen espai a la tristesa 

i et visc intensament sense tenir-te. 
No vull parlar-te amb veu melangiosa, 

la teva mort no em crema les entranyes, 
ni m'angoixa, ni em lleva el goig de viure; 
em dol saber que no podrem partir-nos 
mai més el pa, ni fer-nos companyia; 
però d'aquest dolor en trec la força 

per escriure aquests mots i recordar-te. 
Més tenaçment que mai, m'esforço a créixer 

sabent que tu creixes amb mi: projectes, 
il.lusions, desigs, prenen volada 

per tu i amb tu, per molt distants que et siguin, 
i amb tu i per tu somnio d'acomplir-los. 
Te'm fas present en les petites coses 

i és en elles que et penso i que t'evoco, 
segur com mai que l'única esperança 

de sobreviure és estimar amb prou força 
per convertir tot el que fem en vida 
i acréixer l'esperança i la bellesa. 
Tu ja no hi ets i floriran les roses, 

maduraran els blats i el vent tal volta 
desvetllarà secretes melodies; 

tu ja no hi ets i el temps ara em transcorre 
entre el record de tu, que m'acompanyes, 

i aquell esforç, que prou que coneixes, 
de persistir quan res no ens és propici. 

Des d'aquests mots molt tendrament et penso 
mentre la tarda suaument declina. 

Tots els colors proclamen vida nova 
i jo la visc, i en tu se'm representa 

sorprenentment vibrant i harmoniosa. 
No tornaràs mai més, però perdures 
en les coses i en mi de tal manera 

que em costa imaginar-se absent per sempre. 
                                                                                             
                                                                                              Miquel Martí i Pol 
	  



 
LA FESTA DE TOTS SANTS I LA CASTANYADA 
 
 
 
FRAGMENT PER LLEGIR EL DILLUNS 
 
Tots Sants és la festa cristiana dedicada al record dels avantpassats. Una festa 
que ens fa pensar en els familiars i amics que ja no són entre nosaltres. 
Tots Sants s’escau en un temps de transició: en un moment de l’any on deixem 
la bonança de l’estiu i ens endinsem cap a la tardor, en un moment  de l’any en 
que la natura està morint, quan pràcticament no queden flors i les plantes i els 
animals del bosc semblen adormir-se. 
 
 

FRAGMENT PER LLEGIR EL DIMARTS 
 
La Castanyada és la forma de celebració de la Festa de Tots Sants en família i 
amb amics. Té, també, arrels ben antigues, en cultures celtes. Per fer la festa, 
aprofitem tots els fruits que ens deixa la natura a la tardor: les castanyes, els 
pinyons, les ametlles, els moniatos i les confitures que hem fet amb els fruits de 
l’estiu. 
Tots Sants i la Castanyada ens recorden el cicle de la vida i de la mort. 
Relacionen el cicle de la natura amb el cicle de la persona. 
	  


