
ANY NOU XINÈS 

 

L’Any Nou Xinès , traduït formalment Any Nou del Calendari Agrari, és la festivitat tradicional 

més important del calendari xinès, que també  es celebra en alguns altres països de l’Àsia 

oriental.  

La data de la celebració es basa en el calendari lunisolar utilitzat per antiga Xina. 

El procés de l’Any Nou: 

- El dia 23 del Dotzè mes Lunar: Petit Any 

Comença des de aquest dia totes les festes; es prepara una pasta al vapor en forma de 

flor, una estufa de sucre i escriu cobles, poemes; escrits amb cal·ligrafia (chūn lián) als 

quals s’enganxen als costats i sobre la porta principal de la casa.  

 
- L’últim dia de l’Any nou Lunar: Cap d’any 

La gent es prepara per acomiadar l’any vella i donar benvolguda a l’any nou. Al mateix 

dia es junta tota la família per dinar i bullir la nit junts. Ara moltes famílies el que fan es 

veure programes del dia i al dia següent fer burles de les programes amb la família. 

A les dotze de la nit comença el espectacle dels focs artificials. 

- El dia 1 del Primer mes Lunar: dia d’Any Nou 

Es una tradició tirar petards (vermells) a la matinada, sigui la hora que sigui, i es plena 

la carrer pels colors vermells. I la generació més jove es comença a desitjar la bona 

salut i longevitat a la gent gran, la gent gran doncs dona als joves “hong bao”- carta 



vermell- als quals contenen diners. També la Dansa del Lleó i Dansa del Drac son un 

costum molt tradicional per celebrar l’any nou. 

També hi ha famílies que el mateix dia o al dia següent es visiten als morts de la 

família. 

  
- El dia 2 del Primer mes Lunar 

Es el dia en el que les dones casades tornen amb el seu marit a casa dels seus pares. 

Normalment porten galetes o caramels a la mare perquè ella reparteixi als veïns. I si 

tenen fills els grans també lis donen “hong bao”.  

- El dia 5 del Primer mes Lunar 

Es el dia que les famílies mengen mandonguilles d’aigua (jiao zi) i també als convidats 

si tenen. El dia 1 els comerços estan tots tancats i el dia 5 tornen a obrir.  

- El dia 7 del Primer mes Lunar 

Es el dia que diuen que va crear humans el deu, per això també es considera que es el 

dia dels humans. Mengen sopa dels set tresors i en alguns llocs fan “Adéu deu del foc”. 

- El dia 8 del Primer mes Lunar 

Es el dia en el que tornen als animals, peixos o ocells al camp, boscos o rius.  

- El dia 11 del Primer mes Lunar 

Es el dia que els sogres convida als seus gendres a menjar.   

- El dia 12 del Primer mes Lunar 

Aquest dia la gent es prepara per la festa de la llanterna (yuan xiao) –de paper 

normalment-. Comprar o fer la família mateix les llanternes. 

- El dia 15 del Primer mes Lunar: festa de la llanterna (yuan xiao) 

El país es plena dels llanternes aquest nit, i hi ha moltes tipus de celebracions 

d’aquests. Es l’entreteniment més clímax de l’Any Nou. El plat tipic d’aquest nit son les 

boles d’arròs. 

 



El menjar de l’Any Nou 

Sopa dels set Tresors(腊八粥 Là ba zhou) 

 

年糕 (pastissos d'arròs) 

 

 

 

饺子(mandonguilles) 

         

汤圆 (boles d'arròs) 



 

春卷(rotllets de primavera) 

 


