
ALTAR DE BARRRI

La celebració de Tots Sants i del Fidels Difunts s’ha barrejat a Mèxic amb la commemoració del Dia de Morts que els
indígenes festejaven des dels temps prehispànics. Abans de l’arribada dels espanyols, aquesta celebració es realitzava
durant el mes d’agost i coincidia amb la collita del blat de moro, la carabassa i el frijol. Aquests productes de la terra
eren part de les ofrenes.

Es tracta d’un ritual on vius i morts conviuen, on es barreja el dol, més propi de la tradició occidental, amb la festa.
S’ha convertir en un temps tant de recolliment, com d’oració i de gresca.

Amb els morts també arriba la Mort. Els mexicans juguen amb la mort, la seva relació amb Ella no és des del temor o
la por si no que té un component lúdic i festiu. És una Mort que balla i canta, beu tequila i riu....

En la concepció mesoamèricana del món, l’existència després de la mort no depèn de la manera amb que s’ha viscut,
com en la religió cristiana profundament moralista, si no de les circumstàncies en que s’ha mort, unes circumstàncies
que  estan predestinades en el calendari màgic des del naixement.

Hi ha infinitat de pobles originaris a Mèxic i conseqüentment el mateix nombre de rituals per festejar aquests dies.
Nosaltres tindrem en compte els elements que hem vist que apareixien amb més freqüència i que s’han convertir en
emblemàtics  (i a la vegada afegirem elements propis i propers):

Aigua: s’ofereix a les ànimes perquè apaguin la set després del seu llarg recorregut i per garantir el seu retorn.

La sal: element de purificació i que serveix perquè el cos no es corrompi en el seu viatge.

Espelmes: Per guiar les ànimes.

El copal: encens, era una ofrena a les divinitats, el fum s’enlaira simbolitzant la paraula, la comunicació. També te un
component purificador i representa un pont entre la vida i la mort

Les flors: símbol de festa pel seus colors, de centre i de vida. Els pètals escampats també poden mostrar el camí a les
ànimes. La més utilitzada és el cempasúchil, que en náhuatl significa” flor vint”. Hi ha qui afirma que al tenir tants
pètals representa l’eternitat i d’altres diuen que el seu color taronja és símbol de llum o de foc.

Aliments: per nodrir les ànimes, fruita, pa, i  també plats elaborats con tamales etc...

També hi ha altars que tenen joguines per els nens difunts, retrats dels familiars morts, imatges de sants, calaveres
de sucre que fan referència a la mort, licors i tabac.... Tot allò que el mort o la morta valoraven....

En l’Altar de Barri volem tenir en compte aquests elements propis de la tradició mexicana
sobretot per fer visible la mort, per aprendre de la seva manera de tenir-la en compte
considerant-la part de la vida. Perquè vida i mort van de la mà, son inseparables....

A més a més volem que l’altar representi la comunitat a través de la paraula. La paraula
que fa possible el diàleg, la trobada, la comunicació.... i que és font de vida i de
projectes... font de barri...

Les lletres son les llavors. Hi ha paraules que perden el significat de tant ser utilitzades,
sovint en va, les paraules moren per excés i també per defecte, perquè ningú no les fa
servir... La paraula és creadora, la paraula té poder.... Que les paraules ens acompanyin i
que la nostra veu sigui escoltada..... que les paraules ens portin a l’acció, a l’acció de barri.
Acció i reivindicació.


