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Solsticis i equinocsis



Solstici d’estiu a l'hemisferi nord
Entre els dies 20 i 21 del mes de juny. La data i l'hora exactes varien cada any



Solstici d'Estiu 2020 
Serà: Dissabte 20 de Juny 

Comença l'Estiu a les 11:44 PM (21:44 UTC) 
Els raigs solars arriben a la seva màxima rectitud de 

manera que el flux de radiació que rebem també és màxima. 

A partir d'aqui el dia comença a minvar. 

Hores de llum (20/6/2020)

Alba: 06:22

Ocàs: 21:28

Hores de llum: 15.1

https://www.icalendar37.net/v/sol/?lang=ca&id=1qc7140

https://www.icalendar37.net/v/dia/?lang=ca&zy=171-2020

El flux solar Φ és màxim  

a l'hemisferi nord i 

mínim al sud.

El sol es trobarà a més altura sobre 
l'horitzó 

https://www.icalendar37.net/v/sol/?lang=ca&id=1qc7140
https://www.icalendar37.net/v/dia/?lang=ca&zy=171-2020


"No creáis en las hogueras y no os sentéis cantando, 

porque todas estas prácticas son obras del demonio. 

No os reunáis en los solsticios y que ninguno de 

vosotros dance, ni salte, ni cante canciones 

diabólicas el día de la fiesta de san Juan, ni de otro 

santo"

San Eloy, segle VII

Rituals i costums al voltant dels Solstici
Fa milers d’anys que el solstici es relaciona amb la fertilitat i 

l’alegria, i que es celebra amb festes i rituals en les diferents 

cultures de tot el planeta 

Sobre els orígens de la festa de Sant Joan: 

http://www.canaldelmisterio.com/tag/pitri-yana/
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http://www.canaldelmisterio.com/tag/pitri-yana/


El solstici d’estiu, cristianitzat com a Sant Joan, ha mantingut la seva tradició pagana i

supersticiosa, que integra ritus solars amb d’altres de relatius a l’aigua, les plantes i els

estels. Hi conflueixen tradicions pirinenques i mediterrànies d’ambdues riberes, cèltiques i

romanes, paganes, cristianes i laiques, rurals, marineres i urbanes, ancestrals i del segle

XXI.



Principals elements en la celebració del solstici d’estiu
Aigua com a matriu de 

la vida, nodridora, 
regeneradora i font de la 
vida. 

Foc com a imatge del sol, 

energia vital de la vida i 

purificador. 

Vegetació com a 

fruit de la terra, i de la 

unió fèrtil del sol i de 

l’aigua.



Solstici d’estiu a 
Stonhedge 

Les runes d'Stonhedge, al sud d'Anglaterra

Quan el sol sortia en el solstici d'estiu, 
els raigs del sol travessaven l'eix 
de la construcció

Heel Stone

21 de juny de 2015

https://youtu.be/dqUemGLomFI

https://youtu.be/dqUemGLomFI


Solstici d’estiu a l’antiga ciutat 

maia Chichén Itza Península del Yucatán, Mèxic. 

La llum il·lumina completament 
els dos costats de la piràmide 
(nord y est), mentre que l’altra 
mitat (sud y oest), són a la penombra 
de forma simètrica 

Temple Kukulkan 

https://youtu.be/gHOY3donLKQ

https://youtu.be/gHOY3donLKQ


Xoxipila, centre cerimonial prehispànic

Fiesta de Juan Techachalco (déu Xoxipilli)
a la Xoxipila, Xicotepec de Juárez, Mèxic 

https://www.facebook.com/watch/?v=1606408172716986

https://www.facebook.com/watch/?v=1606408172716986


Adornament vegetal del centre cerimonial 

Xoxipila, des de l'època prehispànica és lloc de pelegrinatge de grups indígenes, els quals van a la festa de Joan 

Techachalco, figura resultant de la unió de Xochipilli i Sant Joan Baptista, aquesta celebració és la tercera 
concentració més nombrosa de grups indígenes a Mèxic.

Adornament vegetal del centre cerimonial 



Nit de Sant Joan a Puerto Rico 

Puerto Rico celebra la nit de Sant Joan amb una gran varietat de rituals per “despojarse de la mala suerte” 
i la gent  va a les platges per festejar el solstici d’estiu.



El ritual més popular dels porto-riquenys 

es porta a terme a mitjanit del 23 i el 24 de juny, en el 
què milers de persones es tiren d’espatlles a l’aigua del 
mar, d’un riu o una piscina.

A Puerto Rico, la Nit de 
Sant Joan els rituals
són especialment populars 

Rituals per la bona sort la Nit de Sant 
Joan a Puerto Rico:

https://www.youtube.com/watch?v=0meMjaNklNg

https://www.youtube.com/watch?v=0meMjaNklNg


Nit de la vespra de Iván Kupala, Henryk Hector Siemiradzki 1880

https://www.ecured.cu/La_noche_de_Ivan_Kupala
https://mundo.sputniknews.com/cultura/201807081080247262-ivan-kupala-fiesta-solsticio/

https://es.rbth.com/estilo-de-vida/83419-noche-ivan-kupala-celebran-verano

Iván Kupala
Foc, aigua i herbes

Festa eslava pagana que es celebra a Rússia, 

Bielorússia, Ucraïna, Letònia, Lituània, Estònia, Romania i Polònia

https://es.wikipedia.org/wiki/Henryk_Siemiradzki
https://www.ecured.cu/La_noche_de_Ivan_Kupala
https://mundo.sputniknews.com/cultura/201807081080247262-ivan-kupala-fiesta-solsticio/
https://es.rbth.com/estilo-de-vida/83419-noche-ivan-kupala-celebran-verano


La nit de Ivan Kupala. La festa eslava de solstici

d’estiu simbolitza la unió de l’aigua, el foc i les herbes

que donen forces naturals als humans i produeix

miracles. La vida dels eslaus estava relacionada des

dels temps més antics amb l’agricultura, motiu pel qual

els rituals màgics que acompanyen als cicles de l’any,

tenen una funció important a la seva cultura. Un

d’aquests rituals, conservat fins avui s’ha convertit en

l’actual festa de Ivan Kupala, que manté formes

similars entre els diferents grups eslaus.

https://www.youtube.com/watch?v=H_s-x3MSNyI

https://www.youtube.com/watch?v=H_s-x3MSNyI


Sankt-hans. Dinamarca
Ja celebrada pels vikings 

Fogueres, xerrades, menjars campestres, 

cançons tradicionals... El foc però, 
sempre al costat de l’aigua 



La tradició exigeix que es

col·loqui la figura d’una

bruixa a sobre de la

foguera, i mentre es crema

la comunitat canta la cançó

"Midsommervisen", escrita

pel poeta danès Holger

Drachmann al 1885.

La figura de la bruixa

simbolitza tota la misèria

que es vol evitar, i la cançó

celebra l’esperança de que

prevalgui la pau.

https://www.youtube.com/watch?v=6mINgt2kwJA

https://www.youtube.com/watch?v=50LgG8cW6Qc

Sankt-hans. Dinamarca.

https://www.youtube.com/watch?v=6mINgt2kwJA
https://www.youtube.com/watch?v=50LgG8cW6Qc


Midsommar, Suècia
La festa més important del país escandinau

https://youtu.be/ZlrZwBxCjds

https://youtu.be/ZlrZwBxCjds


Festa de l’Ansara
Celebrada des de fa segles pels  berebers d’Algèria i del nord del Marroc

Llancen a la foguera tot tipus d’herbes

medicinals y es fumen les eines de treball 

i objectes personals, perquè consideren que 

el fum de les fogueres protegeix les seves 

terres de les plagues. També salten set 

vegades per sobre de les brases i purifiquen 

amb rames enceses l’interior de les seves 

cases i dels seus malalts.

S'encenen fogueres a places i llocs que es volen purificar

LA 'ANSARA O MAHRAYÂN, 

DOS NOMBRES PARA EL SAN JUAN ANDALUSÍ:

https://historiayarabismo.wixsite.com/

recreahistoria/single-post/2015/06/24/

CELEBRAR-SAN-JUAN-EN-ALANDALUS-DE-

LA-ANSARA-A-LOS-MORISCOS

https://historiayarabismo.wixsite.com/recreahistoria/single-post/2015/06/24/CELEBRAR-SAN-JUAN-EN-ALANDALUS-DE-LA-ANSARA-A-LOS-MORISCOS
https://historiayarabismo.wixsite.com/recreahistoria/single-post/2015/06/24/CELEBRAR-SAN-JUAN-EN-ALANDALUS-DE-LA-ANSARA-A-LOS-MORISCOS
https://historiayarabismo.wixsite.com/recreahistoria/single-post/2015/06/24/CELEBRAR-SAN-JUAN-EN-ALANDALUS-DE-LA-ANSARA-A-LOS-MORISCOS
https://historiayarabismo.wixsite.com/recreahistoria/single-post/2015/06/24/CELEBRAR-SAN-JUAN-EN-ALANDALUS-DE-LA-ANSARA-A-LOS-MORISCOS


Solstici d’estiu a Nova York
Dia internacional del ioga

21 de juny

El dia del solstici d'estiu, de 

dos quarts de vuit del matí a 

tres quarts de nou del vespre, 

la famosa avinguda Times 

Square de Nova York es 

converteix en una gran classe 

de ioga

https://www.youtube.com/watch?v=rCKPktLKVJs

https://www.youtube.com/watch?v=rCKPktLKVJs


“Paso del Fuego y Fiesta de las Móndidas”

San Pedro Manrique, Soria

Caminant sobre las brases 

De possible origen celtibèric

https://youtu.be/bALzM2yk7Sk

https://youtu.be/5iCTYDCTqYE

https://youtu.be/bALzM2yk7Sk
https://youtu.be/5iCTYDCTqYE


Las Móndidas
El ritual del “Paso del Fuego” està presidit per Las Móndidas. Tres joves 
de la localitat de San Pedro Manrique escollides per sorteig entre les 
fadrines casadores.  

Vestit blanc i un peculiar 
cistell al cap, que conté 
flors de pa i llargues varetes 
de farina i safrà. Hi ha qui 
creu que són l'encarnació de 
les antigues sacerdotesses 
celtiberes.

https://youtu.be/4oyiMx0VTdo

https://youtu.be/4oyiMx0VTdo


Los Arcos de San Juan
Sigüenza, Guadalajara

http://www.mascastillalamancha.com/2019/06/20/siguenza-los-arcos-de-san-juan-anunciaran-la-llegada-del-verano-seguntino/

http://www.mascastillalamancha.com/2019/06/20/siguenza-los-arcos-de-san-juan-anunciaran-la-llegada-del-verano-seguntino/


A mitjanit el foc il·lumina la Plaça Major de Sigüenza 



Falles d’Isil Falles del Pirineu, Pallars Sobirà 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-

darxiu/arxiu-tve-catalunya-les-falles-disil/3393208/

https://www.rtve.es/alacarta/videos/altres-programes-darxiu/arxiu-tve-catalunya-les-falles-disil/3393208/


Foc, ball i festa a la plaça d’Isil

https://youtu.be/UxV76OCndaYhttps://youtu.be/UhWUmKsndEE

https://youtu.be/UxV76OCndaY
https://youtu.be/UhWUmKsndEE


Crema de l’Haro a Les, La Val d'Aran

https://onedrive.live.com/download?cid=64630E88FC22264B&resid=64630E88FC22264B%21817&authkey=AE0zhc7N5A92Yt4

https://onedrive.live.com/download?cid=64630E88FC22264B&resid=64630E88FC22264B%21992&authkey=AIAn0mJm_CNOK8U

https://onedrive.live.com/download?cid=64630E88FC22264B&resid=64630E88FC22264B%21817&authkey=AE0zhc7N5A92Yt4
https://onedrive.live.com/download?cid=64630E88FC22264B&resid=64630E88FC22264B%21992&authkey=AIAn0mJm_CNOK8U


Sant Joan a la Fuente de Cillas, Huesca
Font mil·lenària situada al mig d’una pollancreda  on va la gent de la contrada la nit de Sant Joan per “Sanchuanarse”

Segons la tradició les aigües 

d’aquesta font per Sant Joan es 

converteixen en miraculoses. 



Nit de “San Xuán” a Astúries

En moltes poblacions asturianes, la nit de San Joan "es un instant màgic“. Del tots els elements protagonistes 

( rams, fogueres, cançons, herbes, etc..), destaca l’aigua, que es considerada beneïda aquesta nit. 

Serà difícil trobar un poble o un barri de les Conques Mineres d'Astúries que no 
celebri al llarg de la nit de Sant Joan i matinada les populars festes de “Sant Xuan”

Enramada de fonts per Sant Joan a Mieres del Camín



Noche de San Juan en Ribadesella
https://www.desdeasturias.com/noche-de-san-juan-en-ribadesella/#group

Noche de San Xuán
Especial de Conexión Asturias dedicado a la noche de San Juan desde Gijón, Mieres, Corvera y Amandi (Villaviciosa)
https://www.rtpa.es/video:Noche%20de%20San%20Xuan_1340531939.html

Plaza de Porlier, Oviedo 

https://www.desdeasturias.com/noche-de-san-juan-en-ribadesella/#group
https://www.rtpa.es/video:Noche%20de%20San%20Xuan_1340531939.html


Nit de San Xoán a Galicia
“Noite Meiga”

https://galiwonders.com/es/blog/la-noche-de-san-juan-la-

galicia-mas-magica/

http://www.galicia-meiga.com/noche-de-san-juan-o-litha/

Foc i aigua es 
conjuren en una nit 
mágica on la diversió 
i superstició es donen 
la mà.

https://galiwonders.com/es/blog/la-noche-de-san-juan-la-galicia-mas-magica/
http://www.galicia-meiga.com/noche-de-san-juan-o-litha/


Fogueres de San Xoán
A Coruña

https://www.youtube.com/watch?v=L8xPfRZsL0o

https://www.youtube.com/watch?v=L8xPfRZsL0o


a Compostela
Noite de San Xoán

«Sáltote lume de San Xoán para que non me morda cadela nin can»



El foc purificador i protector 



Coincidint amb el final de curs 
molts estudiants cremen els apunts



Nit de “São João” a Porto, Portugal

Antigament s’utilitzava un porro per colpejar al company a 
manera d’empenta, per animar-lo desprès d’un glop de vi, a 
saltar la foguera. Actualment s’han canviat els porros per els 
típics “Martelos de São João”, amb els que es pica a tothom. 

https://youtu.be/e9teImsWHhA https://www.youtube.com/watch?v=kpEZtWTcA0Y

https://youtu.be/e9teImsWHhA
https://www.youtube.com/watch?v=kpEZtWTcA0Y


Bany de mar per demanar tes desitjos

Noche de San Juan en Málaga 

https://www.malagaweb.com/espanol/blog/eventos/noche-san-juan-malaga/

«toda persona que se bañe o se lave la cara en el agua del mar al dar la media noche, conservará la belleza»

https://www.malagaweb.com/espanol/blog/eventos/noche-san-juan-malaga/


“Júa” a Estepona amb la imatge d’Abascal i la bandera d’Espanya

El “júas” es crema a mitjanit der deixar enrere tot 

lo dolent i començar l’estiu amb bon peu.

“A medianoche, quemamos los famosos » júas » que 

son muñecas de trapo llenas de serrín de bosque, de 

papel o de otro material. Son los vecinos de Málaga 

quienes los confeccionan, y la costumbre es la de 

representar a un personaje popular, grotescamente 

caracterizado, que ha brillado este año por una razón 

particular”.



“Quema de “juanillos” a la bahía de cádiz

Rota

“Juanillos” de Chiclana

Platja de “La Costilla”,  Rota

Els "Juanillos" són ninots que representen en 

forma de caricatura a personalitats locals

“Juanillos” de Chiclana:

https://www.youtube.com/watch?v=Uz5fgpC4bIY

Crema de “juanillos”

https://www.youtube.com/watch?v=CH_ILhKyppk

https://www.youtube.com/watch?v=Uz5fgpC4bIY
https://www.youtube.com/watch?v=CH_ILhKyppk


Fiesta de los hachitos, Icod de los Vinos, Tenerife
D’origen guanxe



Es posen “hachitos” a les besants de les 
muntanyes fent dibuixos i altres es 
llancen muntanya avall representant la 
baixada de la lava.

Los "hachos" son una espècie de torxa de dos o tres metres de 
llarg. Estan fets de fusta i a l’extrem peces de metall 
embolicades amb draps xops d’oli o petroli on s'encén el foc. 
Estan decorats amb branquetes, flors i cintes. 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/senderos-

islenos/senderos-islenos-noche-san-juan-bendito-ii/3678079/
https://youtu.be/kfnQlgtyTHE?t=59

https://www.rtve.es/alacarta/videos/senderos-islenos/senderos-islenos-noche-san-juan-bendito-ii/3678079/
https://youtu.be/kfnQlgtyTHE?t=59


I per acabar, què 

us sembla una mica 

de música?
Aquí teniu 

La nit de Sant Joan, 

del Jaume Sisa

https://www.youtube.com/watch?v=8TMLFolqOOY

https://www.youtube.com/watch?v=vlFFfjNWuaI

I si voleu gaudir amb més música 

de l’LP Nit de Sant Joan del Sisa, 

aquí en teniu:

https://www.youtube.com/watch?v=8TMLFolqOOY
https://www.youtube.com/watch?v=vlFFfjNWuaI


Banda de Música de Ciutadella Festes de Sant Joan:

Caragol d'es Born (Gato Montés - Jaleo)

https://www.youtube.com/watch?v=QSoaz_8au3c

Matí de Sant Joan - Sa filla des sergent

https://www.youtube.com/watch?v=L92evl3UzyA

I... més música

Som-hi - Sant Joan és un xou

https://www.youtube.com/watch?v=cD2HB9TU_H0

Joan Manuel Serrat

Per Sant Joan

https://www.youtube.com/watch?v=BrAfsEBNKx8

Fiesta (versió original i censurada):

https://www.youtube.com/watch?v=Ykzxx8iQJro

Niña Pastori - Amor de San Juan

https://www.youtube.com/watch?v=iRLnwEEqtZo

Eliana - Festa de São João

https://www.youtube.com/watch?v=6p8l40I9SYs&list=RDgItD

CLmY7MU&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=QSoaz_8au3c
https://www.youtube.com/watch?v=L92evl3UzyA
https://www.youtube.com/watch?v=cD2HB9TU_H0
https://www.youtube.com/watch?v=BrAfsEBNKx8
https://www.youtube.com/watch?v=Ykzxx8iQJro
https://www.youtube.com/watch?v=iRLnwEEqtZo
https://www.youtube.com/watch?v=6p8l40I9SYs&list=RDgItDCLmY7MU&index=2


I encara més
Pleasant Dreams - La Noche de San Juan 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo09oVU-AiI

Medina Azahara - En la noche de San Juan

https://www.youtube.com/watch?v=mgCnYmYsjWI

No et perdis l’última:
Oscárboles - La más corta

https://www.youtube.com/watch?v=ywUi7o0i_oQ

Ivan Kupala Ящер

https://youtu.be/9v0w7EThN3I

Strombers - Nit de St. Joan 

https://youtu.be/EX40a5z1u5Y

https://www.youtube.com/watch?v=Bo09oVU-AiI
https://www.youtube.com/watch?v=mgCnYmYsjWI
https://www.youtube.com/watch?v=ywUi7o0i_oQ
https://www.youtube.com/watch?v=9v0w7EThN3I
https://youtu.be/9v0w7EThN3I
https://youtu.be/EX40a5z1u5Y

