CHALANDAMARZ EM SILS
De certeza que muitos de vocês já se perguntaram o que é Chalandamarz e como
podemos explicá-lo aos nossos filhos.
Quando alguém vem pela primeira vez a Sils, niguém tem ideia do significado de
Chalandamarz e o nosso desejo é que esta tradição vos esteja mais próxima.
Chalandanmarz é um costume muito antigo, de origens pagãs. “Chalanda” significa o
primeiro dia do mês e “marz” é o mês de Março.
Antigamente, dia 1 de março, era dia de eleições das freguesias. Hoje, o chalandamarz,
é na Engadina a festa mais significativa para as crianças. Através do tocar dos sinos das
vacas espantam o Inverno. Toda a festa é organizada pelos alunos do ensino
secundário, as preparações para esta festa começam já algumas semanas antes. Os
alunos mais velhos têm determinados deveres. Os rapazes, dependendo da idade, são
graduados como; vaqueiro, ajudante de vaqueiro, pastor e cavalo, seguidos pelas
vacas e vitelos. As raparigas mais velhas ou seja; as alunas da 3a secundária são as
patroas.
Dia 1 de Março as crianças percorrem as ruas da aldeia. O cortejo a Fex realiza-se um
dia antes do dia 1 de Março, porque é impossivel fazer tudo no mesmo dia. No cortejo, o
vaqueiro, o ajudante, o pastor e as patroas são os verdadeiros chefes. O vaqueiro que é
o mais velho afina as canções, dispondo as crianças nos devidos lugares. Juntamente
com o ajudante e com as patroas recolhe o dinheiro que o público oferece. Com este
dinheiro é financiada a viagem de escola das crianças. Os pastores têm que tomar
conta das vacas e dos vitelos que uns atrás dos outros atravessam a aldeia. À frente das
vacas, o carrinho já enfeitado com rosas feitas de papel de seda é puxado pelos
cavalos. As vacas e os vitelos têm todos um sino (Plumpa). O objectivo de cada um é
levar o sino maior.
Em Sils as raparigas também podem fazer parte do cortejo. As mais pequeninas também
levam um sino e vestem como as vacas e vitelos, uma camisa de
vaqueiro (azul).
As maiores, vestem um traje de Domingo (castanho). As patroas que
participam no cortejo vestem o traje de festa da Engadina (vermelho).
Cada um é responsável em organizar para si, a camisa, o costume
assim como os sinos.

Para terminar o Chalandamarz organiza-se o Ballin, a data será fixada pelo conselho escolar e
anunciada no plano de férias e no plano escolar. Dança-se até à meia noite e isto para as
crianças é o máximo. Para quem não conhece o Chalandamarz, aconselhamos a ler o livro do
Schellenursli.

CORTEJO
FEXTAL: O cortejo ao Fextal realiza-se
um dia antes do dia 1 de Março e dura
todo o dia.
SILS MARIA/ BASELGIA: O cortejo
realiza-se durante todo o dia do 1 de
Março.

BALLIN
Data variável:

A vigilância das crianças é da responsabilidade dos pais. A festa tem ínicio da parte de
tarde, com música, dança e jogos. Todos as crianças da escolinha até ao 9° ano têm
que estar presentes.
Durante o ballin as cianças farão as suas representações. Se as represantações da
escolinha e 1 e 2 classe forem feitas durante a tarde, os pais são livres de decidir se
participar ou não com os seus filhos à festa que contiuará até à noite.
O ballin dura até à meia-noite.

Todas as meninas podem vestir um traje azul ou castanho da região.

Vestir o traje engadinês festivo (vermelho) é um previlégio só para as
patrunas.

Os rapazes vestem a blusa azul (Bauernkittel)

