
        COM ES FA UNA LLANTERNA? 

 

Necessitarem: 

 
- Una síndria o meló de pell MOLT OBSCURA. 

- Un poal de tamany normal (per quan buidam la síndria). 

- Un ganivet amb punta fina, ben esmolat 

- Quatre pams de fil d’emplomar gruixadet (o similar) i 2 

garrotets no molt  gruixats. 

- Un pedaç de cuina. 

- Una cullera sopera. 

- Un bolígraf o un retolador negre de punta mitjana. 

- Una espelma gruixada i baixa. 

- Tres agulles de cap negre i  4 o 5 agulles normals. 

 

 

Procediment: 

Posem per exemple una llanterna feta amb una síndria: 

1- En primer lloc senyalam amb un 
retolador o bolígraf el cercle per on 
s’obrirà la síndria i a través del qual, 
més endavant, buidarem la popa (no se 
comença a buidar  fins que no s’hagi 
acabat tota la feina de decoració 
exterior)  

 



2- Després, en l’espai restant de la seva 
superfície, senyalarem el contorn dels 
dibuixos amb els que volem 
ornamentar la llanterna. Convé, en 
principi que siguin dibuixos simples, 
així a mesura que anem practicant 
podrem complicar els dissenys. 

 

3- A continuació amb la punta del ganivet 
anirem tallant de forma superficial el 
contorn dels dibuixos que hi hem 
dibuixat. I també començarem a rascar 
la pell només pel contorn interior d’allò 
que hem dibuixat; així els nins tendran 
ben clar la delimitació de tot el que han 
de rascar sense sortir del dibuix. 

 
4- Ara ja els nins podran començar a rascar la superfície interior 

de les figures per eliminar la pell 
obscura (permetrem així el pas de la 
claror de l’espelma que col·locarem 
desprès d’haver-la buidat, al seu 
interior). En el cas d’usar un meló com 
a llanterna el procediment d’eliminar la 
pell verda no s’aconsegueix rascant 
sinó llevant petites llenques planes de 
la manera més superficial possible. 
Insistim en que MAI S’HA DE FORADAR LA SÍNDRIA, EL 
MELÓ, O ALTRA VEGETAL QUE UTILITZEM (pebre vermell, 
albergínia,...). 

 

5- Acabada la decoració exterior 
procedirem a obrir la síndria per la 
seva part superior. Clavarem el 
ganivet en diagonal perquè després la 
tapadora, durant la passejada de la 
festa, quedi ben encaixada i no ens 
fugi.  



 
6- Després, ajudats d’una cullera, buidarem 

la polpa fins deixar centímetre i mig de 
gruix en tota la paret interior. 
Posteriorment buidarem encara més la 
paret interior de les zones on hi hagi un 
dibuix (rascarem el seu interior al màxim 
perquè deixi passar la llum de l’espelma, 
sense arribar a foradar). En definitiva es 
tracta de deixar una fina làmina de popa 
en l’àrea dibuixada, que funcionarà com a 
pergamí.  

 

7- A continuació li farem l’ansa. Primer 
farem dos forats oposats devora la “boca” 
de la llanterna; és a dir, un a cada costat. 
Després introduirem el cap del fil pel forat 
fent que entri cap a l’interiot; li fermarem 
un garrotet i en estirar quedarà 
entrevessat. Feim el mateix a l’altra 
costat i ja tendrem l’ansa llesta.  Es pot 
fer de moltes maneres, però aquesta té 
l’avantatge que no talla la polpa i no es 
desprèn l’ansa durant la passejada nocturna. Una altra 
possibilitat és utilitzar una cordella de textura més esponjosa o 
cotonosa, però té el desaventatge que es veu més que el fil 
d’emplomar.   

 
8- Acabat el procés col·locarem una 

espelma (millor baixa i gruixada perquè 
s’aguanti bé) en el seu interior. Podem 
evitar que es mogui si clavam des de 
l’exterior, en el cul de la llanterna, un 
parell d’agulles de cap negre que 
travessin la síndria i es clavin a l’espelma.  

 



9- Només manca fer alguns talls  laterals 
en forma de V pels costats de la 
tapadora ( serviran de petites 
xemeneies i per permetre la 
combustió: s’ha d’evitar que l’espelma 
s’apagui ).  

 

 

10- Colocada la tapadora la podreu 
deixar ben subjecta  si li clavau dues o 
tres agulles en sentit vertical que la  
mantenguin unida a les parets de la 
síndria.  Altres persones subjecten la 
tapadora fent passar per dins d’ella els 
fils de l’ansa.  

 

11- I vet-aquí la llanterna acabada. 

 



Has de tenir en compte que: 

- Si treballes primer la decoració exterior i posteriorment buides 
la síndria ( i no a l’enrevés) et permet fer-ho a estones, durant 
un parell de dies, perquè així la síndria no es mustia. Basta 
buidar la síndria el mateix dia de la festa. 

- Si el meló o la síndria no són de pell molt obscura la llum surt 
igualment per tot i no fa diferència entre les parts dibuixades i 
les que no hi estan. 

- Si no tens temps de fer una llanterna decorada pels teus 
infants hi ha una solución: cerca un pebre vermell molt gros, el 
més gran que puguis, clava-hi una espelma dedins, posa-li 
una ansa i ja tens una original llanterna. No hauràs d’invertir 
temps en decorar-la i una vegada encesa queda espectacular. 

- I RECORDA: Mallorca no és els Estats Units, i la Festa de les 
Llanternes no és Halloween. Fes una llanterna tradicional com 
feim a aquesta terra !! 

 


