
La festa de Sant Antoni a Artà

(Mallorca) se celebra des del segle

XIV, quan tan sols uns quants page-

sos s’encomanaven al sant per tal

que els seus animals i les seves col-

lites fossin bones. Sabem que l’any

1380 es construeix a l’església par-

roquial una capella dedicada al sant i

que al segle XV ja existia la confraria

de Sant Antoni. També coneixem

que, una vegada creada aquesta con-

fraria, la devoció i la participació en

la celebració de la festa va augmentar.

Actualment, la festa de Sant

Antoni es celebra els dies 16 i 17 de

gener. El primer dia, al matí, es fa l’a-

capte1 pel poble, del qual són els

principals protagonistes els obrers,2

els dimonis i la música. Aquests

volten el poble i la gent es va afegint

a la comitiva a mesura que van pas-

sant pels carrers.Aquest acte ja se ce-

lebrava en el segle XV, en el qual es

recollien animals i a partir de l’any

1686 eren els propis obrers els encar-

regats dels acaptes, fets ja en espècie i

en diners. Cal destacar la figura del

dimoni, que actualment en són dos.

Sembla que antigament sortien no-

més per anar a beneir, uns anys més

tard s’incorporarien per anar a com-

pletes i actualment són els protago-

nistes de l’acapte. Com diu Antoni

Gili,3 «la figura dels dimonis actuals

sembla directament influenciada per

la del xaman, que en temps remots

dirigien els rituals en pro de la fecun-

ditat de la tribu en la qual pertanyien

a fi d’assegurar la seva supervivència.

Aquests mags,mitjançant unes danses

rituals al voltant de grans foguerons,

invocaven el sol en tant que font de

vida i de procreació».

A la tarda del mateix dia, entre la

posta del sol i l’arribada de la nit,

la gent, vestida amb camisa blanca i

mocador vermell (com els antics pa-

gesos), es replega a completes.4 Els

seus inicis es remunten al mateix

segle IV i les que coneixem actual-

ment (amb lectures, pregàries, salms

i cants) daten de l’any 1975.

No obstant, els foguerons i la fi-

gura del dimoni tenen un origen

més llunyà. Tal i com ens demostra

aquesta glosa:

Fogueró, vei fogueró,
que t’encens a la vesprada
i aixeques ta flamarada
des del temps de l’antigor.

Els antecedents, sembla ser, es

remunten a les cerimònies que

commemoraven antigament els sols-

ticis, tant el d’hivern –dia 22 de

desembre i, per tant, molt proper al

dia 17 de gener– com el d’estiu. Per

tant, l’encesa dels foguerons forma

part d’aquestes cerimònies de culte

al Sol, com a ésser renovador i ferti-

litzador de la terra, com a puri-

ficador que crema el mal.5 Així, la

gran foguera es converteix en el

centre de la celebració, és allà on un

col·lectiu unit i amb unes relacions

estretes es concentra per menjar i

cantar unes gloses abans preparades
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fins a llargues hores de la nit. Una

altra glosa ens indica la importància

dels foguerons a Artà i l’augment

d’aquests:

Una festa que vengué
ara par que a mi me soni
i aquest any per Sant Antoni
grans foguerons varen fer;
es dissabte ne pogué
revoltar trenta el dimoni.

Finalment, després d’una llarga

nit de disbauxa i de celebracions, el

poble s’aixeca el 17 de gener entre

el fum i les cendres que desprenen

els foguerons. Els artanencs treuen

les seves millors gales per anar a

veure la cavalcada. Aquesta està do-

cumentada al segle XVII, quan els pa-

gesos d’Artà, tots ben organitzats, es

dirigien cap al marquesat de Bell-

puig i es replegaven a l’atri de la seva

església per beneir els seus animals.

Aquest acte també és un dels més

concorreguts de la festa actual. Els

genets, els carros i carretons, i les

carrosses es repleguen al Coll de

n’Abrines per iniciar la desfilada

que, juntament amb l’Obreria, els

dimonis, Sant Antoni i la banda de

música, els portarà davant l’ajunta-

ment, lloc on beneeixen els animals.

Finalitzada la cavalcada, el poble

es dirigeix cap a l’església parroquial

per celebrar l’ofici solemne. Tot

seguit, s’acompanya als obrers cap a

la casa d’es trui6 per cantar l’Ar-

gument, la narració en forma de

glosa que descriu els principals fets

ocorreguts al poble d’Artà durant

aquell any.

La festa de Sant Antoni a Artà

acaba la mateixa nit de dia 17 de

gener amb una ballada popular,

organitzada per l’agrupació artanen-

ca «Artà balla i canta», en què els

dimonis fan la seva darrera actuació,

i amb les llàgrimes dels artanencs a

flor de pell sabent que queden 365

dies per tornar a celebrar i sentir la

festa més estimada per la comunitat.

NOTES

1. Demanar i aplegar almoina.Actualment
els obres, els dimonis i la música recorren
el poble.

2. Els qui tenen al seu càrrec l’adminis-
tració de l’obra d’una església, confraria o
institució religiosa o benèfica.

3. GILI, A. Sant Antoni Abat, festa popular
d’Artà (p. 35-36).

4. Darrera part de l’ofici diví que són
obligats de recitar els preveres i diaques.

5. Representat també pel dimoni o de
vegades hi trobam un ninot per cremar.

6. Casa de l’obrer que aquell any «du es
trui», on es fan els refrescs a les autoritats i
amics de la festa i d’on surten els dimonis
aquell any.
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Fotografia dels dimonis

d’Artà a principis 

del segle XX.


