
El Museu de Sant Antoni i el Di-

moni de Sa Pobla (Mallorca) està

dedicat a la festa popular i tradi-

cional de Sant Antoni que cada any

se celebra a la localitat.

Ubicat a Can Planes, antiga casa

senyorial, el museu acull elements

de la festa, com ara els dimonis, els

caparrots, el grif i els caparrots mi-

nyons, entre d’altres. També inclou

una exposició de fotografies, di-

buixos, símbols i un audiovisual i

plafons informatius que serveixen

per introduir els visitants en l’essèn-

cia d’aquesta festa documentada a sa

Pobla des del segle XIV.

La festa de Sant Antoni, resultat

de la cristianització d’antigues ce-

rimònies i cultes primitius dedicats a

divinitats paganes protectores dels

animals, els conreus i la fecunditat,

se celebra dia 17 de gener a bona

part dels municipis de l’illa: Artà,

Pollença, Muro, Manacor, Capde-

pera... Un dels municipis on la festa

se celebra amb més força és sa Pobla,

especialment la revetla, la nit dels

foguerons i els dimonis, les cançons

i les ximbombades, les coques i les

espinagades.

«Bon dia, Sant Antoni» i «Bon dia,

muchachos» són les dues frases del ritual

amb què Margalida Rayó, responsable

i guia del museu, saluda el sant, els

dimonis i els caparrots en encendre

cada dia els llums per començar la jor-

nada. Na Margalida estima el museu,

tot el que hi ha a dins i tot el que rep-

resenta, sent una vertadera passió per

la feina, se sent privilegiada de poder

transmetre als visitants tot el que per a

ella significa la festa de Sant Antoni.

Hi parlam perquè ens expliqui una

mica les característiques d’aquest

museu i la relació d’aquesta festa tan

nostrada amb el foc, l’element indis-

pensable que fa que la nit adquireixi la

màgia que la caracteritza.

Quin any s’inaugurà el museu?

El museu, situat a l’antiga estació del

tren en la seva primera ubicació,

s’inaugurà el 23 de març de l’any

2003. Després es decidí que era

convenient que tots els museus

estiguessin ubicats a l’antic casal de

Can Planes, i dia 24 de novembre

de 2007 es traslladà el Museu de

Sant Antoni i el Dimoni a l’antic

casal, on ja hi havia el Museu d’Art

Contemporani i el Museu de la Ju-

gueta Antiga.

D’on va sorgir la idea de de-
dicar tot un museu a les figures
de sant Antoni i el dimoni?

Supòs que fou una decisió dels po-

lítics, que pensaren que seria bo

poder mostrar alhora tots els ele-

ments de la festa de Sant Antoni en

comptes de tenir-los emmagatze-

mats tot l’any. Amb això s’acon-

seguí que durant tot l’any la gent

pugui veure part de la nostra his-

tòria. Abans només es podien veure

sant Antoni i els dimonis un dia a

l’any i els caparrots dos dies a l’any.

Ara en podem gaudir sempre que

volem.Ara els tenim dos dies al car-

rer i la resta de l’any, al museu.

Creus que haurien de sortir més

vegades per altres commemora-

cions o només han de sortir per

Sant Antoni?

Jo, personalment, crec que si tra-

guéssim molt sant Antoni, els dimonis

i els caparrots es perdria l’essència de

l’interès i l’emoció per veure’ls.

Ara els nins de sa Pobla, i sols

vull mencionar els nins, vénen molt

sovint a veure el Museu de Sant

Antoni i el Dimoni perquè tenen

aquest sentiment de la festa ben ar-

relat. Els veuen aquí i ja projecten el

seu pensament cap al dissabte de

Sant Antoni, dia que els veuran ba-

llar a la plaça.Veuen el canvi entre el

dimoni i els caparrots vius quan

ballen a la plaça i el dimoni i els

caparrots quan dormen, com diuen

els infants, al museu.

El Museu de Sant Antoni i el

Dimoni és molt visitat i estic molt

contenta que sigui així.
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EL MUSEU DE SANT ANTONI I EL DIMONI

DE SA POBLA

Entrevista a Margalida Rayó (responsable)

Biel Crespí i Maria Antònia Ramis

Foguerons de Sant

Antoni a sa Pobla.



Qui el visita, gent del poble o

gent de fora poble?

Tant uns com altres. Quan comen-

ça el curs escolar, són moltes les es-
coles que es posen en contacte amb
nosaltres per visitar el casal. El Mu-
seu de la Jugueta Antiga i el de Sant
Antoni i el Dimoni són molt
sol·licitats.

És curiós, però t’he de dir que
quan s’acosta el dia de Sant Antoni
sembla que el Museu de Sant An-
toni i el Dimoni és visita obligada, és
com si la gent es volgués impregnar
de l’esperit de la festa abans que
comencin les celebracions.

És a dir, hi ha una relació molt
més estreta entre la festa i el mu-
seu en dates properes a Sant An-
toni pel que fa a la gent de sa
Pobla?

Sí. Deixant de banda que durant tot
el curs escolar és ple, en temps de
vacances de Nadal i abans i després
del 17 de gener solen venir més els
nins i les nines de sa Pobla, acom-
panyats dels pares o els padrins, a
visitar el museu. N’hi ha que vénen
cada setmana i fins i tot n’hi ha que
ho fan dues vegades la mateixa
setmana.

Quins elements de la festa pròpi-
ament de carrer podem trobar al
museu?

Dins el museu, just a l’entrada, hi
trobam la figura de sant Antoni al
costat d’un bombo de l’any 1870,
element que no té relació directa
amb la festa al carrer però sí que en
té amb el sant, ja que antigament
l’obreria de sant Antoni l’utilitzava
per rifar un porc que havien engrei-
xat durant tot l’any. Actualment
aquest bombo s’utilitza per fer el
sorteig dels caparrots que ballaran
els dos anys següents. Ja a l’interior
del museu, hi tenim els caparrots, els
caparrots minyons, els dimonis, el
grif, que és una bèstia de foc, i una
ximbomba feta d’en Biel «Collut».
També hi trobam els cartells que
any rere any han anunciat la festa.
Aquests cartells començaren a fer-se
l’any 1983.

Ara bé, l’únic que ens falta, ja
que no pot ser viu, és el foc, els fo-
guerons; els foguerons encesos. Però
crec que qualsevol pobler, quan en-
tra dins el museu, malgrat que no hi
hagi foc encès, nota el foc de l’es-
perit de la festa de Sant Antoni ben

endins. Jo, com a poblera, el percep
cada dia quan em passeig per dins el
museu. Ho faig cada dia, i mai no
n’he deixat de sentir l’escalfor.

Quin significat té el foc dins la
festa, al carrer, tu que l’has viscu-
da tants anys al costat del teu
home,Antoni «Ballador», glosador
i ximbomber?

El significat del foc és molt variat.Per
a mi el foc és vida, és unió, és festa...
Durant el solstici d’hivern s’encenien
fogueres. Era una festa pagana que
l’església va cristianitzar, i els fogue-
rons es continuaren fent en honor a
sant Antoni. Jo crec que si un any
celebràssim la festa de Sant Antoni
sense foguerons ens quedaria un Sant
Antoni incomplet. Ara bé, també
quedaria incomplet si el celebràssim
sense caparrots o sense dimonis.

Podríem pensar que el foc dels
foguerons està directament rela-
cionat amb els dimonis. Creus
que és així?

No, en absolut. Els dimonis repre-
senten les temptacions a sant An-
toni. Els dimonis sempre s’han re-
lacionat amb l’infern, i a l’infern,
diuen, hi ha foc. Però no, el foc dels
foguerons no és el foc dels dimonis,
és el foc que es feia per celebrar el
solstici, un foc regenerador, purifi-
cador, que ajudava, entre altres coses,
que hi hagués més hores de claror.

Abans has mencionat el grif, con-
vertit en bèstia de foc. Parla’n una
mica.

El grif, obra de l’escultor Xavier
Jansana, s’incorporà a la celebració

de Sant Antoni el 16 de gener de
l’any 1998. Arran d’una visita a sa
Pobla del bestiari de foc de l’ajunta-
ment de Barcelona, Antoni Torrens
va proposar convertir el grif que
apareix a l’escut del poble en bèstia
de foc, amb la intenció que pogués
participar a les festes. El grif és un
animal mitològic meitat àguila i
meitat lleó que simbolitza la vi-
gilància i la protecció; la força del
lleó i la velocitat de l’àguila que vig-
ila els camps poblers. Realment, no
té relació amb sant Antoni. El fet
que tengui foc es relaciona amb el
bestiari popular, amb la cultura del
foc, de molta tradició arreu dels Paï-
sos Catalans.

Què es podria afegir o eliminar
de la festa?

És difícil de dir, però el que és cert
és que el foc és una part molt im-
portant de la festa. Els foguerons,
l’espectacle piromusical, introduït
darrerament i que ha tingut una
gran acceptació entre els poblers i
entre la quantitat de gent de fora
que acudeix a sa Pobla aquest dia de
festa.Tot és foc, foc i fum... i moltes
coses més. Aquelles estones que
cantes arran d’un fogueró, el fred
que sol fer el dissabte de Sant An-
toni i aquella escalfor del foc, el foc
que t’acompanya, que t’ajuda a can-
tar aquella cançó; de vegades que
t’encalenteix un poquet massa per-
què ja has begut una mica.

És el mateix el foc de principi de
festa que el foc de les acaballes de
la festa? Provoca el mateix senti-
ment veure encendre els fogue-
rons que veure el caliu ja a la
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Interior del Museu 

de Sant Antoni 

i el dimoni.



matinada, quan la bulla s’ha con-

vertit en silenci?

No és el mateix. El moment en què
s’encenen els foguerons és el senti-
ment d’iniciació. Fa anys encenien
els foguerons a sortida de Comple-
tes. Era l’inici de la revetla, l’espera
de l’esclator de la festa.

El final del foc, el caliu.Tot i ser
un foc de final de festa, no és pot
considerar un foc mort, ja que és
l’evidència del que ha estat una gran
festa. L’endemà, molta gent aprofita
el caliu dels foguerons per omplir els
brasers de ca seva. És com entrar la
festa del carrer dins la casa i gaudir-
ne fins al final.

Si haguessis de triar un sinònim

del foc quin seria, llum o rege-

neració?

Cada persona és un ésser únic i, per
tant, viurà d’una manera única el
sentiment cap al foc. Uns, els de
pensament fàcil, el veuran d’una
manera més física, faran un fogueró
per tenir caliu per torrar la llonga-
nissa i els botifarrons o per cremar-
hi les coses velles que hi ha a la casa,
una cadira, una porta o una taula.
Uns altres el veuran d’una manera
més poètica, més arrelada amb la
tradició, i encendran un fogueró
perquè tenen una festa, perquè
tenen un sentiment, perquè un grup
d’amics, companys, familiars... es
reuneixen i aprofiten el foc per
gaudir de la companyia en una nit
tan especial. En aquest cas hi trobam

Em sembla que anomenaven així
una malaltia. Segons tenc entès, era
una malaltia provocada per la inges-
ta excessiva de cereals, concretament
de sègol, que conté un fong (Cla-

viceps purpurea) que és un poderós
vasoconstrictor i que té un compo-
nent d’LSD. Quan en menjaven
molt, es produïa una vasoconstricció
que provocava una cangrena, so-
bretot a les extremitats. Crec que li
deien el foc de Sant Antoni pel tipus
de dolor que provocava, semblant al
del foc, i perquè produïa molta coït-
ja, a més d’al·lucinacions. Els frares
antonians, a Ciutat i arreu d’Europa,
tenien cura de les persones que la
patien. Si t’hi fixes, el rètol exterior
que podem veure amb la inscripció
que identifica el Museu de Sant
Antoni i el Dimoni és la creu que
du a l’hàbit sant Antoni, la tau de
l’alfabet grec, amb una flama al cap-
damunt. Segons Antoni Torrens, far-
macèutic i bon coneixedor de la
cultura popular, la flama fa refe-
rència a aquest foc de Sant Antoni,
malaltia ja documentada i descrita al
segle XI.

Acabada la xerrada amb na Marga-
lida, repassam les emocions que pro-
voquen llegendes, rondalles i altres
històries antigues d’origen incert
que no són ni seran mai ni més au-
tèntiques, ni més veritat ni més an-
tigues que les emocions que provoca
i que ha provocat el foc a les per-
sones al llarg de la història de la
humanitat.

El foc és llum i la llum és vida.
Xamans, bruixots, druïdes, sacer-
dots... se serveixen del foc per provo-
car la llum que il·lumina els seus rit-
uals. La revetla de Sant Antoni no
deixa de ser un ritual. Molts de po-
blers, aquesta nit, sense saber-ho,
exerceixen de bruixot o de xaman i
transmeten, mitjançant el foc, sobre-
tot el foc interior, tot el que hom
desitja per a un amic: salut i pau.

I que així sia per molts d’anys!  

Sant Antoni repicava
repicava poc a poc
com més s’encenia es foc
més sobrassada torrava.

(glosa popular)

Quan Sant Antoni és a prop
a sa Pobla sa gent fa festa
i estan quasi tot es vespre
junts tots al voltant des foc 

(D’Antoni «Ballador»,
amb motiu d’aquesta entrevista.

Setembre de 2008)
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un sentiment de col·laboració, d’u-
nió, d’amistat... que el foc s’encar-
regarà d’alimentar.

I mirat amb ulls grossos i amples,
què et pot donar tot això? Et pot
donar moltíssimes coses: foc de fes-
ta, d’esperit viu de Sant Antoni. El
foc pot acabar materialment en cen-
dra, però el foc del teu interior viurà
dins tu esperant la propera revetla de
Sant Antoni. És un foc viu tot l’any.

Has parlat de coques i d’espina-

gades, que tampoc no poden fal-

tar a la festa. Es couen al foc. Què

penses que és més sagrat, el foc

eclesiàstic o el foc del forn que

cou les coques i les espinagades?

Hi ha una cosa que et dóna vida,
que és menjar coca. Als creients, el
foc eclesiàstic també els dóna vida.
Però per viure hem de menjar. I no
tot és quan la coca arriba al foc, sinó
que cal tenir en compte tot el pro-
cés d’elaboració, que és el que t’om-
ple de sensacions. Ara et diré una
endevinalla:

Monstruo som entre la gent,
foc respir i no m’abràs,
i de mi fan tant de cas
que m’envien mil presents.
Com menj sense tenir dents
i menjar tothom m’envia,
vomit de nit i de dia
i ningú té estuguedat
de menjar es meu vomitat
per molt estugós que sia.

Hem sentit a parlar del foc de

Sant Antoni. Ens podries dir què

és?

El grif.


