
Més enllà del tòpic de «la més típica»

amb què s’anuncia la processó i amb

què la premsa recull, any rere any, el

seu èxit de públic, la festa de la Beata

a Santa Margalida (Mallorca) és una

celebració popular fortament viscu-

da pels seus habitants i gaudida pels

milers de persones que s’apropen a la

vila el primer cap de setmana de se-

tembre. Una festa amb una enorme

riquesa de matisos en el seu ritual

intern que constitueix un clar refer-

ent d’identitat per a la població. La

festa té el seu acte central en la

processó que el primer diumenge de

setembre recorre els carrers de la

població. El dia abans, la gent fa una

ofrena de flors al monument a la

santa.També es fan curses de cavalls,

que, antigament, tenien lloc al

migdia del diumenge. Hi ha –com

correspon a tota festa gran– revetlles,

àpats col·lectius i actes lúdics per a

grans i petits. I, des de fa alguns anys,

també un correfoc amb la colla

local, els dimonis –de foc– Hiachat.

Aquest article, tanmateix, se centrarà

en la processó.1

Cal cercar els orígens de la cele-

bració a finals del segle XVIII, quan

arreu de l’illa se celebraren festes

amb motiu de la beatificació de sor

Catalina Tomàs –avui, santa–, el 1792.

A Santa Margalida, tot i que el poble

no tingué una especial relació amb

la santa, arrelaren. La processó és

documentada des del 1829.

Com en tants altres indrets, la

processó ha estat –i és– un espectacle

de teatre popular, una representació

amb personatges, amb escenografies

efímeres o mòbils que s’han trans-

format amb el pas del temps.

La processó té, doncs, com a

protagonista formal, la monja Ca-

talina, de qui es recorda la vida i les

temptacions i malifetes del diable

que patí. Però els protagonistes po-

pulars són els dimonis, éssers fes-

tius, vestits de vermell i negre –en

la versió actual de la indumentà-

ria–, amb picarols o esquelles pen-

jant de la cintura i amb un gros

bastó de donarda a la mà.

Mallorca és una illa de dimonis

festius. En trobem per Sant Antoni i

a les festes majors, acompanyant al-

gunes danses. I, ara, també com a

protagonistes de cercaviles i corre-

focs, a l’estil dels grups de foc nascuts

a partir de la tradició del ball de dia-

bles del Camp i del Penedès.

El dimoni ha estat arreu el con-

trapunt popular de la festa de signifi-

cació religiosa. Encarregat de crear

l’espai festiu, obrir pas a les pro-

cessons, fer burla dels homes, provo-

car les dones o empaitar la canalla, el

diable és molts cops l’encarnació

palesa de la festa com a transgressió

de la normalitat diària, el personatge

que, tradicionalment, ha assenyalat

els límits entre món quotidià i el fes-

tiu, regulant l’espai o fent valer les

normes de la festa. La presència del

dimoni, en definitiva, fa festa.

Els dimonis margalidans no són

cap excepció. El diumenge al matí,

la Vila –com es coneix popularment

el nucli urbà més antic, a l’interior

del municipi– s’omple de dimonis.

Avui n’hi ha desenes, molts més que

en el passat, però la presència dels

dimonis a la processó de la Beata ve

d’antic. De ben segur que hi són des

del primer moment com a compo-

nent necessari per escenificar alguns

passatges de la vida de la santa. I,

alhora, com a element de transgres-

sió i divertiment del públic. La pri-

mera descripció que es coneix de la

festa, el 1840, ja ho explicita: «los

escuadrones de diferentes cofradías que,

en buena ordenanza, machaban osten-

tando el ingenio de sus mayordomos en

la disposición de los pasajes de la vida de

la santa a quien festejaban aquel día, no

descuidándose de poner su número de

diablillos que, con sus travesuras, no de-

jaban de hacernos reir, y de incomodar a

la pobre muchacha que representaba el
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papel de la virgen heroína». Com sol

ser habitual, l’actuació dels dimonis

no agrada a l’Església ja que cons-

titueixen, com arreu, un factor de

distorsió respecte a les finalitats de la

celebració. Una carta del bisbe al

rector de la parròquia, de 29 d’agost

de 1848, adverteix que a la processó

«se presentan unos sujetos disfrazados

representando al diablo, en actitud de

maltratar y perseguir a la Beata, pero cu-

ya aparición en aquel acto da margen

a graves desórdenes y ofensas a Dios, a

más de provocar la risa y distracción de

los fieles y poner en ridículo las cosas

santas», i li demana que impedeixi

aquestes representacions i procuri, si

cal amb el concurs de l’autoritat ci-

vil, que la processó s’acabi abans de

la fosca.

La presència dels diables, però,

continuarà essent un dels trets carac-

terístics de l’acte, entre els intents de

control –«los populares demonios que

han debido poner un freno a sus trave-

suras y se limitan a representar las múlti-

ples tentaciones con que el espíritu malig-

no asedió a la Beata», anota una cròni-

ca del 1892– i l’escàndol o el con-

flicte que, de vegades, comporten les

seves actituds.

Sigui com sigui, els dimonis fo-

ren i són part indispensable de la

festa. Tanmateix, la valoració social

del personatge és ben minsa. En

aquest sentit, els dimonis margali-

dans tampoc s’allunyen gens ni mica

de les pautes que la tradició assenyala

per als personatges que encapçalen

la transgressió festiva. No fa tants

anys que cap jove volia fer de di-

moni, ja que aquests se situaven en el

graó més baix de l’escala festiva.

Biel Bauçà, conegut com el «di-

moni gros», pot explicar prou bé el

cost d’haver mantingut i consolidat,

com a responsable de la colla, aque-

sta tradició festiva en el darrer terç

del segle XX. La seva és una trajec-

tòria d’esforç, carregada d’anècdotes

de ben segur menys punyents quan

s’expliquen després dels anys, i de

reconeixement final a la seva tasca.El

seu fill és avui el cap de colla.

Abans calia pagar aquells qui ha-

vien de fer de dimoni i, molts cops,

anar-los a cercar als pobles de la ro-

dalia; preocupar-se de preparar les

vares de donarda i controlar-los en

el límit de la festa i el conflicte,

sobretot quan l’evident esforç de no

parar, anant amunt i avall de la pro-

cessó, es compensava amb una dosi,

a cops excessiva, d’alcohol.

Però en l’actualitat succeeix ab-

solutament el contrari. Als més me-

nuts ja els vesteixen de dimoni. No-

més cal observar la indumentària de

la canalla, el matí del diumenge, a la

sortida d’ofici: hi veureu molts di-

moniets, moltes pagesetes, però ben

pocs pagesos.

Aquest és un fenomen que s’ha

repetit en molts indrets respecte dels

diables i d’altres personatges festius,

i que s’ha d’entendre en el marc de

l’assumpció de la festa com a part

del patrimoni cultural de la comu-

nitat que la celebra i dels personat-

ges festius com a referents d’identi-

tat local. Avui, ser dimoni prestigia,

antigament era un estigma.

El diumenge a la tarda, Santa

Margalida s’omple a vessar. De pú-

blic i de protagonistes directes. Cen-

tenars, milers de persones, vestides

amb la indumentària tradicional de

pagès. Amb vestits més rics o més

senzills –alguns d’època–, la proces-

só es configura com una llarga des-

filada de pagesos i pageses que por-

ten gerres, carrosses motoritzades

que figuren moments de la vida de

sor Catalina i una comitiva final, a

peu, que inclou –autoritats a banda–

la Beata i un reguitzell de perso-

natges –àngels,virtuts, santes, sants i

monges– vinculats a la biografia

d’aquesta.

Per a la majoria de noies del po-

ble fer de Beata a peu, és a dir, des-

filar representant la santa, és un

honor cobejat. La tria es realitza per

sorteig entre les noies, necessària-

ment solteres, que ho volen ser. La

sort decideix, però, en definitiva, és

una sort matisada per les oportuni-

tats que atorga –en funció del nom-

bre de papers que contenen un ma-

teix nom– el fet d’haver representat

en anys anteriors altres personatges

que participen a la processó.

Un altre gran protagonista de la

festa popular és un humil atuell, una

gerra de portar l’aigua, obrada per

terrissers, que l’organització repar-

teix entre els participants i que pos-

sibilita el joc festiu que constitueix

un dels principals atractius folklòrics

de la processó. Els dimonis volen

arrabassar les gerres a les pageses i

aquestes s’hi resisteixen. Els seus

companys les defensen. Quan el di-

moni ho aconsegueix, porta la gerra

a trencar al davant de la santa.

Un episodi de la vida, una ma-

lifeta del dimoni que va trencar el

recipient on Catalina portava el men-

jar a una colla de pagesos, serveix per

justificar la juguesca:

Ella portava el dinar
a los pobres segadors
i el dimoni envejós
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en terra li va tirar.
Ella el va tornar a aixecar
i va ser més saborós.

Un joc que es desenvolupa en el
transcurs d’una processó monumen-
tal, en el sentit més estricte de la
paraula, ja que vol recrear i perpe-
tuar en el record la biografia –i la
llegenda– de la santa. És ben cert
que la processó ha evolucionat amb
el temps, amb modificacions signi-
ficatives en la forma, però no ho és
menys que la celebració conserva
plenament la funció d’espectacle
didàctic que ja tenien les processons
de l’època en què fou creada:

Olles, cullerots, gerretes i filo-
ses, greixoneres a dins, senalles
de palla, gavelles i vencisos,
manegots i botonades, rebosillos
i volants; petites madones, esco-
lans amb cota, capellans amb
capa pluvial, batle i regidors,
representants de l’autoritat i la
justícia, dimonis i picarols, foc i
fum de faies, música i repiqueig
de campanes, tot això i encara
més era la processó de la Beata,
processó vella però cada any
nova, sempre original, atractiva,
vistosa.

La recreació en el record d’An-
toni Rubí, al seu llibre sobre la vila
abans de 1925, més enllà de la de-
saparició o la introducció d’alguns
components formals, mostra la pro-
cessó com una barreja estructurada
d’elements de significats diversos i
complementaris, que expliquen uns
fets del passat que tothom pot co-
nèixer però que s’ha d’explicitar
d’any en any, en una representació
de teatre popular itinerant que con-
té, alhora, els ingredients necessaris
per copsar l’atenció permanent del
públic. Un esquema festiu prou co-
mú, abans i ara, que conserva la seva
vigència. En la cruïlla de la religiosi-
tat i el divertiment, de la devoció i
la identitat, l’actual processó de la
Beata és, alhora, antiga i contem-
porània, en la secular convivència
entre religió i folklore.

És evident que les transforma-
cions han estat significatives. L’apa-
rició de carrosses amb quadres de la
vida de sor Catalina és la més evi-
dent i relativament propera en el
temps, en la segona meitat del segle
passat, tot i que la presència d’una
carrossa triomfal a la processó és
força més antiga.

Significativament important –i
segurament clau per entendre l’evo-

lució de la festa– fou, anys enrere, el
canvi en la il·luminació d’aquesta
processó nocturna. Antigament, la
llum, l’aportaven els festers –o
teieres– ubicats durant el recorregut
i les faies que portaven els partici-
pants. La llum, sempre oscil·lant, per
bé que pugui ser abundosa, del foc
propicia el joc festiu i les corredisses

dels dimonis entre les representa-
cions escèniques, a peu pla, no gens
plaents a l’autoritat eclesiàstica que
el 1849 exigia al rector de la par-
ròquia que prengués «las disposiciones

convenientes para que la procesión y

demás funciones estén precisamente con-

cluidas en dicho día a la puesta de sol».
Una situació que també reflecteix la

C
a
ra

m
e
ll

a
2

0
M
Ú
S
IC
A
 I
 C
U
L
T
U
R
A
 P
O
P
U
L
A
R

52
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una gerra a les pageses.



crònica de 1892, quan insistia que la

processó havia de perdre «su lado

ridículo, que daba lugar a graves escán-

dalos, para mantenerse, con algunas re-

formas encaminadas a introducir el orden

necesario, dentro de la tradición religiosa.

Sabido es que hasta el año pasado, no

iba a esta procesión ni cruz, ni bandera,

ni autoridad religiosa, ni autoridad civil.

En vez de velas, se llevaban fayas, que a

lo mejor se apagaban dejando la calle a

oscuras y dándo lugar a alborotos y es-

cándalos.A éstos contribuía, y no poco, la

edad de las mozas que representaban a

la Beata en los pasajes de su vida». La

processó continuà, però, endavant,

amb faies i dimonis, organitzada per

l’Ajuntament i sense la participació

de la parròquia en la desfilada.

El segle XX, però, comportà, a

més de substancials transformacions

socials, un canvi tecnològic cabdal

per a la realització de la festa. La

il·luminació general dels carrers

–amb l’electricitat– suposa arreu la

fi de l’ús de fanals, torxes o atxes en

els seguicis festius, que resten com a

elements testimonials. El canvi en

l’espai escènic –el curs que seguei-

xen les desfilades parateatrals– és

molt important. En algunes pobla-

cions, la il·luminació dels carrers,

junt amb altres factors no menys

importants, com la repressió ideo-

lògica en determinats moments,

acaba domesticant la festa. En altres

pobles, les desfilades esdevenen més

luxoses i espectaculars. El canvi de

valors socials que comporta el de-

senvolupament econòmic i la desa-

parició de les formes de vida tradi-

cional atorgaran a moltes festes un

valor de referent d’un passat comú

que sustenta la identitat de la comu-

nitat. La processó de la Beata no és

cap excepció i, en el transcurs del

segle XX, evoluciona notablement.

La construcció de carrosses –el

1948 es recupera la carrossa de la

Glorificació, que tanca la processó, i

a partir de 1970 el nombre creix fins

arribar a la dotzena actual– implica

la diferenciació entre la represen-

tació, més formal i vinculada a la tra-

dició religiosa, dels passatges de la

vida de la santa i el joc festiu entre

pageses i dimonis, amb la gerra com

a protagonista.

En l’actualitat, a la desfilada hi

participen centenars de parelles,

però també grups de dues noies i un

noi o dos nois amb una noia, por-

tant les corresponents gerres que els

dimonis voldran prendre. Avis, ma-

res, fills, de totes les edats. L’or-

ganització, amb molt bon criteri, ha

vedat la presència de cotxets i els

més petits s’han de portar en braços

o d’altra forma tradicional. La pugna

entre dimonis i pageses no s’ha aca-

bat, ans al contrari. I el conflicte pot

fer-se present quan l’estira i arronsa

per obtenir la terrissa corresponent

esdevé enfrontament. No cal dir que

l’organització malda perquè el joc

festiu no tingui incidents i procura

abastir de gerres la pagesia perquè

no s’aturi.

La música de les colles de

xeremiers i de les bandes de música,

arribades d’altres poblacions de l’il-

la, repetitiva en la tonada –una altra

característica comuna a moltes cele-

bracions de carrer–, embolcalla les

corredisses dels dimonis que porten

les gerres al davant de la Beata a peu,

la noia que representa santa Ca-

talina, on només tres dimonis s’en-

carreguen de trencar-les, llançant-les

a terra després de fer uns passos de

dansa. La cançó de Sor Tomaseta es

canta durant tota la festa.

Al final, a la porta de l’església,

davant de la Beata i les autoritats,

tots els dimonis tenen l’oportunitat

d’aixafar alguna gerra en una tren-

cadissa final que deixa el terra ple de

pols d’argila i fragments de terrissa.

En tot el curs de la processó els

carrers són plens de públic. La festa

ha estat un espectacle, abans i ara.

«Efectivament, s’ho pagava venir a la

Vila per veure la processó de la Bea-

ta, tan seriosa, tan pietosa i a la ve-

gada tan renouera de picarols i can-

çons», escriu Rubí.Avui, la processó,

a bastament publicitada, és un atrac-

tiu turístic, però alhora és una festa

viscuda amb moltíssima intensitat

per la comunitat que la celebra. De

ben segur, ambdós components són

indestriables i, com en tantes altres

festes del nostre present, poden

conviure perfectament mentre si-

gui el poble qui conservi i transfor-

mi la festa.

Nota

1.Aquest article, més enllà de la descober-
ta personal de la festa i de la necessària lec-
tura, entre altres, de treballs com els de
Mn.Antoni Rubí, En aquell temps... La Vila
abans de 1925 (Ajuntament de Santa Mar-
galida, 1999), ha estat possible gràcies a la
informació històrica facilitada per Antoni
Mas.Vull agrair també l’acollida i la col·la-
boració de la colla de dimonis Hiachat i
de l’Ajuntament de Santa Margalida.
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Trencadissa a la porta

de l’església.


