
Diuen les males llengües que un

poble sense festes és mancat d’esperit.

Una reflexió no gens desencaminada

que, en qualsevol cas, no es refereix al

poble de Mallorca.A l’illa mediterrà-

nia, de festes, tradicions i vells cos-

tums,no li’n falten.Un d’ells –gosaria

a dir que el més senyer– és la cele-

bració de la revetlla de Sant Antoni, la

nit màgica del 16 de gener,una nit per

desfermar passions i afermar emocions.

El verb transgredir, a parer del

diccionari normatiu de la llengua

catalana, significa «violar una llei,

ordre o precepte».Tot seguint aque-

sta definició, sembla clar que el

derivat «transgressió» pot relacionar-

se amb la majoria de festes i celebra-

cions que l’home fa i ha fet al llarg

dels segles. Gairebé per norma, una

festa és el moment en què les per-

sones –i per extensió les col·lectivi-

tats– aprofiten per fer un canvi en el

seu dia a dia. Aquest trencament de

la quotidianitat serveix d’esperó a

les societats per posar en pràctica

mecanismes d’integració social i de

reafirmació de la identitat i dels va-

lors que les sustenten. Paradoxal-

ment, però, la voluntat de canvi es-

devé alhora tradició i manteniment

de vells costums.

Un d’ells, ben probablement el

més conegut de Mallorca, és la festa

de Sant Antoni Abat, dia de la page-

sia mallorquina i patró dels animals.

La celebració té lloc el 17 de gener

i, sobretot, la revetlla, moment en

què les viles mallorquines s’omplen

de foguerons i torrades, ximbom-

bades, gloses, empaitades de dimonis

i una munió de gent aplegada en

redol al voltant del foc, fent bauxa.

EL SIGNIFICAT 
DE LA FESTA

D’orígens incerts, la festa de Sant

Antoni se celebra a Mallorca de

segles ençà. La majoria d’estudiosos

que l’han analitzada coincideixen a

dir que es tracta d’una romanalla

conservada d’antigues celebracions

paganes agermanades amb totes les

que tenen lloc al solstici d’hivern en

l’arc mediterrani. Hi manté lligams,

com ara la data de celebració (finals

de gener) i el ritual del foc, i està

relacionada amb el desig romàntic

d’enllaçar amb l’home primigeni,

«de costums no malmesos per la

civilització».1

Dos vespres l’any (solstici d’es-

tiu i solstici d’hivern), l’home s’a-

llibera de les restriccions de la vida

quotidiana i de les obligacions, so-

vint massa rígides, que menen el dia

a dia de les societats occidentals.

L’expansió del cristianisme per l’oc-

cident mediterrani foragità tot

d’una aquesta mena de celebracions,

les quals s’atribuïen a l’esperit poc

format –poc creient– propi, a ulls de

la nova religió, de les societats inci-

vilitzades. L’Església frisà per crear-

ne de noves i estendre alhora uns

nous «usos i costums».Aquesta dèria

no fou gens senzilla de dur a terme

atès que les passions humanes, tan

ben representades per les festes, són

males de canviar. Per aquesta raó, a

l’Església no li quedà altre remei que

servir-se d’aquestes celebracions pa-

ganes i mirar de modificar-ne el sig-

nificat, tot juxtaposant-hi un sentit

místic i religiós.
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SANT ANTONI A MALLORCA

Seny i rauxa d’una festa arrelada

Miquel de la Rosa

Dimonis de sa

Pobla, símbol 

de la temptació.
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En la festa de Sant Antoni s’a-

precia aquesta doble herència. D’una

banda, la seriositat religiosa –la ve-

neració a un sant i la purificació dels

costums aportada pel cristianisme– i,

de l’altra, la disbauxa pagana, que es

manifesta en els foguerons, els dimo-

nis i l’aplec col·lectiu. Encara que no

se’n conegui exactament l’origen,

sembla evident que es tracta de mo-

tius de permanència d’aspectes ar-

caics i llegendaris que no han pogut

ésser amagats.

Antoni Gili, estudiós de la festa,

diu que aquesta diada troba els seus

remots antecedents en les primitives

cerimònies ígnies del solstici d’hi-

vern, amb ritus propiciatoris i puri-

ficatoris, amb la finalitat d’assegurar la

victòria de la llum sobre la nit i afa-

vorir la fertilitat de les terres i la salut

i fecunditat dels homes i del bestiar.

UNA HISTÒRIA QUE VE 
D’ENFORA

A l’Edat Mitjana, amb la fundació

de les parròquies a l’illa de Mallorca,

es constituïren les diferents confra-

ries i obreries i llurs corresponents

festes. La festa de Sant Antoni assolí

el nivell d’estructuració més elevat

durant el segle XVIII, quan arrelà for-

tament a molts pobles de l’illa, espe-

cialment a Artà i sa Pobla.

Els inicis de la festa són indes-

triables dels fets històrics que moti-

nió, per més que, com totes les

festes, probablement es modificarà

en el futur amb l’aportació que hi

facin les noves generacions.

Sa Pobla, vila antoniana per

excel·lència, es transforma un parell

de dies abans de la revetlla. Els car-

rers comencen a veure florir ro-

dolets d’arena amuntegada per fer-

hi els foguerons i es comencen a

preparar els menjars típics (coques

de verdura, espinagades, greixonera

amb anguiles). El dia gran, el jovent

surt ben d’hora a cercar la llenya

que encendrà la nit bruixa poblera,

especialment els foguerons de la Par-

ròquia i de l’Ajuntament.

Després d’haver dinat, Sant An-

toni i els dimonis es fan amb els

carrers de la vila i recorren els cafès,

la llar de gent gran i encalcen

tothom amb forques i graneres. Els

cantadors acompanyen la corrua

endimoniada i posen música als

balls de bots i burles que els dimo-

nis fan al voltant de Sant Antoni

sense defallir.

L’horabaixa, abans de sopar, tot

està llest perquè les autoritats, els

convidats d’honor i tot el poble des-

fili cap a l’església parroquial –acom-

panyats dels Vells Caparrots de Sant

Antoni, els Caparrots Minyons de

Sant Antoni, els gegants de la vila i el

Grif amb els dimonis d’Albopàs–, on

s’oficia la missa solemne de Com-

pletes. Al final de la missa es canten

els goigs, dels quals hi ha constància

històrica ja l’any 1672.

A la sortida, el foc s’escampa

pels carrers de la vila, la música

comença a sonar i és temps per a

l’encís. El poble pren un caire fes-

tiu, desinhibidor; tothom es prepara

per menjar, cantar i beure.

El foc simbolitza el renaixe-

ment del sol, element masculí que

fertilitza la terra. Era costum dels

pagesos d’abans agafar les cendres

dels foguerons de Sant Antoni i es-

campar-les pels sementers, amb el

convenciment que fer-ho afavoria

les collites. Els foguerons a les re-

vetlles de Sant Antoni i de Sant

Joan, les rodes de foc, les danses i

balls en rotllana representen la força

del sol i la victòria de la llum sobre

les tenebres. La cultura popular se

n’ha fet ressò:

Per Nadal, creix el dia una passa 
[de gall.

Per Sant Esteve, una passa de llebre.
Pels Reis, una passa de vell.
Per Sant Antoni, una passa de dimoni.

varen la gran devoció antoniana

arreu de Mallorca. Poc després de la

conquesta de l’illa pels catalans, es

fundà a la Ciutat de Mallorca la Casa

i Hospital de Sant Antoni de Viana,

institució que escampà per tots els

pobles mallorquins la devoció del

sant, protector de les persones i dels

animals, del qual hi havia una imatge

a gairebé totes les esglésies. Els an-

tonians cuidaven de l’Hospital i el

finançaven amb les almoines que re-

collien per tota l’illa i controlaven

arreu la devoció al sant.

La festa de Sant Antoni se cele-

brava solemnement a Ciutat amb

difusió d’estampes i realització de

misses i oficis. La benedicció del bes-

tiar es duia a terme des d’un cadafal

i a taula no hi faltaven menjars esco-

llits. El mateix dia es feia l’acapte

general amb repartició de candeles,

imatges estampades i campanetes.

Després, al capvespre, hi feien acte

de presència els xeremiers, que to-

caven fins ben entrada la matinada.

La festa s’allargava durant poc més

d’una setmana.

UNA CELEBRACIÓ POPULAR

Amb el decurs del temps, la festa

s’ha anat enriquint i evolucionant

amb la incorporació d’elements

nous. La gastronomia, la religió, la

bauxa i la germanor popular han

trobat un punt perfecte de comu-
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Els caparrots poblers,

motiu carnestoltenc.



La gent s’aplega al voltant del

caliu per torrar-hi sobrassada, llon-

ganissa, botifarrons, xulla, llom de

porc amb pebre coent i llimona, i

tota la carn que aporti la imagi-

nació. El porc, animal «totèmic» de

la cultura catalana –com el bisó en

les cultures de l’Amèrica del Nord o

el porc senglar en les celtes–, fa

presència amb tota l’esplendor per

recordar allò que, quan va d’exces-

sos, un dia és un dia.

El so de les ximbombes fa pre-

sència als carrers i places, i llargues

hores de festa esperen els que gosen

desafiar la nit.Acompanyen als xim-

bombers els cantaires i glosadors,

que interpreten i improvisen gloses a

tort i a dret. Algunes són molt an-

tigues i d’altres, les improvisades, fan

referència a l’actualitat política i

social. En qualsevol cas, totes presen-

ten un cert to satíric:

Sant Antoni ha vengut,
dia desset de gener,
venturós s’homo que té
sa dona i no el fa banyut.

Sant Antoni és el protector de la

pagesia mallorquina, dels conreus,

del camp i dels animals, especial-

ment els domèstics que conviuen

amb l’home (cans, moixos…), i del

bestiar de peu rodó (cavalls, someres,

ases…).També ho és dels manescals,

els ferrers, els porquers, els cansa-

laders, els cerers, els forners, els pas-

tissers, els confiters, els traginers,

els jugadors de cartes, els fossers i els

enterramorts.

Per això, aquest dia el tracte als

animals és diferent. No està ben vist

fer matances, no se’ls fa treballar,

se’ls alimenta amb més quantitat de

menjar i fins i tot se’ls deixa a lloure

dins una tanca perquè no estiguin

fermats.

Sant Antoni ha vengut
amb un ase amb quatre cames,
amb un covo d’ensaïmades
i una botella de suc.

Els dimonis representen les

temptacions, l’accés a les coses pro-

hibides, a la bona vida i als plaers

pecaminosos. Segons Antoni Gili, els

dimonis són reminiscències llu-

nyanes dels antics xamans i bruixots

que feien rituals entorn del foc en

pro de la fecunditat de la tribu a la

qual pertanyien, a fi d’assegurar-ne

la supervivència i també en pro de

les bones collites.

Un component ritual molt

primitiu és el fet de botar per da-

munt el foc, acte que, segons es

creia, comportava la consecució

màgica de la fecunditat. En els

pobles de Mallorca els dimonis o

«bruixots» ho fan proveïts del seu

emblema mes característic: la canya

fel·la, de fort simbolisme eròtic, ja

que representa l’òrgan sexual mas-

culí. L’origen etimològic del mot

n’és una evidència (fàl·lic). No de-

bades, moltes de les gloses que es

canten aquesta nit són de contingut

pujat de to:

Sa festa de Sant Antoni
és una festa alegreta,
ses joves de sa placeta
van més fortes que el dimoni.

Però també romàntic:

De dotze hores que té el dia,
en vós onze pensaré,
tres quarts n’hi afegiré,
tant m’agradau, vida mia!

A Mallorca la festa de Sant An-

toni pren aspectes carnestoltescs que

s’allarguen els dies immediatament

posteriors. El ball dels caparrots de

sa Pobla i les carrosses que recorren

els pobles en són un exemple. Molts

participants hi van disfressats de

manera grotesca i és tradició endo-

massar-les amb canyes silvestres. De

temps ençà la canya s’ha considerat

un amulet màgic que espanta els

mals esperits. D’aquí el costum

ancestral de posar una canya dreta, o

una granera amb mànec de canya, al

costat del llit o darrera la porta.

Els foguerons, la vigília, la

bauxa –i la disbauxa–, la suggerent

combinació de vi i menjar –que

dóna via lliure a l’excés, en compa-

nyia d’amics i estimats–, la música,

l’espai per al sarcasme i la xauxa,

fan de Sant Antoni una festa pro-

fundament transgressora. El to des-

inhibidor, que de ben segur enfon-

sa les arrels en estadis culturals molt

anteriors al cristianisme, ha romàs

al llarg dels segles amb força i vigo-

ria, tot fent d’aquesta celebració

una senya d’identitat indiscutible

de l’illa.

Nota

1. GILI, Antoni. Sant Antoni Abat, festa

popular d’Artà. Palma: Edicions Docu-

menta Balear, 1997.
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AJUNTAMENT DE SA POBLA.

http://santantoni.ajsapobla.net/

index.html 
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Els foguerons omplen

els carrers la revetlla

de Sant Antoni.
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