
A banda de la important tradició

mallorquina, dins l’àmbit català

peninsular les cobles de caire bur-

lesc són també presents en les festes

de Sant Antoni. En són exemples,

entre molts altres, els ditxos,

coneguts també com a llegües, lloes

o folies, entre altres noms, que es

recitaven en el moment d’anar a

beneir l’animal a la plaça, davant de

tothom, quan hom s’apropava a la

imatge del sant per deixar la seva

ofrena. Hi havia poblacions on el

recitat de les cobles anava a càrrec

d’una sola persona, que les com-

posava per a l’ocasió.Aquesta pràc-

tica fou força comuna en els pobles

de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre

o el Matarranya. Hi ha corrandes

que s’han conservat en la memòria

popular, molts cops amb una càr-

rega d’ironia o crítica social. N’és

un bon exemple aquesta, molt

difosa, amb petites variants:

Sant Antoni, sant Antoni,
una cosa te vull dir:
els pobres planten la vinya
i els rics se beuen lo vi.

O aquesta altra:

Sant Antoni, sant Antoni,
tu que estàs en eixe armari,
ves a dir-li al nostre amo
que mos apujo lo salari.

La majoria, però, feia referència a

personatges locals i a esdeveniments

propers en la geografia, ja que –com

succeeix amb tantes mostres de la

literatura popular de caire burlesc–

és en la proximitat on la càrrega

d’ironia o sàtira troba la seva efec-

tivitat. En l’actualitat, el costum s’ha

recuperat en poblacions com Gan-

desa, a la Terra Alta, o Mas de Bar-

berans, al Montsià.

Un exemple diferent el trobem a la

Granadella, a les Garrigues, on Sant

Antoni és una festa que té el jovent

com a protagonista: una festa de

fadrins, esdevinguts quintos.

Els quintos de l’any, ben mudats,

presideixen l’ofici a l’ermita dedi-

cada al sant, a la qual arriben amb

una carrossa prou ornamentada.

Allí es troben, però, amb els gitanos,

que són els joves un any més joves

–i que, per tant, seran quintos l’any

següent– i que han passat la nit al

seu carro o a l’exterior, escalfant-se

potser amb una foguera i amb les

corresponents ampolles de contin-

gut etílic. Les nits de gener poden

ser més o menys cruels amb aques-

ta jovenalla que, vestida amb ro-

ba vella, espera amb força gresca el

veïnat que arriba a l’ermita, a qui

venen números per a una rifa poc

fiable, entre altres productes. Un

esmorzar popular precedeix l’ofici

i, després de la cerimònia i de la

benedicció del bestiar, la carrossa

dels quintos i el carro dels gitanos

enfilen, l’un darrere l’altra, cap al

nucli urbà.

En arribar al poble s’aturen i co-

mença una picabaralla dialèctica, a

cop d’intercanvi de versots i algu-
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ALTRES EXEMPLES DE COBLES 

PER SANT ANTONI

Salvador Palomar

Cantant corrandes de Sant Antoni a Gandesa.

Gitanos

de la Granadella.
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na escridassada ben posada, entre

uns i altres. Són versos –quartetes

millor o pitjor estructurades– que

les dues colles porten preparades

–a l’era de l’ordinador, en fulls,

abans en llibretes– i que poden

deixar pas a la improvisació, segons

els anys o la capacitat versadora

dels participants.

Després d’una estona d’intercanvi

de versots, les carrosses pugen a la

plaça del poble, on la festa conti-

nua fins que quintos i gitanos es

queden sense arguments, o sense

textos preparats. La gent, però, ha

quedat satisfeta. La majoria d’a-

questes composicions fan referèn-

cia a fets locals i aquelles que són

més aplaudides són les que toquen

el voraviu, amb al·lusions a les rela-

cions personals.

San Antoni, san Antoni,
un eslògan t’hem de fer,
per fer-la passar ben fina
oli és el que va més bé.

Per acabar, els quintos reparteixen

caramels entre el públic i després

passen a vendre butlletes per a una

rifa –aquesta, del tot fiable– per les

cases del poble. I a la tarda, ball. La

festa de la Granadella va perviure

en temps de prohibicions dels car-

navals. En l’actualitat, potser sense

la necessitat d’una crítica social

que es pot expressar més lliure-

ment, conserva la seva força com

a ritus de pas, que no sempre

tothom accepta, sobretot quan toca

fer de gitano.
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Quintos de la Granadella.
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Llibres Mallorca
Església de Santa Eulàlia, 11
07001-Palma (Mallorca)
Tel. 971 728 453

Llibreria Torcatis
10, carrer Mailly
66000-Perpinyà (Rosselló)
Tel. 0468 34 20 51

Llibreria Ulyssus
Ballesteries, 29
17004-Girona (Gironès)
www.ulyssus.com

Llibreria Robafaves
Nou, 9
08301-Mataró (Maresme)
www.robafaves.com

Llibreria la Tralla
Riera, 5-9
08500-Vic (Osona)
www.latralla.com

Martulina divina discos
Sant Antoni, 11
08500-Vic (Osona)
www.martulina.com

Llibreria Arca
Plaça Nova, 5
08513-Prats de Lluçanès (Lluçanès)
Tel. 93 856 03 45

Llibreria Fundació
Costa de sa Plaça, 14
07703-Maó (Menorca)
11870.com/pro/llibreria-fundacio

Llibreria Pau
9 de juliol, 23
07760-Ciutadella (Menorca)
11870.com/pro/llibreria-pau

Espai Mallorca
Carme, 55
08001-Barcelona (Barcelonès)
www.espaimallorca.cat

Traditeca’t
Sant Francesc, 3
08870-Sitges (Garraf)
www.traditeca-sitges.cat

Llibreria Gaudí
Galera, 12
43201-Reus (Baix Camp)
Tel. 977 34 05 30

L’Infern
Plaça de l’Església, 11
46560-Massalfassar (L’Horta Nord)
www.massalfassar.org

Llibreria 3 i 4
Sant Ferran, 12
46001-València (L’Horta)
www.tresiquatre.com

Llibreria Serret
Av. Hispanitat, 21
44580 Vall-de-roures (Matarranya)
www.serretllibres.com

Llibreria Caselles
Major, 46
25007-Lleida (Segrià)
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