
El costum de celebrar rituals per
protegir els animals és molt antic i
la seva difusió molt gran, cosa no
gens estranya si tenim en compte
que els animals han estat durant
molts segles la base de l’economia
europea.

La festa actual de Sant Antoni
és el resultat de la cristianització
d’antigues cerimònies i cultes pri-
mitius dedicats a divinitats paganes
protectores de la fecunditat, dels
conreus i dels animals. És una festa
agermanada amb totes les que cele-
bren el solstici d’hivern.Hi té inne-
gables punts de contacte: la data de
la celebració, el ritual del foc…

Sant Antoni és el protector de
la pagesia mallorquina, dels con-
reus, del camp i també dels ani-
mals, especialment els domèstics

que conviuen amb l’home (cans,
moixos…), i del bestiar de peu ro-
dó (cavalls, someres, ases, rucs,
muls…). Igualment és el protector
dels menescals, els ferrers, els por-
quers, els cansaladers, els cerers, els
forners, els pastissers, els confiters,
els traginers, els jugadors de cartes,
els fossers i enterramorts. D’aquí
vénen aquelles glosses tan famoses:

Sant Antoni ha vengut 
amb un ase amb quatre 

[cames,
amb un covo d’ensaïmades 
i una botella de suc.

Sant Antoni i el dimoni 
jugaven a trenta-u;
el dimoni va fer trenta 
i sant Antoni, trenta-u.

COSTUMS PROPIS 
D’AQUEST DIA

És considerada la festa dels animals
per la qual cosa no se’ls feia tre-
ballar, era corrent donar-los un
pinso extraordinari i fer-los ob-
jecte d’un tractament respectuós.
També era mal vist tenir-los fer-
mats. Després de les beneïdes i les
cavalcades se’ls deixava a lloure
per dins una tanca. Estava molt
mal vist fer matances.

Es guarnia els animals amb els
millors arreus, sovint amb corret-
jam fet expressament per a aquell
dia. Els genets, igualment, vestien
llurs millors robes i, com els ani-
mals, lluïen el bo i millor que te-
nien. Els cascavells, campanetes i
d’altres elements sonors igualment
que les cintes de coloraines tenen
caràcter d’amulet i de protecció
contra els mals esperits.

Al segle XV aquesta festa era
organitzada pels gremis de lloga-
ters de mules, dels traginers i dels
bastaixos. Després van agafar el re-
lleu els cotxers i els carreters.

CELEBRACIÓ 
A DIFERENTS INDRETS
DE MALLORCA

Festa tan arrelada no se celebrava a
Palma; la recuperació de la festa,
que no havia desaparegut mai, gira
entorn al carrer de Sant Miquel.
L’església d’aquest carrer, la de
Sant Antoni de Viana, coneguda
popularment com «Sant Anto-
niet», té el seu origen en la cessió
a l’Orde dels Antonians, per part
de Jaume I el Conqueridor, d’unes
cases al carrer de Sant Miquel per
edificar-hi una església i un con-
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SANT ANTONI, LA FESTA MÉS 
POPULAR DE MALLORCA

Mari Carmen Nieto (M’han Dit)

Fogueró a punt 

d’encendre’s a Artà,

devers l’any 1946.
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vent, que foren reconstruïts més

endavant en el segle XVIII. Els an-

tonians varen rebre dels reis de

Mallorca i Aragó nombrosos privi-

legis com el de demanar almoina

per tot Mallorca i el d’organitzar la

Rifa del Porc de Sant Antoni, que

es va celebrar cada any a partir de

1573. Carles III, d’acord amb el

Papa, va decretar l’extinció de l’or-

de dels antonians l’any 1788. La

Rifa del Porc es va suprimir i de

les festes que amb tal motiu se

celebraven només va restar el cos-

tum de la benedició dels animals.

Actualment, aquest costum encara

és viu.

El dia 17 de gener a Pollença

fan la davallada del pi. Aquest

arbre en la nostra cultura és un

símbol d’immortalitat. Els pollen-

cins han d’anar a cercar a Pi de

Ternelles. Comença el mateix de-

matí de Sant Antoni; tot el poble,

grans i petits, puja a peu al predi

de Ternelles on els esperen els

arenques, mesclat i el Pi, que ja

està tallat uns dies abans per una

comissió encarregada. Una vegada

s’ha menjat i begut comença la

davallada en processó cap a la pla-

ça Vella de Pollença precedits pels

xeremiers. En arribar a la plaça és

plantat enmig i els joves comen-

cen a pujar per veure qui aconse-

guirà arribar fins a dalt de tot.

Després el Pi és tallat pels germans

Formentos el primer dia de qua-

resma i amb la seva llenya es fan

les espases per al simulacre de mo-

ros i cristians, festa que es celebra

el mes d’agost.

A sa Pobla, temps enrere, el dia

16 de gener la gent anava a cercar

la llenya per fer els foguerons a

unes comunes que hi havia per la

part de Crestatx. Recordant aquest

fet, els darrers anys s’ha instituït

una berenada col·lectiva de tots els

nins del poble i van a la possesió

de sa Llebre a cercar llenya. No se

sap molt bé de quan data la festa,

però es troba a sa Pobla constància

d’un document de l’any 1868 en

què ja es celebrava la festa: un sen-

yor de Palma va anar a festes a sa

Pobla, hi degué conèixer una po-

blera i hi va deixar l’espasa. Se

suposa que perquè es va desves-

tir… Aleshores, d’aquest any, hi ha

una carta del batle de Palma de-

manat al batle de sa Pobla si po-

drien recuperar l’espasa. Fins al dia

d’avui no s’han deixat de fer els

foguerons, fins i tot en els anys

en què s’havia d’anar molt alerta

amb allò que es deia, mai no hi va

haver cap censura glosant. Són

més de cent foguerons els que

s’encenen.

A les tres de l’horabaixa es fa la

sortida dels dimonis des de l’ajun-

tament i es passegen pel poble,

entren als bars i a les botigues i

armen gresca a tothom. Els al·lots

els segueixen, tot intentant pegar-

los una estirada a la coa, fer-los la

traveta o arrabassar-los la carassa.

Després d’assistir a completes arri-

ben les autoritats a sa plaça acom-

panyats pels caparrots, que són on-

ze i fan dos balls.Aquests caparrots

sortiren per primera vegada el 16

de gener de 1953. Una vegada han

ballat els caparrots es fa la ballada

amb el grif i dimonis. I ja s’ence-

nen els foguerons.

Primer tothom sopa a les ca-

ses; són molts de poblers els qui

tenen convidats a sopar parents i

amics d’altres poblacions i es fan

grans taules de 30 i 40 persones,

amb torrada de porquín, espina-

gades coents (l’espinagada és feta

d’una pasta semblant a la del co-

carroi, però és més grossa i té

forma de paquet, farcit, a més de

verdures, d’anguila o mussola) i vi

a rompre. I a la una, més o manco,

la gent surt al carrer. Aleshores es

quan es produeix la vertadera fes-

ta. I… cançons, ximbombades i

glossat fins al dematí.

A Muro, durant els dies ante-

riors, es celebren nombroses acti-

vitats culturals.A la tarda, en sortir

de les solemnes vigílies, s’amolla

el coet que dóna el «sus» per a

començar l’encesa dels foguerons

que es troben escampats pels dife-

rents carrers de la població. Ben

enmig del caramull de llenya hi

col·loquen un pi i, penjat, un «ho-

mo de bulto» o ninot confeccionat

amb palla i roba vella pel veïnats.

El consistori aporta arena, part de

la llenya, el pa, el porquín i el vi a

tots els grups que volen fer un

fogueró. Quan les flames comen-

cen a minvar i ja hi ha caliu, tor-

rada de llonganissa, botifarrons i

xulla.A la majoria de cases, i tam-

bé als forns, s’han fet cocarrois i

espinagades amb anguiles de s’Al-

bufera. El cocarroi és un full de

pasta prima tancat en forma de mit-

ja lluna, farcit de verdures (bledes,

ceba, colflori, etc.) i panses i ben

adobat amb sal i pebre. També es

fan coques dolces amb tallades de

sobrassada. Havent sopat, ball, glos-

sades i ximbombades devora els

foguerons i la festa dura fins a la

matinada.

El dia 17, Muro conta amb ses

Beneïdes, unes de les més lluïdes

de Mallorca. Aquesta antiga cos-

tum cristiana any darrere any

conta amb milers de persones que

es congreguen a la plaça Comte

d’Empúries, que queda desborda-

da de gent.Aquesta tradició fa que

les beneïdes es converteixin en

una desfilada dels més bells exem-

plars d’animals i de les carrosses

més originals.

A Artà és una festa molt arre-

lada i viscuda, la fa el poble; és una

celebració on s’agrupa la tradició,

la bauxa i el solstici de canvi, orga-

nitzada i en certa manera dirigida

per l’Obreria de Sant Antoni. Els

obrers titulars actualment són tres:

dos representants del poble i un de

l’Església. El càrrec d’obrer passa

de pares a fills. Cada any un dels

obrers té la representació màxima i

tota la festa comença a casa seva.A

partir del dilluns de les festes de

Nadal els obrers comencen a cer-

car premis i donatius. El matí, cap

a les vuit, «es Berenar» a casa de

l’obrer major, on són convidats les

autoritats i els protagonistes de la

festa. El berenar és de xocolata

amb ensaïmades. Una mica després

hi arriben els músics; tots plegats

beuen mistela i comencen les

cantades.

El vespre encesa dels fogue-

rons, ball de dimonis… 

Són moltes les poblacions de

Mallorca que celebren aquesta

festa i totes molt parescudes, però

cabia destacar aquestes poblacions

abans esmentades perquè són les

més representatives d’aquest dia.
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ELEMENTS SIMBÒLICS 

DE LA FESTA

L’encesa de foguerons forma part

dels rituals primitius del culte al

Sol. Els dimonis peguen bots, fan

cabrioles per damunt el foc i ba-

llen al seu voltant talment els xa-

mans i bruixots primitius. El fo-

gueró representa la victòria de la
llum sobre les tenebres. El 17 de
gener és molt proper al solstici
d’hivern. El foc simbolitza el «re-
naixement» del Sol, element
masculí que fertilitza la terra. Els
nostres avantpassats estaven con-

vençuts que agafar les cendres dels
foguerons de Sant Antoni i escam-
par-les pels sementers afavoria les
collites. Es considera el foc com a
fill del Sol que va arribar a la Terra
per mitjà del llamp. El nostre ca-
lendari és eminentment solar, si bé
incorpora també el còmput dels
antics calendaris lunars. Els fogue-
rons, les rodes de foc, les danses i
balls en rotlle són símbol de la
força del Sol.

Sant Antoni. Durant el mes de
gener el cristianisme va col·locar
les festes dels sant barbuts: sant
Antoni, sant Pau i sant Maur.

Aquest barbuts recorden Saturn,
el vell Cronos de llarga barba blan-
ca, incorporat al santoral cristià
amb les Saturnàlia, en el canvi de
l’any, origen remot del Carnes-
toltes. En les celebracions d’aques-
ta diada s’acullen ritus precristians
de l’hivern, de fertilitat i purifi-
cació.

Dimonis. Els dimonis són re-
miniscències llunyanes dels antics
xamans i bruixots que entorn del
foc dirigien els rituals. Un compo-
nent ritual primitiu és el fet de sal-
tar damunt el foc, acte que es creia
que comportava la consecució
màgica de la fecunditat. En els
pobles de Mallorca encara seguei-
xen aquesta cerimònia del salt so-
bre el foc dels dimonis. I ho fan
proveïts del seu emblema més
característic: la canya fel·la, el sim-
bolisme sexual de la mateixa,
representatiu de la paraula: canya
fel·la, és a dir, fàl·lica. Doncs no és
casual el fet popular a Mallorca de
cantar cançons eròtiques aquesta
nit màgica presidida pel foc.

Cavalcades. Tothom que tenia
un animal compareixia a la plaça
del poble per fer una cercavila. La
cavalcada remet a la processó, a la
desfilada seguint un ordre, un fe-
nomen ancestral conegut en totes
les religions.

Porc. Per a la cultura catalana el
porc és un animal totèmic. Les re-
lacions que mantenim els mallor-
quins i els catalans amb el porc està
marcada per la simpatia i la grati-
tud ja que tot ens ho dóna i no
deixa deixalles. És per això que el
dia de Sant Antoni està mal vist
matar el porc, però en canvi, al
caliu dels foguerons, torram porc
(botifarrons, llangonissa, sobrassa-
da, xulla…). La matança del porc
és un ritual. Menjam porc per Sant
Antoni i també per Nadal (porce-
lla rostida) continuant una creença
precristiana que considera el porc
com l’esperit del gra en forma
d’animal.

Rifa del porc. Es rifava un porc
per recollir doblers, destinats a la
comunitat dels frares antonians
que recollien els malalts de lepra.
Era costum rifar el porc més gras
de tota l’illa, com que general-
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Foguerons, animals i dimonis protagonitzen les festes de sant Antoni a Mallorca.
En la fotografia, realitzada a principis del segle XX, es pot observar l’acurada 

caracterització dels dimonis d’Artà, documentats des del 1749.



ment, de tan gras, no podia cami-

nar, el porc era passejat en carro

pels carrers de la ciutat al so d’una

tonada de xeremia. L’any 1879, el

govern de Madrid va prohibir la

rifa del porc per afavorir la Lotería

nacional. Tot i la prohibició, el
poble mallorquí va continuar fent-

la fins avui.

Beneïdes. En els rituals solsti-

cials primitius és un element im-

portant l’aigua que en el nostre

cas fa acte de presència en l’acte

de beneir. Per altra part, en anys

de sequera és costum intercedir a

sant Antoni que, com a protector

de la pagesia i dels animals, afavo-

reix la pluja. L’aigua és un símbol

ambivalent i és continua amb la

creença primitiva d’entendre l’ai-

gua com a mantenidora de la vida

en un cicle constant que mai no

s’atura.

Corregudes. Curses de tota me-

na, amb cavalls i amb ases, amb

sella, a pèl, etc.També es feien cur-

ses amb cintes.

Carrosses. A Mallorca la festa

pren aspectes carnestoltescs que

s’estenen per les diades immedia-

tes a aquest període, és per això

que alguns participants a les car-

rosses van disfressats de manera

grotesca.

Canya. És costum endiumen-
jar les carroses amb canyes silves-
tres perquè des de temps imme-
morials hem considerat la canya
com un amulet màgic que allunya
els mals esperits. D’aquí ve el cos-
tum ancestral de posar una canya
dreta, o una granera amb mànec

de canya, al costat del llit o darre-
re la porta.

Balls. Començava el dissabte
de Sant Antoni després de l’encesa
de foguerons i durava fins a trenc
d’alba. El ritual acabava donant la
benvinguda als primers raigs de
sol. Avui en dia no hi ha fogueró
que no tengui el seu grupet per
poder ballar una jota o un bolero.

Glossades. Per Sant Antoni
eren molt habituals els combats de
glossadors. A Manacor han recu-
perat aquesta tradició.

Mostres de teatre popular casolà.

Posaven en escena les temptacions
de sant Antoni, però en un pla
còmic i gairebé infantil, i en les
quals els dimonis eren la figura
més destacada.

Fer captes. El jovent, en cerca-
vila pels carrers, de casa en casa,
cantant i tocant instruments, capta
menjar o doblers per després cele-
brar una berenada amb motiu
d’una festa popular. Era costum
amenaçar als qui no donaven res
amb una desgràcia.A molts pobles
els quintos, a més de fer captes, fan
un fogueró i endiumengen carro-
ses per a les beneïdes.

Com podeu veure no aturem de
fer festa, sortint de les festes de
Nadal i enganxant amb Sant An-
toni, Sant Honorat i Sant Sebastià,
per arribar ja a Carnestoltes.

Només ens queda fruir de la festa
i pensar que la festa popular deixa-
ria de ser-ho si el poble, que l’ha
fet, l’abandona.
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