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Resum
La Santantonada és una festa tradicional, popular i 
religiosa que se celebra a la Todolella cada any la nit 
del dissabte de la segona lluna vella de l’hivern, és a 
dir, vuit setmanes exactes abans de Dissabte de Glòria, 
una setmana abans de Carnestoltes. L’objectiu d’aquest 
document, més que descriptiu, és aportar elements de 
reflexió sistematitzats i elaborats sobre el per què i el 
cap a on de la Santantonada tolellana. Per tant, l’anàlisi 
de les seves representacions i establir algunes propostes 
d’interpretació i de contextualització.
Queda fora del seu àmbit l’explicació de la vida del sant, 
així com la projecció dels elements de la Santantonada a 
altres àmbits culturals i geogràfics (com el mallorquí, el 
sard, el pirinenc, l’occità, els nordafricans i canari, o els 
“focs d’hivern”, de tradició a Europa, especialment al 
Carnaval), l’estudi dels quals contribuiria valuosament 
al coneixement dels orígens i a l’establiment d’hipòtesis 
sobre la significació de la Santantonada. També en que-
da exclòs l’estudi i anàlisi de la música immanent a 
la Santantonada, la naturalesa i significació de la qual 
foren magníficament estudiades per Pelinski (1991 i 
1998).

Paraules clau: Todolella, Santantonada, Festa, tradició.

Abstract
Santantonada is a traditional, popular and religious ho-
liday that is celebrated in Todolella every year on the 
Saturday night of the second full moon of winter. That 
is exactly, eight weeks before Glory Saturday, one week 
before Carnival. The purpose of this paper, further than 
being descriptive, is to provide systematic and elaborate 
elements of reflection on the why and where of the To-
dolellan Santantonada. Therefore, to analyze their re-
presentations and establish some suggestions for inter-
pretation and contextualization. The life of the saint is 
beyond the scope of the explanation, as well as the pro-
jection of the elements of the Santantonada into other 
cultural and geographical areas (such as Majorcan, Sar-
dinian, Pyrenean, Occitan, North Africans and Canary, 
or the “winter fires”, traditionally in Europe, especially 
during the Carnival), whose study would make a valua-
ble contribution to the knowledge of the origins and the 
establishment of hypotheses on the significance of the 
Santantonada. Also excluded is the study and analysis 
of immanent music in the Santantonada, whose nature 
and significance were magnificently studied by Pelinski 
(1991 and 1998).

Key words: Todolella, Santantonada, holiday, tradition.

La Santantonada és una festa 
La Santantonada és gairebé un cànon que comprèn els elements definitoris del con-

cepte de festa. La Santantonada és un conjunt ordenat d’elements, estructurats d’una 
manera consistent, que l’articulen i li donen sentit. Forma part d’un calendari desho-
mogeneïtzador del temps. És motiu de trobada, de convivència i d’interacció social. 
Incorpora i ofereix funcionalitats religioses, rituals i socials, d’entre les quals destaca 
com a més immediata la seva pròpia essència lúdica, el fet que els assistents la xalen. 

La Santantonada és festa espectacle, no un espectacle de masses, sinó actuat, molt 
més que representat, per la mateixa col·lectivitat que festeja. És enrenou, música, cap-
girament; conté elements simbòlics i materials de violència, destrucció, irracionalitat 
i malbaratament. És incorrecta, tal com ja va saber copsar Segura y Barreda (1868: 
349-350), quan deia: 

Tal es la asquerosa pantomima de la quema de San Anton, indecente farsa, que 
honraria mucho á quien prohibiera esta bacanal inmunda; y la comparsa llamada 
de els diables...con tal que desapareciese para siempre de nuestro suelo.
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Popular i tradicional
Els mites de la tradició i del popular

En un saludable propòsit de desarmar tòpics, autors com Delgado, Martí o Prats, fan 
valoracions crítiques de la construcció de la representació simbòlica de la mitologia 
conservadora al segle XIX, de l’ús fraudulent de certes tradicions innovades i de de-
terminats reciclatges d’elements tradicionals que fa el folklorisme.

A la comarca dels Ports, però, podem conjecturar que, al segle XIX (ni als tres pri-
mers quarts del segle XX), no va ser rellevant cap paradigma simbòlic o mitològic, 
basat en elements folkloristes, que suposés adscripcions identitàries, de manera que la 
condició de festa tradicional i popular de festes com la Santantonada difícilment podria 
ser valorada mitjançant aquesta mena de conceptualitzacions de la cultura popular.

Més encara, si la Todolella no disposà, fins a ben entrada la dècada dels setanta, 
d’un element tan revolucionari de la quotidianitat com és l’aigua corrent, si els masos 
del terme (on hi vivia una part significativa de la població) no han disposat de conne-
xió a la xarxa elèctrica fins als anys noranta, 
si tot un subsistema cultural com és el de la 
comarca dels Ports, manté elements lingüís-
tics, gastronòmics, etc., d’antigor provada, 
si molta toponímia comarcal és preromana, 
si, en resum, les condicions de vida en dates 
molt recents eren tan properes a les medie-
vals o les antigues, no ens hauria d’estranyar 
que la superestructura festiva mantingués 
les arrels en orígens molt més antics del que 
ens permetria pensar limitar-nos a acceptar 
acríticament la universalitat de l’efecte de la 
mitologia cultural del segle dinou.

Mitjançant l’estudi del folklorisme, Josep 
Martí (1996: 125-128), cita les Danses de la 
Todolella com a exemple d’un dels diferents graus existents de folklorisme, manifesta-
ció cultural on el folklore va esdevenint paulatinament espectacle, entès com a element 
cultural de segona mà, producte i instrument d’uns nous usos estètics, comercials i 
ideològics. Aquest reciclatge de les Danses que, d’altra banda, ha permès la seva prò-
pia supervivència, reflecteix el canvi -si més no, parcial- dels seus aspectes semàntics 
i funcionals.

Podem raonar dins d’aquest marc teòric folklore/folklorisme i opinar que la Santan-
tonada, que no és immune a arribar en un futur potser no llunyà a un marc molt més fo-
lklorista, és manté encara prou exempta d’aquesta mena de canvi en els seus aspectes 
funcionals. No cal basar aquesta opinió en hipotètiques raons de puresa o genuïnitat, 
sinó que, és la seva pròpia semàntica festiva i lúdica la que, inserida a un nou context 
social, segueix sent necessària a aquest, mantenint així la seva funcionalitat i, encara 
més, la seva existència.

Dit d’una altra manera, si les Danses ja no “serveixen” tant a les formes de vida i a la 
realitat local actual, molt diferent a les que les crearen i mantingueren, i és el folkloris-
me qui les fa sobreviure amb una nova funcionalitat, la Santantonada, en canvi, com a 
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festa, i més enllà dels seus elements rituals característics, és encara (o, si es prefereix, 
novament) avui necessària, en la seva dimensió lúdica i social, al context social actual, 
sense necessitat d’esdevenir producte de voluntarisme museístic o de reciclar-se a 
mercaderia comercial.

Tradició i cultura popular, diversitat i “subversió” 
Limitades les possibilitats explícites de generació de propostes de modificació del 

sistema econòmic i social, fenòmens com la Santantonada, sota aparença inofensiva, 
encara que amb molts continguts explícits conservadors, tenen una forta potencialitat 
qüestionadora de la concepció del món.

Tot aquell element cultural que encara no ha estat assolat, assimilat o censurat, en la 
mida que és diversitat, oposada a la uniformitat de la cultura de masses dominant, té 
sentit popular. Des d’aquest punt de vista, la cultura popular es contraposa al concepte 
de cultura de masses, mercantilista, consumista i industrialitzada, la cultura popular es 
constitueix en factor de cultura a la contra.

També s’explica la cultura popular com la del gest i la paraula no escrita, com la de 
la por física (a la fam, al fred, etc.) o psicològica (a la naturalesa, a la nit, etc.). És la 
que es representa a la Santantonada: temor a la nit, al fred, a la fam endèmica, a éssers 
terrorífics com els diables, etc.

Festa col·lectiva en la que reproducció i transmissió són simultànies, la Santanto-
nada, inserida dins un entorn cultural dominant totalment conservador, esdevé, para-
doxalment, paradigma popular i contracultural. La Santantonada és expressió incons-
cient de què les coses poden ser d’una altra manera, de què tot pot ser capgirat.

D’altra banda, la Santantonada se celebra avui immersa a un context social on es 
donen grans canvis en l’estructura econòmica i en l’organització de la quotidianitat. 
Com descriu i conceptualitza l’historiador E. Hobsbawn (2003: 322-346), les tradi-
cions apareixen quan cal compatibilitzar la necessitat de punts de referència estables 
i els canvis bruscos en la vida social. En aquest sentit i context, la Santantonada és 
també tradició que, mantenint els seus elements, es re-crea aportant valuoses referèn-
cies d’estabilitat.

La Santantonada és una festa popular i tradicional 
Popular, perquè: ni massiva ni passiva, és viva, viscuda i participativa, és la gent del 

poble qui la delimita i prepara, i és participativa perquè qui hi assisteix, per bé que no 
intervingui com a personatge característic, hi participa. Sense necessitat d’esdevenir 
producte museístic o mercaderia comercial, és necessària al context social actual. És 
expressió inconscient de què les coses poden ser d’una altra manera, de què tot pot ser 
capgirat. És a dir, enmig d’un potent procés d’aculturació despersonalitzadora, dins un 
paradigma cultural dominant totalment conservador, constitueix un element de signe, 
encara que inconscient, objectivament popular, per alternatiu a la cultura de masses.

Tradicional, perquè: se celebra regularment i ininterrompuda i els seus orígens són 
prou remots com perquè no quedi ningú que en recordi els inicis, ni que hagi cone-
gut ningú que els conegués. Manté els seus elements, es expressió de cultura sempre 
antiga i sempre renovada, en estat de producció contínua (Pelinski: 1991), aportant 
valuoses referències d’estabilitat.
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Religiositat popular, sants, diables, sincretisme... la Santantonada és 
una festa religiosa 

Des del punt de vista de la religió convencional instituïda, el de l’Església Catòlica, 
el component religiós de la Santantonada queda demostrat de manera immediata amb 
el propi nom de la festa, l’advocació i homenatge a Sant Antoni, la participació directa 
del mossèn beneint les bèsties i, l’endemà, la missa i la professó. Cal, de tota manera, 
valorar des d’un punt de vista més ampli la religiositat de la Santantonada.

Cal reflexionar sobre el paper que, a la religiositat de la Santantonada, representa 
la figura central de Sant Antoni. Al cristianisme, els sants tenen un paper de mediació 
entre l’home i la divinitat, que es pot associar al que feien els romans amb llurs genis, 
divinitats menors i esperits tutelars. A la Santantonada, aquest paper de mediació i de 
protecció a les bèsties és fa palès a la seva Bendició.

El desenvolupament de la Santantonada sembla allunyat de la realitat biogràfica i 
espiritual del sant (Schauber i Schindler, 2001), el qual, reconeguda la seva amistat 
amb sant Pau i admès que hauria estat espi-
ritualment temptat i escomès pels diables, 
no va tenir la fi representada a la Santanto-
nada. L’essència de la Santantonada, és més 
propera, en canvi, a altres representacions del 
messianisme religiós en les que aquell qui és 
el millor, el més valuós, el més estimat, qui 
incorpora els valors a paradigmatitzar, és 
ofert o sacrificat per a esdevenir mite religiós 
(Maisonneuve, 1991: 14-20, 135-142). Foren 
els casos, per exemple, d’Ifigènia, els fàrmacs 
atenencs, Isaac o, sobretot, Jesús de Natzaret. 
Fixem-nos, per exemple, la semblança entre 
alguns passatges de la Passió i la Santantona-
da, la nocturnitat, la similitud de papers entre 
el Cirineu i Sant Pau, la crueltat del trajecte al 
lloc d’execució, l’exhibició i escarni públic, la mort violenta, etc.

A més a més, hem de recordar la presència dels diables, que tenen també una clara 
significació religiosa, si més no, com a representació essencial del Mal.

Si la religiositat popular, en general, és resultat d’un procés de sincretisme religiós, 
la Santantonada, segons Fàbregas (1979: 87-91), és una superposició d’iconografies 
diferents, procedents d’una religió d’elit i d’una altra religió de la plebs que es fa vi-
sible en la figura del diable com a home salvatge o com a temptador d’ànimes. Com a 
demostració d’aquest procés de sincretisme, molts autors fan referència a Sant Gregori 
I i la seva recomanació, que Berresford Ellis (2001: 131-182) data al 601, de reconver-
tir els temples pagans i de continuar els ritus precedents, dedicant-los a commemorar 
els sants.

Cal fer referència també al valor socialitzador de la religió, tant en el sentit de co-
munió i fraternitat que comporta la seva vessant espiritual, com en allò que, potser 
indestriable a les festes, els rituals i cerimònies religiosos, tenen de convocatòria, de 
trobada, d’encontre i interrelació entre persones i col·lectius.
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La dimensió lúdica, les ganes de xalar-la, és determinant a l’hora d’explicar 
l’existència avui de la Santantonada. Caro Baroja (1986: 168) afirma que mentre 
l’home ha cregut que la seva vida estava sotmesa a forces sobrenaturals, ha existit 
aquesta mena de festes, a les que els pobles que les celebraven els hi donaven sentit 
religiós; només al cap dels anys haurien evolucionat, de vegades, cap a moixigangues 
sense més finalitat que la de divertir-se. La realitat lúdica actual tindria uns fonaments, 
probablement ja ocults, de clar sentit religiós.

La Santantonada constitueix una celebració religiosa on la ritualitat i la presència de 
la irracionalitat no han estat transformades cap a nous signes de la laïcitat moderna, 
com són els espectacles d’assistència massiva i passiva als que es refereixen Caro Ba-
roja (1986: 25-158) i Maisonneuve (1991: 81-93).

Religiositat popular, sants, diables, sincretisme... la Santantonada és una festa Reli-
giosa, perquè:

- Es vincula i sotmet a la religió convencional instituïda, la de l’Església Catòlica 
(advocació i homenatge a Sant Antoni, representació essencial del Mal (Diables), Ben-
dició de les bèsties, Missa i Professó.

- És resultat d’un procés de sincretisme religiós i la seva realitat lúdica actual té fo-
naments, antics i ja ocults, de clar sentit religiós.

- Té caràcter ritual i la seva essència és propera a altres representacions del messia-
nisme religiós en les que, aquell qui és el millor, el més valuós, el més estimat, qui in-
corpora els valors a paradigmatitzar, és ofert o sacrificat per a esdevenir mite religiós.
 

Orígens i significació dels elements principals
Cercar els orígens i la significació?

M. Delgado (1992: 17-19, 82, 91) considera que la recerca de l’origen de la festa és 
prou inútil. Ho expressa així:

Si els membres d’una comunitat festiva no (...) saben explicar perquè fan la festa i 
(...) perquè la fan com la fan (...) és perquè, en primer lloc, no tenen cap necessitat 
de fer-ho, però també perquè la funció que la festa exerceix -més enllà de la crea-
ció d’una identitat- es verifica de manera automàtica, al marge de la consciència 
dels individus que la conformen.

Es tracta del sa escepticisme envers la Tradició i la Popularitat de les festes. Però, 
com s’argumenta en el capítol anterior, cal excloure la Santantonada d’aquests contra-
tòpics, en la mida que no s’inclou en el cànon decimonònic de la tradició popular i és 
manté al marge del folklorisme. Per això és molt important estudiar els orígens i la 
significació dels elements de la Santantonada.

Com es detalla al llarg d’aquest capítol, alguns autors, referint-se directament a la 
Santantonada, la defineixen, en general, com una festa amb orígens ancestrals indeter-
minats i que podria respondre a la cristianització de cultes primitius. 

Segons exposa Bouché (2001: 141-149), l’any 1232 es funda la Confraria de la 
Santíssima Trinitat i Sant Antoni, i al 1238 s’aproven els capítols de les confraries de 
les aldees de Morella. Escuder (2001: 15-27) afegeix que, al 1311, “el Sínode Diocesà 
de Tortosa institueix, entre altres, la festa de Sant Antoni”, mentre que “La confraria 
del Forcall apareix aprovada pel rei Joan I d’Aragó el 1388, tot i que és possible que 
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ja funcionara anteriorment”. Palomar (2000: 190) parla de datació documentada de 
diables a Tortosa el 1448. 

Ara bé, arribar a establir unes hipòtesis prou fonamentades sobre els orígens del con-
tingut de la Santantonada, obliga a analitzar els elements i costums que la composen, 
tant com o més que el seu propi conjunt. L’existència a la Santantonada de personatges 
amb aspectes o funcionalitats similars però no idèntics, els uns al costat dels altres, 
amb rols específics però complementaris, dóna peu a reflexionar sobre els orígens i els 
significats, diversos, juxtaposats o sobreposats, d’aquests elements.

Els elements de la Santantonada, agafats d’un en un, no són fenòmens que es donen 
de manera isolada al subsistema cultural, festiu i ritual dels Ports, sinó que la seva 
presència es troba en altres celebracions similars d’altres entorns geogràfics, diversos 
i dispersos, de manera que no pot parlar-se d’originalitat o d’exclusivitat geogràfica. 
No és més que en la mida que cerquem la combinació de tots aquests elements, que 
copsem un major apropament a la comarca.

El Calendari 
El calendari de la Santantonada tolellana fixa la celebració a la nit del dissabte al 

diumenge de la segona lluna vella de l’hivern, és a dir, vuit setmanes exactes abans 
de Dissabte de Glòria, una setmana abans de Carnestoltes. Per tant, la seva periodi-
citat correspon a la d’un calendari lunar. La d’altres pobles, en canvi, se celebra en 
dates properes al dia en que l’Església Catòlica celebra oficialment la festivitat de Sant 
Antoni Abat, inscrivint-se, per tant, dins del calendari solar gregorià convencional. 
Aquesta diferència de dates i de calendaris, on el tolellà té l’aparença de molt menys 
“domesticat”, és a dir, molt menys adaptat al calendari i santoral oficials, és prou sig-
nificativa, realça la importància del fet que el tolellà respongui a un calendari lunar i 
invita a reflexionar sobre l’origen de la determinació de la data de la festa i els seus 
possibles significats.

Moltes cultures, antigues i actuals, calculen la mesura del pas del temps en calenda-
ris basats en els cicles lunars tant o més que en els solars. Una de les formes antigues 
d’establir el seguiment social del temps mitjançant festes era la cèltica, amb les festes 
d’Imbolc (1 febrer) i Bealltainn (1 de maig), de les que es podria establir alguna relació 
amb la Santantonada. 

El calendari romà prejulià era estrictament lunar. El cap d’any era celebrat a la pri-
mera lluna nova immediata al desgel, és a dir, cap a l’u de març (Caro Baroja, 1986: 
162). El calendari creat per Juli Cèsar (45 a.C.) suposà l’adopció d’un calendari solar 
amb començament l’u de gener. Val a dir, per tant, que l’establiment de celebracions 
periòdiques seguint un calendari lunar hauria de mostrar una relació directa, bé amb 
les celebracions cristianes lligades al cicle litúrgic pasqual, bé amb celebracions d’altre 
tipus, d’origen prejulià o musulmà. 

En tot cas, la proximitat i la sincronia amb la celebració del Carnestoltes, ens obliga 
a enfocar la valoració del calendari a la llum del que aporta el coneixement del calen-
dari carnavalesc. Caro Baroja (1986: 43-48, 148-149) analitza detalladament el cicle 
temporal carnestoltenc i conclou que la seva celebració s’insereix a un marc de temps 
d’estructura social i religiosa, caracteritzat, més que per l’aritmètica del calendari, 
pel contingut que l’hi donen les accions de les persones. Aquest període, del que els 
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dies de Carnestoltes en són com un resum, pot començar a Sant Nicolau, Reis, Sant 
Antoni, Sant Blai, etc. Tot plegat, la Santantonada, com el Carnestoltes, del cicle del 
qual sembla formar-ne part, representa una mena de compendi condensat i concentrat 
de les celebracions que, a l’Edat Antiga, es duien a terme amb motiu del canvi d’any. 

Cal també preguntar-se quina pot ser la relació tangible entre el Sant Antoni del 
calendari gregorià i la Santantonada del calendari lunar tolellà, aparentment tan incon-
nexos, però, sigui casual o no, lligats per una relació aritmètica simple. Si partim de la 
primera data possible per la celebració de la Pasqua, és a dir, quan la primera lluna ve-
lla de primavera és més propera a la data de l’equinocci de Març, i retrocedim les vuit 
setmanes que hi ha entre Santantonada i Pasqua, anem a parar a una data aproximada 
entre el 27 i el 31 de Gener que, aproximadament, correspon a la del Sant Antoni del 
calendari julià (abans de l’ajust gregorià).

Altres autors avaluen aquest calendari des d’òptiques diferents. Per exemple, Del-
gado (1992: 14) afirma que el Carnestoltes forma part del calendari cristià i que cal 
considerar-lo tan religiós com la Quaresma, en tant que és part del mateix sistema del 
calendari cultural romà. Prat i Contreras (1987: 43), per la seva part, estableixen una 
relació causa/efecte entre l’alliberament de temps que suposaria la reducció hivernal 
de la feina agrària i l’increment de l’activitat festiva. Així mateix, Juliano (1986: 47) 
parla de la divisió de l’any en dos cicles, l’agrícola (de Pasqua a Tots Sants) i el rama-
der (Nadal a Pasqua), on s’inclou Sant Antoni.

La Bendició de les bèsties
Els romans celebraven el dia 12 de desembre la festa de la Consuàlia (dedicada al 

déu Consus). Aquell dia, les bèsties de tir no treballaven i eren guarnides i coronades 
amb flors (Grimal, 1994) i passejades d’aquesta manera, amb finalitat preservativa 
(Caro Baroja, 1986: 152-153). Aquest mateix autor (1986: 345) explica que, a les 
Lupercàlies, les vestals oferien pastissos. Pràcticament, com assenyala Alfons Llorenç 
(1992: 24-26), el mateix que a la Bendició de les Bèsties.

El Bandejament del Gall
El Bandejament del Gall és un joc. I com a joc, té el seu premi, el gall, molt valuós 

en èpoques anteriors a la nostra. Podem il·lustrar el valor del gall com a premi amb un 
fet: a Saranyana es conserva, vora el camí, la Roca del Gall, anomenada així perquè el 
gall era el premi pel guanyador de la cursa que es feia des de la dita roca fins el poble, 
coincidint amb la festa major. El valor del premi -un estimable aliment- era tan impor-
tant que donava (i encara dóna!) nom a l’escenari del joc.

No obstant, més enllà d’aquesta primera interpretació del Bandejament com un joc i 
del Gall com un important premi, ens hem de plantejar la significació del joc i, encara 
més, el simbolisme del gall.

Podem interpretar amb Jordi Pablo (a Prat, J. et al., 1985: 154), que “(...)s’entén el 
joc com una expressió codificada del ritual, i el ritual com una manifestació externa 
dels mites(...)” i que “el joc crea un ordre i per tant té una finalitat estètica”.

Al començament de Las Hurdes, Terre sans pain, Luis Buñuel ens mostra les imat-
ges de la celebració a L’Alberca (ara província de Salamanca) d’una festa/ritual molt 
semblant al Bandejament del Gall. Són imatges reals de 1933.
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Bofarull i Moreno (2007: 157-158) descriuen les festes dels Pals de Pollas-
tre a localitats com Almoines i Calles. A Almoina, per Sant Antoni, planten 
una biga (similar al nostre Maio) d’uns set metres que ensabonen de dalt a 
baix, a la capolla pengen una gàbia amb un pollastre dins, que serà el premi 
per a qui hi arribi. Els joves del poble fan una torre (a l’estil dels castells o 
muixerangues) de quatre pisos al voltant de la biga, de manera que accedeixen 
col·lectivament al gall. A Calles, també per Sant Antoni, fan un bandejament 
similar al nostre però, per a arribar al gall, els homes casats fan una torre de 
tres pisos per arribar a agafar-lo.

Soler afirma que “els sacrificis dels galls són antiquíssims: amb motiu del 
solstici d’hivern, ritu solar; i també als ritus de construcció: sota la primera 
pedra se solia enterrar el gall sacrificat” (1998). El Bandejament del Gall de la 
Santantonada, podria, doncs, entroncar amb aquests sacrificis solsticials. No 
obstant, aquesta hipòtesi tampoc ens donaria resposta a per què és un gall el 
sacrificat.

Quina significació pot tenir la mortificació del gall, del premi? El Gall és 
un premi valuós i com comentat al capítol dedicat a la vessant religiosa de la 
Santantonada, freqüentment, als rituals, allò sacrificat és el que és considerat 
com a més valuós. Això podria obrir-nos el pas cap a una interpretació del gall 
com a símbol mític de determinats valors. 

Caro Baroja (1986: 79-90), per la seva banda, detalla diversos casos de fes-
tes similars al Bandejament del Gall a diferents àmbits geogràfics. Ens aporta 
la interpretació del gall com a mena de símbol de la vida, expulsor de la mort 
i dels mals esperits i del seu sacrifici com a mortificació religiosa de l’esperit 
luxuriós i carnal.

Decantant-nos per les interpretacions més properes a allò directament cop-
sable, el Bandejament és, a la Santantonada, el preàmbul del gran sacrifici 
de Sant Antoni, potser un altre element atemoridor i de tortura psicològica al 
condemnat, un sacrifici previ i cruent amb forma de joc.

Les Diableres
Els romans celebraven el dia 15 de febrer la festa de la Lupercàlia. Els 

sacerdots del déu Luperc, mig despullats, vestits només amb les pells de les 
cabres que havien immolat, voltaven el Palatí amb tires fetes de la pell de les 
cabres i empaitaven les dones que trobaven i desitjaven ser fecundes (Grimal, 
1994). Aquesta figura recorda prou la de les Diableres tolellanes, així com 
també les del Despullat i els Botargues forcallans.

Per la seva banda, Caro Baroja (1986: 217, 218, 232, 345, 359, 365, 366) re-
fereix tot un seguit de personatges que recorden els lupercs, els botargues i les 
diableres. Són els vexigueros dels guirrios asturians, el zarromaco càntabre, la 
botarga a pobles de Guadalajara, el colacho a pobles de Burgos, els cigarrons 
i piligueiros gallecs, el cipotegato de Tarassona, els diabletes de Teguise, etc.
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Els Diables
Palomar (2000: 190) explica així el paper dels diables a la Santantonada i la seva 

relació amb Sant Antoni:
La presència dels diables a la festa de Sant Antoni s’explica a partir de la cristia-
nització de màscares festives que s’interpreten com la representació dels dimonis 
que temptaren el sant durant la seva vida d’ascetisme. Sant Antoni és el sant per 
excel·lència que representa el triomf del cristianisme sobre els antics déus pagans 
assimilats al dimoni.

Es notòria i coneguda la similitud amb la Santantonada de les celebracions dels fo-
guerons, dels dimonis i les cavalcades mallorquines (Manacor, Artà, Capdepera, etc.). 
Amades (1982: 504-506), per exemple, parla de la “cavalcada d’Artà” amb diables 
vestits amb guarniments de dracs, serps i altres animals ferotges i fantàstics, armats 
amb una canya llarga i gruixuda. Es refereix també als balls de diables del Penedès 
i el Camp de Tarragona i arriba a afirmar que “per terres itàliques i franceses també 
s’havien fet representacions o balls populars de diables, sobretot per les terres d’Oc”.

Fàbregas (1979: 87-91), que valora la parateatralitat de la Santantonada, es fixa 
en els vestits dels diables, ressalta la similitud estètica entre els diables i els siurells 
mallorquins, xiulets que, segons aquest autor, podrien reproduir uns personatges que 
s’han perdut. Com comentat al capítol dedicat al sentit religiós de la Santantonada, 
Fàbregas considera aquesta com una superposició d’iconografies religioses distintes, 
en les que la figura del diable pren significacions diferents, bé com a home salvatge, 
bé com a temptador d’ànimes. 

La significació més comunament acceptada, si més no per influència de la religió 
institucionalitzada, és que els diables encarnen el Mal. En aquest sentit, com formula 
Grau (2000: 6), els diables signifiquen el mal a l’enfrontament Bé/Mal que, amb el foc 
com a element essencial, representa la Santantonada.

La Filandrona
Les Moires, deesses del destí anomenades Clot, Làquesis i Àtropos eren divinitats 

de la Grècia antiga, filadores que trenaven i tallaven els fils de les vides humanes. Les 
Parques són les divinitats romanes equivalents.

Caro Baroja (1986: 152) explica que els romans, a les Kalendae Januriae, feien 
mascarades en les que els homes es disfressaven, en molts casos, de dones. Cita a 
Asteri d’Amasea, i com aquest s’escandalitza de que els homes es disfressin de dones, 
tot fent referència a la filadora com una de les disfresses freqüents. També Caro Ba-
roja (1986: 49, 217, 218 i 251) descriu com a Astúries es considera que, pel temps de 
l’Antroxu, no convé filar i com als guirrios apareix una filaora. També fa referència a 
la figura de la filadora de la tarda del diumenge de Carnestoltes a Rialp.

Soler (1998), detalla l’existència de moltes figures de l’Edat Antiga que representen 
deesses amb un fus a la mà (a Troia, a Xipre, la Ishtar hittita, l’assíria Atargattis, etc.). 
Així mateix afirma que, a la tradició llatina, s’associa la dona amb un fus a la personi-
ficació de la mort. D’altra banda, però, fa referència a la Filoseta, i la descriu com una 
mena de tontet, un autèntic antiheroi.

Per la seva banda, Violant i Simorra, a El llibre de Nadal (1983: 176), explica com, 
segons la tradició, a Caríntia, si a Nadal o a Reis no es deixava ben escombrada i neta 
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la casa, venia la senyora celestial dels núvols (Perscht o Perchta), obria el ventre a les 
dones malfeineres i l’entaforava dins les escombraries, per la qual cosa portava una 
escombra, tisores i agulla per cosir l’estrip.

Cadascuna d’aquestes referències ens recorden, directament o indirecta, la figura de 
la Filandrona de la Santantonada, i ens fan pensar en orígens antics i geogràficament 
dispersos, així com en la seva significació diversa, sense descuidar el seu sentit burlesc 
i palesament transgressor.

Sant Antoni 
Aquest sant egipci, que visqué als segles III i IV i fou pare de la vida monàstica, 

anacoreta amb Sant Pau i protector del bestiar, és el centre de la Santantonada, és qui li 
dóna nom; el personatge que el representa és el protagonista de la Diablicada. A més a 
més, es tracta d’un personatge propi i específic d’aquesta festa, més difícilment paran-
gonable amb els de festes o rituals d’altres àmbits geogràfics o temporals.

Soler (1998) ens recorda la semblança de Sant Antoni, barbut, amb Cronos i Saturn. 
El personatge recorda també el rei de la Saturnàlia romana, que després era mort al 
final de la festa que se celebrava del 17 al 21 de desembre. Bouché (2001: 141-149) 
veu en comú, entre la Saturnàlia i la Santantonada, la inversió de l’ordre social. Caro 
Baroja (1986: 95, 114-116 i 264), citant Bofarull, fa referència a l’encrueliment amb 
geperuts a Reus, costum viu encara al segle XIX; també s’hi refereix a la crema d’un 
ninot de palla a Durro, i, en una breu i imprecisa descripció, comenta que a algun in-
dret holandès se celebra l’arribada de la primavera fent voltar pel poble, amb el seu 
acompanyament, un personatge, que al final és passat a foc. Per la seva banda, Palomar 
(2000: 182-201) descriu el ninot d’espígol d’Albarca, festejat a Reis, també amb punts 
de semblança amb Sant Antoni.

Bouché (2001: 141-149) considera que Sant Antoni i Sant Pau (també conegut, se-
gons el poble de què es tracti, com a Morondo, Borondo o Badal) són la rèplica cristia-
nitzada de dos personatges de l’antiga Grècia, condemnats, al pit dels quals penjaven 
collars de figues i als que la turbamulta assotava fins a matar-los.

Maio i Barraca ¿culte a la fertilitat i/o mode d’execució?
Amades (1982: 500 i ss.), Palomar (2000), Soler (1998) i altres autors, descriuen 

barraques a l’antic territori de la diòcesi de Tortosa i comarques veïnes. Caro Baroja 
(1986: 387-389) descriu el carnavalesc dijous de comares de Viana do Bolo (Galícia) 
on el palo, mena de maio, té un rol importantíssim. Del Maio, el Maig, el Mai, en parla 
la generalitat d’autors; el refereixen a Pasqua o al mes de Maig i en defineixen un àm-
bit geogràfic molt més ampli. En general, se’n postula un origen cèltic i una interpreta-
ció de cultes arboris, d’invocació a la fecunditat i de simbolisme de la resurrecció del 
món vegetal. Aquestes belles interpretacions concerten molt bé amb els significats de 
l’ecologisme contemporani de culte més poètic. No obstant, deixen una mica desatès 
el significat de l’encaix entre Maio, Barraca, Diables, Sant Antoni, etc. que es dóna a 
la Santantonada.

Si interpretàvem la Santantonada com la representació d’allò que percebem de mode 
immediat, és a dir com la representació d’un sacrifici o de l’execució d’un reu, la 
Barraca en fóra la pira executora, tan corrent en diverses cultures com la cultura oc-
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cidental medieval i moderna. Conseqüentment, podríem no descartar hipòtesis sobre 
l’origen de la Barraca i la Santantonada com la que es proposa a continuació.

Els antics atenencs celebraven les Targèlies, festes en honor del Sol, en les que, per a 
expiar els crims de tot el poble, se sacrificava un home (farmakoi, kaqarmata en la seva 
versió femenina), a qui posaven un collar de figues seques i perseguien i colpejaven 
amb branques de figuera, fins que era cremat.

Sacrificar humans devorats per les flames dins de grans construccions vegetals era 
també costum d’alguns pobles celtes. Així ho descriu Juli Cèsar (1975:102):

[1] Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus, [2] atque ob eam 
causam qui sunt affecti grauioribus morbis quique in proeliis periculisque uersan-
tur, aut pro uictimis homines immolant aut se immolaturos uouent administrisque 
ad ea sacrificia druidibus utuntur, [3] quod, pro uita hominis nisi hominis uita 
reddatur, non posse deorum immortalium numen placari arbitrantur, publiceque 
eiusdem generis habent instituta sacrificia. [4] alii immani magnitudine simulacra 
habent, quorum contexta uiminibus membra uiuis hominibus complent; quibus 
succensis circumuenti flamma exanimantur homines. [5] supplicia eorum qui in 
furto aut in latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora dis immortalibus 
esse arbitrantur; sed, cum eius generis copia defecit, etiam ad innocentium suppli-
cia descendunt.

Se’n discuteix l’originalitat de la descripció juliana; per exemple, Berresford Ellis 
(2001: 131-182), la posa en dubte i proposa que, més que en la certesa pròpia, Juli Cè-
sar s’hauria basat en altres fonts més antigues, de les que assegura que ja havien referit 
el costum celta de cremar presoners. Entre d’altres fonts, cita els autors antics Sòpater 
de Pafos (IV-III ac) i Diodor Sícul (cap a 60-30 ac). D’altra banda, aquest mateix autor 
afirma que costums cruels d’aquesta mena eren també freqüents al món greco-llatí.

Quant a la versemblança de la descripció juliana, sembla poder confirmar-la la prò-
pia generalitat endèmica de la crueltat de les execucions, sacrificis i ajusticiaments 
humans, testimoniada per molts autors. D’altra banda, la pròpia subsistència d’una 
representació d’aquesta mena de sacrificis com pot ser la Santantonada, pot reforçar la 
versemblança de la descripció juliana dels costums celtes.

Centrant-nos en el contingut estricte de la descripció juliana, el seu contingut recor-
da gairebé amb exactitud la crema de la Barraca a la Santantonada, amb l’excepció de 
tres detalls que, tot exercint la necessària autocrítica, convé analitzar:

- La Barraca sacrificial celta, tal com la descrita per Juli Cèsar, està feta de vimini-
bus, i no de branques d’arbre. 

- Els sacrificis celtes són col·lectius i el de la Santantonada és individual,
- Les persones sacrificades pels celtes són “els qui han estat agafats furtant, robant o 

fent qualsevol malesa”, el suplici dels quals “és molt més agradable als déus”. Només 
“quan no n’hi han d’aquesta classe”, és quan “sacrifiquen innocents”.

Aquests aspectes, en principi diferencials, podrien suggerir que la Santantonada fóra 
producte d’una adaptació local de rituals d’aquesta mena, simbòlica i cristianitzada, 
amb l’ús de materials més pròxims en el bastiment de les grans construccions vegetals, 
transformant el ritual sacrificial a una simple representació, diablitzant els botxins 
i entronitzant i cristianitzant el condemnat, pel suplici del qual s’estableix un cert 
paral·lelisme amb la passió de Jesucrist.

Se’n poden qüestionar també molts aspectes concrets. Fixem-nos-hi, per exemple 
en el contrasentit de celebrar la resurrecció del món vegetal amb el Maio i la Barraca 
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construïda tota amb components vegetals de fulla perenne, l’aspecte dels quals palesa 
molt feblement la presència d’aquesta resurrecció. Semblaria, des d’aquest punt de 
vista, molt més lògic parlar de festeig dels arbres de la fulla perenne o, duent el rao-
nament a rasers més abstractes, d’homenatge a la perennitat, a la immutabilitat, com a 
qualitats desitjables, en un raonament que, prosaicament, podríem esquematitzar com 
“és hivern i pareix tot caduc, tot mort, però nosaltres no, i ho celebrem festejant allò 
que també se’ns mostra viu: els arbres de fulla perenne”.

La Santantonada
Els romans celebraven el dia 14 de març la festa de la Mamuràlia (Caro Baroja, 

1986: 152-153), el ball dels salios que colpejaven amb vares blanques un home –an-
cià (segons Grimal, 1994)-, vestit amb un bot, que representava l’any sortint i que 
era expulsat de la ciutat, en una certa semblança, excepte en l’execució final, amb la 
Diablicada.

Els antics atenencs celebraven la Targèlia en honor d’Àrtemis i Apol·lo. La vespra 
dues persones eren portades fora de la ciutat prop de la mar per a ser sacrificades, 
acompanyats de música tocada per flautistes, portaven penjats al coll una garlanda de 
figues, eren assotats amb branques de figuera i, finalment, eren cremats en una pira i 
les cendres tirades al mar o al vent. 

Violant i Simorra (1983: 11-52) descriu detalladament un dels casos més semblants a 
la Santantonada, el Carnestoltes i la Festa del Mai a Sarroca de Bellera (Pallars Sobirà) 
on, després de passejar un ninot de palla pel poble, se li fa una paròdia de judici, com 
a “conseqüència” del qual és executat i, després, cremat; també es refereix (1983: 226) 
al costum nadalenc de cremar ninots de palla, sobretot a la muntanya navarresa. Inter-
preta aquests casos com el record arcaic de l’ofrena de víctimes humanes a la foguera 
solar i com la cremació de l’esperit vegetatiu caduc o d’hivern, tot lligant-ho amb les 
Saturnals i el Carnaval. També relaciona els rituals d’aquest tipus amb els dels celtes.

La conclusió d’una observació pura i immediata del que es veu a la Santantonada, 
és l’adaptació simbòlica, cristianitzada i local de rituals de sacrifici, la representació 
de l’execució (pública, efectiva i acceptada per tots els concurrents –és a dir, “legal”-), 
ombrívola, espantosa i cruel, d’un home per part d’uns éssers antropomorfs que, prè-
viament, l’exhibeixen i l’humilien. La commemoració de la tortura i execució, sacrifici 
cruent, d’un valuós reu.

El Foc
Perduda avui la convivència quotidiana amb el foc, aquest ha esdevingut temut i 

estrany, fascinant quan se’ns ofereix com a element festiu (Grau, 2000: 5). És ample 
i variat el calendari de festes on el foc és l’element central (les Falles, Tots Sants, 
Nadal, Reis, S. Antoni, S. Blai, S. Sebastià, Sta. Àgueda, S. Josep, Pasqua, S. Joan). 
Així mateix, el seu àmbit geogràfic és molt gran i, seguint Amades (1982: 483-484) i 
Caro Baroja (1986: 123-124), limitant-nos a les zones més properes, podem citar fo-
gueres per Sant Antoni a Artesa de Segre, Cabanes, Pego, Calasseit, Nules, Vila-real, 
Artà, Capdepera, Llucmajor, Inca, Manacor, Son Cervera, Canals, Sant Llorenç de 
Morunys, altres poblacions solsonenques i bergadanes etc. Cal recordar també la re-
cuperada festa de les Atxes d’Espígol de Villores a la nit de Reis (Vidal, 2017: 83-97).
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La significació de les festes del foc compta també amb hermenèutica diversificada. 
Alguns autors classifiquen les festes del foc en dos tipus diferents. D’una banda, les 
casolanes, privades, familiars, commemoradores dels difunts de la llar, que foren di-
rectament connectades amb la festa del tió o tronc de Nadal. D’altra banda, les festes 
de carrer, col·lectives i públiques, on, segons les interpretacions més tòpiques, l’ús del 
foc en les celebracions festives hivernals o solsticials té una significació de culte solar, 
en imitar els trets solars característics de llum, escalfor i benefici per la naturalesa te-
rrenal. En tots dos casos, els cultes respectius coexistirien amb el culte als arbres, del 
qual en parlem a l’apartat dedicat al maio i la barraca.

Altres interpretacions associen el foc, i les seves festes, a conceptes com catarsi, pu-
rificació i fertilització. Una altra de les interpretacions identificaria el foc amb el Mite 
de la Caverna de Plató, on el foc apareix com a principi il·luminador, origen i font de 
coneixement.

Tanmateix, la significació de les festes del foc ha de ser copsada des d’una perspec-
tiva més pragmàtica i instrumental. Fins a dates recents de la història humana, el foc 

ha estat la font i el símbol de la llum i l’escalfor. El foc, sent 
calor, és un element absolutament necessari a qualsevol acti-
vitat hivernal a l’aire lliure. De la mateixa manera el foc, com 
a llum, ha estat també imprescindible a tota activitat nocturna. 

El regal prometeic (o la troballa) del foc -gran ajut contra 
la por atàvica a la fam, el fred i la foscor- havia de comportar 
necessàriament el seu festeig repetit. Les festes del foc foren, 
en aquest sentit, celebració i exhibició del progrés tècnic pro-
meteic, de la mateixa manera que avui celebrem i exhibim el 
progrés tècnic actual. Festeig del progrés tècnic -contra la por 
a la fam, el fred i la foscor-, més que ritus solar o purificador. 
Més encara, la Santantonada fora, conscientment o incons-
cient, l’exhibició de la tecnologia en el seu ús bèl·lic i repres-
siu, o bé la memòria de l’ús que d’aquest progrés tècnic en por 
fer el Mal, quan, a la Santantonada, el Foc se’ns presenta com 
l’element executor de Sant Antoni.

En un altre factor de significació, la foguera de la Barraca, 
com a ús exagerat, antieconòmic i luxós de la llenya i el foc, 
entroncaria directament amb un dels elements característics 
de la festa, com és la “irracionalitat” del malbaratament dels 
recursos. 

El nom i les etimologies
Caro Baroja (1986: 30-42) estudia els noms diversos que rep el Carnestoltes, entre 

els que hi ha l’Antroido gallec i l’Antroxu asturià que, d’arrel diferent, tenen un resultat 
fonètic proper al nostre Antoni. Són, però, les etimologies de certs termes específics 
de la Santantonada, com Barraca o Samarra, de probable arrel preromana, o fins i tot 
Maio, molt més proper a l’original llatí Maius que no pas Maig, les que poden aportar 
elements de reflexió quant als orígens de la Santantonada, la determinació dels quals, 
potser, requeriria endinsar-se a la subconsciència de molts segles.
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Episteme inicial, interrogant final
La Santantonada és, sobretot, una festa. Una festa religiosa, popular i tradicional, on 

els més vells poden recordar la seva joventut sense incórrer en diacronies. Les santan-
tonades, un factor d’identitat de la comarca, un tot i uns elements que ens diuen coses, 
moltes de les quals no sabem entendre. 

Rere una aparença inofensiva, l’adaptació simbòlica i cristiana d’un cruel ritual de 
sacrifici, una forta potencialitat qüestionadora de la concepció del món. El riquíssim 
component ritual de la Santantonada denota que, probablement, es tracti de part d’un 
sistema més complex i profund, oblidat amb el pas del temps.

Consuàlies, Lupercàlies, Mamuràlies, Saturnàlies i Targèlies, Moires, Parques, fo-
gueres, sacrificis, música i el nostre pharmakoi, Sant Antoni. Tot plegat, elements amb 
clars indicis d’origen a l’Edat Antiga. Si a aquests indicis afegim les recomanacions al-
tmedievals de sant Gregori I, les teories del sincretisme religiós, la diversitat d’orígens 
i les dades històriques baixmedievals, podem arribar a conjecturar la necessitat d’un 
factor, una mena d’episteme ordenador que, en un moment històric determinat, con-
juntés tots aquests elements, d’origen aparentment divers, en un tot coherent, consis-
tent, festiu i significatiu, tot marcant la seva via evolutiva. Foren aquests elements des-
ordenadament importats pels repobladors baixmedievals, amb la conseqüent necessitat 
d’ordenació i pautació religiosa? 
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