
SANTANTONADA, XALEM-LA!  

Ha arribat l'hivern. I amb l'hivern apleguen les santantonades que, al llarg de quasi dos mesos, 
celebrarem a les viles de la nostra comarca. 

Un any més, començarem el cicle de Carnestoltes i la xalarem amb les nostres particulars 
Consuàlies, Lupercàlies, Mamuràlies, Saturnàlies i Targèlies. Beneirem les bèsties, bandejarem el 
gall, farem festa al voltant de la barraca, desfilaran Moires, Parques i Diableres, sentirem la música 
dels gaiters, ballarem amb els Diables i, quan arribarà el moment i malgrat Sant Pau, encendrem la 
barraca i, al seu escalf i llum, cremarem sense temors el nostre pharmakoi, Sant Antoni.  

Les santantonades, un factor d'identitat de la comarca, un tot i uns elements que ens diuen coses, 
moltes de les quals no sabem entendre. La Santantonada, sobretot, una festa. Una festa religiosa, 
popular i tradicional, on els més vells poden recordar la seva joventut sense incórrer en diacronies.  

Rere una aparença inofensiva, l'adaptació simbòlica i cristiana d'un cruel ritual de sacrifici, una forta 
potencialitat qüestionadora de la concepció del món. Perquè tot element cultural que encara no ha 
estat anulat, assimilat o censurat per la uniformitat de la cultura de masses dominant, en la mida que 
és diversitat, té sentit popular i es constitueix en factor de cultura a la contra. Festa col·lectiva, la 
Santantonada, inserida dins un entorn cultural tradicional, esdevé, paradoxalment, paradigma popular 
i contracultural. La Santantonada és expressió inconscient de què les coses poden ser d’una altra 
manera, de què tot pot ser capgirat. Ja ho va saber copsar així Segura y Barreda a 1868 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. 

La realitat social i cultural de la comarca influeix en la celebració de la Santantonada. Les nostres 
viles han exportat la major part dels seus recursos humans. Sobretot a l'hivern, la comarca se troba 
en una situació de quasidesertificació, tímidament alleujada per la presència de nouvinguts ja 
assentats, però immersos encara majoritàriament en seus paradigmes culturals d'origen. L'emigració 
de persones de la comarca crea un considerable volum de gent, plenament inserida, allà on viu, en el 
mode de producció industrial, formant part de la cultura i el mode de vida urbà, però mantenint la 
vinculació amb la comarca i participant-hi habitualment a les santantonades 

Les festes majors, els aplecs i la Santantonada exerceixen un considerable factor socialitzador 
d’aquest estrat discontinu de població. Aquest fenomen de l’aparició i reaparició festives i efímeres, 
però periòdiques, dels emigrants de primera, segona i successives generacions, és socialment molt 
saludable, com ho fóra i serà la natural incorporació dels grups de nouvinguts.  

En sincronia amb la dissolució del món agrari tradicional, la nostra és avui una microsocietat no del 
tot integrada al mode de producció industrial, però sí al mode de consum industrial i a les activitats 
lligades al turisme, a la residència vacacional discontínua de les generacions d’emigrants i, sense 
arraconar el seu gran potencial agrari, encaminada cap al mode d’activitat econòmica de serveis 
turístics i derivats. Els grans canvis esdevinguts i els que venen en l’estructura econòmica i a 
l’organització de la quotidianitat comportaran canvis en l’epistematització i la consolidació dels punts 
de referència cultural, per contrapesar els canvis bruscos en la vida social. 

El canvi en la periodització de les activitats de les persones es veu acompanyat per fenòmens com la 
desertització esmentada, la irrupció de noves tecnologies com a altars domèstics generadors de 
rituals de passivitat individual i l'aparició d’un turisme que, en part, és turisme de la festa. Tots 
aquests són factors de dissolució de la vida cultural en sistemes més potents. Els canvis en la 
manera de viure comporten canvis en els seus exponents. Vist així, en abstracte, sembla que la 
Santantonada, podria evolucionar cap a una institucionalització folklorista, amb elements de 
professionalització i/o comercialització, és a dir a dissoldre’s al sistema cultural dominant.  



Però siguem optimistes i mantinguem ferma la voluntat de que l’avenir d’aquesta festa 
transgeneracional, que no es desprendrà mai dels seus solatges religiosos de tot tipus, mantingui, 
com a principi essencial, la seva popularitat. Popularitat conscient per participativa, i popularitat 
inconscient, per alternativa a la cultura de masses. 

En la consolidació de les noves referències d’estabilitat, entre les que els usos estètics i ideològics de 
la Santantonada han de jugar un paper molt valuós, així com per optimitzar el seu paper 
socialitzador, han de resultar importantíssims, tant l’aportació de les persones que composen el 
sector de capital humà més qualificat, com el dinamisme cultural de les generacions de joves, dels 
nouvinguts i dels emigrats i descendents.  

Al cap i a la fi, si les santantonades han tingut continuïtat fins a avui i seguim celebrant-les és, 
fonamentalment, perquè són festes populars. Festes on tots l'hem xalada i la xalem. 

Josep-Lluís Carbó Ferrer (Centre d'Estudis dels Ports) 

 

 


