pare, ja està
ací sant antoni.
demà anirem
a talLar les
argilagues?

mare, jo em
puc quedar
amb tu?

clar que sí, si no plou o
fa mal temps. fred, segur
que en farà, perquè “sant
antoni del porquet és el
primer sant del fred”. a
les nou eixirem amb el
morico cap a la font i
alLí les talLarem.

clar que sí, marieta!
ens repartirem la faena:
m’ajudaràs a preparar els
menjars, a fer rotlLos
i figues albardades,
pastisSos i primes.
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jo vos prepararé un
entrepà, vi i aigua per
a esmorzar. i unes
olives trencades.

genial!

hala, a
fer bona
colLita! adéu!

arRe, morico!
anem cap a la
muntanya. arRe!

...i bones
argilagues!

ja hem arRibat, antoniet.
mira, mira quina belLesa
d’argilagues.

baixa del matxo
i lLiga’l a eixa
garRofera.

xe, pare, quina
foguera més
gran que farem.
ai, mare meua!

arRe,
morico.

2

i a la nit encendrem
les argilagues cada
família, després de
botar-li foc a la
gran del poble.

sí, pare,
ja en tinc
ganes.

cava la soca
i jo la talLaré
amb el serRutx.

alerta, no
et punxes.
hala, a
carRegar
a morico!

no
patisques,
pare!

eu!
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quina càrRega
més lLustrosa,
nelo!

hala, ara
anem-nos-en
a dinar...

...i visca
sant antoni!

vIsca!!!

iaio, per què no
ens parles ara de
qui era sant antoni
i de per què li fem
tanta festa?
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mon pare em
va contar moltes
coses, però jo ho
faré més curtet.

deixa’m agafar
un lLibre on
ho diu tot.

“un dia escoltà en misSa
l’evangeli: «si vols ser
perfecte, ven el que
tingues, dona-ho als
pobres i seguix-me».”

i, després,
iaio?

“després es va dirigir
al mont pispir, i alLí
començà la vida
d’anacoreta...”
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escolteu, diu que
va nàixer l’any 251
en una ciutat de
l’alt egipte, molt
lLuny d’ací.

“...trebalLant i fent
oració i convivint amb
les feres i animals,
i les temptacions
dels dimonis.”

Sogre, i què
feia alLí, de
què vivia...?

“menjava fruits,
però un dia va
aparéixer per
alLà un altre
sant, sant pau
ermità, i diuen
que un corb
tots els dies
els portava pa.”

“cuidava els animalets,
feia cistelLes, teixia,
trebalLava el camp...”

i què
més feia?
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iaio, iaio! i per què
porta sempre un
porquet al seu
costat i una
campaneta?

bona pregunta!
diuen que va curar
una porqueta coixa,
i elLa no va voler
anar-se’n mai del
seu costat.

“tan
agraïda
estava!”

“la campaneta feia fugir els dimonis,
i en sentir-la tots corRien. una velLa
cançó diu una altra cosa...”

i esta festa,
la fan en molts
pobles valencians?

“sant antoni va pel món
tocant una campaneta
per a consolar els xiquets
que no tenen mamelLeta.”
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uiii!, en molts! a tota la
comunitat valenciana,
on hi ha més de cent
esglésies i ermites
dedicades al sant. a
canals es fa una gran
festa, amb una foguera
enorme, i el dia dels
parelLs...

i la festa és
igual en tots
els pobles?

...però també se
celebra en moltes
altres poblacions.
l’organització va
a càrRec dels
majorals.

“no, escolta, a
canals es fa
una foguera
molt ben feta
i molt alta.”

“al forcalL la ‘talLà’
del ‘maio’ al bosc: hi
ha dimonis i botargues
i sants a l’entorn de
la ‘barRaca’.”

“a borRiol,
destaca
‘la matxà’.”

“a vilanova, diverses
fogueres omplin
els carRers.”
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“a vilafranca,
el teatre de la
vida del sant.”

“a benicàsSim,
el típic ‘balL del
cremalLer’.”

“benisSoda té
la replega de
la lLenya...”

“a vila-real,
la festa està
organitzada pels
antonians.”

...i moltes altres coses en
molts altres lLocs: énguera,
la valL d’albaida, la costera,
la safor, comarques de la
marina, el vinalopó, manises,
alberic; les comarques
castelLonenques, pobles
d’alacant...
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però
hi ha coses
comunes, no?

“uns altres van al
bosc amb matxos
o carRos a talLar
els arbres.”

en esSència, sí, però
hi ha variants. ateneu,
segons el poble, la
replega de la lLenya és
familiar o comunitària
o de barRi.

“després, la
construcCió
de la foguera,
començant per
la ‘plantà’
del ‘maio’...”

i tot a l’entorn del foc.
també és important la
replega de diners per a
la festa mitjançant la
rifa del porquet o d’una
altra cosa.

“...benedicCió dels
animals, elaboració
de pastes i menjars,
comparses, cercaviles,
misSes i procesSons,
etc.”

pare, conte’ns alLò de
les pastes beneïdes...
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hi ha pastes que
el senyor rector
beneïx i que la gent
i els animals es
mengen. les elaboren
les dones el dia de
“la pastà”.

“la més coneguda és el rotlLo de
sant antoni, però n’hi ha molta
varietat: pastisSets de moniato,
rotlLetes, coquetes, panoli,
farinoses, cascaranyes, primes,
volanderes, figues albardades
i d’altres. tot una delícia.”

“el rector també
fa la benedicCió
dels animals.”

pare, per què no
ens conta alLò que
furten la lLenya
que em contava a
mi de xicotet?

“sí, tens raó. això és molt antic. els organitzadors
de la festa, en alguns pobles, tenen dret a talLar
els arbres o traure els troncs del terme sense
permís. és un furt tradicional: de vegades apareix
el guarda forestal i fan una còmica discusSió.”

“això diuen que
ve de l’antigor,
quan el mític
tità prometeus
entregà el foc
als humans
sense permís
de zeus.”
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iaio, el mestre ens
deia que també es fa
el teatre de la vida
de sant antoni.
és veritat?

sogre, s’ha
deixat la misSa
i la procesSó.

“sí, sí. jo, quan era jove, vaig fer el
paper de morondo, el criat del sant.
es representa la seua vida i les
temptacions dels dimonis, amb el
triomf de l’àngel. a vilafranca
encara es fa, i a altres pobles com
la todolelLa, morelLa o el forcalL.”

espera’t, dona,
espera’t. ara ens
ho dirà tot el
pare, tat?

sí, home. es fa una
misSa major amb
sermó i es canten
els goigs.

...i, sobretot, protegix de
malalties el bestiar i les
persones, especialment de
l’herpes zòster, l’anomenat
“foc de sant antoni”.

“de matí hi ha despertà i cercavila
amb banda i dolçainers. després,
procesSó. i no oblideu que sant
antoni és el patró dels animals, de
les cavalLeries, de diversos oficis...”
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iaio, el meu amic
miquelet diu que
al seu poble, el
forcalL, ixen
dimonis pel
carRer. sí...?

sí, però ton pare
ho ha vist, que ho
explique elL.

“...dimonis festius que peguen
a les dones amb uns fuets,
sense fer-los mal. porten
lLigats pels canelLs els dos
sants, sant antoni i sant pau.”

i també diu miquelet
que un home, damunt
d’un matxo, recita
uns versos...

“són les ‘relacions’, uns
versos graciosos que
critiquen coses del poble,
la ‘publicata’, les lLoes al
sant. un bon exemple el
trobem a benicarló i
a albocàsSer.”
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són les
botargues,
la filoseta i
el despulLat...

també queda
una cosa per
dir: els jocs.

vos ho
conte...?

sí!!
sí, sí!!

“hi ha corRegudes per la joia.
el premi, un polLastre o un
conilL. hi ha jocs antics com
els botets del forcalL.”

“un altre, el bandejament del
galL. a morelLa, la baralLa de
contrabandistes i carabiners.”

també hi ha
simulacres agraris:
lLaurada i sembra.
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“i la
foguera?
ens n’hem
oblidat!”

“sí, això,
la foguera!”

“la lLenya amuntegada en
forma de pira masSisSa o
‘barRaca’ a l’entorn d’un
arbre que, en alguns
lLocs, anomenen ‘maio’.”

“cavalLs i
persones li
peguen tres
voltes i fan al
sant alguna
petició.”
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“al lLarg dels
dies de festa hi ha
menjars típics,
desfilades, balLs...”

“després, música,
balLs, torRada de
carn o embotits...
i en alguns pobles
repartixen regals
i caramels.”

“...i foc que calfa
els pobles i els cors
dels devots de sant
antoni del porquet.”

això és
tot!

i, ara,
un vítol...

vIsca sAnt
aNtonI!!!

vIsca!!!

vIsca!
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