MANUAL BÀSIC PER UN SANT ANTONI A CASA I NOMÉS AMB ELS DE CASA (*)
Revetlla de Sant Antoni ( dissabte 16 de gener)
Enguany, no pot haver-hi festes de Sant Antoni. Seran moments en què trobarem a faltar
el caliu imprescindible de la festa - el de trobar-nos amb la gent - per compartir molts
d’elements culturals que ens lliguen al substrat històric d’una societat eminentment
agrícola del passat però que vivim com a part de la nostra manera de ser del present.
Però serà una oportunitat per alienar la festa de molts altres elements – allò que podria
considerar-se com “l’atrezzo de la festa “- que, a vegades, l’embolcallen tant que la
desfiguren. Serà una oportunitat per gaudir de l’essència cultural de la festa de Sant
Antoni des de casa i amb la intimitat només dels que tenim aprop.
Aquí teniu un manual bàsic per viure un Sant Antoni a casa i només amb els de casa :
Fer foc a la xemeneia, foganya o torradora per tenir caliu.
Aquest és un element que no pot faltar-hi aquest dia. Feis-ho amb precaució i
sempre que les condicions de casa ho permetin. El foc és un element vinculat als
rituals pagans de purificació, màgia, regeneració… dels solsticis. També, i amb el
procés de la “cristinatizació” d’aquests rituals, el foc representa el triomf del bé
sobre el mal, una dualitat que, a Mallorca, encarnen Sant Antoni i el Dimoni.

Torrar productes derivats del porc, en especial, llangonissa,
sobrasada, botifarrons.
Fa temps, el porc era preuat per ser part bàsica de la sustentació alimentària ben
bé de tot l’any. Tenir la perxa plena assegurava tenir garanties de no passar fam.
Torrar carn porcina aquest dia ens recorda, precisament, que, segons la llegenda
popular, Sant Antoni anava acompanyat d’un porquet que havia guarit. En aquest
sentit, d’acord amb la iconografia clàssica, Sant Antoni i el porquet serien allò que
avui entenem per “convivents”.

Cantar cançons santantonieres, fer gloses i ximbombades.
La música, les gloses i les cançons són un element imprescindible a totes les
celebracions. Per Sant Antoni, però, agafa un protagonisme encara molt més
especial i important. El cançoner popular en recull una bona mostra. Però la cultura
popular acompassa els temps, els passats i els actual; és quan, la glosa, la
improvisació verbal, conflueix en joc de paraules disposades en rimes i en ritmes
que fan, de tot plegat, una tradició viva que beu de l’herència cultural… En aquest
sentit, podeu consultar-ne el document de GLOSES TRADICIONALS SANT ANTONI.

I viure el sentiment de la festa de Sant Antoni amb l’esperança de poder gaudir-la l’any
vinent tal com pertoca, … com en paraules de la glosa “(… ) amb alegria i salut ”!.
(*) AVÍS : d’acord amb les mesures en matèria higiènico-sanitària del NIVELL 4 de RISC EXTREM amb motiu
de la COVID-19, , les trobades de caràcter social i familiar queden LIMITADES NOMÉS I DE MANERA
EXCLUSIVA a les PERSONES DEL MATEIX NUCLI DE CONVIVÈNCIA, a excepció de les situacions previstes per
la pròpia normativa ( Decret 2/2021 d’11 de gener de 2020 / BOIB Nº 5 de 12 de gener de 2020).

