


 
 
 Sant Antoni del foc 
 Redescoberta de una tradició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







1. 

Sant Antoni Abat 

 

 

 

Sant Antoni ha vivit en Egipte al sècul IV d.C. i és estat lo 

primer fundador del monaquisme i lo primer abat, és a 

diure lo pare espiritual de una família de monjos. De allò 

que ha escrivit un sou deixèpul, Atanasi, sabem que ell, de-

sprés que s’era privat de tots los sous béns, havia vivit com 

un eremita en lo deserts de la Tebaide, conduint una vida 

solitària feta de oracions, pobretat i castitat. Lo dimoni l’ha 

posat a la prova per aqueixes sues virtuts i ha tengut de 

afrontar tantes temptacions, entre les quals la visió de 

dones assai belles que cercaven de seduir-lo.  

Entre los fets més singulars de la vida d’ell hi són les gua-

rijons miraculoses dels malalts i la decisió de anar a viure 

a dins de una tomba excavada en la roca. Per ben vint 

anys ha vivit a Mont Pispir, a costat de la Mar Vermella, i 

viviva menjant lo pa que, prodigiosament, li veniva portat 

dels àngels dues voltes a l’any.  
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Sant Antoni”) i de ergotisme, suplicis de l’època Medieval, 

los frares de l’orde antonià de Vienne s’eren dedicats a as-

sistir los malalts i, no existint encara los remedis de la me-

dicina moderna, curaven les plagues aplicant com un 

ungüent lo gras dels porcs que ellos mateixos aixecaven. 

Per aqueix motiu los convents antonians teniven lo permís 

de deixar pasturar los porcs d’ellos a l’estat salvatge, i per 

fer en manera que no venguessin robats lis hi lligaven al 

coll una campaneta. Successivament a aqueixa associació 

mental del sant amb el porc, Sant Antoni és diventat 

també lo protector del bestiam (que veniva beneït en oca-

sió de la sua festa) i, per extensió, lo protector de tots los 

animals domèstics. Lo sant és també lo patró dels carnis-

sers i dels pastitxers. 
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2. 

La festa de Sant Antoni en Sardenya  

i en los Països Catalans 

 

 

A fer creixir la popularitat del sant en lo món rural és estat 

lo fet que la Iglésia ha triat de celebrar-lo lo 17 de gener, 

més o manco un mes després de aquell solstici de hinvern 

que senya lo dia més curt de l’any.  

Tradicionalment en aqueix període era evident que lo dia, 

entés com a hores de llumera, era creixit en manera visible 

respecte al solstici, i en tota Europa se feven antics rituals 

per propiciar l’ulterior creixida de les hores de llumera i la 

fi del fred de l’hinvern.  

Aqueixos rituals són estats sempre assai seguits i entre los 

altros s’enceneva, a de nit, un gran foc que voliva repre-

sentar lo sol, una tradició particularment viva en l’àrea me-

diterrànea meridional i en particular en los Països 

Catalans, en lo Sud-Itàlia i en Sardenya. En la nostra ísola 

són una presència constant les màscares que refiguren és-

sers símils a animals que arriben a l’obscurigada creant 
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amb Sant Antoni i cerquen de li fer despits, salvo, després 

s’engenollar als peus d’ell com a senyal de respecte. A Ma-

nacor los glosadors improvisen per tota la nit quartines 

satíriques i còmiques en honor del sant, que ve tractat 

com a u de família.  
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3. 

Les llegendes sardes de Sant Antoni del foc 

 

 

 

Hi són dos motius pels quals la tradició popular associa 

Sant Antoni al foc.  

Lo primer és una llegenda difundida en tota Europa que 

reconta de com lo sant sigui heroicament davallat a l’in-

fern per robar lo foc i ne fer do a la humanitat, desllibrant-

la de l’obscurigor i del fred. Després de haver reviverat lo 

foc amb el sou bastó sense que los diables se n’abigessin, 

retorna, vencidor, a damunt de la terra i difundeix en tot 

lo món lo foc, fins a aquell moment desconeixut: això farà 

en manera que la temperatura de la terra augmenti i afa-

vorirà l’agricultura. En aqueixa llegenda cristiana retro-

bem l’eco del mite grec de Prometeu, lo tità que, després 

de haver plasmat l’home per encàrrec dels déus, lis hi ha 

volgut donar també lo foc, símbol de la coneixença. 

En les llegendes sardes, Sant Antoni és un home de gran 

astúcia i té com a a jut lo porquedo, mentres lo bastó de 

16









4. 

Lo conte de Sant Antoni del foc. 

Llegenda del Logudoro  

liberament traduïda de Francesc Ballone 

 

 

Una volta, al temps antic, al món no n’hi havia, de foc, i los 

hòmens tenien fred i menjaven carn crua. Se diu que tot 

era congelat, lo forment no podia creixir i los hòmens eren 

tèteros com la llenya. 

Pels sardos la vida era afanosa, i no tenien arrés. Doncs, 

han cercat a Sant Antoni per tendre a jut. Sant Antoni n’ha 

tengut pena, ha deixat lo desert i ha pensat bé de se’n da-

vallar a l’infern per prendre un poc de foc. 

Ha pres un bastó de fèrula i és anat a la boca de l’infern. 

Arribat a la porta, ha picat tres voltes, dient: «Obriu-me, 

que tenc fred i me vull calentar!». Ne són acudits tanta di-

monis, i vist que han coneixut lo sant i sabien que era 

astuciat, no l’han deixat entrar.  

Però ell, a pena ha vist obrint-se la porta, ha escapat un 

porquedo a dins de l’infern, i aquell ha començat a corrir 
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de una part a l’altra, fent aboloto en cada rocó. Feva caure 

forconis i calderes de pega, i també les grielles dels peni-

tents. Se diu que ha fet danys de no creure. 

«Ja vos l’havia dit, jo, que Sant Antoni nos fora fet calqui 

engany!», ha dit lo Dimoni. I aquellos diables continuaven 

a seguir lo porquedo, cercant de l’aguantar, sense hi re-

seixir. 

Sant Antoni n’havia aprofitat per entrar a l’infern. N’ha tret 

del vestit lo bastonet de fèrula i, dient «Titia, titia!», s’és 

posat a prop del foc, fent finta de se calentar. Mentres que 

feva això, ha aprofitat per acostar lo bastonet al foc, de 

amagat. Murigant-lo a poc a poc, vist que era de fèrula, 

lo bastonet ha pres foc sense que los dimonis se n’abiges-

sin. 

Ja que era encés, gràcies a les flames de l’infern, per no 

fer-lo descobrir ha amagat lo bastó a sota del vorell del 

vestit, pensant que no se podia brujar, vist que la fèrula 

bruja poc. Després però de haver passat la porta de l’in-

fern per tornar al nostro món, la fèrula ha començat a se 

calentar com pertoca, i Sant Antoni ha dit, a veu alta: «Qui 

dolor! I manco mal que no se tenia de calentar massa!». 
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Doncs, se n’ha tret lego lego lo tió, que l’estava escaldint 

sense pietat, de sota del vestit. Ha fet quatre creus en ària, 

dient: «Foc foc, ves-te’n pel món i calenta’l un poc...». 

I ha continuat, en forma de cobla:  

 

Foc foc  

en cada lloc  

lo món és tou 

foc riu-riu. 

 

Quan ha acabat de diure aquestes poques paraules, ha 

encés lo primer foc, ha enfilat la fèrula encesa a sota terra, 

i la terra, màgicament, s’és calentada tota. 

Tot en una, descallant-se lo gel, lo terrer banyat de aigua 

ha generat lo forment en cada lloc, així los sardos, després 

de haver messat i fet l’arjola, han produït lo primer tros de 

pa.  

De aquell dia lo foc ha començat a animar los foguilis i a 

portar alegria als hòmens. Per això, en Sardenya, Sant An-

toni és avisat Sant Antoni del foc, i, per recanviar-li lo pla-

ier, tots los sardos tenen de suportar lo foc de Sant Antoni, 
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vist que ell mateix s’era brujat amb la fèrula. 

Endemés, cada any, a la vigília de la festa, lo setze de 

gener, en cada país i vilatge de la nostra ísola se fa un foc 

gran en honor del sant, per nos recordar del temps en lo 

qual la Sardenya no era estada encara calentada, i era 

així congelada que lo forment no creixia. 
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5. 

La festa de Sant Antoni a l’Alguer,  

de Carla Valentino 

 

 

Lo desset de gener, festa de Sant Antoni Abat, en diversos 

llocs de la Sardenya s’encenen grans focs, en honor del 

sant. 

Se fan focs perquè se creu, en base a una llegenda, que 

Sant Antoni fossi davallat a l’infern amb el porc que 

l’acompanyava com un cutxet i havessi robat lo foc al di-

moni per donar-lo als hòmens. També en la iconografia re-

ligiosa Sant Antoni Abat és refigurat amb un bastó de 

pastor i acompanyat de un porc. 

Lo mateix dia de Sant Antoni se feva, i encara en calqui 

lloc se fa, la benedicció dels animals de casa i de treball: 

cutxos, cavalls, molendos, bous, vaques, ovelles, i altros. 

A l’Alguer, al carrer del Carmen, hi havia una iglésia dedi-

cada a Sant Antoni, que però a dies de avui no existi més 

i de la qual no hi ha senyal evident. Antigament, lo dia del 

sant, se feva festa gran: se cantaven los goigs, que són re-

25



stats vius en la tradició popular oral almanco fins al’s anys 

seixanta del sècul passat, quan Pasqual Scanu los ha tran-

scrivits. Endemés, al carrer, a costat de la iglésia, se be-

neïven los animals que la gent portava, i després se 

deixaven corrir per tot lo carrer, mentres les persones 

acorrides per la celebració festejaven menjant dulcis i be-

ient vi, a la salut del sant. 

També avui se fa una gran festa per Sant Antoni, amb la 

benedicció dels animals, però a fores de la ciutat, a costat 

de Fertília, en la localitat dita de Gutierrez. En aquí, un co-

mitat de habitants de la zona, prepara una gran favada 

per un pranzo comunitari i porta en processó l’estàtua del 

sant.  

La figura de Sant Antoni Abat és restada en la memòria 

popular també amb cançonetes per criatures, de les quals 

se troben diverses versions. De notar com lo sant vengui 

“posat” a costat del lloc on se trobava la iglésia a ell dedi-

cada, a la muralla, i que en una cançoneta se faci referi-

ment al tió amagat en la butxaca, recordant probàbilment 

la llegenda de com n’havia robat lo foc al dimoni. En l’úl-

tima quartina se recorda la campaneta, un símbol que en 
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Sant Antoni petit petit, 

de la butxaca n’hi li ixi lo dit, 

de la butxaca n’hi li ixi un tió 

Sant Antoni ballador. 

 

Sant Antoni petit petit, 

Déu l’ha fet i Déu l’ha vist: 

és anat a predicar, 

un anjoni mos portarà. 

 

Sant Antoni petit petit, 

Déu l’ha fet i Déu li ha dit 

de anar i de tornar 

bones noves a mos portar. 

 

Sant Antoni va pel mar 

amb una bella barqueta 

s’ha avisat tots los minyons 

amb un so de campaneta: 

dirun-dirun-dirun-deta. 
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Al 2002 l’etiqueta discogràfica DiscMedi-Blau de Barcelona 

ha publicat un doble CD amb 71 cançons populars dedi-

cades a la figura de Sant Antoni Abat, recollides de Antoni 

Torrens en diferents països de llengua catalana. Lo CD mo-

stra com la devoció pel sant tengui característiques co-

munes en les Ísoles Balears, en lo territori valencià, català 

i sard, ont representa la memòria de un antic passat rural 

comú. L’Alguer és representada amb les sues cançonetes 

tradicionals interpretades amb ritmes moderns del Grup 

Càlic. 
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6. 

La iglésia i l’hospital de Sant Antoni a l’Alguer,  

de Giovanna Tilocca 

 

 

Pocs algueresos saben que al carrer de Sant Antoni (Via 

Cavour), a l’altària del carrer de la Roda, se trobava la pri-

mera iglésia edificada a l’Alguer. Durant la senyoria dels 

Dòria, fundadors de la ciutat, la iglésia era intitulada a 

Sant Esteve; successivament, amb l’arribada dels catala-

noaragonesos, ha pres lo nom de Sant Antoni Abat.  

La nova denominació indica la presència de un hospital, 

vist que una iglésia dedicada al sant és quasi sempre 

col·legada a un hospital. Malauradament la mancança de 

documentació històrica no mos permiti de diure si fossi 

assignat a l’orde dels Antonians de Vienne, que eren ja 

presents a Càller, a Sàsser, a Oristany i a Iglesias, o a altros 

ordes religiosos.  

Cert és que los locals a mà esquerra de la iglésia són la 

sede documentada del primer hospital de l’Alguer.  

Al 1637 l’Hospital de Sant Antoni Abat era dirigit de sacer-
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dots seculars a càrrec del Magistrat Cívic. Al 1640 los ju-

rats de la ciutat de l’Alguer havien assignat l’estructura als 

religiosos de l’orde de Sant Joan de Déu, los Fatebenefra-

telli, amb l’encàrrec de se ocupar, oltres que dels malalts, 

també dels fills il·legítims i dels malalts mentals. 

L’hospital era subvencionat amb un contribut del Municipi 

i amb el pagament de una lliura de corall a l’any de part 

de cada barca de pesca del corall i de cada barca de 

pesca que era al port.  

A la fi del sècul XVI l’hospital, horamai intitulat a Sant Joan, 

és estat adaptat per fer front a una epidemia de peste, i a 

l’estiu del 1855, quan és arribat lo colera, ha tengut un rol 

assai important. 

De la segona meitat del sècul XVIII los Savoia han excludit 

los frares de l’administració dels hospitals, que són estats 

assignats a les Congregacions de Caritat del lloc. Així, en 

la segona meitat del sècul XIX, l’entitat era governat de 

doctors seculars i de les monges de Sant Vicent que feven 

de infermeres. 

De un inventari del 1837 sabem que l’hospital era constituït 

de dos ambients separats pels hòmens i per les dones, i 
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cada cameró teniva pocs mobles i accessoris: llits de ferro 

amb saconis, matalafos, flassades i llençols i un armari 

amb poques camises de tela grossa. Hi era també una ci-

sterna, un altar amb una gran creu, un gonfaló de llenya 

amb la bandera per enterrar los morts. Del cameró de les 

dones se passava al coro i d’en allà, a través de una escala 

de llenya, se muntava al campanil, dotat de dues campa-

nes, una gran i una petita.  

La iglésia teniva una entrada també de la part de la mu-

ralla del Carmen (bastions Marco Polo), l’aula teniva tres 

altars. A l’altar major, compost de quatre colomnes, hi era 

l’estàtua de Sant Antoni amb el diadema de plata. Los al-

tros altars eren dedicats a Sant Joan de Déu i a Sant Ra-

fael Arcàngel, refigurats en dos grans quadros.  

Al 1871 l’hospital ve transferit en lo Convent de les 

Isabel·línes, en Plaça del moll, i la iglésia ve venuda a pri-

vats que hi han fet un molí de oli, com se pot comprendre 

del fumerol que ixi de la cúpula en una cartolina del 1930. 

Successivament, és estada encara transfornada i és diven-

tada una abitació privada, i la cúpula és descomparida.  

De la iglésia és reconeixible la fatxada, de inspiració neo-
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clàssica, datable al Vuit-cents, construïda amb cantons de 

massacà, amb quatre lesenes que acaben en una línea 

marcaplà. Com a record de l’antiga iglésia, en la fatxada 

de una casa de la part dels Bastions és present un petit 

litxo amb l’estatueta de Sant Antoni acompanyat de un 

porquedo, que ne ve treta durant l’hinvern.  

Als sèculs passats, a l’Alguer, lo dia de la festa de Sant An-

toni Abat, lo carrer del Carmen (via Cavour) diventava un 

lloc de divertiment popular. Després de les funcions reli-

gioses celebrades a dins de la iglésia, a fores, al carrer ve-

stit a gala, se celebrava una cerimònia amb la qual se 

renovava la benedicció dels animals. Cavalls, bous, 

vaques, ovelles, cabres veniven beneïdes mentres se can-

taven cançons alguereses i cants sacres. Les bèsties veni-

ven deixades llibres de corrir enmig de la gent en festa, 

però lo divertiment per elles durava poc perquè eren de-

stinades a ésser matades i distribuïdes als pobres de la 

ciutat lo dia després de la festa.  
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Glossari 

 

 

 

 
abigessin: adonessin 
antenats: avantpassats 
assai: molt 
bordellosa: sorollosa 
brujar, brujadura: cremar, cremadura 
campanatxos: esquelles 
carraixali: carneval 
cartapista: paper maixé 
cartolina: postal 
catxar: allunyar 
colera: còlera 
condividit: compartit 
corros: corns 
cutxet: cadell 
descomparida: desapareguda 
diventat: esdevingut 
dulcis: dolços 
escudint: pegant, batent 
esquinquida, esquinquidar, esquinquidosa: espurna, espurnejar, 
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que treu espurnes 
fèrula: canyaferla 
foguilis: fogars 
forconis: forques 
forment: blat 
gras: greix 
guarijons: guaricions 
guiatxo: glaç 
horamai: ja 
lupo: llop 
massacà: pedra arenària 
messat i fet l’arjola: segat i fet l’era de batre 
murigant-lo: movent-lo 
porcs que ellos mateixos aixecaven: porcs que ells mateixos 
criaven 
porquedo: porquet 
pranzos: dinars 
qüéstua (quan feven la): capta (quan feien la) 
retroterra: rerepaís  
reviverat: reviscolat 
ritme cadençat: ritme molt marcat 
saconis: màrfegues 
tèteros: encarcarats pel fred 
«Titia, titia!»: «Quin fred, quin fred!» 
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