
ASPECTES DE LA FESTA DE
SANT ANTONI ABAT AL SEGLE XVIII

radvocació a Sant Antoni Abat a

l' actual plana de Vilanova esremunta

a finals del segleXII o primers del

XIII per l'ermita que uns desconeguts

devots li dedicaren en aquell temps i

en aquest indret. EIs historiadors

rigorosos donen per fet que les

solemnitats amb rang de festa patro-

nal o major no esdonarien fins

passatel 1363, any de la fundació de

la parroquia de Sant Antoni de

Vilanova de Cubelles. Des de llavors i

fins ara mateix, la diada de Sant

Antoni Abat, notable dins de l'ambit

cristia i amb especial incidencia arreu

dels PaisesCatalans, a Vilanova ha

tingut sempre una significació especi-

al per ser,a més, i durant segles,la

sevafesta major. En aquest dilatar

període detemps, la solemnitat ha

estat celebrada de formes diverses i

ensplau ací comentar-ne alguns trets

que esproduiren al segledivuite,

derivats i dedurts de la lectura dels

comptes de l'Obra de la parroquia de

Sant Antoni -actualment arxiprestal-,

salvatsmiraculosament del foc i la

fúria dels fets de la' revolta del juliol

de 1936.

La festa en aquests anys espola:itza al voltant del

temple gotic de Sant Antoni (s.Xl V) i el campanar,~ .
e! qual s'havia acabat ja iniciar el segle (I706). Cal

, tenir en compre quellavors l' eSflésiacle Sant Antoni

era més petita i ocupava la pan occidental de l' actual

placa de Sant Antoni, enganxada al c;,!mpanar.Aixo
.... "

encara espot veure en la disposició irregular de les

pedres de la basedel campanar en la cara que dona a

la placa, Pe! cantó de l' actual carrer de FossarVell hi

havia encara la primitiva perita capella de Sant

Antoni, que s'enderrocaria l' any 1821.

El campanar ésla única edificació que resta

empeus dels edificis esmentats i en ell s'hi troben
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La localització de la festa en aquest

recinte sacreesjustificava per la centralitat

dels components religiosos de l' anyal

celebració en honor del sant. La utilització

del campanar com a espai festiu elmarcava

tant la sevanovetat com l' excel-lent factura

d'una de les millors pecesen el seu genere

del barroc catalá, que d'acord amb l'epoca

i elscanons ~stetics i ideologics del mo-

ment, presenta una singular disposició,

apta per a la utilització festiva, que, com

veurem, elsvilanovins no trigaren gaire a explotar.

Hem esmentat que el campanar esva acabar l' any

1706.L'any següent ja s'hi havien traslladat les

campanesde l' antic campanar (entre elles les dues

que encarapodem sentir actualment totes les hores

del dia i de la nit). Per celebrar la propera festa

majar de Sant Antoni de l'any 1707, el dia 12 de

generesva in~tal.lar al campanar una campana nova

(31 quintars ~ 1240 kg). fosa amb el nom dels

capatrons martirs de la parroquia, Sant Vicenc i

SantaClara. Seria la campana major els-gairebécent

anysque brandariaabans de"trencar-se.

')

Durant el segleXVIII s'iniciaria la construcció

del nou temple en la disposició que corjeixem
-":"~

plasmats els inequívocs senyalsde Sant

Antoni. La Tau dels alfabets grec i hebreu,

equivalent a la T llatina, utilitzada pels

primers cristians com a símbol camuflat de

la creu i també com la insígnia representa-

tiva de Sant Antoni, ésmarcada a la

dovella del portal del campanar i també en

relleu al bronze de la campana de les

hores, una superba pe<;ade prop d' una

tona, provinent de l' antic campanar i fosa

el 1677. A la campana e! símbol antoniá es

reforca amb la inscripció «S. Antoni ora

pro nobis».

actualment. La portalada de Sant Pereés una precio-

- samostra de! que resta d'aquell projecte, dovellada

també amb la tau de Sant Antoni.

El guarniment

La transformació de l' espai quotidia en espai

festiu ve marcat primordialment per l' ornamentació

i embelliment de l' escenari, i els nostres rebesavisho

tenien molt en compte. Quan s'adequa l' espai

nocturn, hi intervé necessariament la llum. Per la

festa de Sant Antoni esguarnia i s'il-luminava e!

campanar amb banderoles i amb fanals o farons. El

1723 escompren partides de paper i colors per aixo..
Hi ha referents ben explícits «mitja resma de paper



blanc per los farons seposaren al

campanar» «Per fer los farols i altres

cosesper la festa de Sant Antoni.».

També espengen bombes de paper

amb llums a dins, ésa dir fanalets més

o menys grossos.El 1730se'n confec-

cionen més de mig centenar. La llum

esfeia amb candeles dins de la bomba

o globus de paper i tela. També es

parla sovint de boles de paper i les

candelesque les il-luminen.

Percombatre la fosca també s'urilit-

zala teiera o graella, la qual es manté

encesaposant-hi "tella" o teia per tenir

la placa de l' esglésiail-lurninada. Es

tracta d'un artilugi de ferro clavat a la

paret de l' esglésiao del campanar a

uns 3 o 4 metres de terra. Si bé no és

un element d'ús exclusiu de la festa de

SantAntoni =s'utilitzava per la Setma-

na Santai tarnbé per N adal i altres

festesamb celebracions nocturnes- les

poqueshores de llum diürna del mes

de gener la feien necessária. Portal EsglésiaArxipreste! del cerrer San! Pere

Lenramada era un altre dels components obligats

per adequar l' espai festiu. La parroquia l'utilitzava

per guarnir l' altar majar, dedicat a Sant Antoni. El

brancatgeurilitzat principalment en la fesra de Sant

Antoni era la murta, que més enlla de l' efecte estetic

hi aportava el component olfactiu. En ocasions la

murta, arbust aromaric'sempreverd,:s porta de

molt lluny -en una ocasió G.N.~d'Igualad~- fet que fa

pensarque la sevautilització .respon a determinada

consuetud amb j~pÚc~cions ritu~¡s, per-haver estat

arbre significar en la cultura classicamediterrania i

tarnbé entre els árabs. Prohibit durant s:e.,glesper
• ?

l' esglésiacatólica, s'atribuía al seu aroma poders

excitants que afavorien per tant la fecunditat. EIs

rituals de fecunditat són presents en la vessant

profana i ancestral de la festa de Sant Antoni i el seu

posit precristia. Per la festa del sant de 1716, el

fuster vilanovÍ Joan Cabessaja presentava compte

«per enramar lo alta per la diada de Sant

Antoni ...». Lenramada ha estat utilitzada fins fa

pocs anys per guarnir l' espai festiu de la festa major.

El component olorós també s'hi podia sentir per

la flaire de 1'aigua-ros (destil-Íat de petals de rosa)

que esdispensava als llevants de taula als qui feien



elsdonatius. Aquest sistema era utilitzat principal-

ment en les festesde confraria, i per la de Sant

Antoni en alguna ocasió també hi surt la partida

corresponent a l' aigua perfumada.

En el capítol de guarniment també s'hi pot

incloure la indumentaria. Per la festa major, els

cantors hi Iluícn vestimenta especial. Hi ha rebuts

que parlen de cotes vermelles i cotes blaves dels

cantors (rninyons). Es tracta d'una mena de sotana.

LObra de la parroquia també els paga als nois

casaconsi calsasi també altres vestits, per assistir a la

festai a la processó.

Les funcions religioses

Les diversescelebracions religioses marcaven la

centralitat de la festa i escomponien de Completes,

Ofici, Vespres,Goigs i Processó.Les Completes són

fetesa la vigília de la festa del sant i formen l' última

pregarialitúrgica del dia. És la darrera de les hores

canoniques deY ofici religiós i escelebra quan ja és

foscoLassisten~lá d' autoritats s'hi feia corporativa-

ment i escantaven amb acompanyament musical.

La celebració solemne de Completes era un privilegi

de festagran que la de Sant Antoni perdria alllarg

del segleXIX en benefici de la festa de les Neus,

'~':¡-....... c-,

esdevinguda festa major. Les darreres Completes

solemnes escantarien al temple de Sant Antoni el 4

d'agost de 1'any 1961.

LOfici, ésa dir la celebració eucarística, sesitua

com a element central de les manifestacions religio-

sesi profanes que esfeien per honorar a Sant

Antoni. Es tractava d'un ofici solemne i per aixo hi

era obligada J'assistenciade tota la comunitat clerical

de la parroquia, isovint esllogava un predicador,

que podia ser d' alguna de les ordres religioses de la

ciutat (Caputxins i a partir de 1735 Carmelites

descalces). Loficiava el rector amb capa pluvial

assistit de diaques amb dalrnatiques. LAjuntament

hi assistiacorporativament fent el curt trajecte des

de la playa Major o de Dalt pel carrer de l' església,

acompanyat de música, tant a l' anada com al retorno

LOfici era cantat amb acompanyament d' orgue i

orquestra, amb composicions moltes de les vegades

fetes expressament. Per tenir al cornplet la capella de

músics i cantors se'n contractaven de forasters, els

qualss'anaven a buscar ben lluny si feia falta.

Perque la processó espogués fer de dia, lesVespreses

feien a les 3 de la tarda. Eren cantades amb acompa-

nyament d' orgue i orquestra, amb el cant dels goigs i

sortida de la processó. Hi ha ocasions en que els

goigs escantaven desprésde la processó.

,;,:!t::.- ..•.,:



La processóera un dels acrescentrals de la festa.

Anava precedida sempre pels gegants, que eren de la

parroquia, i algun any hi va la mulassa. Es dedueix

que també hi anaven balls populars, tot i que aquests

no anavena carrec de I'Obra i per tant no deixen

constanciacontable. En les despesesde pólvora de

I'any 1727 consignen 4 dotzenes de coets «per lo

ball furasté». En la magna processó de traslació del

SSSagrament i la imatge de Sant Antoni a la nova

esglésiael mes d'agost de 1771, de la que hi ha

descripció detallada, l' ordre de la processó s'inicia

amb «Primo diferents balls de bastons, de Santa Fe,

y altras, despuesla Mulassa, ...». Si bé escert que

estracta d'una ocasió extraordinaria, el cronista els

descriu bé, si més no els primers, fet que indica que

no són novetat.

La processóde Sant Antoni obria l' espai sagrat

amb la creu parroquial, ganfanons i fanalets de

vitralls. Hi assistien les comunitats religioses de la

vila (Caputxins i Carrnelites) amb els seuspatrons

en tabernaclesi també en confraries amb banderes i

penons. Culminava amb el clero i el tabernacle de

SantAntoni Abat, el qual era acompanyat per la

capellade cantors amb música, que interpretaven

villancets dedicats al sant. Tancava la processó la

comitiva municipal.

La música

La cura i ]'esforc que l' obra esmer<;:aen la realit-

zació musical de la festa, dóna la mesura de l'apreci

per aquest indiscutible ingredient festiu. Cal tenir

en compte que la celeHració de la festa major és

l' única ocasió de sentir l' otq!!estra i els ~antors de la

capella de música (institucié musical que té cura
f ".,'

d'interpretar dins a temple) al c~mplert i mesurar

lesnovetats, tant d' estil com instrumentals, que

s'estanesdevenint en el segle. Mentre a! carrer es
~ ?

perpetua l' esquema instrumental de seglesanteriors,

que escompon de músics que sonen els ministrils -

terme que s'utilitza per designar les xeremies o

tarotes que antigament sonaven dins els temples

doblant les veus humanes- a la capella de música

s'adopten les solucions instrumentals de moda tant a

Italia com a centreeuropa, incorporant els violins i

violes, juntament amb els baixons, i a mesura que

avanca el segles'hi afegeixen els oboés i més enda-

vant les trompes. Sempre presidits, naturalment, per

l' orgue.

El mestre de capella, que és la figura sobre la que

pivota la institució, compon, ensenya i dirigeix. Si

bé durant l' any sempre fa d' organista, a la festa

major, pel fet de dirigir l'orquestra i els cantors, ha

de llogar un organista a fora. A primers de seglehi

apareixen també arpistes.

Instruments que toceven els ministrils



Als rebuts de l' obra queda ben clara la distinció

entre la capella i la cobla. S'entén per cobla la secció

d'instruments de vent que estan dins de la capella

(oboé, baixó i trompa). Els músics de la cobla actuen

fora de l' esglésiaper separat de la capella i sonant,

com s'ha dit, uns altres instruments més potents,

tant per anar a cercar i tornar l'Ajuntament com per

acompanyar els gegants o assistir a la processó.

Mentre a dins de l'església actuen tots junts acompa-

nyant o alternant-se amb els cantors que canten la

missai les hores canoniques, a fora (a la processó) la

capellaesdesglossa.D'una banda els rninistrils,

menestrilso minestrils (termes que designen tant els

músicscom els instruments que toquen). D'altra

bandaels cantors que canten elsvillancets (n'hi

havia dedicats a Sant Antoni) acompanyats sempre

debaixó, encara que en ocasions també ha fan amb

violins i violes i fins amb orgue portatiu. Els cantors,

quesón un grup poc nombrós, escomponen

d'adults i de minyons o nens que fan les veus blan-

queso tiples.

Els músics de la cobla, més enllá de les interpre-

tacions estri2üment religioses, per a les quals

s'adeqüen entaulats i cadafalcs, fan actuacions

profanes tocant ballades i fent intervencions dalt

del campanar.

Per completar la capella esvan a cercar músics a

fora, principalment a Barcelona o Vilafranca, pero

també a l'Arboc o Sant Perede Ribes, comptant
•

sempreamb els de Santa Maria de la Geltrú. Els

músics i cantors de Barcelona, entre els quals hi ha
\

algun nen, elsva a buscar un traginer pel camí de les
r

costesde Garraf, amb matxos i burros, i utilitza

quatre o cinc dies entre anara buscar-los i tornar-

los.A cada desplacament diñen a Castelldefels. Pels
"

músics o el mestre organista de V.jlafranca, els

traginers solament necessiten dos dies, un per la

vinguda i un altre pel retorno , J,~

~,

Els músics i cantors forasters vénen un o dos dies

abans per assajarel repertori que interpretaran els

dos dies que duren les funcions litúrgiques. Durant

aquest temps són allotjats imantinguts, a més del

salari que cobren. També se'Ísdóna refrescosi

aiguardent.

Generalment la cobla cobra a pan de la capella,

pero cap a finals de segleel cobrament s'unifica a

mans del mestre de la capella.

Els repertoris que interpretaven són dissortada-

ment perduts, segurament en la total destrucció del

temple el 1936, pero esconserven relacions d' algu-

nes de les composicions fetes per mestres de capella

(villancets, motets, responsoris, goigs, lamentacions,

missesi altres obres que s'anomenen per les primeres

paraules del verset llatí que les encapcala). D' altra

banda les composicions de la mateixa epoca conser-

vades a l'arxiu parroquial de Santa Maria de la

Geltrú, algunes de les quals fetes per mestres de

capella de Sant Antoni o per músics que acudien

regularment a tocar a SantAntoni per la festa majar,

ens permeten fer-nos una idea del que eren aquelles

interpretacions.

Al marge de la capella de músics, en ocasions hi

apareixen músics militars, del regiment que espora-

dicament sojorna la ciutat, els quals són obsequiats

amb regals iprebendes per les sevesactuacions a la

festa.

La pólvora i el foe

Lespectacle derivat de la manipulació de la

pólvora per a ús festiu ésun dels principals ingredi-

ents de la festa barroca present any rera any a la festa

majar de Sant Aptoni. De fet, un dels primers

rebuts de la Junta d' obra és dedicat a aquest tema:

.uíIllJ'~•• rl¡i·>__ jm.lIt_r·._lf •• nf~:
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«Als 16 de Janer (171 O) prengué per lo dia de

Sr.Antoni 2 11de pólvora. Fco. Roig».

En anys següents sovintegen les partides tant per

pólvora com per l' elaboració d' una variada piro-

tecnia. Carretilles, rodes grosses i xiques, rodes de

foc, rodes d'artifici amb llums, mascles, voladors,

trons, cohets, bombes, artificis de foc, són expres-

sions que detallen el material igni utilitzat a la

festa. En ocasions es porten elaborats de

Barcelona, pero la majoria d' anys es preparen in

situ. A més de la pólvora, es fa servir sal nitra,

paper d' estrassa, ferritxa (per les carretilles),

cordill i corda. Els especialistes són locals, pero a

voltes venen fogoners de fora, especialment de

Barcelona, els quals són allotjats i mantinguts

meritre dura la seva feina.

EIs trons i focs d' artifici es tiren generalment des

del campanar, pero també hi ha constancia d'ha-

ver-ho fet esporadicarnent en espais urbans am-

ples, com la placa de les Cols o la placa Llarga. A

vegadespart de la tronada es tira davant de la casa

de l'Obrer (administrador de torn).

Mentre que per la festa del Corpus el foc hi és

present vehiculat per la processó mirjancant la

mulassa(que llavors tirava coets) i els diablots que

l'acompanyaven, a Sant Antoni és molt rara la

sevapresencia a la processó, al contrari dels ge-

gants, que hi surten sempre. Per contra hi són

obligades les tronades i mascletades, i més

espaiadament els castells de foco

,
Es dedueix que també llancaven bombes de

paper que s'enlairen ~er aire calent. Hi ha una

referencia forca clara del ;17...27:juntarnent amb el

paper per a fer l~s.po~bes s'hi apunta «per

mitge lliure cutor de blens» '.

Epíleg. (Sant Antoni, festa gremial) .

'l,

El fet de ser per Sant Antoni la festa major de

Vilanova ha deixat secularment en segon terme la

vessant d'aquesta diada dedicada als animals. De la

documentació consultada no se'n despren cap .

referencia durant tot el segleXVIII. Aixo s'explica

perque el fet de beneir els animals de tir, que ésben

possible que espractiqués, no genera despesesni

tampoc ingressos, i per tant tampoc assentaments

contables els quals constitueixen la principal font de

les anteriors deduccions.

En aquest temps, elsTres Tombs ja eren ben

documenrats i consolidats a la ciutat de Barcelona,

que ha estat capital i model de moltes de les practi-

ques que s'han escampat per tot el Principat. En una

«Vida y milagros de San Antonio Abad» publica-

da a Vic el 1770 i que va pertanyer a un vilanoví de

nom FrancescAlba i Pers,s'hi pot llegir. «No

quiero (para satisfacción de sus devotos) dexar de

responder brevemente a dos preguntas, que suelen

hacer los curiosos sobre la vida del Santo. La una,

porque pintan a San Antonio ordinariament con un

lechoncillo a sus pies. La otra, porque el dia de su

fiesta (y con alguna especialidad de la Ciudad de

Barcelona) se hacen tres bueltas, o tornos alrededor

de su Casa, e Iglesia, con los cavallos, mulas, y otros

semejantes animales de servicio.»

La resposta a la primera qüestió fa referencia a la

coneguda llegenda situada a Barcelona, on el sant hi

havia acudit a cavall d'un núvol resplendent, i entre

altres miracles va guarir un garrinet acabat de néixer,

cec i sensepeus, el qual sempre el va seguir. Pel que

fa a l' explicació dels TresTombs, indica les voltes

cerimonials que en moltes cultures s'han practicat al

voltant dels llocs sagrats.

Sigui quina sigui la simbologia del porquet (o

senglar?) iconografiada abastament, se'n va derivar la



rifa del porc com a medi de sosteniment de l' ordre

deisantonians, que es dedicaven al guariment del

"foc de Sant Antoni", malaltia que ara coneixem

com a "herpes". A Vilanova la rifa del porc, present

encaraentre nosaltres tot i que suara és amenacada

o emmascaradaper recents invencions, va ser

implantada per I'Obra de la parroquia per a soste-

nir la festa, per primer cop l' any 1833, per la qual

cosase'n van tirar prop de 6.000 bitllets.

Pelque fa als Tres Tombs, les notícies més

reculadesels presenten com una cursa eqüestre, i si

se'ntenen notícies a través del diari a partir de

1851,ésa causa dels accidents que generava. Si a

Vilanova es feien elsTres Tombs el mil set-cents

seriaforcosament en aquesta disposició. Respecte

aixócal considerar una antiga tradició mediterrania

decursesde cavalls lligades al cide carnavalesc -del

qual participa Sant Antoni- com les descrites per

l'escriptor alemany Wolfgang Goethe quan assisteix

al carnaval roma l'any 1788.

Perdatar el.naixement dels Tres Tombs tal i com

e!sconeixem ara, és a dir, la cavalcada que es cor-

respona l' antic ritual ja del tot folkloritzat -en el

bon sentit de la paraula- haurem d' acudir al dietari

de!vilanoví Jaume Carbonell i Saavedra, escrit

entre 1843 i 1882 i continuat pel seu fill fins a

1901.L'any 1879 apunta una nota que espot

prendre com la certificació d' un canvi de cicle en.'
e!qual per primer cop les tradicionals curses són

substinúdesper una desfilada tal i com la coneixem

avui dia:

«17 de Enero.- Fiesta lp':ry-or.Be~dición de la

fachadaprincipal ~e la iglesia de San A~toni Abad,

esteaño ha llamado Ía ~tención en los tses toms

. '.unasección de arrieros precedidos de una música,

han seguido el cursó sin correr. Por la tarde ha
~.,

habido corrida de caballos en la Rambla,

disputándose dos premios.»

Uns anys després, quan esva estrenar la nova

bandera per Sant Antoni de 1883, Josep Carbonell

i Rovirosa escrivia al dietari:

«17 de Enero.- Este año la fiesta mayor no ha

tenido otra novedad que el cambio hecho en la

costumbre dels tres toms, este año los caleseroshan

recorrido la población con música y bandera, los

caballos enjaezados y por la tarde corrida en la

carretera hasta la Mata. Por lo inseguro del tiempo

se ha suspendido la procesión.»

S'aprecia que es consolida el nou model de desfila-

da i la cursa ja no és en el tradicional circuit dels

Tres Tombs (baixada per la Rambla i pujada pel

carrer dels Caputxins tombant per Sant Gregori),

sinó que ja es fa fora vila.

En tot cas la festa gremial creix en la mesura que

l' antiga festa major va quedant estancada, superada

ja per l'ascendent nova festa de la Mare de Déu de

les Neus, més adaptada a la nova sociologia fabril

de la vila que l' ancestral de Sant Antoni, que en la

sevasituació al calendari afavoria els pagesosde

secai segurament també els hortolans, durant

seglesel sector social majoritari, alhora que vincu-

lava el potent sector dels traginers per raons de

patronatge universal.

Uns i altres, pagesosi traginers en solitari i

malgrat les antigues discrepancies, aguantarien i

farien créixer la festa durant tot el segleXX fins a

convertir-la en un dels referents del seu genere en

tot el país.

F. Xavier Orriols i Sendra


