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Resum

Mitjançant el patrimoni cultural coneixem millor la nostra societat, qui érem, qui som i què podem

arribar a ser. La ciutat és un espai educador que no ha de quedar desatès dins l'educació. La ciutat en

si també és font d'aprenentatge i aquest aprenentatge fa referència a conèixer no només la ciutat

d'una manera superficial, sinó saber dels seus espais, les seves festes i la seva cultura popular. Els

infants  han  de  conèixer  el  que  tenen  al  seu  voltant  ja  que forma  part  de  la  seva  vida  i  en

conseqüència, també la seva història. Per aquest motiu mitjançant una sèrie d'activitats aproparem

els infants a les principals festes del municipi de Manacor i les seves danses populars. Veurem la

història i les característiques més importants de les festes de Sant Antoni, Sant Jaume i les Fires i

Festes de Primavera i coneixerem les danses rituals de la ciutat: la dansa dels moratons, els nanets,

les dames, els indis i els cossiers.

Paraules clau: ciutat, font d'aprenentatge, Manacor, festes, danses

Abstract:

Through cultural heritage we know our society better. Who we were, who we are, and what we can

become. The city is a great education space. It should not be left unattended within education. The

city itself is also a source of learning. This learning makes references for us to know not only the

city in a superficial way, but also to know its spaces, its festivals and its popular culture. Children

must know what they have around them, since they form part from their own lives and consequently

from their own history. For this reason a series of activities will bring children to the main festivities

of the municipality of Manacor and their folk dances. We are going to see the history and the most

important charecteristics of the festivities of Saint Antoni,  Saint Jaume and les fires i  festes de

primavera,  and we are going to  know the ritual dances of the city:  the dance of moratons,  els

manets, les dames, els indis and els cossiers.

Keywords of work: City, source of learning, Manacor, festivities, dances and parties
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1.  Introducció

És molt important captar l'atenció i motivar els infants, això implica revisar els temaris i mirar què

necessiten saber a dia d'avui. Vivim en una societat que ens dona un accés immediat i il·limitat a la

informació què volem arribar. El que hem d'aconseguir és que els continguts que aprenen a l'aula els

interessin. La implicació i motivació dels infants l'aconseguirem apropant els continguts curriculars

als seus interessos. A més, molts d'aquests continguts estan descontextualitzats, aïllats del context

on es troba l'alumnat.

La millor manera d'apropar els continguts als infants és començar pel seu entorn més proper: la seva

ciutat.  La ciutat com un espai per aprendre. No es pot educar la societat sense tenir en compte

l'entorn en què vivim. L'aula ha de ser un lloc d'intercanvi amb el nostre patrimoni més proper. Per

aquest motiu, l'escola i la societat han d'estar relacionades ja que tots els elements que conformen la

societat i la nostra ciutat influeixen en la vida dels alumnes. Així doncs, si unim la ciutat i l'escola,

el procés d'ensenyament-aprenentatge serà més efectiu i motivador.

L'aprenentatge  dels  elements  patrimonials  i  culturals  contribueix  a  la  formació  de  ciutadans

responsables dins la nostra societat per això no ha de quedar relegat de l'educació.

Durant aquest treball considerarem la ciutat com un element educador, com un espai en el qual es

pot aprendre a partir del seu patrimoni cultural, que forma part de la nostra vida, la nostra història i

en conseqüència també la dels infants als quals educam.

Amb aquest Treball de Fi de Grau (TFG) es desenvoluparà l'ensenyament del municipi de Manacor

des d'un punt de vista educatiu.

El TFG estarà dividit en tres apartats diferenciats. Primer de tot apareixerà un breu marc teòric on

posarem en context el treball fent esment al paper de les ciutats educadores i la seva importància

dins  el  marc  de  l'educació.  Hi  haurà  una  segona  part  més  teòrica,  dirigida  als  professors,  on

s'explicarà  breument  la  història  de  les  festes  populars  de  Manacor  i  les  seves  característiques

juntament amb les danses rituals del municipi. El darrer apartat, serà el més pràctic i consistirà en la

presentació d'una sèrie de propostes didàctiques que serviran per posar en pràctica cada un dels

continguts  tractats.  Aquestes  propostes  didàctiques  inclouran  un  conjunt  d'activitats  pensades

perquè els infants les comencin a treballar una vegada coneguin els continguts ja esmentats. Per

tant, es pot dir que les activitats estaran relacionades amb el patrimoni de Manacor, de tal manera

que els alumnes, una vegada les hagin treballat,  coneixeran millor el seu entorn més proper, el

municipi de Manacor.

Les activitats estaran dirigides i adaptades als dos cicles de Primària. Trobarem activitats de caràcter

més  informatiu,  on  recordarem  i  donarem  a  conèixer  informació  i  trets  característics  de  les

barriades, danses i festes del poble de Manacor; activitats més lúdiques a través de gimcanes o jocs,

on els nins podran participar-hi de forma més activa; activitats més culturals per conèixer millor el
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municipi; i altres de caràcter més informatiu mitjançant la recerca d'informació.

En el treball es farà un recorregut per Manacor i per les seves danses rituals, on descobrirem quines

danses  han perdurat  fins  el  dia  d'avui  i  quines  s'han  anat  perdent  amb els  anys.  Investigarem

breument la seva història i origen,  a més de la seva indumentària característica i  les principals

coreografies. A més, també analitzarem quines són les festes de més ressò dins el municipi.

Ens endinsarem dins les festes més importants que celebram a Manacor com Sant Antoni, Sant

Jaume i les Fires i Festes de primavera i la seva cultura popular més representativa, com poden ser

les seves danses rituals: els moratons, els cossiers, els indis, les dames i els nanets.

2. Objectius. Objectius general i específics del treball

Amb el següent treball es pretén apropar els nins i nines al medi urbanístic del que formen part

aprenent de la seva cultura, història, tradicions i sobretot de la importància que té per a la vida

desenvolupant actituds de respecte i cura cap a ell. Proposem per a això una sèrie d'objectius que es

pretenen aconseguir posant en pràctica el contingut del treball:

Els objectius generals del treball són:

• Donar a conèixer el municipi de Manacor.

• Despertar l'interès i la curiositat dels nins pel medi que els enrevolta.

• Apropar els infants al seu entorn més pròxim.

Els objectius específics del treball són:

• Apreciar el patrimoni cultural de Manacor. 

• Identificar les danses manacorines dels indis, moratons i cossiers.

• Identificar i valorar el patrimoni de la ciutat.

• Descobrir les festes populars del municipi: Sant Antoni, Sant Jaume i les Fires i Festes de

Primavera.

• Distingir els trets característics de les festes populars i les danses rituals.

• Analitzar la seva història.

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball

La metodologia utilitzada comença amb un primer apartat de marc teòric on apareixerà el terme de

ciutat  educadora  com  un  dels  elements  clau  alhora  de  parlar  de  la  ciutat  com  una  font

d'aprenentatge. El següent apartat és un treball de revisió i investigació bibliogràfica que serà de

caire  més  teòric  i  anirà  dirigit  al  professorat  d'Educació  Primària.  També  es  durà  a  terme  un

desenvolupament de recursos didàctics i/o educatius, destinats als alumnes del primer i segon cicle

de primària.

El treball de revisió i investigació bibliogràfica es farà mitjançant una recerca i recollida de dades

de  la  bibliografia  publicada  sobre  el  tema  del  TFG.  En  aquest  cas  es  revisarà  la  informació
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publicada sobre les danses rituals i les festes de Manacor i les seves corresponents barriades. Per

això  es  recorrerà  principalment  a  diferents  fonts  bibliogràfiques  i  electròniques  com  revistes,

articles  i  llibres.  D'aquesta  manera tendré un gran bagatge d'informació que s'interrelacionarà i

m'ajudarà a obtenir una visió més concreta del tema escollit.

També hi haurà una part metodològica més pràctica mitjançant un desenvolupament de recursos

didàctics i/o educatius. Aquest apartat consistirà en el disseny d'una sèrie d'activitats on els nins i les

nines podran aplicar tot el que han après sobre el patrimoni de Manacor, més concretament sobre les

seves danses rituals i les festes populars.

4. Estructura i desenvolupament dels continguts.

4.1 Marc teòric

L'educació,  els  sistemes  educatius  i  les  pràctiques  educatives  són  incomprensibles  sense  la

referència a la situació cultural  en què es troben. Es pot dir que la ciutat és un dels principals

referents per a orientar i dissenyar les intervencions educatives. Molina (2001) afirma: "La societat

en què vivim i la nostra cultura són els pilars des dels quals interpretar les actuacions i pràctiques

educatives que s'estan desenvolupant." (p. 131). Això significa que, quan parlem d'educació no la

reduïm a la institució escolar, sinó que, d'ara en més, serà entesa com un procés complex que es

desenvolupa en múltiples espais i per tant, la tasca educativa no se centra en un sol subjecte històric,

com el mestre, sinó que institueix a altres actors. (Brarda i Ríos, 2000).

La influència educativa s'exerceix des de nombrosos àmbits: família, treball, associacions, mitjans

de comunicació -especialment televisió-, noves tecnologies, publicitat, etc.

"A principis dels anys setanta sorgeix el terme de ciutat educadora arran, sobretot, de l'informe de la

UNESCO Aprendre a ésser, dirigit per Edgar Faure (1973)" (Civis, 2005, p. 246). 

Segons Molina la ciutat educadora és aquella que cerca transformar-se mitjançant l'educació, que

creu en l'educació com a instrument de progrés i com a clau d'un món millor.

Aquest  terme cobra  importància a  partir  de  la  celebració,  a  Barcelona,  del  Primer  Congrés  de

Ciutats Educadores, el 1990. 

La ciutat com a agent d'educació fa referència als efectes educatius que la ciutat pot produir per si

mateixa. Segons Civis (2005) la ciutat en si també és font d'aprenentatge. Aquest aprenentatge fa

referencia al coneixement de la ciutat, a saber desplaçar-se per ella, conèixer quins espais, serveis i

instal·lacions la componen i fer ús d'ells, etc.

Aprendre la ciutat, a la ciutat i de la ciutat és la proposta base de la ciutat educadora. Perquè es

pugui dur a terme són necessaris alguns elements previs com la planificació i presa de decisions

dels governs locals, que són els encarregats de garantir els recursos i promoure les estratègies que

permeten fer d'una ciutat una ciutat-educadora (Pérez, 2005). També, és necessària la participació
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dels agents socials, partir de la realitat i de les necessitats dels habitants i construir una xarxa de

comunicació i participació dels diferents agents que formen el teixit comunitari i institucional de la

ciutat. 

Avui  més  que  mai,  totes  les  ciutats,  grans  o  petites,  compten  amb  innumerables  possibilitats

educadores. Contenen elements que afavoreixen la formació integral. Segons Rodríguez (2008) la

ciutat  serà  educadora,  quan reconeixerà,  exercirà  i  desenvoluparà,  a  més de  les  seves  funcions

tradicionals  (econòmica,  social,  política,  i  de prestació de serveis)  una funció educadora.  Quan

assumeixi  la  intencionalitat  i  responsabilitat  amb  l'objectiu  la  formació,  promoció  i

desenvolupament de tots els seus habitants. La ciutat serà educadora si ofereix amb generositat tot

el seu potencial, si es deixa aprehendre per tots els seus habitants i si se'ls ensenya a fer-ho.

Però hem de tenir present que aprendre de la ciutat suposa comprendre la ciutat com un emissor

dens, canviant i divers tant d'informacions com de cultura.

Hi ha ciutats que creixen ignorant les escoles i escoles que viuen al marge del context on estan

ubicades, i això no condueix a un bon entesa. Les oportunitats educatives, com hem mostrat, van

més enllà del microcosmos escolar, de l'horari escolar i del currículum escolar. (Navarro i Gómez,

2018).

4.2. La ciutat de Manacor i la seva cultura popular

Manacor és un dels municipis situats a la comarca de Llevant, a l'est de l'illa. És el segon terme més

gran de l'illa. Els principals pobles que comprèn són els nuclis de Cala Morlanda i Cala Murada,

Portocristo, Son Macià, Cala Moreia (o s’Illot), Son Negre, Cala Anguila-Cala Mendia, S’Estany

d'en Mas i Cales de Mallorca. Manacor rebé el títol de ciutat l'any 1912. 

Durant l'any es duen a terme un gran repertori de festes, tant a nivell de municipi com a nivell de

barriades. A continuació es detallaran les festes de més ressò dins la localitat, entre elles hi podrem

trobar a nivell de municipi les fires i festes de Primavera, Sant Jaume i Sant Antoni, fent especial

esment a aquesta darrera. A nivell de barriades, en canvi, veurem les seves danses rituals. 

Els cossiers no són els únics dansaires de la localitat de Manacor. De fet, en el segle XIX, existien a

Manacor cinc danses tradicionals: els ja esmentats Cossiers; els Moratons vinculats al convent i a

les festes de Sant  Domingo; els  Indis,  relacionats amb la  parròquia i  la festa  de Sant Roc;  els

Nanets, lligats a la barriada de Fartàritx, i els Negrets, introduïts per la congregació Mariana. Els

Negrets han desaparegut. 
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          4.3. Fires, festes i celebracions

Com ja hem comentat anteriorment, a Manacor celebram tres festes principals a nivell de municipi:

Sant Jaume, les fires i festes de Primavera i Sant Antoni.

Es descriuran breument les dues primeres i es proposaran una sèrie d'activitats a fer amb els infants,

però principalment ens centrarem en la festa de Sant Antoni,  ja que a més de ser la festa més

celebrada dins el municipi de Manacor, també és la celebració que més coneixem i de la qual tenim

més informació al nostre abast.

4.3.1. Calendari de festes:

Gener

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

16 i 17 de gener: Sant Antoni

Maig

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Fins de maig i principis de juny: Fires i festes de Primavera

Juny

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Fins de maig i principis de juny: Fires i Festes de Primavera

Juliol

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
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27 28 29 30 31

25 de juliol: Sant Jaume

4.3.2 Fires i Festes de Primavera

Les  Fires  i  Festes  de  Primavera  són celebrades  a  final  del  mes  de  maig  i  a  principi  de  juny.

Engloben una gran diversitat d'activitats i actes folklòrics tant per a petits com per a grans. Entre els

actes més destacats hi podem trobar la sortida dels cossiers, el pregó de fires i festes, l'actuació

castellera, la fira agrícola, industrial i ramadera, la trobada de gegants, una sèrie d'exposicions i

demostracions i la desfilada de carrosses i comparses, entre d'altres.

 Proposta didàctica

Activitat 1: Anàlisi del programa de festes

Objectius: Conèixer les activitats que es fan durant les Fires i Festes de Primavera.

       Analitzar el programa de festes.

Contingut: Actes que es realitzen durant les festes

En el programa de festes trobam un recull de totes les activitats que es duen a terme durant les

setmanes de celebració. No només apareixen les activitats sinó també l'horari en què es fan i el lloc

on les podem trobar.

• Desenvolupament de l'activitat

Per dur a terme aquesta activitat es necessitarà que cada alumne tengui al seu abast un programa de

festes de les Fires i Festes ja que se'ls faran una sèrie de preguntes sobre les diferents activitats i

hauran de cercar la resposta al programa.

Mitjançant aquesta activitat pretenem que els infants  s'adonin del gran bagatge d'activitats que se

celebren durant aquestes setmanes i que s'engresquin a participar-hi.

Un model de preguntes que se'ls pot plantejar pot ser el següent:

NOM:________________________________                             DATA:____________________

*Mira el programa de Fires i Festes de Primavera i respon a les següents preguntes:

1. Quins dies celebram les Fires i Festes de Primavera?

2. A quina hora es fa el pregó de les festes?
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3. Quin dia és la fira agrícola, ramadera i industrial?

4. On es celebra el Manacor Balla?

5. Quin és la darrera activitat que apareix al programa de festes?

6. Tens pensat anar a alguna activitat? Quina?

Activitat 2: Investigam

Objectius: Identificar els diferents grups que surten durant les Fires i Festes.

      Analitzar la seva història i característiques i contestar les preguntes corresponents.

Contingut: Grups culturals de les Fires i Festes: castellers, cossiers i gegants.

Com ja  hem vist,  les activitats  de les Fires  i  Festes són molt  variades.  Per  conèixer  amb més

profunditat els diferents grups culturals que hi participen, com els castellers o els cossiers, donarem

un llibret als alumnes perquè investiguin i ampliïn el seu coneixement sobre aquests.

• Desenvolupament de l'activitat

Per dur a terme aquesta activitat es repartirà a cada infant un llibret que tendrà diferents apartats

teòrics sobre els castellers i altres grups que surten durant les Fires i Festes seguits d'una sèrie de

preguntes més dinàmiques.

Els infants hauran de realitzar les activitats individualment i  posteriorment es poden revisar les

respostes amb tot el grup-classe i comentar aquells aspectes que els hagin cridat més l'atenció o que

no hagin acabat d'entendre.

4.3.3. Sant Jaume

Tot i que molta gent pensi que el patró de Manacor és Sant Antoni, en realitat  és Sant Jaume.

Gràcies a un grup d'entitats encapçalades pels Al·lots de Llevant i Xitxeros amb Empenta, la festa

de Sant Jaume cada cop té més participació dins el municipi. Han aconseguit recuperar antigues
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tradicions del segle XX com l'Encamisada, les corregudes del Cos o la cursa nocturna.

A continuació s'anomenen els principals actes que es duen a terme durant les festes de Sant Jaume:

• Corregudes des Cos. Consisteixen en la realització de diferents jocs tradicionals i curses de

joies. 

• Fira nocturna artística i artesana

• Entrega del penó de Sant Jaume als cavalls de Sant Jaume.

• Encamisada de Sant Jaume

• Corregudes de l'anell. Són unes curses que fan els cavallers de Sant Jaume anant a galop.

L'objectiu és encertar una anella amb una espasa de fusta: corren abraçats de dos en dos,

agafen el mocador, etc.

• La Mulassa. És una bèstia feta per revivar la festa de Sant Jaume. Va decidir que fos una

mula ja que antigament per les festes del patró es sortejava una mula,  que era vestida i

passejada pels carrers del poble. Va sortir per primer cop l'any 2005 a les mateixes festes de

Sant Jaume.  Actualment surt dos dies del mes de juliol: el dia de la crida a la festa i el dia

de l'Encamisada. Els 8 mulassers i la colla de músics són els encarregades de passejar-la per

els carrers del municipi.

 Proposta didàctica

Activitat 1: Demanam a la gent

Objectius: Conèixer els elements característics de la festa de Sant Jaume.

                   Investigar que coneix la gent sobre la festa.

Contingut: La festa de Sant Jaume i els seus trets més importants.

Per dur a terme aquesta activitat cada infant tendrà una sèrie de targetes amb una pregunta a cada

una d'elles. Totes estaran relacionades amb la festivitat de Sant Jaume, n'hi haurà de resposta oberta

i altres de resposta múltiple. És necessari que tots els alumnes tenguin les mateixes preguntes ja que

es farà feina amb les respostes extretes.

Els  infants  hauran  de  llegir  aquestes  preguntes  als  seus  familiars  o  amics  i  anotar  les  seves

respostes. Abans de demanar qualsevol pregunta és important que els propis alumnes marquin quina

creuen ells que és la resposta. Posteriorment, es podran comentar les respostes a classe, si realment

la  resposta  que  varen  marcar  ells  era  la  correcta,  analitzaran  si  majoritàriament  han  respost

correctament i també es podrà aprofitar per reflexionar sobre la importància de la festa de Sant

Jaume, com a patró de Manacor. 

A continuació apareixen una sèrie de preguntes que els infants podrien demanar:
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1. Per què varen decidir que la Mulassa fos una mula i no un altre animal?

a) Perquè antigament per les festes de Sant Jaume es sortejava una mula.

b) Varen decidir fer un homenatge als animals utilitzats a les feines de camp.

c) Perquè així ho va decidir el poble.

2. Quan va sortir per primera vegada la Mulassa?

3. Quants mulassers porten la Mulassa?

4. De quin color porten la camiseta a l'encamisada?

a) Groga

b) Vermella

c) Blanca

5. De quantes maneres diferents poden encertar l'anella a les corregudes?
 

4.3.4. Sant Antoni

Abans de conèixer en més profunditat la festa de Sant Antoni, cal saber que és una de les festes més

importants de Manacor. És la festa pagesa per excel·lència, en una mescla de devoció cristiana i

ritus pagans on les figures de sant Antoni i del Dimoni són els eixos principals. El ball, el menjar (la

torrada de llonganisses), el beure i els glossats a la vora dels foguerons donen a aquesta festa un

gran caire festiu.

Tot seguit s'explicarà en més profunditat aquesta celebració, que ha anat experimentant diferents

canvis, al mateix temps que també ho ha fet la ciutat de Manacor.

Poques festes hi ha a l'any que tenguin un caire tan popular com la de Sant Antoni. S'ha arribat a dir

fins i tot que, més que una festa, és un compendi cultural que reflecteix, a finals del s. XX, el vell

esperit de la nostra pagesia.

 La festa d'un temps:

Abans dels anys seixanta del segle XX, la festa de Sant Antoni era una més en el calendari festiu

local  de  Manacor.  De fet,  no  era  considerada  la  més  important.  A principis  del  segle  XX les

celebracions de sant Domingo, les festes majors de sant Jaume o les fires i de setembre la superaven

en expectació i participació. Però dels anys seixanta ençà, moltes festes s'han anat esmorteint i sant

Antoni s'ha mantingut com aquella data en la qual se celebra tot allò que és considerat tradicional i

propi de la localitat. El dia de sant Antoni es reviu a Manacor el passat pagès de la vila. 

Aquesta  celebració  ha  anat  evolucionant  amb  el  temps  en  funció  de  la  dinàmica  que  ha

experimentat el conjunt de la societat. Durant els anys seixanta del segle XX la societat manacorina

va viure un moment de crisi i recuperació en el qual molts del seus actes van patir canvis formals

ben notables. Es va reinventar una festa que antigament era agrícola, que venerava al sant perquè

protegia el bestiar del qual depenia una gran part del manteniment econòmic familiar.
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Fins als  anys  seixanta la  festa  s'organitzava en tres  actes  centrals:  els  acaptes,  la  colcada i  les

beneïdes. 

• Els acaptes

Els acaptes consistien en una sèrie de voltes que el baciner, la colla de dimonis i sonadors feien per

les cases de la vila amb l'objectiu d'arreplegar els doblers necessaris per cobrir les despeses de la

festa i mantenir el culte al sant la resta de l'any. Acostumaven a visitar els domicilis particulars de

gairebé tots els  racons de la vila.  A canvi dels donatius que la gent dipositava a la bacina,  els

dimonis feien els seus balls rituals a davant les cases o a dedins. Es feia el ball més llarg o més curt

depenent de si la recol·lecta era més grossa o més petita. El fet que la comitiva passàs casa per casa

feia  que  els  acaptes  s'allargassin  des  del  dia  abans  de  la  festa  fins  al  dia  de  Sant  Sebastià.

S'allargaven de dia 16 de gener a dia 20 del mateix mes.

- On es duien a terme els acaptes?

Els circuit dels acaptes es feia amb especial deteniment a algunes barriades. El caràcter de protecció

màgic del ramat que s'associava a sant Antoni, feia que passar per la barriada de Baix des Cos fos

una de les  prioritats  del  baciner.  Durant  els  anys  quaranta i  cinquanta,  aquesta  barriada  estava

poblada sobretot per pagesos i amos de possessions modestes. Durant les festes de sant Antoni, la

gent de fora vila es desplaçava des de les possessions fins a les cases de la vila per honorar el sant

amb la resta de manacorins. Els carrers de Baix des Cos eren considerats un dels llocs on hi havia

més devoció a sant Antoni i on la bacina s'omplia més fàcilment.

Una altra barriada que adquiria gran protagonisme durant les festes era Fartàritx. La raó per la qual

Fartàritx tenia tant prestigi sant antonier no era per la seva generositat en la bacina, ni per una

especial devoció religiosa, ja que Fartàritx era una zona pobra i poblada per jornalers i altra gent de

condició humil. Fartàritx era conegut per la bulla que s'hi feia en aquestes dates festives.

Les diferents barriades  posaven en marxa les seves pròpies estratègies  per adquirir  centralitat  i

protagonisme durant la festa. Les famílies bones del centre acaparaven l'atenció a través de la seva

generositat en forma de doblers i menjar. Els pagesos de Baix des Cos ho feien a través de la seva

devoció religiosa i unes bacines generoses. Finalment, la gent més pobre de Fartàritx aconseguia ser

protagonista a través de la bauxa i el renou.

- Quin eren els principals llocs on es feien?

Un altre aspecte a tenir present és la visita que la comitiva feia a certs llocs emblemàtics de la vila.

A més de passar per les cases particulars de les diferents barriades a la recerca de bauxa i sobretot

doblers, el dissabte de la festa la comitiva encapçalada pel baciner també feia aturades especials a

certs edificis i cases particulars. Visitaven l'Ajuntament, el domicili particular del batle, el portal

major de l'Església, la rectoria i la pròpia casa del batle, des d'on començaven els acaptes. A davant

de tots aquests llocs emblemàtics es cobria de murta el carrer, per així assenyalar i marcar a la via
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pública la seva rellevància.  Aquest privilegi es feia extensible també a les cases més bones del

centre.

• La colcada

Un altre dels actes centrals de la festa que es va dur a terme fins als anys seixanta fou la colcada. En

aquella època a Manacor no eren gaire comuns els foguerons, que més tard es van generalitzar com

un dels elements principals de la festa. Abans d'aquestes dates, el que centrava l'atenció de tothom

era la desfilada en carruatge per tota la localitat dels membres de l'obreria del sant, juntament amb

una colla de dimonis i altres acompanyants.

- Quan es feia la colcada?

La colcada es realitzava a la revetla de la festa, la nit de dia 16 a dia 17 de gener, una vegada

s'havien cantat a mitjan horabaixa les completes i els goigs al temple parroquial. 

- En què consistia la colcada?

Era una volta en carro ornamentat de la mateixa comitiva de càrrecs de la festa que duia a terme els

acaptes, encara que aquesta vegada anava acompanyada de joves fadrins cavalcant a damunt cavalls

i muls. El carruatge s'aturava per diferents cases i bars on la colla de dimonis feia els seus balls. 

La volta començava a cal baciner; és a dir, a la casa particular del principal càrrec de l'obreria del

sant.  D'allà es dirigia primer de tot  a l'església parroquial per assistir  a completes. Una vegada

s'havia acabat la cerimònia religiosa, la primera casa que es visitava era la rectoria on el rector

oferia un refresc a la comitiva i els seus seguidors. En haver passat per la rectoria, es podia seguir la

volta per les altres cases de la vila.

A la colcada, l'element protagonista era la carrossa que al llarg dels actes de celebració només sortia

una vegada més a les beneïdes. 

El carruatge estava adornat amb murta i flors de paper. Als muls que estiraven el carruatge se'ls

llevaven les ferradures perquè no llenegassin pel trespol i eren vestits amb els millors guarniments

possibles: collera, barrigueres, reculants… 

• Les beneïdes

Les beneïdes han estat considerades des de sempre l'acte més important de les festes. Es realitzaven

el diumenge de la festa a la tarda, ja que al matí se celebrava a l'església parroquial l'ofici major en

honor al sant.  A les beneïdes anteriors als anys seixanta eren molt inusuals les carrosses tal com es

van conèixer amb posterioritat. En aquella època, la majoria de carrosses no eren més que carros

ornamentats  amb flors  de  papers  i  brots  vegetals.  Així,  per  tant,  es  tractava d'imitacions  de la

carrossa de la colcada. Igual que en el carruatge de l'obreria, a dins dels altres carros ornamentals hi

anaven  també  un  grup  de  cantadors  i  sonadors  que  cantaven  cançons  de  sant  Antoni.  Moltes

vegades es col·locava una imatge de Sant Antoni a una part de la carrossa.

Qui solien elaborar aquestes carrosses eren els pagesos que vivien a les possessions i llogarets que
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vivien escampats pel territori del terme municipal. 

A les beneïdes s'atorgaven premis al millor bestiar i a les millors carrosses.

També hi podíem trobar desfilades de ramat que seguien un circuit preestablert i la benedicció del

bestiar de les diferents explotacions agrícoles vinculades a la vila. Els animals, juntament amb els

seus acompanyants, passaven diverses vegades per davant d'un capellà que els ruixava amb aigua

beneïda. Es creia que el contacte amb l'aigua consagrada al sant protegia els animals de possibles

malalties, accidents, pestes i altres desgràcies com mal de potó, nafres, mal d'ofegor. 

No s'ha d'oblidar que sant Antoni era considerat el sant patró del bestiar i els animals en general. Per

aquest motiu, es tractava els animals de treball d'una manera especialment respectuosa. Se'ls donava

descans i se'ls servia un pinso extraordinari. Fins i tot era mal vist tenir-les fermades i se'ls deixava

a lloure per dins la tanca.

La creença dels poders màgics  atribuïts  a Sant Antoni,  feia  que molta gent de condició humil,

sobretot pagesos, pagassin bacines més generoses d'allò que es podia esperar amb relació a la seva

posició social. Molts feien promeses al sant que donarien a la seva bacina una quantitat de doblers

important si el seu animal es curava de la malaltia que patia o sobrevivia a segons quina passa de

pesta.

Un dels aspectes nous de les beneïdes posteriors als anys seixanta fou la presència de persones

vestides amb l'antiga indumentària pagesa caiguda en desús des de feia temps, ja sigui a peu o a

damunt una carrossa.

 La festa entra en crisi: anys cinquanta i seixanta

La transformació econòmica,  social  i  demogràfica d’aquell  Manacor on començava a guaitar la

modernitat en forma d’indústria i comerç no casava amb una festa més rústica. Per aquest motiu,

havia caigut la devoció a la dècada dels anys 70.

L'activitat a poc a poc es va començar a concentrar el dissabte de la festa i en menor mesura el

diumenge i el dia de sant Sebastià. Les cases bones del centre abandonaren el costum d'oferir els

refrescs per a la gent del poble. Una de les raons principals d'aquest canvi va ser la proliferació de

bars i cafès per tot Manacor durant aquesta època. A principis dels anys seixanta va començar a

arribar en condicions el senyal de  Televisión Española i els bars sovint eren els únics llocs on es

podien veure les retransmissions televisives. Va ser per això que es convertiren més que mai en un

lloc de trobada de tota la gent del poble. Si la gent es concentrava als bars, ja no feia falta anar casa

per casa a passar la bacina i l'acte dels acaptes es podia concentrar en un sol dia.

En el  cas de les beneïdes,  també trobam indicis  que l'acte va entrar en crisi  a finals  dels anys

cinquanta. Una de les principals raons per explicar la seva decadència va ser l'afició a les carreres de

cavalls al trot que per aquella època creixia a Manacor. La gent va deixar d'assistir a la desfilada  de
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bísties i carrosses pel fet que preferia anar a les carreres de cavalls que es feien just després d'haver

beneït  els  animals.  La majoria  de manacorins  i  manacorines  s'estimava més arribar  prest  a  les

carreres per trobar un bon lloc des d'on gaudir de l'espectacle, encara que això suposàs perdre's les

beneïdes.  Per  aquest  motiu  es  va  decidir  canviar  el  trajecte  de  les  beneïdes  i  que  acabassin  a

l'hipòdrom. A més, es començaren a celebrar a la Plaça Ramon Llull enlloc de la Plaça Weyler just

al costat de l'Església.

A més  de  l'afició  a  la  hípica  un  altre  motiu  que  dugué  a  la  decadència  de  la  festa  fou  la

pavimentació dels principals  carrers de la  vila,  que impedien que el  pas dels muls  i  cavalls  es

produís amb normalitat. Amb el nou asfalt els animals llenegaven.

 La renovació de la festa:

Durant la revetla la gent va deixar de reunir-se als domicilis particulars per esperar l'arribada del

carruatge de la colcada i es fa començar a congregar als diferents foguerons que s'encenien pels

carrers i places de la vila.

Així, la volta en carro ornamentat de la comitiva del baciner, dimonis i sonadors es va deixar de fer

i va ser substituïda per una volta en camió pels foguerons que es trobaven escampats per tota la vila.

Per altra banda, les beneïdes es varen seguir celebrant però es va canviar la forma de participar en la

desfilada.

L'any 1969 és una data de referència dins el món sant antonier manacorí, ja que aquest és considerat

el de la recuperació de la festa amb la vinguda de Don Mateu Galmés, rector de la Parròquia del

Dolors. Don Mateu Galmés fou clau alhora de recuperar la festa de Sant Antoni. Però l'any 1982 fou

traslladat a Palma, per aquest motiu i perquè tota la feta en la recuperació de la festa no tornàs a

perdre's, va decidir formar el Patronat.

Les persones que formaven part del Patronat serien les carregades d'organitzar les festes en honor a

Sant Antoni. 

 Principals elements de la festa

1. Els foguerons

L'origen del costum d'encendre foguerons a Manacor durant la revetla de sant Antoni és realment

incert i mal d'aclarir. Però se sap que durant la segona meitat del segle XIX el costum d'encendre

foguerons  no  era  exclusiu  de  les  festes  de  Sant  Antoni,  sinó  que  era  molt  comú  a  totes  les

celebracions de festes populars, sobretot aquelles que coincidien amb els solsticis.

Posteriorment es va instaurar el costum de col·locar ninots i altres elements figuratius a damunt el

caramull de llenya. Generalment en els foguerons hi eren present la crítica social en clau irònica i

humorística, i també servien per rememorar el passat rural, pagès i tradicional a partir d'imatges
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costumistes.

Amb aquesta acció s'inicia  la  celebració nocturna.  El  foc és l'element aglutinador dels menjars

típics,  el  beure,  el  cantar gloses i  de relacionar-se amb els  codis propis del glosat.  És el  nucli

familiar  i  social  de  la  celebració.  A Manacor,  després  de  l'encesa  de  foguerons,  els  dimonis

continuen voltant pel municipi.

Amb la introducció de la tradició dels foguerons es va passar de menjar i beure als domicilis privats

de certes cases a fer-ho a l'espai públic del carrer i la plaça. El menjar i el beure l'havia de dur

cadascú de ca seva. Al voltant d'un mateix fogueró es reunien grups d'amics que es veien al mateix

bar o al mateix forn.

Un dels trets més característics que patí la festa fou la fragmentació en petits nuclis, als quals només

es donava unitat a partir de les voltes que acostuma a fer la colla de dimonis per tots els foguerons.

A diferència d'altres viles com Artà o Sa Pobla, a Manacor la festa no es concentra en un espai

determinat com pot ser la Plaça Major o uns carrers cèntrics. Com que Manacor és una vila de

dimensions considerables, si la festa es concentràs al centre la quantitat de gent seria impressionant,

així  per  tant,  el  caràcter  fragmentari  de  la  nit  de  sant  Antoni  a  Manacor  i  l'organització  dels

foguerons per tota la vila, han evitat que la festa es massifiqui.

L'any 1969 l'Ajuntament va començar a oferir terra a tothom que en volgués per evitar que l'asfalt

es fes malbé. Per altra banda, el concurs de premis per als millors foguerons es va instaurar l'any

1970. 

          2. Les completes

Són cançons solemnes de caràcter religiós que lloaven el sant, contenen una part poètica i una altra

musical i es remunten a l'època medieval. Amb el seu cant col·lectiu culmina la celebració religiosa

de completes el dissabte de la festa a vespre. 

Es  canten  a  l'església  durant  la  celebració  de  completes  i/o  l'ofici  en  honor  a  sant  Antoni.  A

Manacor, de la mateixa manera que altres pobles de Llevant com Artà o Son Servera, es canten

emprant la melodia de la tonada de Sant Antoni. Això fa que les completes es converteixin en un

acte on la gent participa cantant.

Des de després del Concili Vaticà II (1968) es canten unes completes en català i pel poble, abans

eren en llatí.

En el darrers temps, l'anada a completes i la mateixa celebració constitueixen un sorprenent èxit de

participació. És un moment en què podem observar manifestacions espontànies de tota mena: gests

d'exaltació, rostres commoguts, implicació amb el cant,  etc.  A les completes s'hi  congrega gran

multitud per a cantar al sant. En aquest moment els representants de l'Església concentren els seus

esforços  per  a  vetllar  per  la  seguretat  en  el  temple  i  perquè  es  reconegui  com una  celebració

cristiana. La gent més propera a la parròquia ho viu com un acte culte, tot i que és una minoria.
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Mentre que el jovent del poble i els visitants de la festa l'arriben a viure com un acte lúdic.

         3. Assaig dels goigs

La desconeixença dels goigs generà la necessitat d'organitzar un assaig per a poder preveure una

participació més activa. A partir de l'any 1997 s'organitza el divendres abans de Sant Antoni l'assaig

dels goigs, aquest acte s'ha convertit en tot un esdeveniment social molt concorregut que dona inici

a la festa.

        4. Les gloses

Una dels actes socials més rellevants de la festa és cantar gloses. Una glosa és un text versificat,

improvisat o escrit que es canta amb la tonada de sant Antoni. Les cançons són el mitjà d'expressió

dels glosadors i sovint es duen a terme combats o picats de glosa. Són controvèrsies, normalment

cantades amb el ritme i la tonada de Sant Antoni. Són molt habituals les de denúncia i reivindicació

relacionades amb l'actualitat política, com les de provocació sexual. Mitjançant les gloses es treuen

tots aquells temes que durant l'any la gent no s'ha atrevit a dir, fins i tot temes d'amor. Hi ha parelles

que han començat a sortir entorn d'un fogueró de Sant Antoni.

Sovint els glosar s'acompanya amb la ximbomba.

         5. Personatges principals de la festa de Sant Antoni

Els principals protagonistes de la festa -dimonis, obrers, músics de la banda, colles de joves- són

individus amb una clara predisposició cap a la festa i lligams afectius a la comunitat, molt vinculats

emocionalment al poble, ganes de passar-ho bé i bones habilitats socials. Sovint, insisteixen que per

a ells ocupar el seu rol el dia de la festa és un motiu d'orgull. Fer de dimoni, per exemple, és valorat

com una de les experiències més importants pels protagonistes, la funció dels quals és clau a l'hora

de dinamitzar la festa, perquè són ells qui animen i engresquen la festa.

Un dels elements més emblemàtics de la festa de Sant Antoni són els dimonis. És evident que la

figura de sant Antoni necessita una antagonista, aquests són els dimonis. Són uns éssers temuts,

però en certa manera també són admirats. 

Al llarg de la història el dimoni ha estat representat sota diferents formes, des de la serp del paradís

fins a tota casta d'éssers monstruosos. A Mallorca, però, el que ha arrelat més és aquell que amb

forma d'home presenta banyes i cara feresta.

Són els dinamitzadors de la festa mitjançant el ball, que es manté durant tota la festa. A molts de

pobles, anar a «veure ballar els dimonis» constitueix el nucli de la festa; per tant, la seva actitud és

definitiva alhora d'engrescar al poble. D'aquí que el dimoni ha de reunir algunes característiques.

Un bon dimoni ha de tenir iniciativa, saber ballar bé, ha de treure a ballar, ha d'encalçar els nins i

nines pel carrer, ha de ser bellugadís i àgil de moviments i ha de causar temor.

Cada poble té els seus dimonis i s'associen a una estètica diabòlica que inspiren fascinació, por i

respecte tant a grans com a petits. A la majoria de pobles fer de dimoni és hereditari.
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A Manacor destaca el Dimoni Gros, du unes banyes negres de boc, uns claus de porc senglar, un

mostatxos de pèl de coa de cavall i els cabells de llana d'ovella negra. L'aspecte descuidat del pel fa

que el dimoni gros adquireixi un aspecte ferest i terrorífic. L'aspecte feréstec també s'aconsegueix

amb els ulls endinsats dins la careta i sobretot amb una gran boca. D'aquesta obertura en surt la

llengua treta de color vermell. El dimoni gros sempre va vestit amb una faixa i una banda de color

vermell.

Un altre tema són els dimonions petits que van completament tapats de tela amb un vestit especial

que també els cobreix tant la cara com el cap. Aquests vestits es complementen amb dues banyes

flonges a damunt del cap. Els dimonions duen un picarol a darrere de la cintura, la qual cosa fa que

es generi renou quan es mouen. 

Els tres dimonis duen un gran bastó que simbolitza el seu poder.

Una altra figura important és la de Sant Antoni. És associat sempre als dimonis, tot i que no té una

funció dinamitzadora, la seva presència és més testimonial.

Ara que ja coneixem la festa de Sant Antoni, la seva història i els seus principals elements, ja estem

preparats per començar a indagar i treballar-la amb més profunditat. 

A continuació,  apareixeran tot  un seguit d'activitats que es poden dur a terme als dos cicles de

d'educació Primària. Com es podrà observar, les activitats són de caire divers ja que apareixeran

activitats de caràcter més informatiu, on únicament haurem de recordar informació que ja sabem i

d'altres seran més lúdiques mitjançant rutes per el  municipi de Manacor o a través de jocs que

impliquen moviment.

 Proposta didàctica de Sant Antoni

La següent  proposta  didàctica  és  una  mica  diferent  a  les  altres  proposades  anteriorment.  Està

dividida en diferents sessions i espais que s'explicaran a continuació.

SESSIÓ 1

Activitat 1: Què en sabeu?

Objectiu: Recordar què sabem de la festa de Sant Antoni

Contingut: Coneixements previs dels infants

Abans de començar a treballar en un nou tema és important investigar què és el que coneixen els

alumnes ja que possiblement sàpiguen més del que els docents ens pensem. D'aquesta manera, hi

haurà alguns continguts on haurem de fer especial esment ja que majoritàriament no els coneixeran

i d'altres que únicament caldrà repassar-los perquè els tendran més clars.

En el cas de Sant Antoni, molts d'infants del municipi de Manacor ja tendran coneixement d'alguns

detalls de la festa ja que és una celebració de ressò i coneguda per tots els manacorins. Per això,
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mitjançant una sèrie de preguntes esbrinarem el que saben.

• DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

Per dur a terme aquesta activitat cada alumne haurà de pintar les dues cares d'una fulla, una cara de

color verd i l'altra de color vermell. Se'ls explicarà que es llegiran una sèrie d'afirmacions i ells

únicament podran contestar amb el cartell, per tant, seran preguntes de resposta tancada. La part

verda significarà que la frase és certa i la part vermella que és incorrecta. Totes les afirmacions

estaran relacionades amb la festa de Sant Antoni. 

Algunes de les frases que es poden dir als infants són les següents: 

• A Manacor tenim un dimoni gros, dos dimonions i un Sant Antoni

• Sant Antoni únicament és celebrat dia 16 i 17 de gener.

• Antigament la festa de Sant Antoni comptava amb tres actes principals: els acaptes, la

colcada i les beneïdes. 

• La ximbomba és l'únic instrument que es toca durant les festes de Sant Antoni

• Don Mateu Galmés fou molt important a l'hora de recuperar la festa de Sant Antoni. 

La  tasca  del  mestre  principalment  serà  observar  quins  són  aquells  alumnes  que  responen

correctament a les preguntes i aquells que presenten més dificultats. Però sobretot ens haurem de

fixar quins són els temes on els alumnes presenten més dificultats, i per tant, haurem de revisar en

més deteniment.

SESSIÓ 2

Activitat 1: Qui és Sant Antoni?

Objectius: Elaborar un mural amb la silueta de Sant Antoni.

      Conèixer la història del Sant partint del conte Qui és Sant Antoni?

Continguts: Sant Antoni Abad. Història del sant

         Lectura del conte Qui és Sant Antoni?

Es mostrarà una capsa als infants per captar la seva atenció. Se'ls demanarà què creuen que és i què

creuen que hi ha dins. A continuació s'obrirà la capsa i es llegirà la carta següent:

Manacor, 10 de gener de 1980

Estimats amics i amigues,

Segurament no em coneixeu i el que resulta estrany és que jo tampoc a vosaltres. Per això em

presentaré, jo som en Gaspar, i tenc 8 anys, però segurament quan llegiu aquesta carta ja seré més

gran. Vos escric des de l'any 1980, en quin any estau vosaltres? Les coses a Manacor segurament

han canviat molt en tots aquests anys: els cotxes ja volen?

Vos explicaré com ha arribat aquesta capsa a vosaltres:

A la meva escola em varen proposar fer una càpsula del temps, sabeu què és? És una espècie de
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capsa on hi vas guardant coses ja siguin imatges, missatges o objectes perquè altra gent del futur

pugui conèixer com era l'època en què vivies.

Així que si heu trobat aquesta carta, també deveu haver trobat la meva càpsula. Com podeu veure,

hi ha moltes coses dins, per això vos les aniré explicant a poc a poc. No sé si vos estranyarà però

com que  faltaven  pocs  dies  per  Sant  Antoni,  vaig  decidir  posar  coses  dins  relacionades  amb

aquesta festa, perquè així pugueu conèixer com la celebràvem.

Una de les coses que podeu veure és un conte titulat Qui és Sant Antoni? és un conte molt especial

per a mi, així que esper que vos agradi. Si voleu el podeu llegir, així coneixereu millor qui era.

Estau atents a la meva propera carta, 

Una abraçada,

Gaspar

Tot seguit es tornaran a demanar als infants les preguntes anteriors per comprovar què han entès la

carta: què creis que és? què hi ha dins?

A continuació es demanarà als infants qui creuen que és Sant Antoni?, i les idees principals que

vagin sorgint s'aniran apuntant a post-its i  s'aferraran a una silueta de Sant Antoni, com la que

podem veure més avall. D'aquesta manera, als infants els hi serà més fàcil veure la informació que

han anat comentant, ja que és una manera visual de recollir-la.

Per ampliar la informació i acabar de conèixer Sant Antoni i la seva història es llegirà el conte que

els hi va posar Gaspar dins la capsa. Podem trobar el conte a l'Annex 1.

Un cop s'hagi acabat de llegir, els infants coneixeran millor qui era aquest sant, per això repassaran

les idees escrites al post-its i decidiran entre tots si se n'ha d'afegir alguna més. A continuació, es

podrà exposar la silueta a l'aula perquè visualitzin el resultat final creat entre tots.

Imatge extreta d'Internet
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SESSIÓ 3

Activitat 1: Què en sabeu dels dimonis?

Objectius: Identificar els trets característics dels dimonis de Manacor

       Conèixer la història de la festa de Sant Antoni

       Descobrir altres dimonis de Mallorca

Continguts: Els dimonis de Manacor. Història de Sant Antoni. Altres dimonis de Mallorca.

Durant aquesta sessió s'aprofitarà per treballar amb la figura dels dimonis i la història de la festa de

Sant Antoni. Per això es dividirà l'aula en diferents espais i a cada lloc es treballarà un aspecte

diferent. Els infants hauran de passar per tots els espais per tal que aprenguin tots els continguts que

se'ls pretenen ensenyar mitjançant les activitats. A continuació es detallaran les activitats que es

duran a terme:

Espai 1: Endevineu

Aquesta activitat es pot fer tant en parelles com en grup reduït. Els alumnes tendran al seu abast

diferents targetes amb preguntes de resposta múltiple sobre els dimonis de Manacor, i entre ells se'ls

han de demanar i  respondre.  Tendran la  resposta  correcta marcada ja que així ells  mateixos es

podran donar feedback si veuen que l'altra company ha respost incorrectament. 

Alguns exemples de preguntes que podríem donar als infants serien les següents:

Pregunta 1. Quan surten per primer cop els dimonis?

a) Al primer ball

b) Dia 16 de gener

c) A l'assaig dels goigs

Pregunta 2. Qualsevol persona pot ser dimoni?

a) Si, ho pot ser qualsevol persona.

b) No, és hereditari

Pregunta 3. De quin animal són les banyes del dimoni gros?

a) Són de boc.

b) Són de cérvol.

c) Són de toro.

Pregunta 3. De quin animal són els cabells del dimoni gros?

a) Són de cabra

b) Són de conill

c) Són d'ovella negra

Espai 2:  Qui té? Història de la festa de Sant Antoni

Per realitzar aquesta  activitat  els  alumnes tendran a  la  seva disposició diferents cartes sobre la
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història de Sant Antoni que hauran de repartir-les entre ells. Cada carta està dividida en dues parts,

en una cara hi ha una frase com la següent: Qui té el nom dels tres actes principals que es feien als

anys seixanta?, i en l’altre hi ha una resposta escrita. Aquesta pregunta i resposta d'una mateixa

carta no es corresponen. L’alumne que comença és el que té la carta d’inici i començarà llegint la

seva pregunta. Els altres companys han de mirar qui té la resposta que correspongui a la pregunta

que s’ha llegit. L’alumne que la tingui ha de llegir la pregunta de la mateixa targeta, situada a l'altre

costat de la carta. I així és segueix l’activitat fins que cap alumne té cap carta. L'activitat és pot fer

tant en grup reduït com per parelles.

Els infants també tendran a la seva disposició un full amb les preguntes que apareixen al Qui té i la

seva resposta  amb una breu explicació.  D'aquesta  manera si  els  alumnes no saben quina és  la

resposta a una pregunta concreta podran llegir el full.

Aquestes són algunes de les cartes del “Qui té?”:

   Cara de davant             Cara de darrera                            Cara de davant             Cara de darrera

Espai 3: Coneixem els dimonis

Per dur a terme aquesta activitat els infants disposaran de múltiples targetes on hi haurà definicions

i curiositats sobre els diferents dimonis de Mallorca i també diferents imatges d'ells. Hauran de

llegir les targetes i relacionar-les amb les imatges.

Un cop ho tenguin tot emparellat, hauran de d'unir-les amb el poble al qual pertanyen, per això

s'ajudaran del llibre Dimoniaris de Mallorca. En aquest llibre es fa un recull de tots els dimonis de

l'illa de Mallorca. D'aquesta manera, tendran l'oportunitat de conèixer altres dimonis de l'illa, no

només els de Manacor.

Un exemple d'aparellament seria el següent:

INICI

Qui té el nom dels 

tres actes principals 

que es feien als 

anys seixanta?

Els acaptes, la 

colcada i les 

beneïdes. 

Qui té que eren els 

acaptes?
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Espai 4: Activitats diverses

En  aquest  espai  es  duran  a  terme  activitats  diverses  sobre  els  dimonis,  entre  elles  hi  haurà

trencaclosques,  sopa  de  lletres  o  activitats  d'ordenar  lletres,  completar  frases  o  d'identificació

d'imatges.

SESSIÓ 4

Activitat 1: Aprenem a glosar

Objectius: Descobrir que són les gloses i els seus elements característics

                   Crear una glosa

                   Participar en un picat de gloses

Contingut: Les gloses

Un dels elements més coneguts de la festa de Sant Antoni arreu de la nostra illa són les gloses. Una

glosa és un text versificat, improvisat o escrit que es canta amb la tonada de sant Antoni. Consta de

quatre versos del tipus A-B-B-A, és a dir, el primer vers rima amb el quart i el segon amb el tercer.

Les gloses formen part del llegat de la cultura popular mallorquina, tenen una tradició molt antiga i

durant  la  revetla  de  la  festa se'n  canten  moltes  i  de diferents  tipus.  Són molt  habituals  les  de

denúncia i reivindicació relacionades amb l'actualitat política, com també les de provocació sexual,

i n'hi ha algunes dedicades a sant Antoni  i  el dimoni. Mitjançant les gloses es treuen tots aquells

temes que durant l'any la gent no s'han atrevit a dir, fins i tot temes d'amor.

En aquesta activitat els nins recordaran aquelles gloses que coneixen de sant Antoni i també tendran

l'oportunitat de crear-ne de noves. Descobriran la gran varietat de cançons que tenim dins la nostra

cultura i que s'articulen al voltant d'una mateixa melodia.

 FIL CONDUCTOR (Capsa del temps)

Per introduir la sessió es traurà de dins la capsa del temps un CD que conté una recopilació de

temes cantats durant la festa de Sant Antoni. A més, per crear curiositat als infants i perquè creïn

hipòtesis del que pot contenir el CD, es pot afegir una nota que posi: «així cantàvem durant l'any

Aquests dimonis ballen envoltant el foc el dia de 

Santa Maria la Major davant de l'església del mateix 

nom, i també per la revetlla de Sant Antoni.

Són únics i especials ja que estan inspirats en una 

estàtua etrusca descoberta fa uns anys a una finca 

rústica de la ciutat.

No tenen banyes i al seu lloc mostren unes cretes de 

gall i orelles de llop

INCA
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1980».

 DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

Es  pot  començar  l'activitat  posant  el  CD  que  ens  deixà  Gaspar  dins  la  capsa  del  temps,  i

posteriorment analitzar si aquestes cançons realment encara les cantam o s'han perdut amb el pas

del temps. 

Posteriorment se'ls demanarà als alumnes si saben que és una glosa, i se'ls hi farà una explicació

detallada: què és una glosa?, quina estructura té?, quines diferents tonades pot tenir?, quin tipus de

gloses hi ha? qui és que fa/diu les gloses?, quan es canten?, etc.

A continuació, s'obrirà el torn de paraula als alumnes perquè puguin intervenir cantant o anomenant

aquelles gloses que coneguin o hagin sentit cantar.

S'anotaran algunes de les gloses a la pissarra ja que la següent passa serà analitzar que signifiquen i

quina estructura tenen.

 FINAL DE L'ACTIVITAT:

Per finalitzar l'activitat, els infants per parelles podran crear la seva pròpia glosa i posteriorment

simular un picat de gloses ja que una de les parelles cantarà la glosa amb la tonada que vulgui i una

altre parella, si té una temàtica semblant, podrà contestar-li amb la glosa que hagi escrit.

Per dur a terme aquesta sessió també hi ha l'opció de convidar els Glosadors de Mallorca, un grup

format per diferents glosadors i glosadores que promouen el coneixement del cant oral improvisat i

la  glosa tradicional  de Mallorca.  Podríem ser ells  mateixos  qui  fessin als  alumnes un taller  de

gloses.

SESSIÓ 5

Activitat 1: Quins instruments són aquests?

Objectius: Identificar els instruments que sonen

                   Elaborar una ximbomba

                   Aprendre a tocar una ximbomba i organitzar un picat

Contingut: Els instruments de la festa de Sant Antoni: ximbomba, tamborino, flabiol. xeremia

Els instruments i els sonadors són un dels grans oblidats de la festa de sant Antoni. Durant la festa

es toquen una gran diversitat d'instruments, però com que els protagonistes són els dimonis i sant

Antoni, quasi no es presta atenció als sonadors, únicament ho fan una petita minoria.

Per tant, durant aquesta sessió es pretén que els alumnes coneguin amb més detall els instruments

que sonen durant la celebració de Sant Antoni, i que puguin tenir l'oportunitat de tocar-ne algun, en

aquest cas, la ximbomba, l'instrument estrella de la festa.

 FIL CONDUCTOR (Capsa del temps)

Per introduir la sessió es traurà de dins la capsa del temps una ximbomba petita. Es podrà demanar
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als alumnes que creuen què és i per què en Gaspar la pot haver introduïda dins la capsa, té alguna

relació amb Sant Antoni?

 DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

Durant aquesta sessió es faran diferents activitats relacionades amb el coneixement i la identificació

dels diferents instruments que sonen durant la festa de Sant Antoni. A continuació es detallen les

activitats:

• Activitat 1: Feim hipòtesis

Els alumnes amb els ulls tancats hauran d'escoltar els sons de diferents instruments i explicar a quin

instrument creuen que pertany, entre ells hi haurà una ximbomba, un tamborino, un flabiol i una

xeremia. En aquesta activitat no es donarà cap resposta als alumnes, simplement platejaran les seves

hipòtesis.

• Activitat 2: Relacionam els sons amb els instruments

Aquí s'ensenyaran als infants unes imatges dels instruments anomenats anteriorment i tornaran a

escoltar el so de cada un d'ells amb els ulls tancats. Hauran de relacionar la imatge de l'instrument

amb el so que creguin que li correspon. Tampoc es donarà cap resposta als alumnes, seguiran fent

les seves hipòtesis.

• Activitat 3: Comprovam les hipòtesis

Els infants podran obrir els ulls i comprovaran si han identificat correctament els sons amb els

instruments i si saben quin és cada un. Aquí si que es podrà donar un feedback als alumnes dient

quin  nom té  cada  instrument.  Es  tornaran  a  tocar  els  instruments  perquè  els  alumnes  puguin

corroborar quin instrument fa cada so.

• Activitat 4: Coneixem els instruments

En  aquesta  activitat  s'analitzaran  les  característiques  de  cada  instrument,  es  farà  mitjançant  el

plantejament d'una sèrie de preguntes als infants i de manera oral entre tots els hauran de classificar.

Entre les preguntes que es poden demanar trobam les següents:

- Quins són instruments de vent?

- Quins són tocats per els sonadors durant la festa de Sant Antoni? Quins es toquen a les glosades?

- Quins dos instruments es solen toquen junts?

• Activitat 5: Jugam amb els instruments

Aquesta activitat serà més dinàmica perquè requerirà que els alumnes es moguin per dins l'aula. 

Prèviament s'escriurà el nom de cada instrument vist anteriorment a un foli i s'aferraran a la paret

repartits per tota l'aula. Els infants hauran de fixar-se en quin lloc estan col·locats ja que anirem

dient característiques dels instruments i cada un s'haurà de situar davall l'instrument que creuen que

és. 

Aquesta  activitat  servirà  per  comprovar  si  realment  han  entès  a  quina  categoria  pertanyen  els
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instruments i si coneixen les seves característiques ja que podrem observar si es situen correctament

davall els seus noms.

Si algun infant es col·loca malament podem aprofitar per demanar-li perquè s'ha situat allà i així

fer-li reflexionar si realment els seus arguments són correctes.

Algunes de les pautes que podem anar donant podrien ser les següents:

- És un instrument de vent…

- És l'instrument tocat per els xeremiers…

- La part superior d'aquest instrument es cobreix amb un tipus de pell tensada...

 FINAL DE L'ACTIVITAT:

Per finalitzar aquesta sessió es farà una ximbomba amb els alumnes. Per això, cada alumne per

començar necessitarà un test de fang i hauran de seguir les passes següents:

Passa 1 i 2 1- Agafeu un test de fang i col·locau-lo cara avall.

2- Agafa un llapis i dibuixa dos cercles sobre un paper de

plàstic adhesiu: un de petit i un altre de més gran. Deixa una

distància aproximada de 10-12 cm entre els cercles.

Passa 3 3-  Retalla  el  cercle  més  gran  i  amb  molta  cura  retalla

únicament el paper adhesiu del cercle petit.

Passa 4 4- Col·loca  una  vareta  de  fusta  al  centre,  amb la  cara  de

l'adhesiu cap a fora i enrotlla'l a la vareta. Assegura la vareta

amb un fil.

Passa 5 5- Col·loca el paper amb la vareta a la boca del test. Abans,

lleva-li el paper protector del cercle gran perquè s'adhereixi

al test.

Passa 6 6- Assegura el paper amb una goma elàstica al voltant del

test.
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Ara que els alumnes ja coneixen amb més profunditat els instruments i tenen una ximbomba cada

un, se'ls pot ensenyar a tocar-la i posteriorment organitzar un picat de gloses aprofitant les gloses

escrites  a  la  sessió  anterior,  o  també  poden  cantar  les  gloses  tradicionals  que  tots  coneixem.

D'aquesta manera es podrà acompanyar les gloses amb el so de la ximbomba.

SESSIÓ 6

Activitat 1: Per on celebram Sant Antoni a Manacor?

Objectius: Conèixer el recorregut de la festa 

                   Elaborar el mapa amb el recorregut realitzat

                   Completar el quadern de ruta durant les diferents aturades

Contingut: Llocs de la ciutat on celebram la festa

La major part de la festa de Sant Antoni transcorre al carrer i en itinerància. Aquesta característica

permet per uns dies que els espais públics del poble es converteixen en el principal escenari de la

festa. Això possibilita una espècie de festa molt dinàmica que permet fer diferents recorreguts per la

ciutat i pels seus indrets més emblemàtics.

En aquesta activitat els nins veuran per ells mateixos quins són els principals llocs de la ciutat on es

celebra la festa ja que es durà a terme un recorregut didàctic per el municipi. D'aquesta manera es

veurà també quins són els esdeveniments que es celebren a cada lloc entorn a dia 16 i 17 de gener.

 FIL CONDUCTOR (Capsa del temps)

En aquesta ocasió Gaspar ens pot haver deixat un mapa del municipi de Manacor dins la capsa del

temps. Serà el mateix mapa que se'ls hi donarà als nins per dur a terme l'activitat. 

Juntament amb el mapa hi pot haver una nota adherida que posi: «Aquest és el recorregut que

nosaltres fèiem amb els dimonis durant la festa de Sant Antoni, vosaltres anau per allà mateix?».

El  mapa  i  la  nota  seran  el  motiu  per  el  qual  començarem el  recorregut  per  Manacor  ja  que

comprovarem si realment feim el mateix trajecte que Gaspar o si l'hem modificat amb el pas dels

anys.

 DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

El recorregut es durà a terme amb tot el grup classe, però serà necessari que els propis infants

s'agrupin  en  grups  de  tres  o  quatre  alumnes  ja  que  s'hauran  d'ajudar  els  uns  als  altres.  Se'ls

proporcionarà un mapa, on hauran d'anar marcant el recorregut que facin i un quadern de ruta amb

una  sèrie  de  preguntes  que  hauran  de  contestar  durant  el  recorregut.  Les  preguntes  estaran

relacionades amb els diferents esdeveniments que es tenguin lloc durant la festa de Sant Antoni.

Durant el trajecte es faran aturades per anar explicant als infants que és el es duu a terme a cada

lloc. Possiblement els infants coneguin que és el que es fa a cada aturada, per tant, també podran
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participar en l'explicació.

A continuació es detallen algunes aturades aturades que es poden fer durant la sortida. Es seguirà un

ordre cronològic per tal que els infants puguin seguir el fil de la festa.

• ATURADA 1: Plaça Ramon Llull- Primer ball

Des de la recuperació de la festa en els anys 60, els organitzadors feien un sopar, una setmana abans

de dia  17 per presentar  als  mitjans de comunicació el  programa d'actes o començar a  preparar

l'ambient. Aquest acte, que comptava amb l'escassa presència d'autoritats, organitzadors i mitjans,

es tancava amb una ballada dels dimonis entorn al sant, amb els sonadors.

Amb el temps, l'acte s'ha convertit en multitudinari ja que el Patronat de Sant Antoni convida a

sopar (torrada popular: llonganissa, botifarró, pa i taronja) i després es duu a terme el ja popular i

tradicional primer ball.

• ATURADA 2: Plaça de la Concòrdia- Assaig dels goigs

A partir de la iniciativa d'un grup d'entitats juvenils l'any 1997/1998 s'organitza un acte, avui ja

assumit pel Patronat, que consisteix en un assaig dels Goigs per tal de promoure la participació del

jovent a Completes.

Aquest acte se celebra a la plaça de la Concòrdia on, després d'una torrada popular, es canten els

Goigs que es cantaran després de les Completes. Des del 2005 també hi participa el grup de músics

que acompanyarà els dimonis també durant el vespre del 16 a l7.

La festa acaba amb una cantada de cançons tradicionals i amb un glosat de picat improvisat.

• ATURADA 3: Cal baciner- Sortida dels dimonis

Dia 16 els dimonis surten al carrer. Surten de cal baciner a les 14:15h. i després de fer una ball es

dirigeixen cap a l'Ajuntament, on fan una de les ballades més esperades. Un cop allà pugen al saló

de plens, on el Consistori els ofereix un refresc, ballen i posteriorment tornen al carrer. A partir

d'aquest moment, comencen una ruta per els diferents carrers i bars de Manacor. Són seguits per la

gent del municipi i els sonadors. 

• ATURADA 4: Parròquia dels Dolors- Completes

A les 18:30 h.  les autoritats,  el  Patronat,  els  dimonis  i  la  gent del  municipi parteixen cap a la

Parròquia dels Dolors. Els dimonis i sonadors aprofiten per sopar mentre es celebra l'ofici en honor

al sant. Dins la parròquia es canten les completes i acte seguit els goigs. A l'altar major s'hi situen

els cors de Manacor i al creuer la banda de música.

• ATURADA 5: Plaça de la Rectoria- Encesa del primer fogueró

Un cop han finalitzat els goigs i les completes, la plaça de la Rectoria s'omple de gent. Mentre els

músics de la banda fan la sonada, el Dimoni gros encén el primer fogueró. Una amollada de coets

avisa a la resta del poble que poden encendre el seu.

A partir  d'aquest  moment  la  gent  sol  reunir-se  als  diferents  foguerons  on  torren  llonganissa  o
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botifarró, hi ha gent que també torra llom, panxeta o costelles.

Un cop encesos els foguerons, els dimonis comencen la volta visitant el diferents foguerons que

entren a concurs. Els dimonis i sonadors utilitzen un camió per fer els trajectes més lleugers entre

un i altre fogueró. S'aprofita aquesta volta per donar els trofeus als foguerons guanyadors.

• ATURADA 6: Plaça Ramon Llull- Beneïdes

Dia 17 de gener, a la plaça Ramon Llull tenen lloc les beneïdes. Els dimonis i Sant Antoni recullen

les  autoritats  a  la  Rectoria,  arriben  a  la  plaça  i  se  situen  davant  el  cadafal.  Les  autoritats

eclesiàstiques i civils se situen al cadafal, el baciner i els dimonis a peu de carrer i la banda de

música davant el cadafal, pel qual passaran tots els participants per beneir els animals.

Hi desfilaran animals de feina, domèstics, carrosses al·legòriques de la vida del sant o de feines de

pageses i sistemes de treball agrari o domèstic antics, i de forma majoritària infants amb les seves

mascotes. Mentre el rector beneeix, el baciner continua la seva capta: ara són els qui han rebut la

benedicció que fan les aportacions.

• ATURADA 7: Plaça de sa Bassa- Darrer ball

Dia 17 capvespre es torna a sortir a les 15 h de cal baciner i es comença la volta més llarga. Aquesta

volta passarà per la pista dels cavalls, l'avinguda Fra Juníper Serra, Salvador Juan i Mossèn Alcover

i també per la barriada de Fartàritx, entre d'altres.

Aquest moment representa el final de la festa. Sovint és un moment de gran intensitat emotiva.

Tot seguit es presenta el mapa amb el recorregut final que haurien d'haver traçat els infants un cop

acabada la ruta.

A l'annex 2 es pot veure el quadern de ruta que es donarà als alumnes.

 FINAL DE L'ACTIVITAT:

Per donar continuïtat al quadern de ruta, el que es pot fer és comparar amb el grup-classe el que han
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escrit al quadern durant la ruta que han fet pel municipi.

Un cop fet això, es pot comprovar si realment avui en dia encara feim el mateix trajecte de Gaspar o

si l'hem modificat amb el pas dels anys, per tant, compararem el mapa que ens deixà dins la capsa

del temps amb el mapa fet pels alumnes.

Activitat 2: Elaboram el nostre programa de festes

Objectius: Crear un programa de festes

     Treballar en equip

Contingut: El Programa de festes i les seves característiques

Els programes de festes sovint són el manual que permet situar cada moment de la festa a una hora i

a un espai determinat. El ball dels dimonis, la celebració litúrgica a l'església (completes i ofici),

l'encesa dels foguerons, cantar gloses o les beneïdes són alguns dels esdeveniments que trobarem en

el programa.

En aquesta activitat els infants crearan el seu programa de festes. I ho faran amb l'ajuda del mapa i

el quadern de ruta utilitzat en l'activitat anterior.

 FIL CONDUCTOR (Capsa del temps)

Ara que els nins ja tenen més informació sobre la festa de Sant Antoni i els llocs on es realitza,

farem una activitat on podran plasmar el que han après durant aquesta sessió.

Per introduir l'activitat, es traurà de la capsa del temps un programa de festes. Mitjançant aquest

programa i la feina feta amb el mapa i el quadern de ruta es pretén que els alumnes elaborin el seu

propi programa.

 DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

L'activitat es durà a terme en petits grups d'unes tres o quatre persones ja que, d'aquesta manera, si

els grups són reduïts és més fàcil que tots els alumnes puguin participar en la presa de decisions i en

la feina i així cap infant es queda participar.

L'idea  és  que  cada  grup elabori  una  petita  part  del  programa perquè el  resultat  final  sigui  un

programa elaborat per tota l'aula. D'aquesta manera, tots els alumnes hauran aportat el seu granet

d'arena.

Abans de començar a treballar en petit grups és important repassar amb els infants una sèrie de

punts, d'aquesta manera ens assegurarem que entenen el  que després faran. Entre els punts que

hauríem de tractar hi hauria els següents:

1. Què és un programa de festes?

2. Què hi podem trobar dins el programa?

3. Com sol estar dividit o estructurat? 
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4. Quina forma té? 

Un cop repassades aquestes preguntes haurem de decidir entre tots com ha de ser el programa que

crearem. Per això, es tractaran les següents qüestions:

1. Com volem que sigui el programa de festes que crearem?

2. Quina forma ha de tenir?

3. Quins actes hi han d'aparèixer?

4. Quina estructura seguirem?

5. Quina mida ha de tenir?

La darrera passa abans de començar amb l'elaboració del programa serà repartir-se la feina per

grups. Els nombre d'alumnes variarà depenent dels infants que hi hagi a cada aula, tot i això si es

fan  grups  de  tres  o  quatre  alumnes  es  preveu  que  hi  hagi  un  total  de  sis  o  set  grups.  Hem

d'assegurar-nos que siguin heterogenis perquè es puguin ajudar els uns amb els altres, i que tots els

alumnes participin i puguin aportar la seva opinió.

Un exemple de repartició de feines seria el següent: 

• Grup 1: Portada i contraportada

• Grup 2: Introducció del programa

• Grup 3 i 4: Celebracions abans del dia de Sant Antoni: 

• Grup 5 i 6: Celebracions que es duen a terme dia 16 de gener.

• Grup 7: Celebracions que es duen a terme dia 17 de gener.

També es pot incloure un apartat de gloses dins el programa o el  mapa amb el recorregut dels

principals llocs d'interès on es celebra la festa.

 FINAL DE L'ACTIVITAT:

Un cop feta la feina,  tots els  grups podrien ensenyar la seva feina als  seus companys,  ja sigui

mitjançant una explicació o simplement visualitzant el seu resultat final, i finalment s'ajuntarien

totes les parts per fer el programa de festes.

SESSIÓ 7

Activitat 1: Què hem après? Trivial de Sant Antoni

Objectiu: Comprovar que sabem i que hem après durant aquestes sessions

Contingut: Coneixements apresos

Aquesta sessió ens servirà per comprovar quins alumnes han adquirit els continguts correctament i

quins alumnes encara tenen algun dubte. L'avaluació es farà en format Trivial. Tendrà el mateix

format que  el  joc de  taula,  tot  i  que s'han fet  algunes  petites  modificacions  que  a  continuació

anomenarem.
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 DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

Es repartirà a cada alumne una fulla on hi haurà dibuixat un cercle amb 6 triangles en blanc dins.

L'activitat consisteix en que s'aniran llegint unes targetes de múltiple resposta, i els alumnes que

endevinin  la  resposta  obtindran  un  segell.  El  segell  significarà  que  podran  pintar  una  casella

triangular del color que se'ls indiqui. D'aquesta manera evitam que els alumnes puguin pintar els

triangles tot i tenir la resposta incorrecta ja que no tendran el segell marcat.

Per evitar que aquells alumnes que no han endevinat la resposta continuïn amb una idea equivocada,

es pot aprofitar per reflexionar perquè les altres respostes no són correctes.

En total es faran sis preguntes ja que cada pregunta equivaldrà a un triangle. Si es volen fer més

preguntes, es poden afegir més triangles al cercle.

Algunes de les preguntes que podríem demanar als infants podrien ser les següents:

1. Què són les Completes i quan es celebren?

a) És un acte religiós que celebrat dia 16 de gener.

b) És un acte religiós que celebrat dia 17 de gener.

c) És una ball que es realitza a la Parròquia dels Dolors

d) És un acte festiu.

2. A partir de quan es poden encendre els foguerons?

a) A partir de les 20:00 h del vespre.

b) Després de què el dimoni gros encengui en primer fogueró.

c) Quan acaben les Completes.

d) Quan vulguin.

3. Què sol menjar la gent dia 16 de gener?

a) Només botifarrons i sobrassada torrada.

b) Majoritàriament botifarró i sobrassada, però també torren panxeta i llom.

c) Només panxeta i llom.

d) Espinagada

4. Quan es celebren les Beneïdes?

a) Dia 16 de gener matí.

b) Dia 16 de gener horabaixa.

c) Dia 17 de gener matí.

d) Dia 17 de gener horabaixa
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SESSIÓ 8

Activitat 1: Cream la nostra capsa del temps

Objectiu: Elaborar una capsa del temps

Contingut: La capsa del temps

Totes les activitats que s'han presentant durant aquesta proposta didàctica han començat amb la

presentació d'un objecte que hi havia dins la capsa del temps que ens deixà Gaspar dins l'aula. A poc

a poc durant les sessions hem anat descobrint que hi havia dins. 

Durant aquesta sessió els alumnes elaboraran entre tots una capsa del temps perquè futurs nins i

nines tenguin la mateixa oportunitat que ells d'aprendre com eren les festes de Sant Antoni del seu

temps.

 DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT:

A l'inici de la sessió es presentarà als alumnes una capsa, aquest cop la capsa estarà buida i seran

ells mateixos qui l'ompliran. Els proposarem fer una capsa del temps, així com la que feu Gaspar,

perquè altre gent pugui descobrir-la i aprendre d'ella.

Entre tots haurem de decidir quins objectes li posam dins. Els hi podem proposar ficar el material

que han anat elaborant durant aquestes sessions i que pugui servir a les persones que la descobreixin

per conèixer la festa de Sant Antoni.

Entre el material que han anat elaborant els alumnes i que podríem introduir dins la capsa hi podem

trobar:

1. Silueta de Sant Antoni amb els post-its

2. Gloses escrites per els alumnes

3. Ximbomba elaborada per un alumne

4. Quadern de ruta

5. Mapa didàctic amb el recorregut de les festes

6. Programa de festes

 FINAL DE L'ACTIVITAT:

Un cop tenguem tots els objectes triats, es pot elaborar una carta de manera grupal per presentar

l'època en que viuen, com són les festes de Sant Antoni avui dia, i també els objectes que hi podran

trobar dins la capsa.

Finalment, es podrà introduir tot dins la capsa i la podrem anar a enterrar a algun lloc de l'escola

perquè altres alumnes la puguin trobar.

Altres activitats que es poden fer per treballar la festa de Sant Antoni

• La comèdia de Sant Antoni:  És  una obra en vers basada en les temptacions  que Sant
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Antoni patí per part dels dimonis durant el seu retir al desert. És veu la lluita constant que el

Sant hagué d'experimentar per vèncer el mal.

• Un fogueró a l'escola: Elaborar un fogueró entre tots els alumnes.

4.4. Danses rituals de Manacor

La dansa ja apareixia dins les societats humanes més primitives. Era un element fonamental dels

rituals màgics i sagrats, i per tant, apareixia com un mitjà d’unió entre els humans i els homes.

La dansa adopta dues escenografies. La més antiga disposa els dansaires en cercle i els mou en

forma de roda o dansa coral, seguint distintes figures de roda oberta o tancada, doble múltiple i

invertida. Més tard, neix la configuració en forma de línia i sorgeixen les danses processionals.

La dansa durant el transcurs de la història es va transformant en un espectacle.

Als segles XVIII i XIX els balls populars es desenvolupen lliurement, no manquen ni a les festes ni

a les celebracions, públiques o familiars. També s’organitzen balls a les vetllades de matances, a la

recollida d’ametlla i oliva i en tasques relacionades amb el camps.

Antoni Noguera diferència els “balls amb figures” o danses rituals i simbòliques dels “simplement

balls”. Copeos i mateixes, boleros i jotes formen el grup de balls. Els cavallers, els cossiers, les

àguiles, els moratons i els indis constitueixen les nostres danses rituals.

Aquestes danses representen la dualitat entre el bé i el mal en figures de sants i dimonis. 

A Manacor existien en el segle XIX cinc danses tradicionals: els cossiers, de llarga tradició; els

moratons, vinculats al convent i a les festes de Sant Domingo; els indis, relacions amb l’església i la

festa  de  Sant  Roc;  els  nanets,  lligats  a  la  barriada  de  Fartàritx;  i  els  negrets,  introduïts  per  la

Congregació Mariana. Els negrets són avui en dia una dansa inexistent.

4.4.1. Calendari de les danses rituals:

Maig

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Primera setmana de maig: Festes de la barriada de Fartàritx (Dansa dels nanets)

Tercera setmana de maig: Festes de la barriada des Convent (Dansa dels moratons)

Darrera setmana de maig: Fires i Festes de Primavera (Dansa dels cossiers)
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Juny

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Primera setmana de juny: Fires i Festes de Primavera (Dansa dels cossiers)

Novembre

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Segona setmana de novembre: Festes de la barriada de Santa Catalina  (Dansa de les Dames de Sor Tomasseta)

Tercera setmana de novembre: Festes de la barriada de Crist Rei (Dansa dels indis)

4.4.2. La dansa dels cossiers

Història dels cossiers

Els cossiers estan documentats per primera vegada el 1622, any en què ballaren a la festivitat del

Corpus. Aquesta dansa, tan arrelada a molts pobles de Mallorca, s'havia perdut quasi totalment a

Manacor a principis del segle XX. Durant el decenni de 1950, estudiosos i amants del folklore local

intentaren recuperar-los, però no fou fins al 1981 quan s'instauraren definitivament.

El  mot  cossier,  documentat  per  primer  cop  a  Mallorca  el  1554  és,  segons  Joan  Coromines,

l’adaptació catalana del mossarabisme Kosaïr, “corredor”, que corre cerimonialment, derivat del

llatí cursus, “cós” o “correguda”, en català.

Al segle XVII aquesta dansa era coneguda amb el nom de “ball de cossis” i ja el 1403 apareix a

Tarragona com el “ball del scosi” i anys més tard, el 1466, a Manresa, sota la denominació de “los

scosis”.

Els cossiers existien durant el barroc, que va ser la seva època d’esplendor en molts pobles de l’illa

com:  Porreres,  Campos,  Felanitx,  Santa  Maria,  Sineu,  Valldemossa,  Sóller,  Pollença,  Alaró,

Manacor… 

Quan surten els cossiers? 

 Actualment a Manacor surten a dansar a les principals festivitats que es celebren durant les fires i

festes de Primavera. 
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Quines característiques tenen principalment els cossiers?

Tot  i  les  diferències  festives,  peculiars  de  cada  poble,  els  cossiers  tenen  unes  característiques

comunes a causa del seu origen:

-  Totes les agrupacions són formades per sis  cossiers,  una dama, que actualment és una

al·lota i un dimoni. 

- Ballen al so del tamborí i el flabiol. 

- Regalen murta o alfàbrega als espectadors per fer front a les temptacions del dimoni.

- Els cossiers ballen entorn de la dama i la protegeixen.

- Igualment, el dimoni sempre gira entorn del cercle i és mort pels cossiers, com a símbol de

la victòria de la dama.

Quina indumentària porten?

La indumentària dels cossiers no és idèntica a tots els pobles, perquè cada un conserva un estil

propi. 

A Manacor porten brusa blanca cenyida amb una faixa i una banda de colors, faldeta vermella amb

blondes,  una  petita  esclavina  d’on  pengen  alguns  llaços,  calçons  amb  bufes  de  distint  color,

espardenyes  blanques  guarnides  i  calces  per  on  va  envoltada  en  espiral  una  tira  de  cascavells

daurats. El cap, cobert amb capell de palla d’amples ales aixecades als costats i ornats amb tul i

flors artificials multicolors.

La dama porta una llarga túnica o una camisa adornada amb moltes blondes i calats. El capell és

d’ala més estreta i no està aixecada, guarnit amb una cinta ampla i un ramet de flors d’on pengen

algunes cintes. L’orla del vestit es troba envoltada de cascavells.

Quins són els balls que fan?

A Manacor els balls són: la balanguera, la processó, el peuet i els broquets.

4.4.3. La dansa dels indis

Història dels indis

La dansa dels Indis, se suposa que té una connexió amb danses d'origen indígena americà, però

també pot  haver  arribat  a  Manacor  a través  de la  Península Ibèrica,  on són freqüents  els  balls

d'aquest tipus. Està documentada per primera vegada en un programa de Fires i Festes de 1897, tot i

que el naixement de la dansa pot ser anterior a aquesta data. 

La teoria més creïble fins el moment és la que els indis a Manacor foren introduïts durant la dècada

de 1890 pels Germans de la caritat, terciaris de sant Francesc, per intervenir en la diada de Sant

Roc. El 1910 els Germans de la caritat clausuraren el convent per manca de vocacions. L’església

passà per distintes mans fins que es convertí, entorn dels anys 1945, en la parròquia de Crist Rei.

Els indis sofriren, des d’aquella data, alts i baixos, fins que es varen recuperar definitivament en
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1986, quedant adscrits a l’església de Crist Rei.

Quan surten els indis?

Ballen anualment per les festes de la barriada de Crist Rei, a finals de novembre. El dissabte ballen

al carrer i el dia de Crist Rei ballen dins l’església durant la processó.

Quines característiques tenen principalment els indis?

La dansa dels indis està composta per vuit dansaires que trenen i destrenen vuit vetes al voltant de la

dama central que sosté un pal en el qual hi ha “l’ídol”, una espècie de tòtem del grup.

Quina indumentària porten?

La indumentària consta d’una samarreta de color marró, engalanada amb un collaret i una pitrera de

colors.  Porten  també  braceroles  en  els  colzes  i  als  canells,  així  com a  cada  un  dels  turmells.

Vesteixen  bombatxos,  coberts  per  una  faldilla  de  corda  desfeta,  i  calcen  calces  marrons  i

espardenyes marrons o negres. Al cap porten un turbant on van enganxades plomes diverses.

Quins són els balls que fan?

La coreografia de la dansa és molt simple. El ball consisteix que els al·lots es mouen botant entorn

de l’asta central i tots units a ella mitjançant cintes grogues i vermelles que porten a una ma.

Els dansaires a mesura que volten, els vermells cap a la dreta i els grogs cap a l’esquerra, trenen les

cintes  a  l’asta  central  fins  que  la  tenen  vestida.  En aquest  punt  paren  i  comencen  a  desfer  la

trunyella en sentit invers per tal d’arribar a la posició inicial. 

4.4.4. La dansa dels moratons

Història dels moratons

No se sap l'origen exacte de la dansa dels Moratons, tal volta la seva arrel és el «ball sarraïnenc»

ballat per esclaus durant l'edat Mitjana. També s'ha volgut relacionar la dansa amb la fundació del

convent de dominics el 1576 i entorn de la figura del primer dominic manacorí, Pere Bennàssar, fill

d'un moro convers. Sempre ha estat lligada al convent dels dominics, com ho demostra la figura de

Sant  Domingo  que  acompanya  la  dansa.  Les  lleis  d'exclaustració  suposaren  l'expulsió  dels

dominics, i conseqüentment, la desaparició dels Moratons. Els frases dominics tornaren a Manacor

l'any 1908, data a partir de la qual es tornà a recuperar la dansa. 

La festa està documentada per primer cop el 1844, però és segur que feia anys que se celebrava.

Fins al 1963, la festa se celebrà dia 4 d'agost, però la moda d'estiuejar a Portocristo restà públic a la

festa. Després d'alguns anys sense celebrar-se, el 1970 es canvià la data i passà a realitzar-se el mes

de maig.

 La dansa és considerada una ballada morisca. El seu nom provés de “morets” o els nins moros que

la  ballen.  La  indumentària  que  porten  ens  recorda  també  l’antiga  vestimenta  d’aquells  pirates

berberiscos, que en el segle XVI, atacaven les nostres costes mallorquines.
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Els moretons són una dansa veritablement popular a Manacor, fins en el punt de formar part de la

tradició cançonística.

“Prenda, tu m’has dit que no

i això me fa molt de mal;

per ballar en el teu portal

em faria moretó”

• Quan surten els moratons?

Surten per les festes de Sant Domingo.

• Quines característiques tenen principalment els moratons?

És  ballada  per  tres  parelles  d'al·lots  que  van  acompanyats  per  la  figura  de  Sant  Domingo  i

«s'Alicorn», monstre de caràcter fantàstic que representa l'encarnació del dimoni que tempta al sant.

Els moretons surten per les festes de Sant Domingo, i a més del sant, porten l’Alicorn. L’any 1384

els dominics de Palma tenien un faristol que reproduïa un animal fabulós amb el cos de cavall i una

banya enmig del front. Segurament simbolitzava la reencarnació del dimoni que temptava a Sant

Domingo i desbaratava les seves oracions. Quan esdevingué l’expropiació dels bens de l’església, el

poble vestí l’Alicorn de capellà i el passejaren per la ciutat fent-li befa. Els novicis del convent de

Palma portaven aquesta tradició al convent de Manacor, on avui es conserva i es recorda anualment

amb la festa.

• Quina indumentària porten?

Els moratons vesteixen una brusa normalment blanca o groga, encara que la canvien sovint de color.

La brusa porta mànigues estretes fins als colzes, d’on surten unes cintes blaves, grogues i vermelles

que acaben enganxades a una brasselora. Una faldeta els cobreix a l’alçada dels genolls i calcen

calces blanques amb cintes entrunyellades per la cama. La meitat dels dansaires porta espardenyes

grogues i la resta les calça vermelles. Duen un turbant groc i vermell al cap, amb una mitja lluna a

la part davantera i nombroses cintes de colors groc i vermell a la part posterior. 

S’acompanyen amb macetes de fusta en les mans, els genolls i la panxa. Les macetes de les mans

estan subjectes per una cinta coronada en el dors amb una espècie de flor groga o vermella segons

són grogues o vermelles respectivament les espardenyes que calcen. 

• Quins són els balls que fan?

El caràcter guerrer d’aquesta dansa es centra en el salt cap endavant amb el quan inicien la ballada i

pels cops i el renou de les macetes, que recorden el xoc de les armes sobre la cuirassa.

La coreografia dels moratons inclou actualment set balls, executats per sis al·lots de dotze a tretze

anys d’edat. Cada ball consta sempre de tres moviments fonamentals: la roda, els salts i les girades

cap al dedins i cap al defora, segons el ritme i la figura corresponent. 
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4.4.5 Altres danses de Manacor:

Dames de Sor Tomasseta

Les dames de Sor Tomasseta pertanyen a la barriada de Santa Catalina i els Creuers. Nasqueren el

1999 i foren ideades per Miquel Bauçà amb l'objectiu que aquesta barriada també tengués el seu

símbol, així com altres barriades tenien els Moratons, els Cossiers o els Nanets. La dansa és ballada

per 9 nines d'entre deu i dotze anys vestides amb una falda blanca i una altre nina vestida de la beata

de Santa Catalina. El ball consisteix en realitzar bots de cavall cap endavant i cap enrere mentre

formen figures geomètriques semblants a estrelles i cercles.

Nanets de Fartàritx

La dansa va caure en desús a finals del segle XIX però es tornà a recuperar a principis del segle

XXI. Es ballada per un grup de sis nins que vesteixen uns calçons amples de color vermell fermats

amb una cinta damunt els genolls, això fa que els hi puguem veure les calces. També duen una

brusa vermella ampla cenyida a la cintura. Duen el cap cobert amb un caparrot de cartró amb un

capell a manera de turbant. Actualment tenen dos balls.

El  naixement  de la  dansa pareix estar  relacionat  amb el  de la  capella  del  Sant  Crist  de la  Fe,

constituïda  el  1882.  Sembla  que  es  crearen  per  aconseguir  almoines  i  animar  les  festes  de  la

barriada de Fartàritx. Al voltant del 1895 deixaren d'actuar a causa de la poca popularitat que tenien.

A les darreries dels anys 80 es recuperà el ball.

 Proposta didàctica de les danses rituals

Per treballar de forma pràctica la història de les danses rituals de Manacor i els seus continguts, es

prepararà un gimcana als alumnes. Aquests s'hauran de dividir en grups de 4 o 5 infants, perquè tots

puguin ajudar-se i  participar en les activitats i la presa de decisions. Per anar avançant necessitaran

cercar diferents pistes que els conduiran a les proves que hauran de superar.

Totes les activitats estaran relacionades amb les danses rituals de Manacor, en la seva identificació i

característiques.

Al  final  de  cada  prova  se'ls  hi  donarà  un  número  depenent  del  resultat  al  qual  hagin  arribat,

únicament  els  grups  que  hagin fet  totes  les  proves  correctament  tendran  el  codi  final  correcte.

Aquells grups que s'hagin equivocat en alguna prova ja tendran un nombre del codi incorrecte. Això

servirà  al  docent  per  veure  com ho  han  sabut  resoldre  els  alumnes,  si  s'ha  de  repassar  algun

contingut en concret o si els tenen clars.

Tots els grups faran les mateixes proves però en ordre diferent. 

A continuació s'explicarà amb més deteniment l'activitat:

1. Títol de l'activitat

Què és el que en sabem?
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2. Objectiu de la gimcana

Superar les diferents activitats i obtenir el codi complet.

3. Contingut

Les danses rituals del municipi de Manacor

4. Desenvolupament de l'activitat

Després d'haver explicat a l'alumnat el que han de fer, se'ls entregarà una fulla de respostes (Veure

l'Annex 3) on aniran anotant les respostes de cada prova i el número obtingut a cada una d'elles. A

més, també se'ls hi farà entrega de la primera pista.

És important que cada grup segueixi la seva pista ja que cada un començarà per un lloc i una pista

diferent, així no coincidiran en una mateixa prova.

PISTA ACTIVITAT

Molts  n'has  de  pujar  i  molts

n'has  de  baixar  per  al  pati

poder anar a berenar i també a

la classe arribar.

1. Llegiu el full i marcau únicament les respostes correctes.

1. Els indis surten per les festes de Sant Domingo.

2. A la dansa dels cossiers hi ballen sis cossiers, una dama i

un dimoni.

3. Els indis trenen i destrenen vuit vetes al voltant  de la

dama central.

4. Els nanets de Fartàritx tenen un únic ball.

Apuntau  el  número  de  les  preguntes  que  heu  marcat,  els

necessitareu per obtenir el codi complet.

Anant a la classe trobareu un

enigma  interessant,  l'haureu

de  resoldre  per  continuar

l'activitat.

2. Construïu els següents puzles i escriviu el nom de la dansa a la

qual pertanyen.

A darrera cada imatge completa trobareu un número més del codi.

(Veure Annex 4)

És  l'hora  d'investigar.  Una

capsa  a  la  classe  trobareu,

ficau la mà i endevineu.

3. Dins la capsa trobareu diferents elements, cada un de vosaltres

ha  de  ficar  la  mà  i  heu  de  consensuar  que  creieu  que  és.

Posteriorment anotau al full de respostes el nom del que creieu que

és.

PISTA: Tot el que hi ha a la capsa són elements que trobam a les

diferents danses.

4. A la sala on apreneu música

heu d'anar  per  fer  la  següent

activitat.

4.  Escoltau  la  cançó que  hi  ha  a  l'ordenador  i  escriviu  a  quina

dansa pertany. Completau els buits que falten.

Els moratons per tot el poble _______

els caparrots encalcen els al·lots

a qualque ________ els gegants espanten
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i molts de nins ploren si s'acosta _________ .

Crema el Convent avui tresors de lluminària,

s'adornen els _________ dels Frares en honor;

i pel vespre ballar se vesten de pagesa

_________ guapes que són flors de Manacor.

5. Conclusions

En  el  present  treball  s'ha  detallat  la  història  i  les  característiques  dels  elements  culturals  del

municipi de Manacor fent esment a les seves principals festes populars i a les danses rituals. El que

es pretenia era que els continguts que s'ensenyassin als infants fossin propers a ells. Moltes vegades

se'ls ensenyen continguts descontextualitzats que no els interessen o no els motiven. Si tenim en

compte l'entorn on viuen, la ciutat i el seu patrimoni, aconseguirem la seva implicació i motivació.

Els continguts formaran part del seu entorn, de la seva ciutat. Per tant, tractarem la ciutat com un

lloc per aprendre. Mitjançant el treball volíem apropar els infants del municipi de Manacor al seu

entorn més proper.

Durant aquestes pàgines hem pogut conèixer les festes populars celebrades al municipi de Manacor.

Una de les festes què hem analitzat ha estat les Fires i Festes de Primavera, celebrada a final del

mes de maig i a principi de juny. Una altra ha estat la festa del patró de Manacor, Sant Jaume,

celebrada al juliol. I la darrera, Sant Antoni, una de les festes de més ressò dins el municipi. Hem

vist  la  trajectòria  que  han  tengut  les  diferents  celebracions  mitjançant  la  seva  història,  les

característiques més importants i els elements més representatius de la festa.

D'aquesta manera durant les Fires i Festes hem conegut els actes més importants de la festa com la

fira agrícola, industrial i ramadera o la desfilada de carrosses i comparses mitjançant l'anàlisi del

programa de festes, i també hem investigat els diferents grups culturals del municipi que surten

durant aquestes festes.

Analitzant la festa de Sant Jaume, hem revisat els principals actes duits a terme durant aquesta festa

i les antigues tradicions recuperades com l'Encamisada, les corregudes del Cos o la cursa nocturna.

La festa de Sant Antoni, la darrera que hem vist, s'ha vist amb més deteniment ja que és una de les

més conegudes dins el municipi i és una de les quals tenim més informació. Per això la proposta

didàctica ha estat més llarga i els continguts més extensos. S'ha fet un recorregut per aquesta festa i

hem analitzat els diferents elements que hi formen part.

Les  activitats  presentades  en  les  diferents  propostes  han  estat  diverses,  hem  pogut  observar

activitats de tot tipus, des de activitats més teòriques i de recerca d'informació fins a activitats més

dinàmiques que implicaven fer un recorregut pel municipi.

Un altre dels elements culturals característics de Manacor són les seves danses rituals. Hem tractat

39



sobretot la dansa dels indis, moratons i cossiers, passant breument per la seva història i els seus

balls característics.

Mitjançant  els  continguts  explicats  en  aquest  treball  i  les  propostes  didàctiques  plantejades

preteníem donar a conèixer el patrimoni de la ciutat als infants del municipi. Cal tenir present que el

patrimoni no està format només per històries o aspectes del passat, sinó per elements del present. La

nostra cultura forma part de la nostra identitat, del nostre entorn, per això és important conèixer-la i

en conseqüència també ensenyar-la als infants.

Durant el treball s'han proposat diferents activitats, però cal reconèixer que les propostes no s'han

pogut  posar  en pràctica  amb els  infants.  Per  aquest  motiu  no es  disposa  de tota  la  informació

necessària:  no  sabem si  realment  haguessin  funcionat  o  si  els  objectius  plantejats  s'haguessin

complert.

Hem de ser conscients que de cada cop vivim en una societat més multicultural i multilingüe on

conviuen  diferents  cultures  dins  un  mateix  espai.  L'intercanvi  de  coneixements  és  clau  per

progressar i créixer ja que si no existís la multiculturalitat probablement tots tendríem les mateixes

creences i pensaríem semblant, és a dir, seríem iguals.

Cada país té les seves creences, formes de veure la vida i idees culturals. Podem aprofitar aquests

aspectes de la cultura per enfortir la nostra. És important conèixer altres formes de pensar i viure

però també cal recordar sempre d'on venim, quines són les nostres arrels. Per això, és necessari

conèixer les nostres tradicions, la nostra cultura i les nostres costums. I quina millor manera de fer-

ho que posant en pràctica el present treball?
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7. Annexos

ANNEX 1: Qui és Sant Antoni?

Qui era Sant Antoni?

Fa molt i molt de temps, a un lloc molt llunyà anomenat Egipte hi va viure un home anomenat

Antoni. La seva família era rica i creient, eren cristians. Però ell, encara que vos pareixi estrany va

viure durant quasi tota la seva vida en la més estricta pobresa. Sabeu perquè?

Els seus pares varen morir quan ell i la seva germana eren molt joves i quan Antoni tenia vint anys

va sentir la crida de Déu i va decidir seguir les mateixes passes dels apòstols. Sabeu que va fer? Va

vendre tot el que tenia i ho va donar als pobres, excepte el que necessitaria la seva germana per

viure.

Després es va retirar al desert, on va començar a dur una vida que es basava en l'oració i la vida

cristiana. 

Però la vida d'Antoni no va ser tan fàcil...

El dimoni no podia suportar que ell fos tan pròxim a Déu, per això va començar la seva tasca

temptant-lo de diverses maneres i mitjançant diferents disfresses. Sabeu com ho va temptar?

Primer, li va recordar les riqueses que havia abandonat i li va dir que deixàs de viure al desert quan

fos vell. Però el sant amb l'oració constant va aconseguir vèncer la seva temptació. Com que el

dimoni no havia aconseguit el seu objectiu, va enviar a Satanàs qui va intentar que Sant Antoni

pecàs enviant-li imatges seductores i veus esgarrifoses. Però, que creis que va passar? Novament

Sant Antoni amb l'oració constant va aconseguir vèncer la temptació. El dimoni ho va tornar a

intentar, aquest pic va fingir donar-se per vençut i va començar a alabar el sant perquè pecàs de

supèrbia, però fou vençut un altre cop per el sant.

Quan tenia trenta-cinc anys, Sant Antoni va retirar-se a la capella d'un antic sepulcre egipci i més

endavant, es retirà a un castell del mont Pispir, i en ambdues ocasions fou novament temptat per el

mal, però gràcies a la seva unió amb Déu en va sortir victoriós.

Després  de  tots  aquests  episodis,  va  començar  la  seva  tasca  fundacional,  va  crear  nombrosos

monestirs. I a poc a poc els seus deixebles es multiplicaren. 

Sant Antoni va morir als 105 anys. Després de la seva mort fou enterrat, tal com ell mateix havia

indicat, en el més absolut secret.

Com és conegut Sant Antoni?

Entre  les  moltes  denominacions  que  rep  el  sant  (Abat,  per  ser  una  dels  precursors  de  la  vida

monàstica; de Viana, en recordança de la ciutat on descansen les seves restes mortals; de gener, per

distingir-lo de Sant Antoni de Pàdua) destaca la de protector dels animals.

La llegenda diu que quan aquest sant veia un animal ferit el curava. Per això es diu que és el patró

dels animals, perquè ell protegia tots els animals, especialment els porcs i els animals de ferradura.
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Com es representa a Sant Antoni?

Es sol representar el sant com un venerable ancià, amb una llarga barba blanca, fent referència a la

seva prolongada vida. També se'l representa amb la indumentària pròpia de l'ordre monàstica que

fundà i és acompanyat sempre d'una sèrie d'objectes. Aquests objectes són una creu en forma de T

(anomenada creu de tau), acompanyat d'un porquet. També se'l reprodueix amb un llibre en una

cova, o bé amb un gaiato, del qual penja una campaneta.

• El llibre: És present ja a la iconografia dels primers cristians i caracteritza la figura de Crist

com a mestre i els apòstols i evangelistes. En el cas de Sant Antoni, aquest llibre obert a la

mà representa la regla monàstica dels Antonians.

• La tau: És la dinovena lletra de l'alfabet grec, i amb la seva forma de creu representa el

poder de Jesucrist, i per tant l'arma per lluitar contra els dimonis. Amb aquest símbol també

es fa referència a la procedència geogràfica del sant.

• El porquet: El porc, que a Mallorca sempre és negre, és el company inseparable del sant a

les representacions occidentals. Segurament fa referència al patronatge sobre els porcs, ja

que el seu saïm era emprat pels Antonians per curar els malalts de foc de Sant Antoni.

• La campaneta: La campaneta sol portar la imatge dels sant o la tau. És un dels atributs dels

ermitans ja que l'empraven per allunyar els dimonis que s'espantaven pel renou que feia.

També pot fer referència a que l'època medieval, els antonians eren els únics que podien

pasturar porcs per les ciutats amb la condició que havien de dur una campaneta penjada que

els identifiqués.

• El foc: Les flames situades als peus del sant o a la seva mà, fan referència a la malaltia

anomenada erisipela o foc de sant Antoni, una malaltia que afectava la pell, especialment la

cara, i que es caracteritzava per una taca vermella i calenta amb febre alta. Pel seu alt grau

de  contagi  era  una  malaltia  freqüent  que  arribava  a  produir  epidèmies.  Com  que  els

encarregats de tenir esment dels malalts eren els Antonians, el foc passà a formar part dels

atributs del sant.

ANNEX 2: Quadern de ruta
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ANNEX 3: full de respostes

FULL DE RESPOSTES

Número de grup:_______________________________________________________________

ACTIVITAT RESPOSTA NÚMERO

1

2

3

4

5

Codi final obtingut:__________________________________________________________

ANNEX 4: puzles de les danses
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