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II JORNADES DE CULTURA TRADICIONAL I POPULAR. EL CICLE FESTIU A BIAR: LA FESTA 

DE SANT ANTONI  
 

Director del curs: Gabriel SANSANO (Universitat d’Alacant) 

Secretari del curs: Joan Lluís ESCODA (Universitat d’Alacant) 

 

Des de la Comissió de Sant Antoni de Biar i la Seu Universitària de Biar hem volgut 

organitzar unes Jornades que dignifiquen, promocionen i expliquen la festa de Sant Antoni 

a Biar. Una festa molt arrelada al poble i amb gran participació popular. Dins d’aquesta 

festivitat conviuen tradicions molt antigues que posen de manifest la manera de fer festa 

dels valencians com a poble de la mediterrània. El curs pretén ser una reflexió sobre el lloc 

que ocupa la cultura tradicional i popular en els nostres dies, una cultura basada en la 

paraula, en el gest, el cant o la dansa, en un món global basat en la imatge i en la presència 

virtual. És per això mateix que el curs se centrarà en reflexionar sobre les formes de 

protegir, difondre i promoure, com un actiu turístic, aquest patrimoni cultural.  

La festa de Sant Antoni constitueix una de les manifestacions més genuïnes d’una 

col•lectivitat humana que vol compartir creences, tradicions, rituals, identitats i, alhora, té 

una funció social: la d’agermanar i unir aquesta voluntat popular.  

La festivitat de Sant Antoni Abat, esdevinguda el 17 de gener, és, sens dubte, una de les 

festes més celebrades i més importants a dins del començament del cicle d’hivern  

del calendari festiu tradicional de les nostres terres i la nostra cultura.  

Aquesta festa ens possibilita apreciar la transformació, des de diverses perspectives, del que 

anomenem la festa popular, de la societat que la va crear i la va fer gran.  

La festa antoniana es considera religiosa, perquè així ho celebra la confessió catòlica però 

també té una projecció profana, en la mesura en què n’és un pretext per retrobar-se en el si 

d’ una col•lectivitat local.  

Una de les característiques d’aquesta festa és la gran diversitat de manifestacions festives 

populars al voltant de la figura del sant patró dels animals. 

Es pot considerar que, antigament, fou festa clau, per considerar-la festa major d’hivern 

vinculada al cicle de Carnestoltes i ,en el present, aquesta festivitat manté la riquesa de 

costums, tradicions, de pràctiques populars tradicionals i, alhora, ens permet fer una anàlisi 
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dels canvis que s’hi han produït , així com també de les motivacions socials que expliquen 

l’actual vigència o, fins i tot, la seua regeneració.  

  

Per aquesta raó, i perquè Biar esdevé en les nostres terres un punt de referència d’aquesta 

gran tradició de celebrar la festa de Sant Antoni Abat i del Rei Pàixaro, es convoquen 

aquestes jornades d’estudi -com abans ho han fet a Canals, Ascó i Manacor- per tal 

d’eixamplar i aprofundir els coneixements, posar en valor i compartir totes les notícies de 

què disposem de la festa d’aquest sant.  Pretenem que aquestes jornades antonianes siguen 

un espai de reflexió comuna pel que fa a les celebracions locals, les seues històries, les 

seues problemàtiques compartides i, sobretot, un lloc d’intercanvi d’experiències sobre les 

diferents sensibilitats de la festa a hores d’ara.  

  

Els àmbits de treball de les Jornades giraran al voltant de:  

  

 Etnografia de la festa: continguts i evolució de la festa de Sant Antoni, del passat 

fins a l’actualitat, costums tradicionals i transformacions contemporànies 

(benedicció dels animals, curses, fogueres, representacions teatrals, música, danses, 

gastronomia ...).  

 La devoció popular a Sant Antoni Abat: ermites llocs de devoció, associacionisme 

(confraries, majorals, festers), romiatges, creences, medicina popular, literatura 

popular (goigs, oracions) ...  

 La funció social de la festa: organització, finançament, festa i identitat, festa i 

desenvolupament local, turisme cultural ... 

 

Les jornades es desenvoluparan a Biar en dos caps de setmana. Començaran el 9 i 10 de 

gener i acabaran el 17, dia que comença la festa. Comptarem amb professionals d’àmbits 

acadèmics diversos com ara: Alfons LLORENÇ (Periodista i Doctor en Filologia); Antoni 

GUZMAN (Professor de Secundària i etnògraf); Sergi GÓMEZ I SOLER (Professor de 

Secundària i etnògraf); Jesús HUGUET (Escriptor, Sociòleg i Secretari Executiu del 

Consell Valencià de Cultura); Jordi Carles REIG (musicòleg i professor del Conservatori 

Superior de València i membre d’Al Tall); Xavier RICHART (Professor titular de Dolçaina 
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en el Conservatori Municipal de Música “José Iturbi); Victor LABRADO (Professor de 

Secundària i etnògraf); Joan GIRALT (Professor a l’ESAD de Galícia); Francesc MASSIP 

(Catedràtic d'Història del Teatre Català, URV, Tarragona) i Antoni ARIÑO (sociòleg, UV). 

Així com amb professionals de la pirotècnia com Salvador ARMINGON i com no, Ramón 

BELDA veí de Biar i estudiant de teologia i filosofia al Seminari d’Oriola. No podem 

deixar de ressenyar qe el director del Curs és Biel SANSANO professor i Doctor en 

Filologia per la Universitat d’Alacant i gran amant de les tradicions i els costums de Biar.  

Tot ells són especialistes que, des de disciplines diferents però complementàries, han 

treballat sobre la cultura popular de les nostres comarques i han contribuït al seu millor 

coneixement amb aportacions de primera línia. Gràcies a les seues intervencions es pretén 

donar una visió multidisciplinar d’un llegat cultural que encara sobreviu en els nostres 

pobles, a més, d’explicar el potencial d’aquest patrimoni cultural en tant que actiu turístic i 

econòmic, d’uns pobles que, a vegades, es troben en un procés de retrocés econòmic i 

demogràfic.  

 

Les Jornades tindran una durada de 20 hores lectives i està adreçat a llicenciats i estudiants 

universitaris de les diferents ciències socials i humanes, de turisme, d’educació i professorat 

no universitari. A més, el curs estarà obert al públic en general de la comarca, una geografia 

que amb La Canyada, Beneixama, Banyeres, Castalla, Onil, Ibi..., a més de Biar, compta 

amb un patrimoni cultural tradicional i popular molt ric.  

Juntament amb les Jornades s’han organitzat diverses activitats complementàries que 

ajuden a entendre millor la festa, així com les ponències. Amb aquestes activitats culturals 

es pretén comptar amb la participació del poble fora de l’àmbit acadèmic. Podem destacar: 

l’Exposició que organitza la Comissió de Sant Antoni de Biar que estarà oberta al públic 

fins la Clausura de les Jornades; un concert de dolçaina el dia 10 de gener a les 20’30 hores; 

el dia 17 de gener es farà un Taller Infantil de 10’00 a 12’00 hores i una visita guiada pel 

poble el dia a les 13’30 hores. També cal remarcar el concurs de fotografia que ha 

organitzat l’Associació fotogràfica de Biar juntament amb la Comissió de Sant Antoni i la 

Seu Universitària. Tots els actes d’aquestes Jornades se celebraran a la Seu Universitària de 

Biar siti en la Plaça del Convent de Biar. Des d’ací volem aprofitar l’ocasió per agrair la 

col·laboració de la Universitat d’Alacant, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de 

l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana per creure en aquest projecte, així com a 
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totes les entitats col·laboradores i com no, els veïns i veïnes de Biar. Per últim només ens 

queda convidar a matricular-se o bé a participar com oient, a tota la gent que hi estiga 

interessada a  assistir-hi i com no, a gaudir de la festa de Sant Antoni de Biar que enguany 

se celebra el dia 17 i 18 de gener. Podeu trobar més informació als següents enllaços:   

 

http://web.ua.es/es/seus/ 

http://web.ua.es/es/seus/biar/ 

https://www.facebook.com/santantoniabat.biar 

https://www.facebook.com/agrupaciofotograficabiar 

 

Joan Lluís ESCODA PARRA 

Secretari del Curs (Filòleg i etnògraf)  

Telèfon: 675677802 

jllbiar@hotmail.com 

 

 
 
 
 


