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La festa de Sant Joan, especialment referida a Palma 
 

 Sant Joan Baptista (s. XV, Museu de Pollença) 

 

El poeta eivissenc Marià Villangómez comunica poèticament l’energia de la festa del 

solstici d’estiu en uns dels seus versos: 

"Sant Joan, volta encesa 

 de l'any, desperta excelsitud". 

 

Aquesta qualitat d'una de les diades més importants de les illes Balears que ens canta el 

poeta es reflecteix en multitud de perspectives; algunes són lúdiques, altres són religioses, 

altres evoquen antics cerimonials i tradicions ancestrals, i hi apareixen també aspectes 

màgics i supersticiosos. 

 

En aquesta aproximació a la festa, propòs un triple enfocament: primerament, en un 

plantejament de caire més aviat etnològic o antropològic, parlarem sobre les tradicions 

que envolten la festa de sant Joan, de Palma com de la resta de Mallorca. En segon lloc, 

plantejarem un repàs a les notes històriques sobre les celebracions cavalleresques a Palma. 

Finalment, de la mà de la poesia, efectuarem una radiografia de la festa popular de sant 

Joan al barri ciutadà de la Llonja, cap a 1870. 

 



D’entrada, convé emmarcar l'aspecte religiós cristià de la diada de Sant Joan: el 24 de 

juny s’esdevé la festa que commemora la naixença del sant Baptista, precursor del Mesies. 

Però, realment, l'origen de la festivitat arrela en celebracions més ancestrals, molt 

antigues, relacionades amb el solstici d'estiu, és a dir, quan la nit és la més curta de l’any 

i el dia n’és el més llarg. Teòlegs i escriptors cristians medievals, com Iacomo de la 

Voragine, del segle XIII, autor de la Llegenda Àuria, reconeixen el substrat antic de dues 

de les festes més importants del cristianisme: “Els antics gentils, en el solstici d’estiu, que 

s’esdevé cap a la nit de sant Joan, i en el d’hivern, que cau prop de Nadal, solien romandre 

en vigília durant la nit per donar culte al sol” (Voragine, S.: I, 56). Efectivament, quan els 

pobladors primitius veneraven les forces de la natura, i el sol i el foc eren objecte de culte, 

l’entrada de l’estiu constituïa una part bàsica del calendari solar i, per tant, de celebració 

ritual. 

Avançada la instauració del cristianisme en terres del que havia estat l’Imperi Romà, el 

Concili de Constantinoble l'any 680 decretà la suspensió de tota celebració i pràctica 

paganes. Però, no obstant això, els focs del solstici d'estiu continuaren celebrant-se amb 

força. Així fou com en lloc de perseguir-los, es decidí cristianitzar-los. En aquest sentit, 

segons una tradició pietosa, i no exempta d'ingenuïtat, aquests focs s'encenen en record 

del naixement de sant Joan, car diuen que la mare d'aquest, santa Isabel, i la seva cosina, 

la Verge Maria, havien pactat que quan aquella estaria a punt de parir faria encendre una 

gran foguera dalt una muntanya perquè en veure-la Maria, que poc temps després havia 

d'infantar Jesús, s'afanyàs a anar a assistir-la. 

 

La festa de Sant Joan: una dimensió màgica de foc, d’amor i de superstició 

 

El foc a la Nit de Sant Joan 

 

 
Fogueró de la Nit de Sant Joan (Palma,2015. Foto Ultima Hora) 

 

Popularment, l'eix central de la festa de Sant Joan és la revetla, la Nit de Sant Joan. El foc 

és un dels protagonistes principals d'aquesta nit. El solstici d'estiu és la nit més curta de 

l'any, però convida a ser la més moguda, la més bullosa. El foc, representació de la màgia 



i un dels símbols de la vida de l'home, és el centre d'aquesta celebració. Els focs o fogueres 

s'encenien arreu: enmig dels carrers, a les cases de possessió, en els cims de les 

muntanyes... El foc de Sant Joan és un foc de Joia, com encara es diu a terres del Rosselló, 

símbol de l'alegria de l'estiu. Aquest estat d'ànim es reflecteix també en una glosa popular: 

 

  El dia de sant Joan  

  és diada d'alegria: 

  fan festa los cristians 

  i els moros de Moreria. 

 

Donar la benvinguda a l'estiu i proclamar la força del sol i del foc ha estat des de sempre 

habitual a les contrades mediterrànies, i especialment a les terres de parla catalana, ja que 

les fogueres, com a centre de la festa, en constitueixen un costum arrelat i comú. A 

principi de segle XX, els prohoms de la Renaixença mallorquina, encapçalats per Joan 

Rosselló de Son Fortesa, la nit de Sant Joan feien fogueres dalt del puig Major per 

comunicar-se amb les terres catalanes continentals. 

 

Joan Alcover recull aquesta tradició al poema L'Espurna, aparegut al recull Cap al tard 

(1909), un fragment del qual diu: 

  ... 

  L'espurna ha pres. I d'un en un s'encenen 

  els cirials del culte de la pàtria. 

  Sobre l'immens entrunyellat de serres, 

  la nit batega de clarors purpúries. 

  I dels devots d'aquella escolania 

  que en tots els cims de Catalunya vetllen, 

  n'hi ha qui miren en silenci, pàl·lids 

  d'una emoció fondíssima, la fosca, 

  a on la filla de la mar s'amaga. 

  (...) 

  I l'hora fuig i les tenebres callen... 

  Però, de sobte, un crit vola pels ecos 

  de les altures de llevant. Oviren 

  un llumenar... El Puig Major saluda. 

   És l'estel de Mallorca!1 

 

Actualment, i des de 1955, l’hereva d’aquests focs d’agermanament és la Flama del 

Canigó, que es renova anualment en el cim d'aquesta muntanya emblemàtica dels Pirineus 

i des d'aquesta talaia recorre pobles i contrades com a símbol de reivindicació cultural i 

lingüística. 

 

El sol que balla 

 

Sant Joan és la festivitat del sol que crema i també del sol que balla. Una de les tradicions 

que envolten la nit màgica de sant Joan diu que el sol surt ballant o rodant;  la Jaia 

Xerevel·la, protagonista de la rondalla Es dotze mesos i dues jaies  així ens ho recorda: 

                                                             
1 Alcover, J.:  Cap al tard, p. 91 



“Dins es juny hi ha sa festa de sant Joan, que es sol, quan surt, balla. Per veure’l ballar bé 

de tot, l’han de mirar per dins un sedàs” (XXI, 102)2.  
 

 

 
La festa de Sant Joan (Jules Breton, 2ª meitat s. XIX) 

 

Sant Joan, festa de l'amor 

 

Una altra dimensió de la diada de Sant Joan és l'amorosa; quan la festa de sant Valentí 

era desconeguda a les nostres latituds, sant Joan era la festa de l'amor, com diu el poeta 

Guillem Colom: 

 L’amor que dormia 

 surti al serení, 

 que el rou d’aquest dia 

 els cors fa florir. 

 

El protagonisme d’aquestes inquietuds amoroses era encapçalat per les al·lotes joves; 

aquestes,  en alguns pobles invocaven el nom del sant, perquè els encaminàs en la via de 

l’amor, amb versets tan agradosos com aquests: 

 

  Sant Joan florit, sant Joan granat 

  mostrau-mos l'estrella de l'enamorat 

 

Les propietats endevinatòries referents a qüestions amoroses configuren un conjunt  

anecdòtic molt ric. Sa Jaia Xerevel.la, de la rondalla ja esmentada, també ens informa 

d’aquesta dimensió: “Ses al.lotes fan mil provatures per aclarir quina serà sa seva sort 

amb sos festejadors que tenen o que amb el temps tendran” (XXI, 102). Com era d'esperar, 

una eina tan preuada com el Diccionari Català-Valencià-Balear recull algunes d'aquestes 

tradicions: la revetla de sant Joan, «les donzelles tiren davall el llit tres faves, una de 

                                                             
2 El Calendari de festes de les illes Balears (Altafulla, 1992) ens confirma aquesta tradició, però ens ho posa 

un poc més difícil: si vols veure ballar el sol per sant Joan, has de mirar com es projecta en un ribell d'aigua 

observant-lo a través d'un sedàs; perquè de matinada el sol balla i tothom corre a descobrir-lo, com qui 

cerca d'endevinar un secret. 



sencera i sense pelar, una de mig pelada i una de pelada completament. A mitjanit, fiquen 

la mà sota el llit i cerquen una de les faves; si toquen la fava sencera, això indica que la 

noia serà molt feliç en el matrimoni; si toca la fava mig pelada, és senyal que no serà del 

tot feliç, i si toquen la fava pelada, això indica que farà un matrimoni molt desgraciat... 

També diuen que si una noia posa tres ametlles de casament sota el coixí en la nit de Sant 

Joan, es casarà amb el jove que ella somiï». En la primera provatura, la de les faves, una 

variant recollida de font oral diu que si la fava triada és la sencera el matrimoni serà amb 

un home molt ric, si és la cellada serà amb un home mitjanament acomodat, i si és la 

pelada, el marit serà pobre. 

 

Una altra tradició refereix que, el matí de sant Joan, el primer home que saludi o vegi la 

jovençana a punt de festejar, l'enamorat tindrà el mateix nom. Fins i tot, en una proposta 

encara més agosarada, aquest mateix primer home es podria convertir en el seu marit, 

com suggereixen les estrofes del poema de Guillem Colom i Ferrà, “Cançó de Sant Joan”: 

 Fadrina lleugera, 

 que havies temor 

 de saber quin era 

 el teu amador; 

 

 lleva’t i no et giris, 

 i avança amb pas lleu: 

 el primer que oviris, 

 potser serà el teu3. 

 

I encara podem contar una altra tradició d'endevinació amorosa, la del plom: les al·lotes 

fonien plom dins un pot i el trabucaven dins un recipient més gran; segons la forma que 

agafava aquest plom fos, s'imaginaven una eina o altres elements de la feina del futur 

marit. Aquesta mateixa prova es podia fer també amb un ou, i aleshores era el blanc de 

l'ou que adoptava alguna forma insinuadora d'ofici o d'estament.  

 

Bartomeu Ferrà, al poema "Sa festa de Sant Joan", datat l’any 18714, se'n fa ressò, 

d'aquestes tradicions de recerca amorosa: 

 

   Com unes tòrteres 

   ses jovençanes 

   cercaran ximples 

   enamorats. 

 

   Ben enllestides 

   i endiumenjades 

   se diran elles 

   fent xip i xip 

   que anit passada 

   en punt de dotze, 

   cercaran faves 

   davall es llit. 

 

   Que matineres, 

                                                             
3 Colom, G.: Poetes de l’Escola Mallorquina, II, 30-31 
4 Publicada al primer número de la revista L'Ignorància (1879). 



   a la sortida 

   d'es sol se creien 

   veure'l fer bots; 

   i avui migdia 

   per sebre coses, 

   n'han feta fusa 

   d'un tros de plom ..." 

 

 

Sant Joan i el món agrícola 

 

La festa de sant Joan coincideix amb les feines més importants de l'any agrícola: segar i 

batre. Aquesta simultaneïtat ha generat molts de costums i supersticions. Conta la tradició 

que els pagesos, a la sortida del sol d'aquell dia, feien una creu a l'era de batre perquè 

espantàs les formigues i el corc. Un altre costum referit al món agrícola era que si, en 

sortir el sol, s'espolsaven els arbres que tenien poll, no en tornaven a tenir mai més. A 

Eivissa diuen també que en sortir el sol de tal dia, les oliveres giren les fulles de cara al 

sol. 

 

Hi ha altres tradicions referides a aquesta jornada màgica: hi havia gent que sembrava 

clavellers i els regaven amb aigua de set pous de vena, convençuts que, en esclatar, farien 

flors de set colors. Sa Jaia de la rondalla Es dotze mesos i dues jaies, conta així aquesta 

tradició: “Si, en sortir es sol es dia de sant Joan , sembren clavellers, aquells clavellers 

fan clavells de vàries castes i en fan tot l’any”. Sa Jaia afegeix també una informació per 

a caçadors: “Es dia de sant Joan es caçadors prenen es signe des vent, perquè es vent que 

fa es dia de sant Joan, sol dominar tot so l’any...”5.  

 

Les herbes de sant Joan i les propietats curatives de la  jornada 

 

Les propietats curatives de la festa de sant Joan eren de les més destacables de l'any: qui 

es llançava a la mar just en guaitar el sol per primer cop rere l'horitzó no estava malalt en 

tot l'any, especialment pel que feia a malalties cutànies. A Manacor, concretament a la 

finca de s'Hort de Cas Correu, cada any s'hi celebra el ritual del vimeter. Molts de pares i 

mares hi acudeixen amb els seus infants malats de trencadura. Els nins han de passar per 

la corresponent tija del vimeter oberta, que després es torna a tancar. Si la branca encara 

viu passat un cert temps, el nin s'haurà curat; en cas contrari, haurà de tornar a repetir la 

cerimònia.  

 

Un costum molt estès per tot arreu és el de la recollida de les "herbes de sant Joan", que 

gaudeixen de gran valor remeier. Sa Jaia Xerevel.la, a la rondalla Es dotze mesos i dues 

jaies, conta així aquesta tradició: “Casi totes ses herbes es dia de sant Joan tenen qualque 

virtut curativa especial, i en tenen molta més si els reguen amb aigo de set pous o els hi 

posen dedins, fins an es punt que diuen que curen de tots es mals” (XXI, 102).  Algunes 

herbes medicinals com l'herba-lluïsa, la camamil·la i la menta, s'havien de tallar el dia de 

sant Joan perquè conservassin totes les propietats. 

 

Miquel Agustí, al Llibre dels secrets d’agricultura, casa rústica i pastoril, del segle XVII, 

ja parla de les propietats de “l’herba transflorina dita herba de Sanct Joan. En llatí 

                                                             
5 Alcover Sureda, A. M.: Rondaies mallorquines, tom XXI, p. 102 



hypericon... deslliura de la febre terçana... i serveix per guarir nafres i colps”... (Agustí, 

34v). L'oli de sant Joan, molt conegut a Menorca, es prepara macerant en fred flors de 

l'anomenada herba de sant Joan (Hipericum) amb oli dins una botella penjada al sol i la 

serena; guareix talls, cops i ferides. 

 

Diu la tradició que qui té ronya i salta el foc de sant Joan, se'n guareix, i si no en té, queda 

immunitzat contra aquesta malura. Per això, es canta: 

  "Sant Pere, bon home; 

  sant Joan, bon sant; 

  guardeu-nos de ronya 

  a tots els cristians". 

 

Una narració d’Isabel Umbert, titulada “Quin temps era aquell…!”, publicada el 1903 

dins el recull Brots y fulles, parla de la recol·lecció de les gotes de rosada, amb fama de 

tenir gran poder guaridor:  “La diada de Sant Joan, totes anàvem a collir roada. A trenc 

d’auba, fora son, agafàvem una ampolleta i cap a n’es canyar, a aplegar roada… que mos 

beneís també aquelles floretes, que havien de servir per curar qualsevol mal, si per cas 

qualcun des nostros, dins aquell any, s’emmalaltia… ses gotetes que havien vista l’auba 

d’aquell dia, tornaven ses aubades a n’els ulls malats, i cada floreta se cuidava de tornar-

los sa color que ella havia perduda dins s’ampolleta.”. 

 

Un dels vessants màgics més curiosos que hem trobat fa referència a la flor de falguera i 

als dimonis boiets. Hi ha la creença popular que la falguera floreix, grana i tira la llavor 

a mitjanit del dia de sant Joan, i per això es considera impossible de trobar llavor d'aquesta 

planta. El Diccionari Català-Valencià-Balear ho conta així: «A Manacor és creença que 

la falguera floreix i grana la matinada de sant Joan, i que cada gra de llavor de falguera si 

en caure es posa dins un canonet de plata, es converteix en un dimoni boiet que roman a 

les ordres del qui l'aplega; però, com que la falguera és una planta somnífera, tots els 

fadrins  que intentaven recollir grans de llavor dins un canonet de plata, s'adormien abans 

que la planta granàs, i quedaven sense llavor i sense dimonis boiets». 

 

 
Sant Joan de Malta (Palma) 



Cerimonial i  festa de Sant Joan a Palma al llarg de la història 

 

La fundació a la Ciutat de Mallorca del priorat de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de 

Jerusalem, posteriorment de Rodes i de Malta,  poc després de la conquesta de 1229-31, 

marcarà en bona part la localització de les festes de sant Joan a Palma. A més, la situació de 

l’església de Sant Joan vora el port i les drassanes, atorga al sant precursor un perfil més 

mariner que a altres indrets de la cristiandat. Així, segons Gabriel Llompart,  “La devoció 

popular de Sant Joan a Mallorca –paral·lela a la de Sant  Joan de Malta, titular de l’església 

prioral- probablement per simples raons de topografia local va tenir molta projecció sobre el 

port mallorquí. La confraria de navegants es trobava des de principis del s XIV sota la 

protecció de la Mare de Déu i sant Joan, i això en un temps en què els patrons clàssics de la 

marineria eren sant Nicolau de Bari (ermita del port de Ciutadella; temple de la platja de 

Barcelona [Sant Nicolau de Portopí]) i sant Elm (ermita de la costa d’Andratx [oratori de 

Ciutat]) (Llompart Moragues, G.: “Festes i devocions santjoanistes”, p. 94). 

 

En aquest sentit, segons l’historiador Antoni Pons, al segle XV l’elecció dels cònsols de mar, 

dos homes "bons e notables" per tractar de les qüestions  derivades del comerç i navegació, 

es feia "en la vigília del benauirat mossen sant Joan de Juny" (Pons, A.: VI, 36). Tanmateix, 

amb la configuració del gremi de mariners, que tenien per patró sant Elm, aquesta advocació 

es féu un lloc i recuperà terreny que abans era de sant Joan, com en el cas dels famosos ‘jaiets 

de Sant Elm’, vells navegants que formaven associació professional en la nostra ciutat, 

primer sota el patrocini de sant Joan, i més tard de sant Elm (Pons, A.: VI, 107). 

 

Una de les notícies més antigues que tenim de la celebració de la festa de sant Joan a Palma 

data de l’any 1429. El Paborde Jaume recull que el 22 de juny d’aquell any es promulgà un 

ban prohibint tallar arbres ni branques dels olms, polls, lledoners ni altres arbres del carrer 

dels Oms, ni tan sols per als focs de la vigília de sant Joan o altres festes (Campaner, A.: 

Cronicón mayoricense, 210). Notícies d’aquesta època, o encara més antigues, des del s XIV, 

recollides de llibres de processos criminals, esmenten ornaments vegetals per a la festa de 

sant Joan, segurament enramades o escampades de murta6. 

Almenys des de la primera meitat del s XV, a la Ciutat se celebrava el dia de sant Joan amb 

una desfilada eqüestre de la noblesa. La Universitat de la ciutat de Mallorca, en els escassos 

llibres de comptabilitat conservats, apunta el lloguer de cavalcadures per als seus 

representants o jurats (Llompart Moragues, G.: “Festes i devocions santjoanistes”, p. 94). 

Aquesta cavalcada de sant Joan, juntament amb la desfilada de la festa de l’Estendard, 

celebrada el 31 de desembre, permetia, com apunta Josep M. Quadrado, la revisió dels 

cavalls armats dues vegades a l’any, per juny i per desembre, “a fin de que no se descuidaran 

en tenerlos aprontados para defensa de la isla los poseedores de ciertas fincas” (Piferrer-

Quadrado: Islas Baleares, 898).  

 

Al llarg del segle XVII, es documenta més amplament la celebració de cavalcades o colcades. 

Una referència prou antiga data del 24 de juny de 1628, quan en el noticiari del prevere Joan 

Fe, hi apareix la següent ressenya: “Sortí la cavalcada del palau episcopal a dues hores de 

dia. Hi assistia el bisbe i virrei interí [Baltasar de Borja] muntat en una mula ornada amb 

gualdrapes de vellut morat  amb serrells d’or i seda, guarnicions morades del propi vellut, i 

ferros daurats. Portava sotana morada i muceta, davall el roquet, i capell folrat de tafetà verd: 

anava entre els dos jurats majors Nicolau Rossinyol Sagranada i Baltasar Serra Parera, el 

regent Vallonga, Joan Mut, Jaume Rossinyol, batlle, i Mateu Reus, N. Puigdorfila, veguer, i 

                                                             
6 Llompart, G.: “Las fiestas populares en Mallorca”. A: Espai i temps d’oci a la Història, p. 86. 



Baltasar Sans, el procurador Reial interí, Francesc Sureda Vivot, N. Nicolau, saboner, N. 

Cotoner, mostassaf i Salvador Armengol, clavari (Campaner, A., 382). 

 

Nou anys més tard, el 1637, el detall més singular de la festa fou protagonitzat per sis galeres 

de Florència, que arribaren a Portopí el 19 i, alguns dies després, “la nit víspera de sant Joan 

feren gran festa de focs artificials i salves d’escopeteria” (Campaner, A., 394). 

 

Sobre la diada de sant Joan de 1684, Alvar Campaner ens recupera una informació que diu: 

“Gran festa, per ser el dia de sant Joan. Molt lluïda cavalgada a la qual assistiren tots els 

cavalls forçats, vestits amb armadures (Campaner, A., 440). 

 

Sembla que l’any 1709, potser amb motiu de la Guerra de Successió, deixà de sortir la 

colcada del dia de Sant Joan; tres dècades després, el 1740, es recuperà la funció, com 

recorden detalladament els cronistes Guillem Vidal i Nicolau Ferrer de Sant Jordi, en boca 

d’Àlvar Campaner: “A instància dels cavallers i amb anuència del comandant General es  

renovà la ja quasi oblidada funció del dia de sant Joan Baptista, ja que no s’havia celebrat 

des de 1709. Muntaren a cavall sis regidors, els quals, precedits dels ministrils i macers, 

anaren a Palau on ja es trobaven els cavallers convidats, i es formà allà la colcada, precedint 

un piquet de dragons d’Oran, al comandament d’un tinent, amb sa música i tambor; seguien 

60 cavallers, ricament vestits, i guarnits els seus cavalls.. Es dirigí la cavalleresca processó 

al moll, al qual feu una volta; quan arribaren a la Llotja, davallaren tots i pujaren a la galeria 

per veure tirar al blanc o a la rodella; ho feren amb sis canons els antics artillers... els quals 

feia 27 anys que no havien practicat aquell exercici... Acabada aquesta funció, assistí SE i 

l’Ajuntament a l’església de Sant Joan, on se celebrà la festa religiosa, després de la qual feu 

la colcada  un passeig pels carrers i places de la ciutat, fins a deixar el comandant general a 

Palau. A la tarda, convidà SE a les dames i cavallers a qui acollí amb esplèndid refresc; 

continuà un preciós castell de focs artificials disparat en el jardí del palau, i acabaren les 

alegries d’aquesta festa amb un sarau que s’allargà fins a les dues de la matinada (Campaner, 

A., 528). 

 

 Cartell de les festes de Sant Joan de Ciutadella (2019) 



La coneguda Festa de Cavalls de Sant Joan de Ciutadella, podria il·lustrar sobre  algun 

altre detall de la colcada que es feia a Palma7. Efectivament, la festa de més ressò d'aquest 

dia és la de Ciutadella, on la Festa de Cavalls assoleix una singularitat extraordinària i, 

com és sabut, compta amb una gran participació i segueix un ritual estricte, brillant i fidel 

a la tradició: Els cavallers participants s'anomenen caixers, i formen una cavalcada 

precedida per sa somereta, un ase muntat per un home que sona el tambor i el fabiol; a 

continuació hi va el caixer fadrí, elegit entre els joves fadrins, que porta la bandera 

vermella amb la creu blanca; el segueix el caixer casat o caixer menestral; després vénen 

els dos caixers pagesos, que són camperols d'edat avançada; segueix un nombre 

indeterminat de genets també pagesos i es tanca la comitiva amb el caixer senyor, 

representant de l'estament noble i cap de la festa, i la capellana, prevere que representa 

l'estament eclesiàstic. La cavalcada, vistosa i habilidosa, compta amb elements com els 

caragols (tres voltes dels cavalls en un mateix espai) i, en es Pla, amb les sortilles i 

carotes, jocs de tradició de torneigs medievals. 

 

 

Sant Joan Pelós 

  

A més del cerimonial cavalleresc, la  festa de sant Joan integrà des d’antic elements del 

folklore religiós. El més important i vistós és la figura de sant Joan Pelós, una de les quatre 

danses processionals que encara es conserven a Mallorca; segons G. Llompart, es tracta d’un 

“comparsa que repeteix la iconografia gòtica del sant sorgit del cerimonial litúrgic de la 

catedral (segle XIV), que es va incorporar a la processó del Corpus tot d’una que va arribar 

a l’illa i que saberen adoptar en el barri mariner els confrares del gremi de boters, veïnats 

seculars de l’església de Sant Joan” (Llompart Moragues, G.: “Festes i devocions 

santjoanistes”, p. 94). Aquest mateix autor proposa que els cavallets, les àguiles, els cossiers 

i Sant Joan Pelós, possiblement formin part “de l’al·luvió de tradicions i ritus que integraven 

el calendari romà, celta o germà i que la serp del cristianisme intentà absorbir, integrar i 

digerir, però que vomità a vegades perquè no aconseguia assimilar-ho”8. 

 

En algunes poblacions aquest personatge surt per la processó del Corpus, però a Felanitx 

encara se celebra el dia de sant Joan: el protagonista és un home jove, que antigament 

anava vestit amb una pell d'ovella sense assaonar i que ara duu vestits més acolorits, amb 

una capa de seda amb franges platejades i una careta que li tapa la cara; balla durant 

l'Oferta dins l'església i, més tard, dansa i bota pels carrers del poble. Els al·lots cantaven 

al seu pas: 

   "Sant Joan Pelós 

   va vestit de seda; 

   amb una candela, 

   agenollem-nos". 

 

 

 
 

                                                             
7 A més, com assenyala el pare Gabriel Llompart, s’haurien de tenir en compte les pintures de festes 

cavalleresques que s’han conservat a Mallorca, “procedents segons pareix de la col.lecció Serra de Gaieta, 

avui escampada, que reprodueixen moments puntuals i feliços del cerimonial cavalleresc que acabam de 

recordar” (Llompart, G.: “Festes i devocions santjoanistes”, 96). 
8 Llompart, G.: “Las fiestas populares en Mallorca”. A: Espai i temps d’oci a la Història, p. 89. 

 



 
Sant Joan Pelós i els sonadors (Felanitx, foto antiga repintada) 

 

La festa de Sant Joan a Palma el 1871, segons el poema de Bartomeu Ferrà 

 

A Palma, l'església de Sant Joan de Malta i els voltants de la Llonja lluïen d'ornamentació i 

fruïen d'animació quan arribava el 24 de juny, en una festa de renom a tot Mallorca. Era una 

de les festes de barri tradicional de Ciutat, amb una estructura organitzativa, un programa 

d’activitats prou ample i una participació unànime de tots els veïns i de molta gent de fora. 

Els versos de Bartomeu Ferrà Perelló (1843-1924), apareguts a la revista L'Ignorància, el 21 

de juny de 1879, amb el títol de "Cançó"9, ens recreen l'ambient de la festa, alhora que ens 

ofereixen una crònica detallista, talment una radiografia d’aquella festa d’ara fa cent trenta 

anys: 

 

La festa començava amb una missa a Sant Joan de Malta, amb la junta de sobreposats o 

vocals de l’organització de les festes al capdavant, presidida pel clavari, que inicialment era 

el tresorer, però que es convertí de fet en el president de la junta. Mentre, el bou que s’havia 

comprat amb les quotes setmanals, cèntim a cèntim arreplegades al llarg de l’any, ja era 

escorxat i es preparava per a l’estufat: 

 

  Ja tenen missa 

  tots els confrares 

  i es bou ja tenen 

  per s'estufat. 

  Es sol se'n puja, 

  bona diada 

                                                             
9 El poema fou revisat posteriorment i el 1926 aparegué amb el títol “Sa festa de Sant Joan” al recull 

Coses nostres (B. Ferrà: Coses nostres. Inca: Ca nostra, 1926). 



  per fer sa festa 

  de Sant Joan! 

 

Les enramades ornamentaven la casa del clavari i d’altres punts importants i significatius, 

com la mateixa església. A més, la gent preparava diversos menjars col·lectius, com el dolç 

anomenat menjar blanc: 

 

  A ca es clavari, 

  una enramada 

  de canyes verdes, 

  hem de posar; 

  i passant llista, 

  de casa en casa, 

  partirem coques 

  pe’s menjar blanc. 

 

Un element del cerimonial de les festes de sant Joan de Palma, de gran tradició i lligam amb 

la història de segles enrere era la presència de les banderes amb la creu de Malta, que 

recordaven l’antic veïnatge, fins a principis de segle XIX, dels cavallers de Sant Joan de 

Malta. Mentre, la murta estesa pels carrers flairava de bona olor i donava prestigi: 

 

 Desplegau bé ses banderes, 

 que avui no hi haurà festers; 

 encendrem ses creus de Malta, 

 que són creus de cavallers. 

  

 Escampau arreu sa murta, 

 que fa bo enmig des carrers, 

 i treis tires de cadires 

 i penjau els reverbers 

 

Una animada vetlada es posava en marxa: música de tamborinos, fabiols i xeremies, 

passejades romàntiques en les quals els jovençans regalaven clavells a les al·lotes, tot 

acompanyat amb avellanes i amb orxata fresca, amb gel provinent de les cases de neu de 

la muntanya,  

  Mentre sa música 

  toc, sa vetlada, 

  dins els bellveures 

  des cadafal, 

  com unes tórtores 

  ses jovençanes 

  cercaran ximples 

  enamorats. 

  (...) 

 

I els fadrins curros 

de la marina, 

menjant vellanes 

a té qui té, 

a ses fadrines 



que se passegin, 

entre sempentes 

daran clavells. 

 

 Perquè els crits d’orxata fresca! 

 i es tum tum dels tamborinos, 

  sembla una gresca 

  de mil borinos, 

i entre tan que van i vénen 

  fabiols i xeremies, 

  quin goig que tenen 

  mares i fies! 

  (...) 

També hi havia moltes proves d’habilitat, com la cucanya de pujar a l’arbre, traques en forma 

de rodelles, balls, corregudes de sac i curses de joies, amb bons premis, i no hi mancaven 

activitats per als més infants:  

  Pujarem dalt l’arbre, 

es reol ja és alt; 

farem teresetes 

a dos cadafals; 

  encendrem rodelles 

artificials; 

llavors tal vegada 

  pararem un ball. 

  (...) 

  — I a sa plaça de sa Llonja 

  han de córrer dins un sac; 

  i, fent bots, tuc, tuc, tuc, tac, 

  ja en mouran de bogiots! 

  No és ver, al·lots? 

  — Sí, sí, sí! 

  I qui primer arriba, 

  se menja es coní. 

 

 -I a s’esquena d’una pella, 

 aferrats amb enclità, 

 decapvespre hem de posar 

 deu o dotze moneots, 

pels al·lots! 

pels al·lots! 

— Sí, sí, sí! 

I sols amb ses barres 

se n’han d’avenir. 

Es tractava de fer les festes ben lluïdes, per pujar la moral col·lectiva de barri, aleshores 

un sentiment molt arrelat, i d’entrar en una més o menys sana competència amb els barris 

veïns:  

  Que ni dins sa Gerreria 

  ni en es Puig, ni a l'Arraval, 

  fan ses festes tan cumplides 

  com la feim a Sant Joan. 



 

 
Plaça de la llonja, al barri da sa Llonja (Laurens, 1839) 

 

A la fi... tot s’acaba: festes passades, coques menjades; però, abans de refredar l’ambient, 

s’havia de deixar ben fermada l’organització encarregada de preparar les festes de l’any 

vinent. La ironia i vivacitat de Bartomeu Ferrà així ho explica: 

 

-I ara que hem partit ses coques, 

 i estam llests d’apareiar, 

 per l’any qui ve hem de nombrar 

els sobreposats, a vots 

— Sí, sí, sí! 

Ara, ara totduna 

podem anar-hí. 

 

 -Mestre Pere és un sant homo 

 que no fa mal a ningú. 

  -Què el nombram? 

  -Què trobes tu? 

 -Mestre Pere, vós feis ú. 

 -No, no, no; no estic per res! 

 -Sí que hu és, ja hu és, ja hu és! 

 

 -Cosí en Tem, tengau bon dia, 

 vós seríeu des millors. 

  -Què el nombram? 

  -Què trobau vós? 

 -Cosí en Tem, vós fareu dos. 

 -No, no, no; no estic per res! 

 -Sí que hu és, ja hu és, ja hu és! 



 

 -Don Ignasi, per clavari, 

 mos hauria de servir… 

  -Què hi trobau? 

  -Que’m deis a mi? 

  -Don Ignasi, diga sí. 

 -No, no, no; no estic per res! 

 -Sí que hu és, ja hu és, ja hu és! 

 

 I, per acabar tot aquest enfilai, sembla recomanable seguir el consell d'Anselm 

Turmeda, savi mallorquí del segle XIV: 

 

  Si vols haver bé i no dan (dany) 

  per advocat té sant Joan 

  totes coses per ell se fan 

   en esta vida. 

 

Les festes de Sant Joan a Palma a final de segle XIX 

 

La revista L’Ignorància al seu primer número parla de les festes de Sant Joan de 1879, 

en una crònica signada per Pere Mateu: “Diu que dimarts qui ve tendrem festa de carrer 

lluida, per Sant Juan. Llàstima que no estiga ja tomat de tot es corter de sa Llonja; que su 

allà hi quedaria una plassa per plantar-hi l’arbre i armar-hi un ball de boleros que no’t dic 

res…” (L’Ignorància, 1, 21-06-79). La setmana següent, la mateixa revista es fa ressò de 

la realització de la festa: “Ja ho deien dissabte passat, que sa festa de sant Joan seria lluïda. 

Tot va anar bé; de lo millor. No tenim notícia fins a l’hora present, de cap confrare ni 

confraressa que li hagen fet mal las cocas y el buey. Se feren moltes serenates a n’es qui 

feien festa i sobretot a elles ¡per paga aquí a Mallorca n’hi ha hagudes tantes de Juanas!” 

(L’Ignorància, 2, 28-06-1879, p. 3). 

 

Diu L’Ignorància, sobre la festa de Sant Joan de 1880: “Ses Festes de carrer  se presenten 

enguany molt animades. Despuis anit, li tocà es torn a sa de Sant Joan, que no és de ses 

que van manco a l’aire, i hi hagué, por supuesto, tot allò de música en cadafal, trui de 

bergantells i al·lotes, vellanes, sobreposats, refresc, etc, etc.” (L’Ignorància, 54, 26-06-

1880, p. 3) 

 

El diari de 17 de juny de 1888 recull el programa de festes del barri de la Ribera, Sant 

Joan: “De hoy en ocho días, que será la festividad de S. Juan Bautista, en el barrio de la 

Ribera, que son las calles de S. Juan, de la Lonja, del Mar y las intermedias se celebrará 

fiesta callejera con los recreos de costumbre, esto es, música, gaitas, polichinelas, cucañas 

y el indispensable baile de boleros en la plaza de la Lonja. Esta tarde al son de una música 

se colgarán banderas en todo el barrio nombrado, siguiendo la costumbre de anunciar esta 

clase de fiestas con ocho días de anticipación” (La Almudaina 17-06-1888, p 3). El diari 

del 23 de juny de 1888 publica el programa dels  balls d’en Gostinet a la plaça de sa 

Llonja, consistent en música europea i espanyola (La Almudaina 23-06-1888, p 3) 

 

El mateix diari  anuncia l’actuació de la Banda Palmesana al carrer Valseca per la revetla 

de Sant Joan: “La Banda Palmesana desde las ocho de esta noche hasta las diez y media, 

hora en que empezará el baile, tocará en el catafalco que se ha levantado en la calle de 

Valseca algunas piezas escogidas en celebración de la verbena de San Juan” (La 



Almudaina 23-06-1888, p 2). Tots aquests preparatius de l’any 1888 resultaren en gran 

part de bades, perquè va ploure i deslluí la festa: “la fiesta de san Juan resultó ayer 

aguada...” (La Almudaina 25-06-1888, p 2). 

 

El diari de 29 de juny de 1890 recull l’elecció de clavari i sobreposats que han de dirigir 

la festa de Sant Joan de l’any 1891: “Ayer por la noche, a los acordes de una banda militar, 

fueron nombrados el clavario y los mayordomos de la fiesta de S. Juan, para el año 

próximo” (La Almudaina 29-06-1890)  

 

La Roqueta comenta l’èxit de les festes de Sant Joan de l’any 1891; en destaca la iniciativa 

del clavari de donar premis als infants de les escoles de la ciutat baixa: “Sa festa de carrer 

que feren a Sant Joan  va esser lluïda del tot. Ademés des festejos iguals a ses altres festes, 

hi hagué ball de boleros; corregudes, focs artificials i repartició de premis a alguns nins i 

nines des qui van a ses escoles públiques de la vila d’avall. Aquests premis foren pagats 

pes clavari de sa festa, D. Pere Martínez i es sa primera vegada que a ses festes de carrer 

s’ha fet una cosa semblant. Per qualque cosa se fan clavaris de qui fa fer”(La Roqueta, 

núm. 153, 27 de juny de 1891, p 3). El diari de dia primer de juliol de 1891, una setmana 

després de les festes, informa de l’elecció de la junta que ha de preparar les de l’any 

vinent: “Anteanoche al son de una música que paseó las calles que forman al barrio de 

San Juan, se nombraron los mayordomos o prohombres que han de ordenar la fiesta 

callejera que el año próximo se dedicará al santo bautista” (La Almudaina 01-07-1891)10. 

 

 
Cartell de la Nit de Sant Joan (Palma,2019) 

 

 

                                                             
10 Per a la nit de Sant Joan a l’actualitat, vid. Valero-Bueno-Font: Les festes a Palma. Història, tradició i 

vigència. Palma: Ajuntament, 2010 
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