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MAGIA I MISTERI DE LA NIT DE SANT JOAN
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Sant Joan as una festivitat molt assenyalada a Catalunya. Potser no

tant el conjunt de les terres hispaniques. De Joseps,Joans i Ases,n'hi

ha a totes les cases. I s6n ben pocs els qui es diuen Joan Evangelista:

el deixeble preferit de Jesus ha perdut terreny en benefici del Precur

sor,del batejador del Jorda.

Possiblement no hi ha cap localitat ales terres catalanes que,portant
l'advocaci6 santjoanina, ho faci referint-se a l'evangelista. Fins i

tot en algunes contrades a aquest sant, que els quedava lluny, en deien

Sant Jaan de les moltes lletres. Es el Baptista el qui ha donat el nom

a Sant Joan de Vilassar, Sant Joan d'Eivissa, Sant Joan d'Alacant, Sant

Joan Despi, $ant Joan de l'Erm. A aquest sant en alguns indre6s li diuen

Sant Joan de juny. I en dfaltres indFets, Sant Joan Faver, 0 de les faves.



da de les quatre estacions , han estat de sempre assenyalats i la sa

viesa popular en rete les dades relacionades amb la llum natural, i,

per tant, amb la duraci6 del dia liFer Nadal, un pas de pardal", vol

dir que entre el 21 i el 25 de desembre hom comenga a abandonar 818

dies mes curts de Itany•

t •

...--,

La festa del Baptista se celebra, endemes, santo-�
ral, en un dels moments m�s vitals de ltany, al solstici d'estiu.Com

sabem,hi ha quatre posicions de la terra en la seva brbita que deter-

millen qliatre instants crucials de l'any :dos equinoccis -un de prima

vera i un de tardor - i dos solsticis -un dtestiu i un dthivern. Aquest

quatre moments, que amb hores de m�s 0 de menys corresponen a 1 t entra-
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Si aquel£ solstici d ihivernraetermina el pas de l' equador,-·diriem-

a partir del dia mes curt de l'any i per tant la nit mes 11arga,

e1 seu oposat, mate�ticament col.1ocat sis mesos mes en11a, es 1a
,

que comunamerrt anomenem Nit de Sant Joan,que tampoc no es exactament r

_ el dia 24, sin6 que aquest solstici correspon a la nit del 21 al 22
I

(..) de juny: es el dia mes llarg de.l'any a , per tant, la nit mes curta.".

I aquesta idea de petita passa, de dia curt, contrasta amb e1 que es diu

de la festa de Sant Joan : Sant Joan, e1 dia m�s gran , 0 be Sant Joan,

una passa de gegant.
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Aquests diesr5C1t
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�.' ,;;3 ens reunim, quan .Le s
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s n j a torrades, i el sol aenyoz-e ja dalt del eel al

llarg del dia,quan la posta i el crepuscle s6n llarguissims. Una d'a-
I

questes nits, dones, la del 21 al 22 s'esdeve el solstici d estiu,i
,...

entrem en aquesta estac�6: quan Shakespeare,l'autor angl�s, va escriure

la pega teatral que es coneguda,amb el nom de IIEl somni d'una nit
u

1

d'estiu, volia dir el somni d aquesta nit mes curta de l'any,i aixi
r:

ho diu el titol, intraduible,en angl�s •

.J.:ots els pobles han celebrat els solsti¢is d'estiu: es al mateix

temps una confirmaci6 de la primavera que ens ha acolapanyat durant

tres mesos i una salutaci6 de benvinguda a l'estiu. Dins aquestes cele-



bracions es col.loquen les commemoracions de la Nit de Sant Joan, que

tenen ,com veurem immediatament,una significaci6 poc religiosa en elles

mateixses: m�s aviat recorden festes paganes, antiquissimes, i compDr

ten una seguida de practiques poc 0 molt magiques,i de supersticions.
Qui no ha saltat fogueres ,la nit de Sant J·oan ? Qui no ha f'et- c6rrer

espetegaires entriquells per entre els peus esverats de la gent, qui no

ha engegat uns coets,qui no ha enc�s alguna torxa? Aquest �s el m�s

perdurable signe de la nit de Sant Joan. Perb, endem�s,hi havia,abans,
unes cerimbnies m�s recatades, m�s individuals, consistents a anar a

plegar 0 collir herbes ,unes herbes� determinades,que calia collir pre-·

cisament aquell� �it 0 la matinada del dia de sant Joan, i que tenien

,collides aixi, virtuts curatives, sanadores 0 miraculoses ••• Iencara

hi havia tot de signes relacionats amb les aigtles. �riple intervenci6

de IThome en contacte amb e�s signes magics d'aquesta nit: el foc,

l'aigua, les plantes.

Tenim molts de treballs escrits sobre aquesta festivitat i les res

tes magiques que en queden: potser el treball m�s complet, i en el qual
em base per plantejar la continuttat diaquesta conversa �s el de Josep
Romeu i Figueres.

,
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De vegades, com mes arrelat esta un costum en l'anima d'un poble, mes

dificil es d1escatir-ne l'origen. tii va haver una �poca, en la histbria

eels europeus, a la desfeta de l'Imperi roma, en qu� tot va quedar des

ballestat i deslligat, i les tradicions mes antigues convivien amb les
-

cristianes, iamb les mod'i.f'Lcadee. perh se �ns van perdre els fils que

haurien pogut explicar l'origen de molts de costums. Sigui com sigui,

aqui estem, amb unes celebracions santjoanines per ales quals no hm

ha explicaci6 totalment satisfacthria. Ara, les celebracions hi s6n i

dels tres vessants que prenen, aigua,plantes, foc, el del foc es el qui

mes es mante,possiblement ani.rna.t per lr-.-entusiasme de la mainada i el

sentit fortament arrelat de La 'tradici6.

En efecte, encara avui les fogueres de Spnt Joan tenen tot el favor

de la gent. Les fogueres mobilitzen unes setmanes abans les criatures,

que en colles diverses fan la capta : hi ha res pel

foc de Sant Joan? I van aplegant caixes, voves, estelles, fustots veIls,

finestrons corcats,fins i tot algun moble inservible, canyes i'brossa.

:.Cot cremara la nil; de Sant Joan.
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La revetlla de 3ant Joan de l'any 1798 va inaugurar-se a Bar

eelona el Passeig Nou de l'Esplanada, on,degut a l'espai gener6s
que oferia s' hi va celebrar La revetlla a parti:b d'-aleshores i

fins que e1 Passeig de Gracia el va substituir.La gent
�

- la data d'inauguraci6 amb el nom que Ii do�,i amb el

qual �s conegut encara avui : Passeig de Sant Joan. Amb aixb

no feia altre, el bon poble,que honorar un sant venerat ja quasi

supersticiosament des de molt antic

Si vols haver b� i bon any

per advocat t� sant Joan;

totes coses per ell se fan

en esta vida.



A La ruralia cr-emar-a a places, eixides, ravals, en un

enlairat, lluny de pallera. Cremara

la
a-'-eres

amb espurnes vermelles i blanques
amb guspires violeta,contra el eel estrellat ,violentment animat, de la n

nit de juu;.. (A)
leIs infants,i els grans i tot, saltaran la foguera. La foguera de'Sant

Joan no seria tal com �s,no correspondria a la liturgia que ha desenrot

llat, si la foguera.no se saltes. I mentre se salta hom diu -0 deia� mig

cantant,la tornada que explica un dels aspectes amagats diaquests foes:

Sant Pere bon ho�e, 3ant Joan bon sant

guardeu-nos de ronya i de tot mal

Llavors trobem, aqui,una barreja de c oatrum pagana , saltar un foe,' amb
,

unes creences religioses:que el sant guarira de ronya, una malaltia molt

fstesa abans. Sant Joan, fixem-nos, va aliat amb Sant Pere, i s6n moltes I

les cangons i no menys els refranys,en qu� els dos sants apareixen, com

formant,entre els dos, un escut protector,o b�, simplement, hom col.loca

va els dos sants apropats, com estan al mmihmmarm calendari

Per Sant,Joan les garbes al camp

per,Sant Pere les garbes a l'era

A Sant Joan ves-li al davant, a Sa�t Pere ves-li al darrera.

Rr b 2 , e 5
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Sembrar�s quan voldr�s perc per Sant Joan segar�s.
Pwr S.J les garbes al camp, per Sant Pere les garbes a l'era.
Per Sant Joan, agafa e1 volant.

Selnbla- que aquests sants siguin intercanviables,perqu� van junts
ales invocacions, als refranys, i les respectivEs festivitats se cele-

bren per l'estil : hom fa fgueres, .me1:ia coca, fa r-evet LLa ,

Recordo, de petit, els foes de Sant Joan en un poble als limits de

la Segarra i l'Urgell,quan la marinada ja perdia el buf, i se sentia el

contrast entre 1
i

e�calfor del foe al davant, i la fresca de la nit al

d?rrera : perb no trobo esmentat en els tractadistes el costum, presen

ciat a molts pobles de la Catalunya occidental almenys,de saltar els

foes amb picarols 0 cascavells trets dels collars i guarniments dels

animals.

Aquelles fogueres, qui les hagi viscudes amb tota la seva esponta

neitat ,no Les pot oblidar. Hi havia compe't encLa entre fogueres i fogue

res.Vejam qui feia el foe mes gros. Bls dies anteriors, calia vigilar

el material acumulat ,no fos cas que els de la colla rival ens el pren

guess in.

Hi ha diverses formes de fer el munt per cremar. Generalment el

fustos



Aquest munt� un cop aclofat per la mateixa' acci6 combustiva del foc,
no era dificil de saltar. Fins i tot les rninyones el saliTaven,i era
llegenda ben creguda per la gent que si les guspires'no els arribaven

a la fimbria de la faldilla 0 no deixaven cap crernall a la roba, @s ca

sarien aViate

I,

perb en d'aatres indrets, la pila per cremar tenia forma, una inten

ci6 de forma: no s6n rars els indrets on hi havia un pal ver�ical al

bell mig, semblant al pal de guia dels pallers que veiem per Vic i per'
les terres gironines. Aquest pal anava rematat amb un objecte estrafo

lari un ponedor de coloms, un coixi,una cargolera a, -a Vilafranca diu

que ra obligatori - un cove.

Aixb ens emmena a parlar dels pals,dels'pals plantats a terra i des�
tinats a ser cremats. Hi ha molts pobles, particularment a muntanya,on
el costum era d'anar a tallar un bon arbre al bosc i estellar-ne un '

cap, introduint de s pr-e s en els taIls fets tot de teies a·tasconades 0

clavades per tal que aquell cap,aixi farcit, i que seria el superivr,

cremes amb bon delit la nit de Sant Joan. Aquest pal ,record dels pals

"



florits de les antigues festes de mai
,
elebrades a tota Europa, rebia

despres de ben plantat i af�rmat, tot d'objectes -majorment llenya mes

petita, falgueres seques, ginesta, bruc,etc. al voltant. Reus aci la

que en molts de pob�es era foguera central, diguem-ne col.lectiva. Fixem

nos com aquest rite del foc te un caracter col.lectiu, hi participa tot

el poble, tant si �s a travts de diverses colles i diverses fogueres,

comfsi es amb foguera dnica i pal al mig com als pobles del Pallars,

de· la l'Alta Ribagorga 0 de la Vall d'Aran.

AlgU pot perguntar quina relaci6 hi ha entre aquestes festes i les

cremaes de Sant Josep a Val�ncia,Les falles de Sant Josep s6n,evident

ment,posteriors ales celebracions de la nit de Sant Joan. Ara, tambe

poden interpretar-se com Una festa d'introducci6 de la primavera. On

podem conf'ondre'ns es_ el el nom. �lla�Examine�lo.
Bn catala, ja des del segle XII 0 potser l'onz�, existeix la parau

la falla. Falla,vol dir torxa, bast6 0 manat de sUbstancia cremadora

encesa. La torxa oli�pica seria,doncs, una falla. Lea torxes deis patges

del seguici dels nostres Reis d'orient serien unes falles. El que no es

la falla es una foguera esta-tica, perb a Val�ncia ha pres aquest nom.
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de l"ortuna e Prudencaa , ja ens diu, quan vol explicar que per determinada

cLr-cumstanc La es va posar to"!; vermell,que "aemb.Lava que amb una falla

m'hagu�s hom donat en La car-a'", on es veu clarament que falla vol dir tor

XIV, Bernat M !;ge, en eL seu llibrUn gran -escriptor catala-del segle

xa transportable,manual.

N'hi ha de moltes midesm.des de les del tamany d'un brand6 0 ciri de pro

cess6, fins a les que ,fetes amb un tronc d'uns dos metres de llarg pesen

prop d'un quintar. La ra6 d'aquesta va+ietat resi4eix precisament en la

la mobilitat d'aquestes falles, 0 IIfaies"com diuen al·

EI poble m�s c�lebre per les seves falles �s Gilt -als mapes Isil

situat a la caRQalera de la Noguera Pallaresa, en uns paratges de bellesa

que N'�LJa. f-et1a. Veu.(e)" s-i no hi heu estat. A Gil el riu fa dos bragos
i del poble deixant-Ia en una-ilIa on hi ha una plaga
i l'esgl�sia parroquial. A un quilometre m�s al sud del poble, sola i

abandonada,hi ha l'esgi�sia de Sap.t Joan de Gil,i a la vertical del po�
ble, vers ponent,una muntanya anomenada del Faro. La vesprada abans de

sant Joan els joves del poble pugen al tur6 esmentat i hi preparen una

pila d.e llenya. Endem�s,cadascun pren la seva falla,que ja tenien prepara_



da de feta dies,p�
-

tal que fos ben seca. Aixi esperen �ue,a la plaga
del poble, arribat el moment, el batlle encengui la falla fixa

o "haron-pal central- que il.luminara,· com una immemsa torxa, el..,_",. _"._

El� joves, aleshores, encenen al seu

i hi acosten les falles respectives, les quaIs aviat comp ,rtcn una boja
fantasia de llums mbbils. Llavors comenga el descens. Agitant les fa

lIes per damunt de llurs caps 0 llangant-les pels trenca-focs i barran

cades ayall i recollint-les mes tard,els joves fallaires van acostant-se
. \

el poble j141tant ells i falles. Aquesta festa/aquesta celebraci6 no es
\

exclusiva de Gil, sin6 que a la Vall d'Aran tambe es feia,i a la vall

Manyanet. En arribar al poble es pro?-ueix allb que se'n diu

"c6rrer les -falles�,go es moure-les pels carrers, amb una visita obli

gada a Sant Joan, l'apartada esglesia rornanica ran del riu. AlIi fan

a tocar la porta de l'esglesia dient aquestes estra-

ny'es paraules :

Tu ho vas fer jo tambe ho faig,

i ret6rnen al poble on llancen les fa'lles al lfim ,eu del haro,per fer
la definitiva foguera� Llavors hi ha una vesprellada 0 tiberi de coca



i vi bo.

Hi ha una eerta barreja entre les f'oguar-ee -0 foes-com eomunament s6i1
- i les falles. Les fogueres eren saltades en molts d'indrets,

� a voltes, les saltaven set Vegades. A Sarroea de Bellera les fa-

peu del haro constituien una i'oguera que la gent salva-

va nou cops • Aquesta persist�neia dels digits -set, nou- la trobarem en

parlar de l'aigua • Afegim,encara que a la foguera que tot el poble con

templa, era costum d'acostar-hi els infants petits,i,prenent-los per les

aixelles, sells aixeeava i sells feia balaneejar per damunt del foe o_rle

les brases tot dient : Sant Pere,bon home, S nt Joan bon S t �aemm
.

q

feu-me 10 gregori ( 0 antoni,o rafael 0 Josep Mg)
ben gran.

Tot aixo va relacionat amb la eree�9a que aquests foes tenen quelcom
de magie, que pos�n bo de molts de m.ale i fan cr�ixer les culatures for

tes. No �s la intervenci6 de Sant Joan,especifica,�s J,.a �gia d'aquesta
nit, i les f6rmules en qu� interv� el nom de Sant Joan s6n, evidentment

posteriors a 1 I adoraei6 del foe,ales festes pagane s d"on tot deriva , M�s



aviat toot a.Lxo de sant Pere i de sant Joan sembla una transaccio, un

compromis entre tradicio pagana.i santoral cristia.

Tamb� �s curios que en diversos indrets de Catalunya i de Th�llorca,la

gent prenia un cremall, -encara f'umejant,de la f'oguera,i l'anava a ente
,

rrar al seu hort en la creenga que no hi'hauria plagues ni besti�' de-

voradores dels planters, etc. Jo hi trobo una mica de relacio amb

, Ets bo Lca 0 f'ormiguers, com en diem a Lleida. SEl¢lpre,al fons del fons,
el sentit purificador ,caJiritzador del foc.

No podem,pero,oblidar que la Festa i 1 a revetlla ens arriben carre

gades de la impregnaci6 cristiana: Sant Joan es la lImn, at"l'l:b la llum
�

es identificat en el cant del Benedictus,en boca de �acaries ,pre-

nent La frase de Lluc l' evangelista tt Sol ixent a les �_aJlureslf,
(I.78)

Igualment,quan encenem una flama simbolica,ho fern per Sant JOan,i
ales altures la flama del Canig6.



mentar una estrofa de Mossen Anton Navarro, poeta de
---

la pri-

Abans d'aoabar aquest oapitol de les flames fixes 0 m6bils, vull es-

I

mera me itat d aquest segle, que oanta els fallaires de l'Alta Ribagor-
,

ga: Amb les falles afla�es triomf"alment anem �assant,

p�r oingleres i oollades

Som l'ale de la tempesta

som l'olor de la ginesta

10 Pirineu despertant.
som 10 ritme de la festa,
de la vetlla de 8ant Joan.
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v tr-tnrt s curatives per al fetge, la pell 0 el pafdozr, 0 el mal d orella.

Tot aixo s6n restes' de les mes an�igues creences i tradicions.

Els pagans ja adoraven l'aigua, les aigtles, i els saatuaris, situats

a les valls, tenien complement ritual en les cerimonies fetes ran del
riu 0 del llac.

Segona part - Les aiglies.

-Per contrast, una festa que te tant a veure amb el foc, _te tiambe molt

a veure amb l'aigua. I no pas que aquesta hagi de servir per apagar les

flames que abans hem enc�s. �s tract a d'una tradici6 paral.le'a. Es

innegable que l'home ha donat de sempre un gran valor a l'aigua, i l'ha

considerada, com el foc, purificadora, pero,endemes, font de vida. Hi

ha dos aspectes relacionats amb qualsevol creenga en l'aigua : la pu

rificaci6 i la profilaxi. fotes les religions han conservat signes de

purificaci6 material en qu� hi entra l'aigua, des dels banys dins el

riu Ganges, a l'India, fins al lavabo dels ofic:lants del nostre ritus

catolic. No hi ha monestir sense fonts i brolladors, i en alguns casos,

com a Poblet,brollador i lavabo s6n una mateixa cosa.

L'aigua, sempre, sempre, te alguna qualitat,o Ii as atribuida. Com

sabeu, no podem anar en cap pobbe que, si tenen una font natural 0 una

deu amagada en un bosc prop;er, no ens diguin que aquella aigua ta unes



Veiem, dones, que l'aigua presenta dues cares: la purificaci6 i 1a

prmfilaxi, 0 sigui l'aspecte higienic - material i moral - i la pre

servaci6 de malalties. Algd ha volgut veure,en aquesta persistencia
,

en el culte a l'aigua un enllag amb les cerimonies del baptisme al Jorda

i per taut una vinculaci6 d'origen amb el propi Sant Joan. Que algun
sector de creients s'ha adherit a aquesta interpretaci6 ho prova e1 fet

que a l'Edat mitjana se celebraven banys la nit de 3ant Joan, a vega-

des en aigua beneita,i els concilis ho van prohibir. �ixi, dones, uns

cristians es "rebatejaven" a llur manera la nit de i:3ant Joan. Tamb� ,en

algunes viles, la gent es llangava aigua-amb pots 0 salpassers 0 xerin

gues ,- en trobar-se pel carrer: hi ha un record figurat- del bateig, in

discuGiblement, pero aixo s6n formes, no expliquen l'origen del culte

a liaigua la nit de sant Joan, que �s molt antic. Tant, que ja deu v�nir
c _

-

de Le s creences or-Lent a.Ls , que que 1
i

aigua �s l' origen de la vida

11element primordial dlon prov� la vida ••• i ra ho diu la ci�ncia,tamb�.
La relaci6 de-Is pobles amb 1 'aigua �s constant: pensem nomes en les

pregueres antigues per demanar pluja. A Russia, diu que antigam�nt, per

invocar-la pluja, llangaven al riu el

poble •••



desaparegudes' nomes en resta un/la de la placa del Duc de Medinaceli,I

vora Colom.
(

La Qreenga en el fet que la boniquesa del cos i del rostre s accentua
""

si la dona es renta 0 entra en contacte amb l'aigua aquell vespre es

hi ha l'embelliment del cos. A Barcelona era costum de'rentar-se aquella
I

nit 0 a 1 alba, -sempre abans de sortir el sol- en algunes fonts avui ja

prou pagana en el seu enunciat i embolcall per insistir-hi. Algunes no

ies passaven un rierol a peu descalg, d'altres es fregaven la cara amb

aigua recollida al punt de les dotze de la nit i recitaven :

Sant Joan Bapt Ls ta apo st oL i evangelista cD
per la virtut que Deu us ha-dat

feu4l1e tornar mes maca que no era l'any paSSEl:t.

Els cabells rentats aquella nit :m.a�ica s6n mes llargs'i sedosos,abundo

sos i envejables. Naturalment, moltes de Ies accions de rentar-se parts

del cos, cara 0 cabell,demanaven, com contrap�s del seu origen supersti

ci6s, el senyal de la creu.

li �ei!� �, la noia que feia gOig,de l'aigua no en treia altre que

mes neteja ( me lavo con agua clara y Dios pone 10 demas) Quant a la que,

no era afavorida,no sabem si l'aigua diaquella nit Ii esborrava taques de



Tanmateix ,mes enlla d'aquestes jugades de mal gust,que tenen un to

barbre, perqu� la llegenda no ens diu com sortia del riu i del llac

e1 po'br� vianant, queda I' eLemerrt de purificaci6, de bany ritual, que

l'aigua comporta, i que representa el pas d'un esbat a un altre. De

la impuresa del pecat a la netedat del post-baptisme de liaspirant
a cavalIer medieval que vetllava les armes,a cavalIer complet,una ve

gada el cerimonial havia compr�s tambe el bany : com tambe l'antic

bany de la donzella-nuvia.

Ara, dins la nit de Sant Joan, quin paper hi representa l'aigua ?

Independentment de banys 0 ablucions diverses, l'aigua ,aquella �it,
segons antiquissima tradici6, te unes virtuts que els altres dies de

, -

l'any no p 33ee.l)( : a) treu malalties (reuma, r-oriyaj ner-pe s ) molt

comunament de la pell b) d6na bona sort,prepara per a tenir �xit en

la vida c) atreu la fortuna material. Gairebe podriem dir salut,diner
.i amor ,

El contacte amb l'aigua la nit de §ant Joan pot ser precisament

una rentada 0 un fregadis momentani. Sobre el guariment de malalties



tes deus d�aigua,cosa que a-la plana no ocorre. Aixi el coetum de "fer

les nou fon�11 que no semIre era anar a cercar aigua, sin6 a vegades

beure'n, era precticat a Sarroca de Bellera, al se tor occidental i a

Planoles, a l' oriental.

En d'altras indrets hom preferia Ie invocaci6 i acostament a la roseda

que no pas a l'aigua corrent 0 entollada. Aix1, paral.lalament als cos

t�ms de beure aigua, de llan9ar�ne, de ficar-hi en ramulI els peus,etc,

hi he el de passejar per un prat humit de rosada a ltalba, 0 fins i

tot ajeure-s'hi,i diuen que aixb guaria fins i tot de rauma.

di� � l'aigua aquella, an reg?r clavells, als feie de set colors.

No podem dir que la cose no sigui poetica. Naturelment, aqueets costums

s6n m�s aviat visibles a muntanya, on els pobles poden disposar de mol-



-,

hi veien,eom en un mirall, e1 vel 0 ret que portarien en cas.r-s�o el

vel mes esp�s de mo�ja si aquest era llur desti.

I,

1a pell, pigues,i li transformava en somr�ure captivador-la mitja ganyo-

ta. 1\1- •

t dr t t!�atura1ment, Ja en en eu que es em entran en un altre terreny, mes

frivol :era inevitable. No solament l'aigua,per la virtut miraculosa que

te aquella nit i matinada,fa tornar mes bonica, sin6 ,ue arrossega poc

o molt pel cami de les amonestacions. Una cosa es que la roba rentada la

nit de �ant Joan quedi mes neta que les altres dates de l'any: una�
cosa es que �a'Fell millores; i una altra molt diferent es que,llangant
.un gibrell d aigua des de la finestra, si el toll format era trepitjat

r. •

per un home, senyal de caaamerrt proper. o.Ji una noia travessava un corrent
.'

d aigua amb els peus descalgos i mentre ho feia sentia cridar el nom d'un

home, aqu 1 nom tindria tambe el marit que li tocaria. I moss�n Jacint

Verdaguer conta que les noies ,mirant aque11 vespre l'aigu.a del riera1

I,

Recordeu-que el foe era saltat set 0 nou Ve}ades, en alguns 110cs ?

Donss amb l'aigua passava semblantment: en alguns indrets era costum dian
anar a fer Le s nou fonts, go �s,a buscar aigua de nou fonts d.Lf'er-ent s

o be de set. A Ma11orca, si es prenia aigua �e set fonts� pous,mes ben



Tereera part Les Berbes

•

Les herbes han estat des de les epoques m�s reeulades de-la

historia, el primer element guaridor . No te res d'estrany ,dones,

que tambe la nit de Sant Joan,la nit magiea, es barregin els ele

ments positivament euratius de les herbes amb les atribucions de

virtuoses,sobrenaturalment dotades per fer el miracle de tornar

la salut i, posats a fer, millorar el posat,la graeia iml pamet

de les fadrines.

En primer terme,com a condiei6 de partida,les herbes han d'es

tar banyades de rosada. Aquesta �s una canjd.nei6 que t� a veure

amb el tema de l'aigua. Hi havia herbes que calia collir en nit

tancada i d 'altres en fer-se de dia .Totes ,pero, s6n herbes

"



gola,ruda,falguera.

perb com ja saben

11,8 falguera ,-en aquestes latituds

dant on hi ha humitat� 18 gent creie

per qua-

litats que de�ades buscsr1em en

pla ntes pero enm�-ats d�ferents.

El dis <tb San; 'Joan -les herbes tenen virtut,
/

diu 113 cang6 • Aquestes harbes s6n 1a sempreviva, el peric�6, la
6fuamilla ••• perb de fet hom collis-una mica de tot: esp{gol, fari-

que tenia virtuts preservatives de malures referides als animals de
..

corral,i aixi la falguera colli_ds aquesta nit de S�!lt Joan era pen-

jada a 18 cort dels porcs i els preservava de pestes.

Hem entrat, doncs, en el tercer i u1tim aspecte de l�s creences'i

practiques de 1a nit de Sant Joan: el botanic. Aqu1 113 fantasia i

La barreja de crftdulitat amb 1"eali tats comprovades �s molt rica:

de sempre ls gent,especia1ment a1s medis rurals, ha fet remeis 13mb

productes naturals,fins i tot hi ha tota una branca de 1a fammacopea



parreguera amb roses volis dir que la noia era molt bonica,una canya

i fulles que 18 nois era rQndaire, la pres�encia d'un sarment,indicava

aue tenia tendencia al ma '\, branques de cirerer, llamine�a, ortigues,
rabiUda •••

que 'recolza estrictament en les herbes •

Juntament amb l' aplegament d ' herbes diverses, hi hava.a La corrrecca.c

tamb� aquella n�t, del que se'n deia la bonaventura, 0 sigui uns poms

que portaven sort i estaven constituits per floretes del camp e�bolica
des amb fulles de castanyer. Tambs es feien creus que es posaven al cos

t's del llorer 0 palmQ;. de rams ales portes ,part de fora, per tal que

Sent Joan protegis le casa i la lliures de bruixes.

La carlina -collida quan sortis el sol- i la flor de aaUc tenien tamb�

propietats, m�s que medicinals, magiques.

Anecd6ticament;direm que an alguns indrets els nOis col.locaven rams

a la finestra'de les nOies,per'b aquests(���rams segons llur consti

tuciO volien ser un retrat moral de 18 noi8 : aixi, una corona amb e6-



Com podrf em exn'l.Lcar--nos tanta super-e tn.c Lo , tanta creenca popular,

tanta Lnf'or'macf.c , veri table 0 f'a.laa , sobre tants de .fenomens rela

cionat,. amb la nit de Sant Joan? Hi ha uns elements que no fallen:

son els antics rites heretats per tots els pobles eruopeus i refe

rents al culte del sol, del foc i de l'aigua : que el culte del sol

no te res a veure amb la nit,-precisament-es veritat: nomes trobem

una planta que hagi d'esser collida amb el sol eixit, la carlina.

En canvi el culte a l'aigua es tipic( dels pobles primitius europeus

que sempr-e han cregut q'ue als gorgs, les fonts, els rius i els estanys

h'i h
0' A ° •

f b
° ��l�A-0

i tl aVlen essers maglCS , goges, nlm es,o rUlxes l ma s esperl s.

El foc ootser. �ra en a uesta trHdicio per dos motius : un es molt

antic,ve de La J3ii5ti�. 'q-uan Maria diu a La seva cosina Elisabet,com

podra ajudar-la quan hagi d 'infc�ntar, Elisabet contesta que f'ar-a en

(� erre una foguera en un tossal i la Verge sabra per la resplendor
q e ha aLanar-hi, aue ha arribat l'hora de desl1iurar ••• el que

serkLanonenat Joan.
Aquesta foguera seriaencara, doncs, representada avui.

,

L' altra exp'l.t.c acf.o 'fU:O\.i'e.. ,lels qui s' afilien a La creenga en

un antic culte adoracio del foc,



la qui assenyala que aquella nit , enduts per la 11L�ia, els mals es

perits i les bruixes infecten l'aire, i cal uurificar-lo amb fogueres,

-el foc sempre ha estat cauteri-; d'aqu� vindrien els focs de la nit de

de Sant Joan.

Finalment ens caldra referir alguns aspectes del tracte social entre

nersones relacion2.t amb la festivitat de Sant Joan. Alguns contr-ctes

d'arrendament es desfeien aquest dia . Com seb�, els pastors a�ro

fiten i encara, mes q_uan hi ana,ven a peu, aquesta diada per traslladar

els ramats a muntanya.

Quant ales coques, no son altre que la transposicio a un pIa social

general, del "ostum de menjar queLc om -pa, formatge i aiguardent-" 7I

tot esperant el moment d'encendre els fo�s per ales falles, 0 e, en

reunir-se tot el poble entorn de la foguera definitiva. Si hi havia

confraria de Sant Joan, eren les confrares 0 majordomes les qui feien

pastar les coques, bunyols, etc. Hi havia tambe rifes. I moltes al:fres

practiques que peria inacabable de dir.



moria, que resa:
N

.
- "

0 11 h8.n valgut totes les herbes de Sant Joana".
o

,I,

Arl1 4ct,�� I� de- /1- ��-i t.I(�dete;�) 4

preparaci6 de les herbes remeieres, hi intervenia tambe l'aigua

Per aixc ,degut a 180 quanti tat de plantes, herbes i flors que es ma

nejaven aquella nit, totes elles amb virtuts medicinals atribuldes,

hom va treure La di ta, ouan algli continuava amb una malaltia 0 en en; a

En la

-oer tal com s 'hi feien infusions 0 es deixaven en mac er'acLo , sixb si,

a sol i serena.

Era aquest el temps de fer ratafia, la bona beguda tan popularitzada

a.Ls nostres pobles, .oe.r a la qual les receutes son mu-ttinles, -perc que

comT)onen sempre a base de nous verdes,orenga, Maria Llufsa, i menta,a

mes de l'anls 0 altres ingredients.

L'exces de la credulitat es donava entorn de la falguera, que ja hem

esmentada com p�nta que es posava als corrals per puarir els animals

o nrotegir-los de malalties 0 nafres. Be , se li atribula una altra

virtut i es que aquella nit desprenia un polsim d'or,i es podia re

collir cbmodament 'a c ondti c Lo que de spr-e s la persona en questi6 no es

tombes ni gires el cap.
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I hi ha paganisme: �s una nit entre po�tica i barbre, luxuriosa i bene

factora, ealenta, encesa, porta de l'estiu i del destravament. Hi poden
passar miracles i s'hi poden deaplegar llic�ncies i barbaritats:

assimilades per les religions digue�ne,establertes • Aixi, el foc no

manca a cap litdrgia,la cathliaa,que no solament enllumena mitjangant
el foo- llanties i ciris- sin6 que crema i purifica amb l'encens. 'Aixi
liaigua �s utilitzada en el bateig , i com a sanyal de netedat,si vo
lem simbolica,una abluci6 en petit que �s la presa d'aigua beneida.

Quant ales herbes forman part, en llur majoria, del repertori de re

meia veritables,en tot allo que faci refer�ncia al guariment 0 mil1ora

ment d'un estat patologic 0 de nafra :l'aigua timolada continua tenint

les mateixes vtrtuts que abans: i les infusions d'herbes tonificants 0

sedants,tamb�.
Pero �s el misteri global de la nit,el que resta per explicar. De molt

antic, el miracle ja era considerat pel fet de la pres�ncia de la nit

m�s curta-amb el dia m�s llarg de l'any ( repetim que per a aquests efec

tes tant se val el dia 21 com el 24 23); aquesta nit tot �s magic:les

mirades, les metamorfosis,la mateixa brevetat del son.



En resum, ens trobem,davant la festa de Sant Joan ,amb una· barreja molt

tipica de les festivitats de signe acumulatiu, en les quals han conver�

git rites antiquissims, costums particulars esdevingudes generals, i cos

turns generals universalitzades per determinades cre�ncies magiques 0

religioses •

.
Hi ha el pal -en aquest cas suport central de la pila a cremer 0 falla

fixa central- que recorda els pals i les creus de maig -go es, d'entra

da de la primavera, que se celebraven a Polbnia, Alemanya,RUssia,a tota

l'Europa humida. Hi ha el foe, que es $igne de purificaci6, costum molt

antic. Hi ha l'aigua, que es tamba indicaci6 d'entrada en un altre g�ne
re de vida que ,no el que duiem abans. I hi ha les herbes,la botanica

mira�lera, que era abans plena de virtuts magiques.per obra dels esperits
del bosc,les bruixes i els gambusins; perb que,despres� sense treure's

aquell signe magie, la pietat popular i les ganes de quedar be amb la

carcassa de la religi6 incorporada atribueix a Sant Joan: com si diguessi

ss�m,les herbes s6n magiques,perb els manca el detonador; el detonador

as la nit de Sant Joan.

Les mes antigues formes de culte ales coses naturals han anat essent



Una �gia capag de la poesia mes refinada 0 de la brutalitat m�s palesa:A Paris en temps de Lluis XV, era costum de penjar del pal central dela fogl.lera que muntava lla munj.cipalitat, un sac p.l,e d�' gats, els quaLeen cremar-se el cuI del sac en un moment determinat,queien a la foguera,i els crits que feien i els miols desesperats eren considerats unora.ament insubstitu!bIe de la nit de Sant Joan.
Pez-o nc saLur-es ens que dem, avuf, , amb l' enc fs de Joverrtuf que tota aquestanit desvetlla. Amb la fina percepci6 de primavera mesclada amb estiuI

.

/que s arrossega pels nostres sentits. Aixi ho endevinava Tomas 'Garces
en el

"

seu llibre "Vint Cangons ":

Perqu� es nit de Sant �oan
la gent hi dansa a I'entorn
hi ha'l'eco d'una cang6
La flama sonora,riu
tan alta,que no l'apaguen

hem enc�s una f6guera,
se sent 610r de ginesta,
que siallarga en la verneda�
talme�t un doll 'd I

aigua fresca,
amb els seus plors les -estrelles.


