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sant antoni
Una festa
que vol
recuperar les
seves arrels

L

la festivitat de
Sant Antoni se
celebra a Roquetes de manera
50. PREPARANT LA BALLADA DE JOTES DAVANT DE L’ESGLÉSIA. D’ESQUERRA A DRETA: S. SALES, J. ALEGRIA, J. BALMAÑA, COLOM,
conjunta amb la ANYS
BALMAÑA, R. TAFALLA, JOSERET ‘LO GARRIT’, J. MARTÍ, MONCLÚS, P. DAVOS I J. MARTÍ SOL. IMATGE EXTRETA DEL LLIBRE ‘ROQUETES,
població veïna de Jesús. Els APUNTS HISTÒRICS’, DE R. BARBERÀ I M. ROÉ.
actes festius tenen lloc al punt
on limiten ambdós termes municipals, a la carretera que
uneix les dues poblacions. Així, la celebració va començar
amb una passejada de cavalls i carruatges pels carrers.
Una vegada acabat el recorregut, just al punt esmentat
abans, els rectors de les dues parròquies van oficiar una
missa dedicada al Sant i, posteriorment, van beneir els
animals de companyia que els seus propietaris van dur-hi
amb aquesta finalitat. També van ser beneïdes les típiques
coquetes de Sant Antoni i, en acabar, tothom va poder degustar-les. Val a dir que en aquesta edició de la festa va
participar un nombrós públic, acompanyats dels seus animalets, la major part dels quals van ser gossos de totes
races, mides i edats, tot i que també es van poder veure
d’altres animals domèstics i algun que altre d’exòtic.
L’ÀREA DE CULTURA RECUPERA EL CANT I BALL
DE JOTES PER SANT ANTONI

Com a nota destacada de la festivitat de Sant Antoni 2010,
cal assenyalar que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Roquetes va voler recuperar enguany l’acte tradicional a
la ciutat de cantar i ballar jotes durant la celebració d’aquesta festa. Així, diumenge 17 de gener, una vegada acabats els actes de benedicció dels animals a la carretera de
(continua a la pàgina següent)

IMATGES DE LA BALLADA DE JOTES D’ENGUANY.
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Roquetes a Jesús, el grup de jotes del casal Panxampla va
aplegar, davant de l’església de Roquetes, un bon nombre
de públic, que va gaudir tant de la nostra música tradicional com del vermut popular que va tenir lloc en acabar.
El fet de ballar i cantar jotes per Sant Antoni és una tradició molt arrelada a Roquetes antigament, que va deixar de
celebrar-se fa més de quaranta anys i que el regidor de Cultura, Sisco Ollé, vinculat personalment al món de la jota
cantada, va voler recuperar. Segons Ollé, “sempre havia
estat un dels actes de commemoració de la festa i l’hem
volgut recuperar perquè, a Roquetes, Sant Antoni era
una mica com les festes d’hivern, quan els pagesos, homenatjant el seu patró, li dedicaven cançons de jota”, va
explicar el regidor. L’acte de cantar jotes tenia lloc, habitualment, davant de l’església, i així ha estat també
aquesta vegada. “Abans, però, es feia a la tarda, al voltant de les quatre o les cinc, i ara s’ha fet al migdia aprofitant l’acabament de l’acte conjunt de Roquetes i Jesús
i també la sortida de missa. De cara a l’any vinent, segurament es tornarà a fer al mateix lloc, tal com sempre s’havia fet”, va afegir el regidor de Cultura.
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CAVALLS I CARRUATGES, GATS, CABRES,
OVELLES, GUATLLES, PERDIUS, LLOROS,
CONILLS, GOSSOS... AQUESTS DARRERS
AN FORMAR EL GRUP D’ANIMALETS
MÉS NOMBRÓS QUE VA ACUDIR
A LA BENEDICCIÓ, I DE TOTES LES RACES,
MIDES I COLORS.
LES IMATGES NOMÉS SÓN UNA PETITA
MOSTRA DE LA QUANTITAT DE PÚBLIC,
AMB ELS SEUS ANIMALS DE COMPANYIA,
QUE VA PARTICIPAR
EN EL SANT ANTONI

2010.
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