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Montesa i Sant Antoni: 
unes notícies de llurs relacions

JOSEP CERDÀ I BALLESTER

Segons els entesos, Sant Antoni va nàixer a l’actual Kiman-el’Arus, Egipte,
al sud de Memfis, allà per l’any 251 després de Crist, i va faltar quan tenia poc
més de cent anys, el 3561. Les seues relíquies es van traslladar a Sant Julià d’Ar-
les el 561, però la celebració del seu trànsit a Europa no es va generalitzar fins
als segles X i XI.

Al nou regne de València, la devoció a Sant Antoni degué arribar amb els
nous pobladors cristians. A l’actual comarca de la Costera, a l’Edat Mitjana, li
dedicaren l’església parroquial de Canals, que el 1401 tenia per titulars Sancti
Anthonii et Nativitatis Beate Marie2. El 1535 es consagrà al seu nom la parròquia
de Cerdà. D’altra banda, Àlvar Monferrer documenta ermitoris dedicats al
Sant a Moixent i Xàtiva3, mentre que Sergi Gómez parla de la benedicció d’a-
nimals a la capital de la Costera4 i Vallada, i també de fogueres en el seu honor
a Xàtiva.

***

Pel que fa a Montesa, les dades més antigues relacionades amb “Sant An-
toni del porquet” es remunten al 1370, data en la que Berenguer Vila, veí del
poble, prengué possessió del benifet que havia instituït abans a l’església par-
roquial, a l’altar sota la invocació de Sant Joan Baptista i Sant Antoni confesoris5.
El 1386 tenia quinze lliures de renda anual i altres censos, i el patró era Nicolau
Vila, de Canals. A més, l’altar comptava amb un calze, una patena, ornaments
sacerdotals i altres objectes que no s’especifiquen6. La fundació es mantingué
uns quants segles, fins que va faltar el darrer beneficiat, mossén Antonio García
Perales, que va morir a Montesa el 30 de setembre de 17997. Mossén García
l’havia obtingut de mossén Joseph Requena, la làpida funerària del qual podem
observar, encara hui, al presbiteri de l’església, sent l’única que es conserva de
les que cobrien el terra del temple8, pavimentat el 1930 amb el taulell hidràulic
actual. 

Al retaule d’Ànimes de l’església de Montesa, a la part inferior de la polsera
dreta, es conserva una pintura de Sant Antoni, de 70 x 26 cms. El fragment en
qüestió (imatge 1) presenta Sant Antoni a la manera tradicional: ancià, calb,
amb llarga barba i sostenint un bàcul amb la mà dreta. L’altra mà subjecta un
llibre i una campaneta, mentre, als peus assoma un porquet de pell negra.

El retaule, del darrer terç del segle XVI, és obra del pintor Vicent Requena,
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el mateix que va pintar el Braç Eclesiàstic del palau de la Generalitat; hui és una
de les pintures més reeixides que conserva l’església9. 

La devoció al sant egipcià es completava, fins a l’any 1936, amb una imatge
de Sant Antoni de vora metre i mig d’alçada10. Amb el seu retaule –suposem–
, estava situada a la tercera capella de la part de l’Epístola del temple parro-
quial11 i no va ser reposada després de la Guerra. 

Pel que fa a la festa, degut a la desaparició del fons antic de l’Arxiu Parro-
quial, les dades són ben minses. Tot i això, en un informe remés al Consejo de
Castilla el 1771, hi consta una festa a sant Antoni Abat, amb una despesa de
sis lliures i tres sous, costejada per un veí del poble12. Ja al segle XX, entre els
anys 1925 i 1929, la festa l’organitzaven tres clavaris, amb unes despeses de 25
pessetes que incloien, a banda de l’assignació del rector, sagristà i acòlits, una
partida per a un sochantre i organista. Els actes previstos es duien a terme en el
dia dedicat al Sant, el 17 de gener, i segons testimonis orals, abans i després de
la Guerra13 (in)Civil es feia una foguera a la plaça de l’església, la benedicció
d’animals i una espècie de parells, com a Canals. 

Finalment, no podem assegurar la presència de “Sant Antoni del porquet”
a la toponímia urbana, doncs hui és Sant Antoni de Padua qui compta amb
carrer i retaule de taulellets, del temps de la postguerra, encara que els testi-
monis orals no acaben de decidir quin dels dos Antonis donava nom al carrer
que desemboca en el portal de Bonaire; fins i tot també el de Padua comptava
amb devots que li feien festa allà pel 177114. 

Encara que sense vincles amb el poble, un cavaller de l’orde de Montesa,
fra Gaspar de la Figuera, deixà escrita una hagiografia del Sant, editada a Va-
lència el 1665, a les premses de Gerónimo Vilagrasa, amb el títol següent: El
Sol del Oriente: Vida y victorias del grande Antonio Abad, sacro archimandrita de Egipto
(imatge 2). El llibre15, segons declaracions del mateix autor, és una traducció
al castellà, amb addicions, del text escrit per Sant Atanasi sobre Sant Antoni,
com es pot llegir a la mateixa portada de l’obra: “escrívelas por el texto de San
Athanasio, con versión parafrástica española, analectas a ella”. L’autor ja havia
dedicat un text a glossar les excel.lències d’alguns sants, doncs el 1658 va pu-
blicar, també a València, Miscelánea sacra de varios poemas16. Fins i tot, hom va
imprimir una obra pòstuma, on en to apologètic descriví les vides de Sant Jordi
i de fra Miquel d’Aràndiga17, un frare de Montesa, membre de l’Orde militar,
martiritzat en 1577.

Pel que fa a l’autor, fra Gaspar de la Figuera, procedia d’una família de la
petita noblesa i va nàixer a Olocau del Rei el 1623. Va ser senyor de Saranyana
–hui dins del terme de la Todolella, a Castelló–, i el 1646 fou nomenat batlle
general de Morella i les seues aldees. El tretze d’agost de 1660, al convent de
Sant Cristòfol de València, va ser creuat cavaller de Montesa, una distinció des-
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tinada potser a reforçar la seua condició nobiliària. Don Gaspar va faltar quan
tenia 50 anys, el 1673, sent soterrat a l’església major de Morella. Fidels a la
tradició familiar, també van ser cavallers de l’orde de Montesa, en 1675 i 1695,
els seus fills Juan i Jorge de la Figuera i Marçà, així com el seu nét Benito (1716),
que assolí la dignitat de lloctinent general de l’Orde, la més important de l’orde
militar del Regne18.
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Portada de El So l de l Orien te:  Vida y  v ic tori as  de l  grande Antoni o Abad,  

sacr o archimandri ta de Egip to.  València, 1665
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Vicent Requena el Jove (1556-ca. 1606) Sant Antoni  Abat fragment del retaule 
d’Ànimes de l’església parroquial de Montesa



 




