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Història i tradició 
 
 La festa de Sant Antoni Abat o del 
Porquet és avui en  dia una de les més difo-
ses per tot el territori valencià. Com a 
mínim  uns 320 pobles celebren algun ti-
pus de festeig durant el mes de gener en 
honor del patró del animals. Aquesta Fes-
ta té una categoria i una estructura molt 
diferent a les distintes localitats on se 
celebra. Tradicionalment, la importància 
del dia 17 de gener quedava rubricada per 
la norma no escrita que aqueix dia no 
s’havien de traure a treballar els animals. 
Aquesta ha sigut una base comuna com-
partida pel món agrari valencià, però sobre 
ella fomenta una gran varietat de formes 
de celebració.  
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 En L’Eliana Els Clavaris de Sant Antoni, son els encarregats d’organitzar aquesta 
festa. Dos actes aconsegueixen la màxima adhesió: la foguera, acompanyada de pràc-
tiques de comensalitat, com és la gran fesolà  i a la matinada torrar embotits ; i com 
no, la benedicció dels animals on xiquets i adults acudeixen a les portes del temple 
parroquial portant els seus animals domèstics, on se les farà entrega dels tradicionals 
panets de Sant Antoni. 

 Des de fa una dècada la festivitat s’ha traslladat al cap de setmana més prò-
xim al dia 17 de gener. L’evolució de la festa i la transformació del ritual han fet que 
molts actes es realitzin al voltant de la festa del foc i de la pirotècnica. Com és el 
cas de la passejada de coets per la localitat anunciant el principi de la festa o el gran 
correfocs que representa la part pagana de la festa al voltant de la foguera. Després 
del cicle Nadalenc, la festivitat de Sant Antoni és la nostra festa gran de l’hivern.  
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