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IES LLORENÇ GARCÍAS I FONT 

 

El dimoni ha arribat 

amb moltes botelles d’herbes 

i els al·lots li han etzibat: 

volem gaudir de les festes! 

 

El dimoni animava  

els joves a beure suc 

Sant Antoni s’ho mirava 

muntant a damunt un ruc. 

 

Escolteu festers, festeres,  

escolteu bé sa lliçó: 

deixeu ja de beure herbes 

i balleu al fogueró. 

 

Una cosa és beure un poc 

i una altra passar de mida; 

no hem de perdre sa vida  

acostant-nos massa al foc! 

 

Encara no ha arribat l’hora 

i ja hi ha gent que va gata! 

Deixeu l’alcohol a defora, 

l’excés de festa mos mata! 

 

Avui de bon dematí 

quan sa cançó ja sonava 

amb el dimoni sortir 

el jovent ja s’engatava. 

 

Sa festa no és així 

almanco jo m’ho pensava 

el camí no el trobaven  

de tant beguts com anaven. 

 

Sant Antoni ha vingut 

menant una furgoneta 

i ha begut tant de suc 

que se’n torna en bicicleta.  



 

Al·lots no begueu cap gota 

és difícil resistir. 

No vos deixeu insistir: 

el dimoni vos vol fotre. 

 

Entre herbes i pomades, 

els dimonis al carrer. 

Els nins tirats per camades 

s’ha muntat un bon merder. 

 

Vinga, que ja ve sa festa 

deixeu estar sa petaca 

que llavors ve sa ressaca 

no hi ha cosa més molesta. 

 

És necessària la gresca 

ja que ens volem lluir 

lo important és gaudir 

d’alcohol no fa la festa 

 

Sant Antoni veia joves 

bevent fort sense aturar 

factura els va passar 

i ara estan tots gats com sopes 

 

Quan arriba sant Antoni 

per Artà fem un fester 

i per fer ballar el dimoni 

de suc no n’hem de mester 

 

Per disfrutar de sa festa 

no fa falta beure suc 

perquè t’embulla sa testa 

i fa que semblis un ruc 

 

Es suc no duu res de bo 

qui no s’ho creu va enganat 

de res serveix anar gat 

sa festa et cau com un tro. 

 

 

 



No fareu cosa tan lletja 

que engatar-vos aquest dia 

no hem de fer tanta via 

a tudar es nostre fetge. 

 

Si tu t’has de divertir, 

Surt a cantar les cançons, 

Amb els amics pots sortir, 

Deixa a casa els tassons. 

 

Sant Antoni és per gaudir 

i no beure tampoc massa 

podeu beure un poc de vi  

i fer festa a sa plaça. 

 

Per no perdre es sentiment 

no mos hem de fotre es fetge 

de beure hem de tenir esment 

per no haver d’anar al es metge. 

 

Una cosa te vull dir 

no te preparis pomada 

ni herbes ni mesclat ni vi 

disfruta de sa festada 

 

Si vols arribar a sa torrada 

es dematí fes bondat 

o sortiràs escalivat 

d’aquesta festa esperada. 

 

Dia desset de gener 

farem una gran torrada 

no convé beure pomada 

i poder anar pes carrer. 

 

Sant Antoni és el bo 

el dimoni és el dolent. 

D’alcohol no duu res de bo 

sempre te cau malament. 

 

Alumnes de 3r B 

trob que esteu molt inspirats; 

es missatge heu entès bé 

esper no topar-vos gats. 



 

Es respecte per ses dones 

és “lo” que hem de predicar; 

als joves hem d’ensenyar 

que les han de tractar amb bones. 

 

D’aquest suc que us romp es fetge 

al·lots heu de tenir por 

no aneu a Manacor 

sa d’Artà és sa millor festa 

 

Sa festa dura dos dies 

hauríem de protestar. 

Gats no volem acabar, 

per poder gaudir tu tries. 

 

Aquí tots som responsables 

de fer que visqui sa festa 

No vulguis ser tu el culpable 

de fer-la tornar funesta. 

 

Es grupet d’aquest cantó 

mos intenten superar 

només poden imitar 

no saben fer cap cançó. 

 

Procura no ser un ase 

sa festa és per disfrutar 

no fa falta omplir sa tassa 

només cantar i ballar. 

 

Aquest any per Sant Antoni 

no volem beure pomada 

menjarem un bon pa amb oli 

i llonganissa torrada. 

 

Al·lotes no vos piqueu 

no en sabeu de fer cançons 

tanmateix no en sortireu 

vos fan falta més sessions. 

 

 

 

 



No vos surten al·lotetes 

no en sabeu de fer cançons? 

fan falta molts de collons 

perquè surtin rimadetes. 

 

Esther no siguis punyeta 

que quan arribi sant Antoni 

com que ets un poc baixeta 

no veuràs ballar el dimoni. 

 

El dimoni surt i balla 

envoltat de gent cantant 

no som de la cassalla 

no fa res si està nevant 

 

Els dimonis a s’institut 

seran molt ben arribats 

no volem anar entonats, 

no passarem per s’embut 

 

Tu no toquis la trompeta 

perquè a terra tu cauràs 

sembles una pandereta 

més alcohol tu no beuràs. 

 

Aquest any per Sant Antoni 

a un poble anirem 

no tenim por del dimoni 

i tots ben clars tornarem. 

 

Ara que s’acosta el brou 

Sant Antoni ens hem trobat 

una lliçó ens ha ensenyat 

perquè d’herbes ja n’hi ha prou. 

 

Sant Antoni mallorquí 

el dimoni ha de ballar 

i no se pot engatar 

per fer sa festa aquí. 

 

Aquest any per Sant Antoni 

la festa he de disfrutar 

no vull ser un puta alcohòlic 

amb sos amics vull estar. 



 

Avui m’ho passaré bé 

no pensaré en beure tant 

cantaré i ballaré 

en aquesta festa tan important. 

 

Sant Antoni podeu creure 

que ha vingut molt enfadat 

perquè només volem beure 

i a les onze ja anem gats. 

 

Els dimonis artanencs 

saben que et vens engatar 

envers de ballar i cantar 

el que fas és vomitar. 

 

Sant Antoni ve a ballar 

amb un tros de sobrassada 

per ballar i disfrutar 

i no tastar la pomada. 

 

És la festa a la plaça 

i també hi ha molta gent 

tot i que bufi el vent 

ens ho passarem melassa. 

 

No vulguis ser un gran ruc 

perquè després vas molt gat 

i no beguis tant de suc 

que aniràs ben arreglat 

 

Els alumnes de segon 

han decidit fer cançons 

i no beure gens de ron 

per cantar als foguerons. 

 

El dia de Sant Antoni 

van a ballar i a cantar 

fora beure i disfrutar 

i encalçar tots el dimoni. 

 

 

 

 



Per Sant Antoni sortim 

tots la festa celebrem 

i si tampoc consumim 

també voltors disfrutem. 

 

Sant Antoni, el meu patró 

la meva festa estimada 

m’ho passaré molt millor 

menjant un tros d’ensaïmada. 

 

Sant Antoni molt ha begut 

i així no s’ha entemut 

que el dimoni l’endemà 

l’ensaïmada es menjarà. 

 

El dia de Sant Antoni 

hi ha molta gent cantant 

no ens fa por el dimoni 

ja que no hem begut tant 

 

Sant Antoni i altre festes 

especials, tradicionals 

amb mil botelles d’herbes 

tot es fa molt anormal. 

 

Sant Antoni va poder 

resistir la temptació 

ell beure no va voler 

ja no és cap diversió. 

 

Sant Antoni celebrem 

i amb molta emoció el senti, 

herbes no necessitem 

no volem gats per aquí. 

 

A la gent que beu jo vull 

dedicar-li aquesta glosa 

qui no beu amb ningú es posa 

fora suc es pot fer trull. 

 

Sense beure gens de vi 

Sant Antoni disfrutem 

nosaltres cantem i ballem 

per poder-nos divertir. 



Sense drogues ni alcohol 

sa festa serà més bona 

perquè això no és un gran dol 

i anem a veure sa dona. 

 

El Nadal ja ha acabat 

i ha arribat Sant Antoni 

amenaçats pel dimoni 

i no ens hem engatat. 

 

Els dimonis han ballat 

per tot el poble d’Artà 

molta gent se’n va ben gat 

i no poden ni caminar. 

 

Tot un any hem esperat 

a que venguin els dimonis 

molts de joves engatats 

no gaudiran Sant Antoni. 

 

Bones festes bons dimonis 

sempre hi ha hagut per Artà 

no volem que a Sant Antoni 

l’acompanyin tots els gats. 

 

Sant Antoni ha arribat 

tots amb el suc a la mà 

i ma mare m’ha renyat 

per no saber disfrutar. 

 

 

Tota la gent se’n ha anat 

tot vomitant i cantant 

i tothom desesperat 

per mor d’haver begut tant 

 

Sant Antoni celebrem 

no fa falta anar tant gat 

de la festa disfrutem 

perquè ja ens ha enamorat. 

 

 

 

 



Ara en el poble d’Artà 

preocupa un gran dol 

i tothom ho té ben clar 

ni pomada ni alcohol. 

 

Si tu no ets major d’edat 

pots anar a Sant Antoni 

menjar un poc de pa amb oli 

envers d’anar sempre gat. 

 

Cada any per Sant Antoni 

ens ho passem molt bé 

fem ballar tots el dimoni 

i a Sant Antoni també. 

 

Sant Antoni feia gloses 

devora un gran fogueró 

i torrava sobrassades 

també un gran botifarró 

 

Així com ho celebrem 

estam destrossant la festa 

i en el poble d’Artà 

pareix que tothom fa sesta. 

 

El dia de Sant Antoni 

estic fart de veure gent 

que surt fumant i bevent 

i no encalcen el dimoni. 

 

El dia de Sant Antoni 

per Artà és tradició 

ballarem amb el dimoni 

aquí hi ha molta acció. 

 

Sant Antoni és un sentiment 

pels poblers i pels dimonis 

San Antoni clarament 

no és festa per alcohòlics. 

 

Aquest any per Sant Antoni 

no hi ha herbes i pomada 

ballarem amb el dimoni 

i torrarem sobrassada. 



COL·LEGI SANT BONAVENTURA: 

  

 

Una gran festa és aquesta 

Glosar és la tradició 

No hem de beure sa festa 

la droga és una addicció 

 

Si tu t’has de divertir, 

Surt a cantar les cançons, 

Amb els amics pots sortir, 

Deixa a casa els tassons. 

 

Si tu te vols divertir 

Hauràs d’aprendre a glosar 

Intenta no consumir 

I no voldràs aturar 

 

Nosaltres vos demanem 

Bona festa i tradició 

Ben feta i amb precaució 

I aquesta glosa acabem 

 

Botifarró hem d’engolir  

Ensaïmades de saïm 

Envers d’un mal consumir 

De les banyes en fugim 

 

A dia de Sant Antoni 

Un tassó jo duré, 

Si se’m fica el dimoni, 

En terra potser cauré. 

 

Si tu dus un moscatell, 

Te pegaran pels teus morros 

I si tu fumes dos porros 

Te fotran en es clotell 

 

Sant Antoni, no beuré 

Si de tot vull disfrutar 

Un matí per celebrar 

I sa festa sentiré 

 

 



No te passis amb es beure 

Si avorrit no et vols sentir 

Si sa festa tu vols veure 

De tot això has de fugir 

 

Dia setze Sant Antoni 

No vull “cegos” a sa plaça 

Tu no siguis com un ase 

O te’n durà es dimoni. 

 

Sant Antoni, no vull beure 

Per això ajudeu-me! 

Amb el dimoni vull creure 

I que em doni molta eina 

 

Sa festa és massa grossa  

A ballar tu has de venir 

I per veure la carrossa 

Sense haver de consumir. 

 

No fa falta beure alcohol 

Per seguir la tradició 

Tots cantant amb emoció 

Volem sortir el sol. 

 

Sant Antoni ha arribat, 

Amb un missatge ben clar 

I amb el dimoni al costat,  

gens d’alcohol i menys menjar. 

 

Quan la festa ve a Artà 

Les botelles deixarem 

Dins la bulla entrarem 

i així ser bon ciutadà 

 

Per la festa començar 

Les begudes deixarem 

Així mos podrem alçar 

i bona bulla farem 

 

Per poder-ho celebrar 

No fa falta anar beguts 

I podem assegurar  

Festejar-ho bé tots junts 



 

A cavall hi vull anar 

No beuré ni fumaré 

A ballar jo aniré 

I també aniré a cantar 

 

La millor festa d’Artà 

És un 16 de gener 

Qui no vagi a cantar  

No arribarà a n’es febrer 

 

D’aigua beuré la botella  

A ballar jo aniré 

Sobrassada menjaré 

Amb una bona costella 

 

Les drogues són molt dolentes 

No les provis de tastar 

Tampoc beguis massa herbes 

I així podrà disfrutar. 

 

Si no te saps controlar  

Planteja’t el que faràs 

Sant Antoni és disfrutar 

I no te’n penediràs 

 

Sa vida és una gran festa 

Que tots sempre hem de cuidar 

No comparar amb la resta  

I començar a respectar 

 

Deixa fer ja sa botella 

Celebreu sense anar gats 

Sinó cauràs aviat 

Estirat a la vorera 

 

Si beure decidiràs 

Comença a meditar 

A l’hospital no aniràs 

Si et comences a calmar 

 

 

 

 



Les drogues has d’oblidar  

Saps que et faran molt de mal 

L’ànima et farà quedar  

Ben enganxat i fatal 

 

Sant Antoni i el dimoni 

Vos volen comunicar 

Que si a Artà voleu venir 

La botella heu de deixar 

 

Els artanencs volem dir 

Que si veniu defora 

Tots plegats hem de gaudir  

Sense beure sense droga 

 

I ara per continuar  

una ensenyança farem 

menys beure i més menjar 

tots junts ho celebrarem 

 

Sa festa de Sant Antoni 

La venim de celebrar  

sense beure a disfrutar 

I a ballar amb el dimoni 

 

Sense beure ens alegrem 

I durem la tradició 

Amb al dimoni ballem 

Cantarem una cançó 

 

Sant Antoni ja és aquí 

Avui he de disfrutar 

Però no ens hem d’aguantar  

No begueu ni un poc de vi 

 

Sant Antoni i el dimoni 

Ens volem comunicar 

 La festa hem de disfrutar 

 Sense que el cap ens troni 

 

Ja ens arriba Sant Antoni 

Tots a la festa hi anem  

Ballarem amb el dimoni 

Si la botella deixem 



Tots aquests fan rialles 

Per anar massa beguts 

Tot el dia dins baralles 

Ara estan ben abatuts 

 

El dematí hem gaudit 

I les hores han passat 

La festa hem aplaudit 

Sense gats hem acabat 

 

Dia setze de gener, 

Els carrers s’omplen de gent 

No la treguis al carrer, 

Hem de ballar conscientment 

 

Els dimonis han sortit, 

Tots anirem al darrera, posarem una barrera, 

Sense alcohol és més divertit 

 

La gent et donarà herbes, 

I tu no n’has de voler, 

Cuidarem les nostres festes, 

Ho hauríem de saber. 

 

Damunt una gran carrossa 

Cantarem moltes gloses 

Després farem torrades 

I no beurem alcohol  

 

No begueu gens d’alcohol 

Ni drogues ni cap baralla 

Per no fer gens de descontrol 

Que hi hagi moltes rialles 

 

Mengem sa bona torrada  

Sense alcohol, mai estem gats 

Al gran fogueró ha cantat 

Tots a menjar sobrassada 

 

Per tenir bones festes 

I els dimonis encalçar  

Oblideu ja les botelles 

Per poder molt disfrutar 

 



Per sortir bé al carrer  

Faria falta un control 

Per passar-ho bé el gener 

No beure gens d’alcohol 

 

A aquest nostre Sant Antoni 

No li agraden pas ses drogues 

I tampoc en es dimoni 

Només vol que cantem gloses 

 

A les nou de bon matí 

Sempre hi ha una gran festa  

No n’hi ha dues com aquesta 

Ves-te’n cap al bon camí 

 

No volem ningú engatat 

Ni tampoc ningú drogat 

Anem a fer una torrada 

I menjar tots sobrassada 

 

A jo m’agrada el dimoni 

Sense beure gens d’alcohol 

També veig a Sant Antoni 

Sense gens de descontrol 

 

Sant Antoni es per cantar 

No fan falta les botelles 

Val més riure i disfrutar 

Per passar unes bones festes 

 

La gent beu per Sant Antoni 

Això no agrada al dimoni 

Et fotrà un cop de bastó 

Si no dus el mocador 

 

Dia setze baixeu tots 

 a ballar a sa plaça 

no oblideu es mocador 

eixau s’alcohol a casa 

 

Sant Antoni quan té set 

Sol beure aigua mineral 

I noltros es jovenets  

Ho hauríem de fer igual 



 

 

Es beure duu les desgràcies 

I ressaca l’endemà  

Vos vull dir amb aquesta glosa 

Que val més torrar i cantar. 

 

Recordeu que hi ha dimonis 

Ens n’hem de recordar ja 

I no volem gens de vòmits 

Per així poder passejar 

 

Tots junts damunt les carrosses 

Disfrutrem les disfresses 

Clarejant veient estrelles 

Cantarem molt bones gloses 

 

L’alcohol no és necessari  

Per la festa del dimoni 

Compte amb les lesions 

Al costat dels foguerons 

 

Sant Antoni i els dimonis 

Alegria, tradició 

Ja veuràs com vendran tots 

I no voldran alcohol 

 

Disfrutat del fogueró 

No emprenyeu al dimoni 

Mentre no deixeu brutor 

Espereu a Sant Antoni 

 

Dia setze a cantar 

Sense alcohol a ballar  

Així no vomitaràs 

I menys accidents hi haurà 

 

L’alcoholisme i les drogues 

Fan mala publicitat 

Del bell, gran poble d’Artà 

Però a canviar-ho hem après. 

 

 

 



Nosaltres amb els dimonis 

Passejant pels foguerons 

Vosaltres cantant cançons 

Ajudeu a Sant Antoni 

 

Ses festes més esperades 

Ja estan per arriar 

Dimonis i garrotades 

Menys beure i més disfrutar 

 

Nosaltres dia divuit 

Estarem molt cansats 

I el poble ben ple i brut 

I els dimonis enfadats 

 

Disfruteu del fogueró  

No emprenyeu al dimoni 

Mentre no deixeu brutor 

Espereu a Sant Antoni 

 

Dia setze per les nou  

Sa gent se prepara 

Amb sa camisa posada 

Sense beure i fer el betsol 

 

Dia setze Sant Antoni 

Farem la festa a Art` 

No hem de beure alcohol  

I tampoc hem d’embrutar 

 

Sa droga és molt feixuga 

I sempre mos fa dubtar 

La gent hi va molt beguda 

Enguany haurem de canviar 

 

Enguany no haurem de beure 

Si volen continuar 

I les festes acabar 

Això junts ho hem de veure! 

 

 

 

 

 



COL·LEGI SANT SALVADOR: 
 
 

Al dia de Sant Antoni 
No li hem de canviar l’aspecte. 

Ballarem amb el dimoni 
i el tractarem amb respecte. 

 
Sant Antoni esteu atent, 

perquè hem pres sa decisió 

de viure sa festa amb esment 
i arrelar sa tradició. 

 
Sant Antoni era home noble 

i tothom el va estimar. 
Per això des d’aquest poble 

ses gràcies te volem dar. 
 

Es dia de Sant Antoni 

tots els al·lots peguen bots. 
Se posen un pot de coloni 

Sant Antoni és de tots. 

 

Sant Antoni és una festa 

una festa mallorquina 
no tenim temps de fer sesta 

perquè ens puja l’adrenalina. 

 

Sa festa és sentiment 
sense beure tantes herbes 

tindrem unes millors festes 
sinó sortirem perdent. 

 
Dia 16 de gener 

ja comença Sant Antoni 

sortirem de ca l’obrer 

tots ballant amb el dimoni. 

 
Xerrem de sa millor festa 

tothom està molt content. 
Tenim sa millor orquestra. 

Som cultura i sentiment. 

 
Algú l’ha entès malament, 
d’altres el volem disfrutar. 

Un any sencer hem d’esperar 
per viure aquest sentiment. 

 

 

 



Disfrutar i sentir sa festa 
és es millor que es pot fer. 
Sortir a ballar pes carrer 

amb sa gent que no molesta. 

 
Escolteu amb atenció 

podem anar fent camí. 

Es pot sentir la tensió 

Sant Antoni ja és aquí. 
 

Sant Antoni sense alcohol 
és més temps amb els amics. 

Divertir-se amb més control, 
és difrutar molts més pics. 

 

És un sentiment molt gran 

no abusis des tassó. 
Així ens respectaran 
i viurem sa tradició. 

 
Amb ses canyes del dimoni 

mos animem a ballar. 
Un any sencer hem d’esperar 

per cantar es nostre glossari. 

 

Sant Antoni és una festa 
nosaltres li diem sentiment 

Sa gent d’Artà és ben xalesta. 
Si veniu que sigui amb ment. 

 
Ja fa dies que sentim 

sa música dins es poble 

Amb aquesta gent tan noble 
de sa festa ja gaudim. 

 
Dia 16 de gener 

sempre ho tenim en ment 
Molt de bots jo pegaré 

predomina es sentiment. 
 

A les vuit tots aixecats 

dia 16 de gener. 
Tots a davant ca s’obrer 

no hem d’acabar gens gats. 
 

A la festa jo aniré 

i seré un bon  exemplar 

Amb sa gent jo vull ball 

i amb consciència jo beuré. 
 



Sa festa més estimada 
està a punt d’arribar. 

No hauríem de dur pomada 

si la volem disfrutar. 

 
Es Sant Sant Antoni d’Artà 

és festa i és sentiment 

teniu-ho tots en ment: 

sa festa és per disfrutar. 
 

Si vols anar a bona festa 
a Artà hauràs d’arribar. 

A les cinc toca la sesta 
i a les set tornar a ballar. 

 

Sant Antoni és una festa 

de cultura i tradició. 
Hi vaig des de ben petitó 

no m’importa gens la resta. 

 
 

 
 

 

 

 


