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La volien tombar!! 
La situació privilegiada de l'ermita obligava a passar pel seu davant a tots els vianants, per això 
mateix  l'excronista  del  poble  es  feia  ressò  dels  comentaris,  allà  pels  70-80,  i  proposava 
irònicament que... 

Sortosament, ara està protegida en les Normes Urbanístiques de l'Ajuntament. 

Ermita (1958-1959) amb titularitat 
compartida per dos sants homònims: sant 
Antoni Abat i sant Antoni de Pàdua. 

En la dècada dels cinquanta es realitzaren 
unes obres de restauració en l'ermita que 
acabaren per arrancar aquest retaule de 
taulells perquè era massa vell!!  

Quant de mal fa la ignorància...  

Iconografia: el foc 

Malgrat la seua importància, no apareix ni al taulell de 
1958 ni al de 2001. 

El foc de Sant Antoni és la representació de 
l'ergotisme, una intoxicació causada per la ingestió 
de pa fet amb farina de sègol (Secale cereale) parasitat. 

 "... ya lo saben los mureros, estorba la ermita, que estaria mejor situada en otro sitio. 
En la Peña del Frare , por ejemplo". 



Intoxicació, res a Sant Antoni i la festa  

La  gent  que  no  podia  comprar  pa  blanc,  menjava  pa  fet  amb  farina  de  sègol.  Però  els 
intoxicava perquè el sègol es trobava parasitat per la banya de sègol (Claviceps purpurea) o 
cornezuelo del centeno.   

Ai, pobres!!! Sentien com la cremor pujava per les extremitats a la resta del cos com si de foc 
es tractara. Mira tu per on, les fogueres per a festejar el dia de sant Antoni (17 de gener). Els 
monjos de l'Orde dels Antonians eren els especialistes en tractar el foc sagrat o ergotisme.

Eixa intoxicació feia que al·lucinaren i que aleshores aparegueren obres com les Temptacions 
de sant Antoni (1510), on les al·lucinacions queden patents al cel (peix volant), a la casa (cara 
gegant)... 

I  a  aquesta  presentació  trobaràs  la  relació  entre  l'esquelet  de  Lucy –el  primer  esquelet 
d'Australophitecus-, viajar amb l'àcid lisèrgic o  LSD i la cançò dels Beatles  Lucy in the sky 
with diamonds. 

Picture yourself in a boat on a river, 

With tangerine trees and marmalade skies 

Somebody calls you, you answer quite slowly, 

A girl with kaleidoscope eyes

Cellophane flowers of yellow and green... 

THE BEATLES http://www.youtube.com/watch?v=ZqX 

www.slideshare.net/DanielClimentGiner/ergotisme-foc-de-sant-antoni-daniel-climent 

https://etnobotanicaipatrimoniamuro.wordpress.com/2014/09/20/ermita-de-sant-antoni-4 
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