
8 de desembre
L’entrà de la primera 
soca de la Foguera

1 de gener
Plantà del primer pi

16 de gener
DIA DE LA FOGUERA
Missa de Gràcia
Solemnes Vespres
Cremà de la Foguera

17 de gener
DIA DE SANT ANTONI
Missa Major
Processó

18 de gener
DIA D’ELS PARELLS
Benedicció dels animals
Festa dels Parells
“Les Voltes”
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La Foguera
Festa declarada d’Interés Turístic Nacionalde Canals



16 de gener “dia de la foguera”

El primer dia de festa comença pel matí en un dels balcons de l’Ajuntament, quan la Festera de Gràcia convida el poble i els forasters a participar de les festes i entona el primer vítol, que és una 
oració curta i un crit de festa: «Vítol i vítol al nostre patró del poble!». Tot seguit, l’alcalde lliura als festers la senyera de Sant Antoni, fent-la baixar des del balcó; els festers la prenen, la besen i 
tiren un altre vítol. El fester anomenat «bandera» es farà càrrec de la custòdia de la senyera de Sant Antoni durant els tres dies de festa. L´altre fester major, el «cuiros», s’anomena així perquè 
antigament duia les bótes de vi per oferir-ne als llauradors que eixe dia treballaven els camps. Els actes matinals acaben amb l´ofrena de flors o fruites al patró i la missa de gràcia. 
A les 17.00 h de la vesprada té lloc una cercavila, protagonitzada pels parells infantils, on desfilen carrosses per l’avinguda de Vicente Ferri i es tiren llepolies i joguets als assistents.
A les 20.30 h, a l’església, se celebren les solemnes vespres en honor al patró del poble, Sant Antoni Abat. Tot seguit, a les 21.00 h, s’encén la monumental foguera a la plaça Major, una 
enorme pira de llenya massissa de setze metres d’altura i forma cònica.
El procés de plantar la foguera és espectacular. A la mitjanit del huit de desembre, dia de la Immaculada, comencen a entrar a la plaça Major les soques i les primeres branques que al 
llarg de tot el mes aniran portant festers i veïns del poble per al muntatge posterior. A l’entrada de la vesprada del primer dia de l´any, una colla de muntadors planten el tronc del pi que 
fa d’eix central del monument. Així comença el procés d’amuntegament del troncs; primer els més grossos, després els prims, la branca i el brancatge i, al final, el con es vist d’una 
capa verda de pinassa i el cim es remata amb un taronger. Es calcula que el pes total de la llenya es de uns cent cinquanta mil quilos.

17 de gener “dia de Sant Antoni”

Però si la foguera és la vespra, Sant Antoni és la festa. És el dia religiós, de mudar-se, d’anar a missa i a la processó.
A primera hora del matí hi ha despertà i cercavila pels carrers del poble. Després, es reuneixen festers, festeres i autoritats i es dirigeixen tots junts al temple per 
assistir a la missa major que fan els mossens fills del poble. Quan acaba la missa, es reparteix el pa beneït i el matí conclou amb la disparada de la magnífica 
mascletà, a l’avinguda de Jaume I, a les 14.00 h.
A les 20.00 h té lloc la multitudinària processó, en la qual els quintos porten la imatge del sant pel casc antic del poble.

18 de gener “dia dels Parells”

Finalment, el dia 18 se celebra el dia dels parells. S’anomena així perquè, segons els cronistes, antigament eixe dia es dedicava a llaurar les 
terres amb els animals aparellats, per demanar a sant Antoni una bona collita.
A les 10.00 h del matí es beneeixen els animals a la porta de l’església. Tot seguit, els dos festers principals, el «bandera» i el «cuiros», 
comencen el seu recorregut, que durarà tot el dia, per tots els carrers del poble amb l’ajuda dels seus portadors. Reparteixen joguets, 
caramels i tota mena d’objectes a la gentada que els segueix o els espera a la porta de les seues cases. Els carrers estan plens de gent 
i és tradició passar el dia amb els amics i anar de casa en casa tastant les típiques pastes, fetes per a l’ocasió i acompanyades amb 
mistela. Les portes de les cases estan obertes tot el dia i s’hi respira un ambient de germanor i festivitat.
A poqueta nit, el recorregut acaba en la plaça Major, on els parells donen tres voltes al temple parroquial fins esgotar els regals. En 
acabar, és tradicional un «dinar de cassoles», en què es menja arròs al forn. La festa conclou amb un castell de focs artificials. 


