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Pròleg

Benvolguda Aina,

Aquí ens tens, a punt de començar el curs Vint segles de música 
a Manacor, en memòria teva. Només de pensar la cara que posa-
ries, d’orgull i de satisfacció, se’ns omple el cor.
La idea d’aquest curs parteix, mira per on, de la desaparició 
d’una musicòloga entregada als estudis musicals a l’àrea medi-
terrània. Era un vespre tard, a ca nostra, quan repassava un llibre 
meravellós, Music and Gender, d’una etnomusicòloga italiana, 
Tullia Magrini. Aquest llibre, comprat en una tenda d’Oxfam a 
Oxford, m’havia portat a un altre, Musical Anthropology of the 
Mediterranean: Interpretation, Performance, Identity. Allà vaig 
descobrir que era un Gedenkshcrift, un volum en memòria de 
Tullia, que havien elaborat els especialistes de la seva àrea, en re-
cord de la seva mort sobtada, massa jove. És així com s’anomena 
en alemany, denominació que els doctors i acadèmics conserven 
dins l’àmbit internacional.
I vaig pensar: quin reconeixement més bell! Els companys d’in-
vestigació d’arreu del món, els que saben veritablement què 
costa tirar endavant aquestes investigacions, són els que reten 
finalment un homenatge en forma de recerca, d’estudis, que de-
diquen al record, en aquell cas, de Tullia Magrini. I això t’ho 
mereixes, Aina; et mereixes que els especialistes de les illes, de 
Mallorca, dediquem una estona de les nostres investigacions a la 
teva memòria.
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Ens coneguérem una mica tard, quan jo era professora del Con-
servatori Superior de Música de les Illes Balears. Allà et veia, 
acabant els estudis de musicologia. Ens trobàvem i sabíem que 
compartíem l’espai comú de Manacor, però no parlàvem directa-
ment. Fou després, quan una eixelebrada iniciativa teva i d’Ama-
deu Corbera, la de formar una associació de musicòlegs —o et-
nomusicòlegs si voleu— de les Illes, ens permeté acostar-nos. En 
vaig signar fins i tot alguns documents, que supòs que Amadeu 
conserva, però no sé què va passar: supòs que necessitàvem al-
gun paper més i després sembla que ja no tenguérem temps de 
signar gaire cosa més. 
Però sí que feres una de les presentacions més polides que mai 
no he tengut del meu llibre Voleu Sales? La meva família sempre 
recorda com ho feres: acadèmicament impecable, càlida, sincera, 
involucrada. Fins i tot permetéreu que les Sales de Porreres, que 
feia més de 70 anys que s’havien perdut, fossin novament inter-
pretades, perquè assajàreu i interpretàreu el cant oblidat. Sabies 
que aquest petit detall era important per a tots.
Després vàrem buidar juntes bona part de l’arxiu de Rafel Na-
dal, que era família teva d’enfora. Bel Homar, la seva dona, en 
tenia una mica de pressa. Tu i jo vàrem fer una feina bruta, mai 
més ben dit, però totes les bosses amb documentació quedaren a 
ca nostra. Havies de venir a seleccionar, triar i classificar aquest 
fons quan tenguéssim un moment, cap a l’estiu del 2017.
Encara t’esper, Aina. No he obert ni una d’aquelles bosses, però 
no ho he fet per manca de temps, sinó de coratge. Hi ha una part 
de les nostres dèries dins aquestes bosses de documents i no sé si 
tendré el coratge de classificar-ho algun dia. Et necessitava i tots 
necessitam encara la teva presència amable i somrient.
I ara sí. Amb tota la solemnitat —que t’hauria fet molta gràcia— 
volem donar per inaugurat el teu Gedenkschrift. Diries, de ben 
segur: «salut i gaudiu de la música!».

Benvolguda Aina, començam.

Bàrbara Duran Bordoy 
Sa Vall de la Nou, 19 d’octubre de 2018
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Dona i música. La tasca de les 
investigadores en patrimoni musical
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La tasca de les investigadores en 
patrimoni musical

Francesca Rosselló Monserrat

Quan na Bàrbara em va demanar si volia participar en una 
de les conferències emmarcades dins el curs Vint segles de 
música a Manacor, en homenatge a Aina M. Sansó, no ho vaig 
dubtar, i sobretot si havia de parlar de «Dona i música. La 
tasca de les investigadores en patrimoni cultural», ja que em 
convidava a parlar de temes candents i als quals podia vincu-
lar n’Aina.
La qüestió dona i música és un tema relacionat amb el mal-
tractament i la violència cultural. Les preguntes a fer-nos, a 
priori, són les següents: quines limitacions té la dona a l’hora 
de fer música? En sap? En té deficiències? Les respostes se-
rien que les limitacions són socials, que en sap com a ésser 
humà que és i que no té deficiències de cap tipus.
Si observam els vestigis que ens ajuden a formar la nostra 
història, trobarem diverses justificacions per als qui encara no 
ho creuen i n’exposarem diverses mostres. Del paleolític con-
servam la Venus de Laussel, que amb una mà sosté una banya, 
fet que indica que la dona en aquell període tenia el seu mo-
ment i el seu espai sonor. El mateix passa a Sumèria, on hi ha 
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quica sexista que les pràctiques musicals reflecteixen i que, a 
la vegada, en són instruments que la mantenen. Com hem dit 
abans, el talent de les persones no va lligat a un o altre sexe, 
sinó que aquest és producte del moment i de la cultura que 
institucionalitza les diferències, i si no mirau com es reparteix 
el poder, la justícia o la injustícia, i observau el moment en 
què la dona pot entrar discretament en el monopoli regit pels 
homes. Vivim en una societat androcèntrica que és criticada 
per les feministes, que volen deixar clar el significat de dos 
termes: per una banda el sexe (aspecte de la biologia) i per 
l’altra el gènere (construcció social i cultural). Aquestes fe-
ministes afirmaven que si no es té en compte la problemàtica 
de gènere és impossible entendre els processos socials. Ja en 
els anys seixanta i setanta els seus estudis se centren en la 
posició de la dona en la societat, amb els women’s studies i 
gender studies que han repercutit ben molt en la musicologia. 
Per això algunes d’elles afirmaven que: la pràctica musical de 
les dones i dels homes depèn dels rols sociosexuals que li són 
adscrits, i d’altres afirmaven que incloure les dones dins la 
història significa crear una nova història.
La dona ha estat infrarepresentada en la història de la música 
perquè n’ha estat exclosa i és cert que ha tengut una activi-
tat menor, i és cert també que la visió androcèntrica que l’ha 
mostrada en la història encara l’ha minimitzada més.
Fruit d’aquesta línia de pensament sexista, detectam per 
exemple que fins al segle xvi no apareixen les dones en l’esce-
nari operístic, ja que els papers eren assumits per homes; que 
a la Filharmònica de Viena, fins que el 1997 el Parlament no 
n’aboleix la prohibició, no hi va poder haver dones entre els 
músics que la formaven; que fa cent anys les al·lotes de casa 
bona amenitzaven les vetlades a les festes privades tocant el 
piano, el violí o cantant, i no tocaven a la banda de música del 
poble, i en cap cas la trompeta. I és que encara ara consideram 
l’arpa i la flauta travessera com a instruments femenins, i la 
tuba i la bateria, com a masculins, com també passa que dir 
home públic no té les mateixes connotacions que si deim dona 
pública.
Em volia referir a Aina M. Sansó com a dona activista, la fei-

una estàtua d’una dona tocant el címbal. A Egipte se sap que 
Bakit, una esclava, era mestra de música de la cort. També sa-
bem que a Grècia la música i la poetessa de gran sensibilitat, 
Safo (escriptora de nou llibres d’odes i cançons nupcials) era 
admirada per Sòcrates, Aristòtil i Plató, que la consideraven la 
desena musa. A més, se sap que l’obra de Safo va inspirar pos-
teriorment el poeta llatí Horaci. Més endavant en el temps, als 
voltants de l’any 1100, viu a Alemanya l’abadessa Hildegard 
von Bingen, persona polifacètica i erudita en moltes matèries, 
que escriu un nombre elevat de composicions i és la primera 
dona compositora de qui es coneix la seva biografia.
Arribant al segle xvii canvia la perspectiva. Pietro Cerone, en 
el seu tractat Melopeo y Maestre, aconsella que a les dones no 
se’ls ha de permetre que aprenguin cant tret que hagin de ser 
monges. I el 1686 el papa Innocenci IX declara que:

La música és totalment nociva per a la modèstia que 
correspon al sexe femení, perquè es distreuen de les 
funcions i ocupacions que li corresponen... Cap dona 
amb cap pretext ha d’aprendre música o tocar cap 
instrument.

Llavors, després de conèixer confessions d’aquesta categoria, 
i no només en l’àmbit de la música, entenem per què les do-
nes, en el cas de publicar la seva obra, ho feien sota pseudò-
nim?
Per afirmacions com les anteriors, els pensaments de les pri-
meres associacions de dones en la música del segle xx con-
sideraven inequívocament que qui prenien les decisions prin-
cipalment eren els homes i que els directors artístics, influïts 
per la política i pels polítics normalment poc qualificats, no 
donaven oportunitats a les dones, ja que amb el rerefons co-
mercial, a les sales de concerts, s’hi interpretava la música 
acostumada i coneguda de sempre; d’aquesta manera els seus 
jocs de poder es potenciaven i es feien crònics i eterns. 
Aquesta situació es relaciona amb un segon aspecte: ser dona 
o home en el món de la música. La nostra societat encara es 
basa i s’articula en el dimorfisme sexual, una estructura jeràr-
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Dues dones recol·lectores de cançons: 
la relació entre Maria Antònia Salvà i 

Palmira Jaquetti

Amadeu Corbera Jaume 
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Maria Antònia Salvà no necessita més presentacions de les 
que tots coneixem: poetessa i traductora, és una de les figures 
més destacades de la literatura catalana de la primera meitat 
del s. xx. El que potser és menys conegut, tot i que no desco-
negut, és la seva relació amb la cançó popular; una relació que 
ella mateixa recordava a la seva autobiografia, Entre el record 
i l’enyorança (1955, 7):

[…] la meva afició als versos i al cançoneig casibé es 
podria dir que és en mi innata. La meva dida —una jove 
i robusta camperola, Flauta de sobrenom, per qui jo no 
tenia defecte— acostumava a dir que, quan me deslletà, 
ja sabia un enfilall de cançons.

Josep Massot (1993) va ser el primer a parlar de Salvà com 
una «col·lectora de cançons populars», sembla que arran de 
l’interès que li despertà per aquesta tasca la visita de Balta-
sar Samper i Josep Maria Casas Homs a la seva possessió de 
la Llapassa de Llucmajor, l’estiu del 1925, com a missioners 

na de la qual tenia una finalitat que ha esdevengut molt clara 
i potent per a mi: la de cercar el coneixement, de reivindicar, 
d’afirmar, d’aculturar i de manacoritzar. La seva activitat ha 
mostrat una gran estimació a la terra, a la cultura i a la festa, 
i ha volgut ressaltar el valor de la música i la seva dansa com 
a factor socialitzador, un punt de socialització ètnica. Veig en 
ella una voluntat de continuïtat d’un llegat, de reviure un sis-
tema mort com a fenomen, a través de la recerca selectiva a 
partir de la tradició oral, i de fer que el procés de recepció 
adquirís la rellevància social que es mereixia; i sé que n’es-
tava joiosa. N’Aina aporta aquesta rellevància a la música i a 
la tradició, que té una funció concreta per a una col·lectivitat. 
Aquesta música i dansa ara sí que pertany a Manacor i ha es-
devengut música respectable i respectada, i existeix perquè és 
usada i s’usa. Sense la seva dedicació i constància tal vegada 
encara seria el producte rebutjat que va ser, que partiria de la 
devaluació del reconeixement social i, per tant, condemnat a 
l’oblit.
Ella pensava que la música uneix i diferencia, contrasta, que 
la música és representativitat i que l’etnicitat i les actituds són 
l’organització social de la cultura d’aquí.
N’admir que aprengués a sonar instruments i que fes recerca 
amb tant d’afany per tal de posar en pràctica i a l’abast de la 
comunitat tot allò que creia important per a Manacor i per a 
la nostra terra. No sé si n’Aina se sentia activista, el cas és 
que ho era molt. A ella li don les gràcies per tot allò que va 
compartir amb mi, per la seva tasca musicològica i per la seva 
amistat incondicional.
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major, Maria Antònia Salvà encara envià una carta2 a l’hotel 
on s’allotjaven els missioners amb més material recollit: la 
Codolada des gat, «apresa de sentil·la [sic] en la meva infan-
tesa»; una variant d’una cançó coneguda com Mestre Pere, i 
una altra glosa que havien transcrit i que «es quedà damunt la 
taula». En aquesta mateixa carta hi ha, a més, la transcripció de 
Vou-veri-vou, quatre cançons de batre, tres cançons d’espadar3 
 i quatre cançons de ximbomba.
Per alguna raó, però, aquesta carta no tengué resposta. Mas-
sot (1993, 96-99) transcriu una nova carta de Salvà a Casas 
—amb el qual a partir d’aquella visita havien fet una bona 
amistat que es mantendria durant anys— del 25 de novembre 
d’aquell any, on li torna a enviar la Codolada des gat, la ma-
teixa glosa i una altra variant de Mestre Pere, una mica més 
diferent. L’impacte de la visita dels missioners havia estat tan 
profunda en la família Salvà que l’escriptora feia saber a Ca-
sas en aquell mateix escrit que les seves nebodes «esmercen 
sos escassíssims lleures apuntant a una llibreta els títols de 
totes les tonades que saben, i ja en tenen registrades més de 
dos-centes».
L’èxit de la visita de Casas i Samper, i la petjada que dei-
xà en Salvà, es pot resseguir en els anys posteriors. Pri-
mer, en l’interès que els seus dos amics li enviïn can-
çons que recullen per Mallorca i que ella no coneix, com 
una codolada anomenada Gaieta,4 o una cançoneta reco-
llida a Randa que li envia Casas «i que jo tan aficiona-

2 Carta de Maria Antònia Salvà a Baltasar Samper de dia 30 d’agost del 
1925. Conservada al Fons Maria Antònia Salvà, a la Biblioteca Lluís 
Alemany (BLA), lligall E-MAS-C-1 (carpeta 3-304). Massot (1993, 
97) ja l’havia vista a casa de la filla de Baltasar Samper a Tarragona, i 
afegeix que a l’arxiu de l’Obra del Cançoner a Montserrat hi ha un au-
tògraf de Salvà amb aquesta Codolada des gat —que no es troba entre 
els papers de la carta— amb una anotació de Casas: «Recollida per Na 
Ma. Antònia Salvà de Llucmajor. Agost de 1925»

3 Espadar és l’acció d’atupar el cànem o el lli manualment per decan-
tar-ne les fibres, amb una eina anomenada espadella [DCVB: «espa-
dar»].

4 Carta de Maria Antònia Salvà a Josep M. Casas, 4 de gener del 1926 
(Massot 1993, 100). Finalment, sembla que Samper li acabà enviant, tot 
i que incompleta: «Aquí té les desferres […] de la codolada de Gaieta. Ja 
veurà que és tot molt desbaratat i incomplet, però és tot el que puc ofe-
rir-li […]». Carta de Baltasar Samper a Maria Antònia Salvà, 3 de juny 
del 1926. Fons M.A. Salvà BLA, lligall E-MAS-C-1 (carpeta 3-304).

de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Fins a aquell 
moment, Salvà no s’havia mostrat tan interessada en la cançó 
popular o, almenys, no creia que valgués la pena dedicar-hi 
gaires esforços (Gayà 2006, 59-60):

Els qui les cantaven, aquelles tonades, ja són morts. […] 
Jo mateixa he perduda la brúixola, i estic tan enfora de 
totes aqueixes coses que ja no sabria dir-te si realment es 
conserven, els cants de la terra. Sembla que en B. Samper 
es serà deixondit una mica tart per fer directament 
estudis de folklore mallorquí. Crec que d’avui envant, 
qui vulgui enterar-se d’això no tendrà més remei que 
acudir als qui feren, anys enrera, la replega.1

Tot això canvià, com dèiem, quan Samper i Casas Homs pas-
saren a visitar la família Salvà a la casa pairal de la Llapassa 
de Llucmajor, entre els dies 27 i 29 d’agost del 1925. Balta-
sar Samper era un vell conegut dels Salvà, amb qui els unia 
també l’amistat profunda que tant ell com la poetessa tenien 
amb l’escriptor Miquel Ferrà. Josep Maria Casas Homs, per 
la seva banda, treballava a l’Obra del Cançoner i com a lexi-
cògraf a l’Institut d’Estudis Catalans (Massot 1993, 90-91). 
La coneixença de primera mà de la feina i dels objectius de 
l’Obra del Cançoner canviaren l’opinió pessimista de l’es-
criptora sobre l’estat de la cançó popular a Mallorca, fins al 
punt que es mostrà decididament entusiasmada amb la feina 
dels missioners, tal com recull la crònica de Casas d’aquells 
dies (Massot 1996, 299):

Com que el material preparat era abundantíssim, a 
l’hora de dinar tot just havíem encetat la feina; i encara 
la llista s’havia augmentat, gràcies principalment a 
les suggestions de na Maria Antònia, que augmentava 
per moments les ganes que tot d’una havia demostrat 
d’augmentar el nostre cabal.

No acabà aquí la cosa, sinó que abans que partissin de Lluc-

1 Carta núm. 22 de Maria Antònia Salvà a Miquel Ferrà. Llucmajor, 18 
de juliol del 1924. És la resposta a una carta de Ferrà del 12 de juliol, 
on aquest li comenta que Samper arriba a Mallorca «a recullir cançons 
i tonades», en la que era la primera missió del músic per a l’Obra del 
Cançoner (Gayà 1998, 109).



2120

Segons ella, aquesta jove de Pollença era una cambrera que 
tenien a casa, mentre que en Pep era un jornaler de la Llapassa 
del qual la jove estaria enamorada.
Anys més tard, tornam a trobar un altre escrit a Carner on 
Salvà mostra el seu interès per la col·lecta de cançonetes 
populars. En aquest cas, una carta del 28 d’agost del 1953,7 
en la qual la poetessa li comenta el nom d’alguns ocells 
en mallorquí: «ànnera» [ànec] i «sól·lera» [cruixidell].8 
Per a aquest darrer, hi afegeix una «corranda camperola»:

Dissabte sa meva nina 
dirà, mum pare, ¿que em duis? 
—Alegria d’es meus uys, 
et duc una sol·lerina.

La correspondència acumulada de Maria Antònia Salvà du-
rant tota la seva vida fou, per tant, llarga i abundant, amb es-
criptors, erudits, intel·lectuals i gent del món de la cultura i 
de la societat d’arreu dels Països Catalans. Moltes d’aquestes 
cartes, rebudes i enviades, es troben en el Fons Maria Antònia 
Salvà de la Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallor-
ca, a l’edifici de la Misericòrdia de Palma. I així ha estat com 
allà hem pogut localitzar una petita col·lecció de nou cartes, 
que fins ara ens era desconeguda, d’una altra gran col·lectora 
de cançons: l’etnomusicòloga, poetessa, traductora i compo-
sitora catalana Palmira Jaquetti Isant (1895-1963). 
Jaquetti és encara un personatge a reivindicar, tant des del 
camp de la literatura com des de la musicologia. Nascuda a 
Barcelona el 1895, d’una família treballadora amb fortes in-
quietuds culturals, gràcies a l’esforç dels seus pares va poder 
estudiar filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona, i músi-
ca a l’Escola Municipal (Matheu 1972, 172). Va traduir narra-
cions del poeta francès Gérard de Nerval (Bacardí i Godayol 
2008, 51), va publicar ella mateixa alguns poemaris com ara 
L’estel dins la llar (1938), musicat més tard per Baltasar Sam-
per, i va ser premiada diverses vegades en diferents certàmens 

7 Carta núm. 7. Fons Josep Carner BC. Correspondència, capsa 31, ms. 
4877, Maria Antònia Salvà 1-12. Transcrita per Lluïsa Julià (1997, 393-
396).

8 Emberiza calandra.

da a aquestes perloies populars desconeixia totalment».5 
Però fins i tot s’anima a fer-ne de noves, en una època on, a 
més, trobar dones glosadores o que s’atrevissin a glosar era 
bastant inusual (Ayats 2010). En una altra de les cartes a Ca-
sas (Massot 1993, 108-109), Salvà explica al seu amic com 
ha demanat amb una glosa el compte a un marger que li havia 
arreglat un marge:

Es terreny és massa flonjo
i mos queia a-n es veinat; 
digau-me, mestre Bernat,
qu’és lo que m’haurà costat
es marge que heu aixecat
aquests dies a Son Monjo.

I la resposta que aquell li va donar, també glosada.
Però no és l’únic exemple que hem trobat de Maria Antònia 
Salvà com a glosadora. En la correspondència entre la poe-
tessa de Llucmajor i Josep Carner (Julià 1997) trobam una 
carta del 30 de gener del 1935 on Salvà inclou una glosa que 
diu així:

En Ruira fa catúfols 
i en Joan Rosselló 
a Ciutat com a Alaró 
se plany dels seus dies rúfols.6

Explica l’autora que «li va sortir aquesta quensa» per una car-
ta que li envià Joaquim Ruyra dient-li que «ell ja feia catú-
fols», juntament amb una altra de l’escriptor Joan Rosselló 
de Son Forteza «tota gemegosa». En aquesta mateixa carta, 
Salvà envia a Carner «una variant rítmica» d’una cançoneta 
que ella anomena Dinar memorable, que transcriu de la ma-
nera següent: 

Ja dina-dina la pollensina 
cusseta fina ja llep-a-llep 
que dina-dina la pollensina 
que dina-dina devora en Pèp.

5 Carta de Maria Antònia Salvà a Josep M. Casas, setembre del 1934 
(Massot 1993, 104).

6  Carta núm. 1. Fons Josep Carner de la Biblioteca de Catalunya (BC). 
Correspondència, capsa 31, ms. 4877, Maria Antònia Salvà 1-12. 
Transcrita per Lluïsa Julià (1997, 367-372).
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Profunda, respectada senyora! Sovint, i d’anys, en llegir 
els seus poemes […] em sentia […] tan a la vora del seu 
esperit, que volia escriure-li. Mai no m’atrevia.
No sap quin solc d’alegria m’ha deixat la seva visita. 
Entre vostè i en Ferrà visc sempre la recreació de la 
meravella que és Mallorca.
Voldria demanar-li un poema, un fil d’aquest meravellós 
teixit tornassol del seu esperit. Per invitar-la li envio un 
poema recent i la prego de voler contestar-me aviat.

El poema es titula Poltre, i diu així:

Devora l’euga es té una vida breu,
 esmolada i lluenta, 
que no s’aparta un punt del flanc tan seu
que d’amor el sustenta.
I així que es mou el vent
alça, altiva, la testa
renillant dolçament.
De sobte, en un llampec,
trotineja, emportat d’una follia
que se l’enduu, peus junts, a l’atzar sense guia.
Però se’n torna, para en sec,
i a monsejar sa mare, aviciat
la nodrillona deu [sic] troba aviat 
I la deixa altra volta, i la mare se’l mira
fen [sic] a pleret
tan perfecte i tan dret
i abrivada d’orgull la crinera repica.

Cada carta de l’epistolari entre Palmira Jaquetti i Maria Antò-
nia Salvà va acompanyada, doncs, d’un o dos poemes. Tenint 
en compte que l’autora només en va publicar un recull (L’es-
tel dins la llar, 1938), la majoria deuen ser inèdits, tot i que 
com diu ella mateixa (Matheu 1971, 186), de poemes, en tenia 
moltíssims: 

[…] l’obra s’ha anat amuntegant, car bé que no escric 
gaire, de vegades en tinc fam i aleshores m’hi poso amb 
totes les forces de la meva ànima, trec temps de tot, de 
la son, del viure, i escric […]. Cada any escric un poema 
de Santa Llúcia, quelcom de la humana alegria de Sant 
Joan, de Nadal, de la tardor, de la neu, de la primavera i 
de la transfiguració dels hiverns a l’ametller florit […], 
vinc més o menys a escriure, cada any, un llibre.10

10 Aquesta part del capítol de Rosa Matheu dedicat a Palmira Jaquetti és 

dels Jocs Florals a l’exili (Faulí 2002; Verdura 2012). També 
va publicar algunes harmonitzacions de cançons populars.
Però Jaquetti és coneguda sobretot en l’àmbit de la musico-
logia catalana i destaca per sobre de tot el seu treball com 
a missionera de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 
(OCPC), per a la qual entre el 1925 i el 1940 va recollir prop 
de 10.000 melodies del Pirineu, des de la Vall d’Aran fins 
a l’Empordà (Roma 2005, 2011 i 2012; Massot 2003), amb 
l’ajuda sobretot de la seva deixebla i amiga Maria Carbó, de 
la bibliotecària Mercè Porta o del seu marit, el pintor belga 
Enric d’Aoust; i ja en les darreres missions, sola. Una autèn-
tica pionera femenina en aquest camp.
A més, per si no fos prou, des del 1934 patí una greu ma-
laltia que la deixà invàlida. Començà una roda d’operacions 
per recuperar la mobilitat i, mentrestant, la guerra; i enmig de 
tot això el marit —amb qui les relacions feia temps que no 
eren bones— l’abandonà (Matheu 1972, 182). Tot i aquests 
problemes, i la repressió posterior a la desfeta republicana, 
ella continuà fent recerca i escrivint (Massot 2004, 184). És 
en aquestes circumstàncies tan complicades que comença la 
relació epistolar amb Maria Antònia Salvà.
Com hem dit, són nou cartes, que van des del 17 de se-
tembre del 1940 fins al 3 d’octubre del 1946. Jaquetti no-
devia tenir d’inici l’adreça de Salvà, així que la primera9 

la va enviar a Miquel Ferrà, a qui devia conèixer dels anys de 
treball a l’Obra del Cançoner, i ell la va tornar a enviar a la 
poetessa: 

He rebut de la Palmira Jaquetti aquesta lletra, que t’incloc 
perquè la llegeixis. És realment quelcom d’extraordinari  
la força espiritual que sustenta aquesta dona enmig de 
tantes desgràcies. 

Pel contingut de la carta de Jaquetti sembla que Salvà l’havia 
visitada, o almenys coneguda, feia poc, segurament per ini-
ciativa de Ferrà. Jaquetti, definitivament, una admiradora de 
Salvà, li escrivia així:

9 Fons M.A. Salvà BLA, E-MAS-C-13 (carp. 79-158), carta 1. Aquesta 
carta no consta en el recull de cartes entre els dos escriptors publicat per 
Miquel Gayà (1998).
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tingut» (Matheu 1972, 184): 

Ara escriuré un nou cicle de cançons de Nadal. Poguessin 
cantar-les tots els infants. Pogués lligar-los tots amb els 
meus braços i ensenyar-los d’estimar definitivament, 
cara a Déu, cara a la seva Creació meravellosa!11

La infantesa era quelcom rellevant en la vida de l’autora bar-
celonina. Així, l’any 1944, Maria Antònia Salvà celebrà els 
75 anys i aquesta festa coincidí justament amb el naixement 
del primer net de la família; Jaquetti li volgué regalar, com 
tanta altra gent (Lladó 2011, 193), un poema titulat Naixença 
del fill:

De sempre era esperat, novell brot d’un llinatge
que es va donant les mans, fonent-les terra endins
des del fossar dels pares al bressol dels nins
rau [sic] que atravessa els segles, de l’un a l’altre, en 
gatge.

De la primera amor que ara en cor nou s’estatja
i empeny la vella sang a córrer en nous camins,
córrer que depassant les fites salta fins
el braç que enfranarà les regnes del guiatge.

I ara que es perpetua l’estel en mans del fill
i ara que la ferment d’un sol granet del mill
torna a encendre de goig la terra assedegada,
és bo de recollir-se, de trespassar el portal,
de sentir el vell contacte de la casa pairal
i el plor d’aquest nin que es fa seva l’estada…

[Palmira Jaquetti. Homenatge a M. Antònia Salvà, tardor de 1944.]

Com hem dit, la correspondència s’interromp la tardor del 
1946, amb una darrera carta de dia 3 d’octubre on Jaquetti 
envia uns poemes mecanoscrits en què demana a Salvà si els 
pot revisar.12 No sabem per què es va acabar la relació o si va 
continuar per altres vies.

11 Fons M.A. Salvà BLA, E-MAS-C-13 (carp. 79-158), carta 4.
12 Fons M.A. Salvà BLA, E-MAS-C-13 (carp. 79-158), carta 9.

Matheu (1972, 175) confirma que molts d’aquests poemes 
«els rebien, mecanografiats, els seus amics, en diverses ocasi-
ons, però indefectiblement, per Nadal». No n’era una excepció  
Maria Antònia Salvà, a qui Jaquetti envià aquestes «nadales» 
els anys 1940, 1941, 1943 i 1944; dues d’aquestes, a més, 
amb música manuscrita (1940 i 1941):

 

  
Nadales dels anys 1940 i 1941, amb música manuscrita de Palmira Jaquetti. 

Fons M.A. Salvà BLA, E-MAS-C-13 (carp. 79-158), cartes 2 i 4.

No sabem tampoc si, per senzilles que siguin, aques-
tes són composicions originals de Jaquetti escrites a pos-
ta per Salvà o si s’havien d’incloure en alguns dels re-
culls de cançons, infantils i nadalenques —o en algun 
altre—, que més tard publicà: Mis canciones (1943), que ori-
ginalment havia de ser en català (Matheu 1972, 183), i Trenta 
cançons nadalenques (1952), aquesta sí en la llengua origi-
nal; en tot cas, no en formen part. D’aquests projectes infan-
tils, Jaquetti en parla entusiasmada, del seu amor pels infants 
i de les circumstàncies de la vida solitària i malalta, que són 
les que la mouen a escriure per a «aquells fills que no havia 

escrit per la mateixa protagonista, un text en primera persona que duu 
per nom «Intent de fer-me jo mateixa una fitxa» (p. 179-189), que Mat-
heu data de l’any 1960.
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estima la terra i el treball afaiçona la cançó a la seva 
ànima, la fa viure, la recrea. Darrere de tot, queden, però, 
els poetes i els músics.
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Maria Antònia Salvà i Palmira Jaquetti foren dues dones pi-
oneres, cadascuna a la seva manera, que destacaren en mons 
sempre massa masculins i que alhora també formen part 
d’una mateixa xarxa de solidaritat femenina, una «genealogia 
d’escriptores» (Bertrina 2007, 62) on elles mateixes s’emmi-
rallaven i se servien de model. Sens dubte, així és en el cas de 
Palmira Jaquetti, que es reconeixia emocionalment en l’obra 
de l’autora mallorquina i també en la de l’escriptora sueca 
Selma Lagerlöf, Premi Nobel de Literatura el 1909 i activista 
feminista:

Ànima exquisida i estimada. Deixi’m li dir, tot caminant 
amb vostè per la natura i per la vida en companyia 
del seu llibre «El Retorn», que ja fa molts anys que 
l’estimo i que ja de joveneta li hauria volgut mostrar 
la meva ànima encesa d’entusiasme, quan llegia el seu 
Mistral, aquella nova i gloriosa recreació que vostè va 
fer-ne. M’ha passat també amb una altra ànima de qui 
també vaig sentir-me molt a prop i molt amiga: Selma 
Lagerlöff. [sic]13

I ja hem vist que totes dues també ens mostren, des d’inqui-
etuds i des d’interessos diferents, però aproximacions sem-
blants —i, al cap i a la fi, des de la curiositat i des de l’estima 
cap al seu poble, ingènuament idealitzat—, un interès per la 
cançó popular que els fa descobrir una font de riquesa lingüís-
tica i lírica d’on extreure elements i recursos per a la seva obra 
creativa, musical i poètica; una obra emmarcada dins aquesta 
xarxa de reciprocitat femenina, dins aquesta mirada literària 
de les dones i per a les dones. Una idea que, com a conclusió, 
ens remet a les paraules de la mateixa Palmira Jaquetti l’any 
1925, en tornar de la seva primera missió de l’OCPC (Massot 
1996, 153); ningú millor que ella mateixa, doncs, per expres-
sar-ho: 

El poble, per molt potent que sigui la força dels elements 
que el volten, no crea cap cançó, però la canta amb goig, 
quan és pur, quan no sent vel·leïtats de ciutadania, quan 

13 Fons M.A. Salvà BLA, E-MAS-C-13 (carp. 79-158), carta 3. També hi 
ha una referència semblant a Lagerlöf a la carta núm. 1.
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El protagonisme de les dones en les 
danses de figura

Carme Sànchez Riera

Objectivament, el paper de la dona en les danses de figures 
sempre havia estat inexistent i, encara que avui en dia el seu 
protagonisme es normalitza en aquests tipus d’actes, encara 
resta molta feina per fer. 
És important recordar que, malgrat que el resultat final imme-
diat i visible és el d’uns infants que surten al carrer a ballar, 
les danses de figures són la suma d’una distribució de tas-
ques i responsabilitats. Precisament cal saber que l’èxit i la 
vistositat d’aquestes danses depèn del treball d’un seguit de 
col·laboradores i col·laboradors que hi aporten el seu art i la 
seva dedicació. 
El punt de partida per a la recuperació de les danses de figures 
sol ser la investigació del passat d’una festa celebrada en un 
entorn concret (per exemple, una barriada) duita a terme per 
una persona o entitat. A partir de la coneixença dels orígens, 
es poden començar a esclarir les característiques principals de 
la dansa, com la indumentària, la música que l’acompanyava, 
les passes del ball, etc. Interpretar o esbrinar tots aquests de-
talls amb precisió no sempre és possible, de manera que, de 
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l’ensenyament del ball als infants, la coordinació dels assajos 
dels músics amb les nines i els nins, l’organització del recor-
regut de la mostra i la logística necessària per a la celebració. 
Fins fa poc, dins una societat patriarcal, era difícil imaginar 
que una dona fos la capdavantera en el lideratge i la coordina-
ció d’aquestes tasques: ballar, anar a tocar amb els dansaires, 
ensenyar la dansa, compondre les obres que acompanyaven 
les danses, etc. En canvi, avui en dia ja podem xerrar de n’Ai-
na Sansó com a investigadora i flabiolera dels Cossiers; de 
n’Antònia Gayà com a coreògrafa d’una dansa de nova inven-
ció (les Dames); de na Maria Antònia Sánchez com a primera 
dona que va formar part en la xaranga musical que acompa-
nyava els Moretons, o de n’Antònia Bassa com a compositora 
i arranjadora de les melodies de la Mulassa.

Les Dames de la Beata

Història i origen de la festa
Les Dames de la Beata, conegudes més popularment com ses 
Dames, és el ball de figura que pertany a la barriada de Santa 
Catalina.
Les festes del barri són a principis de novembre; encara que 
coincideixen en el mes de celebració d’aquesta festivitat, les 
dates exactes no coincideixen, ja que les Dames surten la pri-
mera setmana de novembre. Aquesta solució fou ideada pels 
organitzadors (associació de veïnats) per tal que aquesta ceri-
mònia no coincidís amb altres actes festius de Manacor.
En els seus inicis, quan la sortida de les Dames encara no 
estava implantada, la celebració consistia en una processó on 
participaven infants amb carabasses o síndries buides talla-
des amb forma de llanternes, amb una espelma a dins que 
il·luminaven els carrers, acompanyats de la Banda Municipal 
de Música.
Actualment, les Dames dansen de tant en tant acompanyades 
per una xaranga de músics d’instruments de vent, o també de 
xeremies, tamborino i flabiol; mentrestant, els veïnats que les 
segueixen canten la cançó de Sor Tomasseta ara i adés. Els 

vegades, els balls han de sofrir modificacions o s’hi han d’in-
troduir nous elements, sota el criteri d’observar la màxima 
fidelitat possible amb la informació recollida. Per ventura, la 
història i els valors de la dansa són els aspectes més fàcils de 
transmetre, ja que, per a una societat que segueix unes tradici-
ons, el record visual és més viu que l’auditiu.
Segurament, l’àmbit que presenta major dificultat de verifi-
cació és el de les músiques acompanyants, perquè requereix 
la troballa de les partitures o bé de persones que en recordin 
de memòria les melodies; i així i tot en el cas de descobrir 
un testimoni oral que conegués la veu principal de la tona-
da, la informació harmònica restaria incompleta i segurament 
l’acompanyament diferiria de l’original. Un exemple de testi-
moni oral és el cas de Jaume Eloi de Manacor: a principis del 
s. xx, Eloi havia col·laborat en la recuperació dels Indis de 
Manacor i, per aquest motiu, un col·lectiu cultural sol·licità 
el seu ajut per a la recuperació dels Cavallets d’Artà de Sant 
Antoni de Pàdua. El resultat és que, malgrat les diferències en 
els personatges i en els balls, la música que els acompanya en 
alguns balls és la música corresponent als Nanets i als Indis 
de Manacor. Amb tot, cal dir que presenten variants rítmiques 
i modificacions melòdiques.
En tot cas, s’ha de tenir en compte que la música és part de 
la dansa i que sense música el ball no seria possible. La pre-
disposició general és la d’una major propensió a reconèixer la 
vistositat del ball i l’actuació dels infants, més que no l’acom-
pliment dels músics, malgrat la transcendència d’aquests. 
No són estranyes les ocasions en les quals ha estat necessari 
substituir l’actuació d’una xaranga (formada per un conjunt 
nombrós de músics) per la d’una parella xeremier-flabioler 
(menys nombrosa i, per tant, més avinent), o fins i tot per la 
reproducció de música enregistrada. Aquesta mancança en la 
valoració de l’àmbit musical no és aliena al fet que les peces 
musicals que acompanyen les danses no estiguin tan arrelades 
en la memòria col·lectiva i que, per tant, en sigui més compli-
cada la identificació.
Malgrat tot, quan la part històrica i musical es troba més o 
menys esclarida, una sèrie de tasques esdevenen necessàries: 
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Descripció de la dansa 

indumentàriA

Les vuit nines van vestides a semblança de santa Catalina To-
màs, amb una brusa blanca de màniga tres quarts (gipons) i 
falda de doble capa, també blanca, ornada amb cintes negres. 
Al cap duen un vel travat amb una corona de flors; així s’in-
tenta rememorar la indumentària de les joves cristianes d’un 
temps quan anaven a missa. Tot el conjunt està adornat per 
randes i cintes negres. Recolzada a la cintura, hi porten una 
gerreta de fang que simula les novícies que anaven a costura. 
El vestit de la nina que representa sor Tomasseta és de reli-
giosa.
També acompanyen la comparsa un parell de nines i nins ves-
tits de pagesos; un d’ells porta la senyera. El nin que va vestit 
de dimoni duu un conjunt inspirat en la roba del dimoni gros 
de Manacor.

músicA i coreoGrAFiA

La tonalitat de la peça és de Re major. En relació amb la mú-
sica que acompanya aquesta dansa, podem destacar el primer 
compàs i el primer temps del segon que, com la nota inicial 
dels Moretons, Indis i Nanets, serveix per indicar que comen-
ça la dansa.
La música té dos temes clars: tema A i tema B. Però l’estruc-
tura completa de la dansa és ABABA. Aquestes cinc parts es 
poden diferenciar pel seu tempo. Comença amb una part ràpi-
da, seguida d’una part lenta, ràpida, lenta i ràpida per acabar. 
Les parts ràpides corresponen al tema A musical i les parts 
lentes, al tema B. 
El ball es desenvolupa de la manera següent:

 - La nina que representa sor Tomasseta es col·loca enmig, en-
voltada de la resta de nines, situades en forma de cercle.

 - Primera part ràpida (A):
 - La música marca quatre cops inicials en els quals les ni-

nins, per fer més festa, duen llanternes de diverses formes i 
colors. La cercavila acaba a la plaça de Santa Catalina on es fa 
el darrer ball, just abans del pregó de les festes de la barriada 
de Santa Catalina i els Creuers.
El principal objectiu que se cercava quan es va crear aquesta 
dansa era assegurar la presència d’una representació feme-
nina en la participació de les danses de figura; fins aleshores 
a Manacor hi havia diverses danses, però totes ballades per 
nins.
La idea del protagonisme de les dansaires fou de Miquel Bau-
çà Puigserver, president de l’associació de veïnats de la barri-
ada l’any 1999. Així doncs, el 6 de novembre del 1999 fou el 
dia del primer ball. 
Antònia Gayà, de l’agrupació musical Sa Torre, va ser la in-
ventora dels punts de la dansa, derivats del fandango mallor-
quí, tot formant figures geomètriques que recorden el dibuix 
de la Balanguera, d’estrelles i cercles, sempre al voltant de la 
beata i fent-li reverències.
Antoni Galmés Matamalas, també de l’agrupació Sa Torre, 
va adaptar la música de la popular melodia mallorquina «Sor 
Tomasseta on sou», interpretada per instruments de vent.

Les Dames de la Beata.
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la tradicional, a l’arranjament d’Antoni Galmés és la part A. 
Hem de destacar que tota la dansa és ternària, mentre que en 
la versió famosa la part A és binària.

Arranjament d’Antoni Galmés per a ses Dames.

Els Nanets

Història i origen de la festa
Es té constància documental fidedigna que per celebrar la fes-
ta del Sant Crist de la Fe, el dia 18 d’abril del 1882, es va 
construir una capelleta a fi de col·locar-hi un santcrist crucifi-
cat esculpit pel manacorí Pere J. Santandreu. La mateixa font 
documental cita textualment:

El dia abans de la festa, el repicar de les campanes 
anuncia la gran solemnitat de la barriada i sortia la 
comparsa dels típics nanets, pels carrers i places amb 
una xaranga de música demanant almoina per a la festa.

Aquest text deixa clar que l’any 1882 els Nanets ja participa-
ven en els actes de les festes de Fartàritx.
La gent més major del poble recorda haver sentit contar que a 
la barriada hi havia uns ninets amb capgrossos vestits de ver-
mell que sortien a fer sarau; o per exemple una monja d’Artà, 

nes amb una mà aguanten la gerra i l’altra la col·loquen 
darrere, mentrestant saluden sor Tomasseta amb el cap.

 - Fan tres passes alçades cap endavant i un botet de cavall, 
tres passes alçades cap endarrere i un altre botet de cavall, 
seguit de tres passes alçades voltant el rotlo i un altre bo-
tet de cavall. Aquest pas es repeteix dues vegades i acaba 
aquesta part amb una volta a la dreta.

 - A continuació ve la part lenta (B) que és estil de vals (1, 2, 3); 
es volta amb la parella (dos pics). Una nina de cada parella fa 
una figura d’estrella enmig i torna al seu lloc; després l’altra 
nina de la parella fa la mateixa figura d’estrella i llavors totes 
tornen a la posició de rotlo i saluden.

 - Torna la part ràpida (A) i es repeteix la primera part.
 - Se segueix amb una segona part lenta (B). Es fa el dibuix de 

la Balanguera fent un rotlo amb volta davant la parella, unes 
cap a la dreta i les altres cap a l’esquerra. Es torna a formar el 
rotlo i salutació.

 - Per acabar es repeteix de nou la part ràpida (A).

El darrer ball de ses Dames és a la plaça de Santa Catalina. 
Just després d’haver acabat apareix un dimoni que agafa una 
de les gerres a les nines i la romp, tot llençant-la amb força 
contra el terra. Aquest punt indica el començament de les fes-
tes de la barriada.
Com a diferència de les dues seccions, s’ha de comentar que 
la part B fa l’efecte de ser més lenta perquè té més blanques 
que la part A i s’accentua més el contrast pel ritme del vals, 
que és més solemne i més lligat. Allò que fa que la melodia 
de la primera part sigui més àgil és la negra en punt-corxera. 
Les negres ajuden a fer els bots de la dansa, ja que li aporten 
un caire més articulat i més ràpid.
Respecte de la partitura popular de Sor Tomasseta, si es com-
para amb la tradicional tonada de la peça, una de les primeres 
diferències que es noten és la inversió dels temes que s’hi 
ha practicat. Allò que a la melodia coneguda és el tema A, a 
la versió per a la dansa és la part B; i allò que és la part B a 
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Nanets i músics acompanyants (2017).

De tot d’una la mestra de música del CEIP Jaume Vidal ense-
nyava el ball als Nanets; posteriorment s’hi va posar al cap-
davant la mestra de música del col·legi la Puresa de Maria, 
situat a la mateixa barriada de Fartàritx. Fins ara s’ha esde-
vengut sempre la circumstància que la preparadora d’aquesta 
dansa ha estat una dona. Actualment les nines o els nins que 
obtenen millors resultats a cinquè de primària del col·legi són 
les encarregades i els encarregats de dur a terme aquest ball. 
Els Nanets surten dos dies a ballar: el primer cop coincideix 
amb el pregó; el ball es duu a terme abans d’aquest parlament 
i després de la declamació fan una breu cercavila. La segona 
vegada correspon al dia de la festivitat del Sant Crist de la 
Fe en què marquen l’inici de la celebració de l’eucaristia i, 
posteriorment, en acabar la missa dansen al pati de l’escola 
de la Puresa.

d’avançada edat, afirma que recorda haver vist ballar aques-
ta dansa. Gràcies a les seves aportacions, avui en dia el ball 
dels Nanets és d’allò més fidel als nanets que sortien a ballar 
durant el s. xix. A partir de la col·laboració i del testimoni 
d’aquesta religiosa es varen poder rescatar les passes del ball 
i la música acompanyant. Pel que fa a la dansa, la germana 
(se’n desconeix el nom) va explicar com els Nanets sortien 
per fer gràcia a la gent i interpretaven el paper de bufons: els 
moviments de pegar-se cops al cap i de picar de mans entre 
els dansaires eren gestos per fer riure la gent. Els veïnats de la 
barriada varen desaprovar aquest comportament extravagant i 
irrisori perquè convertia la festa en una manifestació ridícula 
que la gent menyspreava en comptes de conferir-li el caràcter 
de mostra artística que dignificàs la barriada (quan, en aquell 
temps, en tot Manacor únicament hi havia una altra dansa de 
figures: els Cossiers). Potser per això, l’Escola Gratuïta (aula 
on s’escolaritzaven les nines més pobres) hagué d’acollir 
aquesta exhibició i intentà perllongar-ne l’existència; per això 
es va fer que les nines que hi estudiaven agafassin el protago-
nisme del ball. Així i tot, els Nanets varen desaparèixer al cap 
d’un parell d’anys.1

Així doncs, després d’anys d’investigació impulsada i duita a 
terme per Rafel Ferrer Massanet i Pep Tomàs, entre d’altres, 
l’any 2000 els Nanets es varen tornar a instaurar com un ele-
ment més de la festa del Sant Crist de la Fe organitzada per 
la confraria.
Segons les fonts històriques es té la hipòtesi que aquest ball 
té Catalunya com a origen, on són coneguts com els Nanets 
Capgrossos, ja que es té constància que allà sortien uns nins 
vestits de vermell amb caparrots a fer bullici pels pobles, 
acompanyats de gegants. Així i tot, a Fartàritx no s’han tengut 
mai gegants.
 

1  Albert cArvAJAl i mesquidA i Josep A. GrimAlt (2010). Així és Fartà-
ritx, 71-72.
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músicA i coreoGrAFiA

Respecte de la música, la partitura original fou escrita per Se-
bastià Ribot Galmés. Desafortunadament no se n’han pogut 
rescatar els papers; així que Miquel Bauçà Rigo, després d’una 
recerca tant històrica com comparativa amb altres músiques 
de nanets (sobretot de Catalunya), es va encarregar de recu-
perar i transcriure la partitura amb l’assessorament de Xavier 
Carbonell. El testimoni de la religiosa artanenca mencionada 
prèviament fou fonamental per completar la part melòdica de 
la dansa. Segons ella, la melodia fusionava trossos de bole-
ro mallorquí, de la melodia que avui coneixem com la dels 
Cavallets d’Artà, la cançó infantil Jo i un pastor i fragments 
de melodies catalanes que ja s’empraven per acompanyar els 
nanets catalans. Després de valorar i d’estudiar la trama, la 
melodia restà tal com la coneixem avui. Tanmateix, cal es-
mentar que uns canvis harmònics modifiquen lleugerament 
la música original, sobretot per la utilització del vi grau, molt 
emprat en aquella època. En la composició actual predominen 
els graus tonals.
La tonalitat de la peça és Fa M. Com s’ha comentat anterior-
ment, encara que en la partitura no està indicat el cop d’inici, 
també es fa una nota inicial per avisar els dansaires que co-
mença el ball.
La melodia es pot dividir en dues parts clares. En l’estructu-
ra de la dansa diferenciam el primer tema, que és igual que 
el tercer (A-B-A). El segon tema (B) és un fragment de la 
coneguda cançó popular Jo i un pastor, llevat de la darrera 
frase que en fa una modificació: una escala per graus conjunts 
descendents.
Les nines i els nins es col·loquen en dues files paral·leles de 
tres nanets que miren la seva parella. El ball té tres parts que 
concorden amb els temes musicals:
- Part A:

 - Per començar es fan dues passes alçades cap endavant, dues 
mamballetes i un cop amb el cap amb la parella. Seguidament 
es fan dues passes alçades cap endarrere i tres mamballetes.

Descripció de la dansa

indumentàriA

Una de les tasques més àrdues que fou necessària per tal de 
recuperar aquesta dansa fou la rèplica dels vestits. Aquest fou 
un treball especialment difícil, ja que no se’n conservava cap 
imatge, però es va intentar una màxima adaptació a tota la 
informació disponible.
Les úniques certeses que es tenien era el color vermell dels 
vestits, la presència dels caparrots i la constància que es feia 
sarau; és a dir, que la imatge es corresponia amb la d’alguna 
espècie de bufons. Així que es feren diversos vestits de mostra 
(com els de les imatges) i es trià el que semblà més apropiat 
per a les festes. La recol·lecta del poble i l’aportació econò-
mica del religiós Sr. Miquel, el nebot del Sr. Guillem Gri-
malt, feren possible poder pagar la roba. El sastre Duran va 
tallar les teles i els veïnats del poble varen cosir els vestits. Es 
va triar un vestit vermell de vellut amb detalls i campanetes 
daurades que sonen al moviment de les nines i dels nins dan-
saires. Aquí es presenten dues mostres d’esbossos de vestits, 
dibuixats per Norat Puerto: 
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És a dir, que la Mulassa és una festa de nova creació i tot allò 
relacionat amb el seu ball és nou i, a més, a Mallorca és un 
acte sense precedents. Així doncs, per a la seva creació els 
artistes i artesans es varen inspirar principalment en les mu-
lasses que surten per les festes de Catalunya.
En un principi la idea d’aquesta festa era, com a iniciativa del 
jovent manacorí, anar de local en local per aturar-se a beure 
en els principals bars de Manacor i fer ballar la Mulassa. Però 
ha esdevengut una festa de caire familiar i alhora, així, s’evita 
incentivar l’alcoholisme.
La presentació de la Mulassa fou el maig de l’any 2015 i el 
primer cop que sortí a ballar fou per les festes de Sant Jau-
me d’aquest mateix any. És interessant remarcar que xerram 
d’una iniciativa tan recent que encara no està del tot estipu-
lada o tancada, ja que encara s’hi fan canvis o modificacions 
per millorar-la. Així i tot es pot afirmar que de cada any té més 
acceptació i és un punt fort de la festa de Sant Jaume.
Fins ara la festa es reparteix en dos dies:

 - El dia de la Crida: dia 18 de juliol. És el dia de l’inici de les 
festes, del pregó i de la cercavila de la Mulassa acompanyada 
de la xaranga. La Mulassa i els seus acompanyants parteixen i 
després s’arracona a l’Ajuntament, on roman exposada fins al 
dia de l’Encamisada.

 - El dia de l’Encamisada: dia 24 de juliol. La Mulassa parteix 
de la plaça de Sant Jaume i passeja acompanyada de la Banda 
Municipal de Música, dels xeremiers, dels geganters, dels cas-
tellers i dels cavallers pels carrers del centre de Manacor. Quan 
acaben les festes la Mulassa s’exhibeix a l’Escola Municipal 
de Mallorquí.

Descripció de la dansa
indumentàriA

Tant les robes de la Mulassa com les de les mulasseres i dels 
mulassers estan inspirades en les companyies de les mulasses 
de Catalunya; a partir d’aquí, les mulasseres i els mulassers 

 - A continuació es fan dues passes alçades cap endavant i 
dues mamballetes i un cop amb el cap amb la parella.

 - Dues passes alçades cap endarrere i una mamballeta.
- Part B:

 - És estil de la Balanguera. Les nines i els nins tornen a la 
posició inicial.

- Part A: 
 - Es repeteix igual que la primera part; l’única variació que hi 
ha és la salutació del final amb les mans juntes per acabar.

Partitura dels Nanets.

La Mulassa

Història i origen de la festa
La intenció de crear aquesta celebració fou la de recuperar 
les festes de Sant Jaume. A partir de la investigació que va 
dur a terme l’Obreria de Sant Jaume es va esbrinar que anti-
gament a Manacor, durant les festes de Sant Jaume, una mula 
s’ornamentava i es passejava pels carrers del poble; després, 
l’animal es rifava entre aquells manacorins que havien fet 
més sarau durant la festa. Joan L. Sansó Riera fou el promo-
tor de la idea i els Amics de l’Escola de Mallorquí varen rebre 
aquest descobriment com una iniciativa per revifar les festes 
del patró de Manacor.
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La coreografia de la Mulassa està conformada per un total de 
vuit mulasseres i mulassers (van en parella). Per torns, una 
parella va davall la Mulassa mentre que els altres guien d’al-
guna manera la mula des de fora perquè no ensopegui amb el 
públic, a la vegada que fan festa pels voltants. Sebastià Riera 
és el cap dels mulassers, el qual els dirigeix i coordina.
Les músiques que acompanyen la bístia són senzilles i algu-
nes són conegudes popularment. Les obres pròpies són les 
que Antònia Bassa va adaptar i compondre específicament per 
a la festa: Per anar de copes i La cançó de la Mulassa. 
Per anar de copes és un tema típic del repertori xeremier. Bas-
sa en va fer una adaptació per a banda i xaranga. L’estructura 
de l’obra és ABAB i per al ball de la Mulassa es repeteix dos 
cops. La peça és en Do major i es caracteritza pel ritme binari. 
Durant el tema A, la Mulassa es passeja lliurement a ritme 
de trot. El tema B es pot separar en dues parts: a la primera, 
la Mulassa s’inclina cap a baix i cap a dalt, en un moviment 
alternatiu que simula una reverència, i posteriorment aixeca 
les cames del davant; a la segona part del tema B la Mulassa 
fa quatre passes cap endavant i quatre passes cap endarrere, 
i la música enllaça amb el tema A on tornen a tenir lloc els 
moviments de trot. En el tema B es repeteix la coreografia, 
encara que els moviments de la coda varien ja que la Mulassa, 
en comptes de fer les passes cap endavant i cap endarrere, ho 
fa a l’inrevés: primer fa les quatre passes cap endarrere i des-
prés fa una fua cap endavant per precipitar-se sobre el públic.
La cançó de la Mulassa és creació d’Antònia Bassa i super-
visada per Xavier Gelabert. Musicada en Do major i de ritme 
ternari. La música presenta dos temes estructurats en ABA. 
En el tema A, la Mulassa es balanceja de dreta a esquerra. En 
el tema B, la Mulassa dona voltes sobre si mateixa, primer 
cap a un costat i després cap a l’altre. La música del tema A 
es repeteix, però el ball és diferent del primer ball del tema A: 
en aquest fragment la Mulassa s’inclina cap endavant i cap 
endarrere successivament.
Les dues cançons estan harmonitzades en Do major, pensat 

han dissenyat i incorporat idees seves fins a arribar al resultat 
final que tenim avui en dia.
La Mulassa va mudada amb un vestit vermell i una manta de 
color verd amb ornaments daurats i l’escut de Manacor bro-
dat. També porta cascavells com a acompanyament musical. 
Sebastià Riera Pocoví és l’autor de la confecció de l’aspecte 
de la Mulassa. La forma està constituïda per una estructura 
de fusta, capes de pasta de paper i un acabat de fibra de vidre.

La indumentària de les mulasseres i dels mulassers es compon 
d’uns calçons vermells (a conjunt amb el vestit de la mula), 
una camisa blanca amb la imatge de la Mulassa brodada al pit 
dret, una faixa negra, unes sabates d’espart negres i un mo-
cador vermell al cap. Si escau, duen també guants blancs per 
manejar millor l’esquelet de la Mulassa.
Quant a l’aspecte de la indumentària, un punt a destacar és la 
intenció de l’Obreria d’incitar les espectadores i els especta-
dors a anar vestits amb una camisa blanca, a fi que en aques-
tes festes patronals no només els protagonistes vagin vestits 
d’una manera específica, sinó que en aquest cas el públic tam-
bé participi de la festa.
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Cal destacar també que la decisió que Antònia Bassa fos la 
compositora i arranjadora de les cançons que acompanyen el 
ball de la Mulassa sorgí d’una manera natural, de la mateixa 
manera que no es va forçar la introducció de dones com a 
mulasseres. Així doncs, es pot pensar que això és un senyal 
positiu, perquè la presència femenina i l’equilibri de gènere 
no és cercat o imposat, sinó que va sorgir espontàniament.
També es pot apreciar que la figura de la dona dins el món 
del ritualisme passa de ser un simple paper d’espectadora a 
un paper actiu. 
Corregint certs estereotips i deixant de banda la preponderàn-
cia masculina que marca la rigorosa tradició, la integració de 
la dona en la nostra cultura popular serà un fet real i així se 
n’aconseguirà un protagonisme equilibrat.

Entrevistes

Antònia Bassa Sureda
Tomeu Bassa Sureda
Miquel Bauçà Puigserver
Miquel Bauçà Rigo
Antoni Galmés Matamales 
Antònia Gayà Matamales 
Xavier Gelabert Muntaner
Mateu Riera Sureda
M. Antònia Sánchez Riera 
Pep Tomàs Galmés
Miquel Tomàs Serralta

exclusivament perquè la colla de xeremiers la pugui interpre-
tar en cas d’absència de la banda de música o de la xaranga. 
A partir de l’escriptura prèvia de les músiques, Sebastià Riera 
i les mulasseres i els mulassers varen crear un petit ball per a 
cada una.

 
Finalment, trobam melodies conegudes que solen acompa-
nyar les festes populars de qualsevol poble com «Animal es 
qui no boti»; allò que té de peculiar aquesta cançó és que per 
acabar es cantusseja: «Manacor amb sa Mulassa!». Per aco-
miadar-se de la festa es canta l’Hora dels adeus, i la Mulassa 
fa un petit ball.

Conclusió
La introducció del rol femení dins l’organització i el seu pro-
tagonisme en les danses és útil per veure com hem evoluci-
onat tant nosaltres com la nostra societat. La integració de la 
figura femenina en la cultura popular és el resultat d’una crei-
xent mentalitat de justícia i equitat intergenèrica, que resulta 
imprescindible en tota societat que pretén el seu benestar.
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Música a Manacor. Dels inicis 
al segle xix
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Paisatges sonors del passat: 
tintinnabulum, basíliques paleocristianes, 

món islàmic i edat mitjana

Bàrbara Duran Bordoy

A Europa, les primeres dades sobre instruments musicals són 
veritablement antigues. Disposam d’investigacions que ens 
parlen d’instruments datats al voltant de 35.000 anys d’exis-
tència (Comas 2005: 30). El dubte és si eren veritablement 
instruments musicals o simplement reclams per al ramat, però 
en tot cas són instruments fabricats per emetre uns sons de-
terminats i, per tant, poden ser classificats dins la categoria 
d’artefacte sonor amb una funcionalitat concreta.
Conservam de la societat primitiva de les illes alguns instru-
ments musicals que podem datar en el període talaiòtic o post-
talaiòtic —entre els segles vii i el  iii aC— que és quan poden 
ser trobats objectes de bronze i ferro. Són campanes petites o 
bé tintinnabula, i apareixen també en diversos jaciments de 
l’arc mediterrani. El Museu d’Història de Manacor conserva 
restes d’aquests instruments, uns objectes amb clara vocació 
musical. Així que sabem com a cosa certa que els manacorins 
de fa uns 2300 anys aproximadament, com a mínim, ja dispo-
saven d’instruments musicals.
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la necròpoli de Son Pellisser2 (Alvarez & Fernández; 2015, 
4-6; 2016, 35), on es poden constatar els enterraments amb 
objectes personals de figura espiraliforme, agulles, comptes 
de vidre i també aquesta mena de cròtals.
La seva classificació dins la família dels instruments és la 
d’idiòfons —o autoressonadors— i no podien emetre un so 
greu, sinó més aviat de registre mig agut. Per les seves ca-
racterístiques, podem imaginar que eren instruments de ca-
ràcter cerimonial, adreçats a acompanyar o bé processons 
d’enterrament o bé emmarcar moments rituals on s’establia la 
connexió del mort amb un món no visible. El so particular de 
les campanes sempre ha estat lligat al toc i a la crida del món 
no visible. 
La presència a l’àrea mediterrània d’instruments semblants és 
documentada en la tesi doctoral de Fernando J. Guarch (2017, 
197-308; 394-397), troballes de campanes en un arc geogrà-
fic que va des de Ribera del Ebre fins al Camp del Túria,3 
tots dins la ribera mediterrània. També l’estudi de M. Soledad 
Milán (2014) documenta l’existència de sistres d’influència 
egípcia i discs de bronze i ceràmica a Creta, tot remarcant 
aquesta relació dels sons produïts per discs metàl·lics amb 
rituals funeraris. A Egipte la seva funció estava lligada a ce-
rimònies de fertilitat, a abundància d’aigua, a la protecció del 
ka4 a l’altre món i a la litúrgia dels temples (Milán 2016, 202-
203). El més important aquí és la seva vinculació amb el món 
dels morts, però també les característiques dels materials: pla-
terets de bronze.5 Milán (2014, 207), però, apunta a l’existèn-
cia de discs de bronze solts. Podrien ser discs de tintinnabula 

2 La cova de son Pellisser, segons Fernández i Alvarez (2015, 5), fou usada 
des del iii mil·lenni aC fins que el sostre s’enfonsà, cap al segle iv aC.

3 Els jaciments que contenen restes de campanes són els de Sant Miquel 
de Vinebre, el Racó d’Aixerí, les Esquarterades, la Moleta del Remei, 
la Carrova i Edetània (Llíria, Camp del Túria). De manera curiosa, els 
jaciments aragonesos i andalusos analitzats en la tesi de Guarch (2017) 
no presenten mostres de campanes o discs de bronze.

4 Recordem que el ka era, segons els egipcis, un dels components de 
l’esperit humà que recull el principi immortal i universal de la vida.

5 A Creta s’han documentat a la cova d’Ayios Charalambos, Archanes 
Fourni, Mochlos, Ayia Triada i Kato Syme (Quiñones de León 2014).

Un tintinnabulum és, essencialment, un cròtal. L’exemplar més 
complet conservat al Museu està format per un disc de metall 
de bronze que anava suspès d’una cadena metàl·lica, amb una 
mena de mànec per sostenir l’instrument. Alhora, una petita ba-
queta també de metall ens permet imaginar com era percudit 
aquest petit instrument. Per obtenir-ne tota la sonoritat calia 
que romangués suspès per tal de vibrar lliurement. 

Tintinnabulum del Museu d’Història de Manacor. Font: elaboració personal.

Restes de campanes i fragments d’altres tintinnabula són con-
servats també al Museu d’Història de Manacor1 i segons la 
seva directora, Magdalena Salas, sempre apareixen en enter-
raments. Hem de partir de la premissa que econòmicament 
són instruments cars pel que fa a la seva fabricació en soci-
etats on els objectes de metall eren preuats i cars. Per tant, 
el seu ús ens remet a considerar que eren prou importants 
—com a elements rituals— per ser fabricats i enterrats amb 
el seu propietari o bé individu al qual anaven associats. Al-
tres indrets de l’illa disposen també de tintinnabula, com ara 

1 Són instruments heretats del primitiu Museu de Manacor, de la col-
lecció de mossèn Aguiló, i no se’n pot datar exactament la ubicació, 
però foren trobats dins els límits del municipi de Manacor.
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A la vegada, la basílica de sa Carroja va donar servei a un 
comunitat portuària que devia ser un punt important d’entrada 
de mercaderies. Les dues basíliques foren claus en la cristia-
nització del món rural de les illes, cap a les darreries del segle 
v dC i sobretot durant el vi (Riera et al. 2012, 13). Malgrat 
les particularitats locals d’un cristianisme en expansió però 
encara jove, existia un cristianisme comú arreu de la Mediter-
rània que era afavorit per l’intercanvi comercial. Per entendre 
les arrels del cristianisme de les illes dins aquest context, cal 
tenir en compte les relacions de les Balears amb l’Àfrica del 
Nord, on les esglésies en tot el s. vi manifesten una gran vi-
talitat. Els documents que ens permeten conèixer la primitiva 
església de Mallorca són, sobretot, la circular de Sever, bisbe 
de Menorca (s. iv), que descriu la pràctica musical d’aquests 
cristians illencs. 
Són molt importants, en aquest sentit, les paraules de J. Amen-
gual i Batle (2004, 16) quan diu:6

Una altra dada que cal tenir present és que hi ha un 
cridaner contrast entre el que llegim a Sever i el que 
diu Consenci en les cartes personals que adreçà a sant 
Agustí pel que fa a la qualitat dels cristians balears. 
Sever descriu una comunitat entusiasta i, fins i tot, 
fanàtica, que anhela ardentment la conversió dels jueus. 
La mateixa comunitat celebra amb himnes, salms i amb 
l’eucaristia els èxits que Déu li ha concedit [...]. Si la 
circular no permet que puguem seguir amb detall el 
ritme litúrgic, almenys ens diu clarament que el poble 
cristià estava capacitat per cantar himnes i salms, i també 
per participar activament en la celebració eucarística 
—«nobiscum», amb mi, diu Sever [...]. En aquest punt, 
volem cridar l’atenció sobre el fet que aquest escrit, 
com hem mostrat oportunament, és el primer dels textos 
llatins que adopta el terme missa d’una forma autònoma 
per designar la celebració de l’eucaristia.

El fet que el terme missa aparegui per primera vegada en un 
text llatí vinculat a les illes, tal com assegura Amengual, té el 
seu pes pel que fa al marc musical. McKinnon (2000,13) afir-

6 Veure també Història de l’Església a Mallorca, de Xamena i Riera 
(1986, 15-16).

en lloc de sistres?
 
En algunos lugares han aparecido solo algunos discos 
que podrían pertenecer a un sistro. Uno de los ejemplos 
nos lo proporciona la tumba Tholos excavada en Krasi 
(Pediada), donde se encontró uno de estos discos que 
también han aparecido en la cueva de Trapeza en la 
meseta de Lasithi. En el trabajo de P. P. Betancourt y 
J.D. Muhly a que los discos de arcilla encontrados en el 
Barrio Mu de Malia podrían ser crótalos y proceder de 
algunos sistros, però no tenemos otro tipo de evidencias 
que lo confirmen.

Si volem resumir els aspectes més notables que es poden re-
lacionar amb els instruments de Manacor, cal dir el següent:

 - Els instruments són producte d’una elaboració d’una certa 
complexitat. Tenien, per tant,  un valor econòmic important.

 - Estan relacionats amb enterraments i aquí cal explorar les 
relacions d’intercanvi dins de l’arc mediterrani, que permet 
compartir no només objectes sinó també el seu significat an-
tropològic i cultural —cal estudiar aquestes relacions amb les 
aportacions dels estudis de Creta, Egipte i costa mediterrània 
de la península Ibèrica. 

 - La seva importància com a elements rituals. Es fa palès que 
són objectes d’una simbologia específica i considerable, i la 
seva presència ens remet a una relació del món cerimonial 
amb timbres sonors específics; una funcionalitat concreta de 
determinats timbres sonors que ens remet a un ús d’elements 
musicals de manera regulada.

Les basíliques paleocristianes de Son Peretó i sa 
Carroja

Son Peretó, com a centre religiós i social, no es trobava aïllat, 
sinó que ocupava un territori ben comunicat. Per les troballes 
en el jaciment es pot deduir que hi havia un nucli de pobla-
ció romana prou rellevant i una possible via de comunicació 
important; a més, tot indica que l’assentament no era casual 
sinó que anteriorment hi havia una comunitat prou destacada. 
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arribar de manera directa fins a la conquesta catalana. Però 
abans Mallorca viurà tres-cents anys de domini islàmic.

Els instruments islàmics

Existeix una llarguíssima tradició de poesia àrab lligada, com 
bé es pot pensar, amb la interpretació musical. I aquesta po-
esia fou present a Mallorca, cosa que podem datar a partir 
dels estudis de Maria Jesús Rubiera (2007). Sobre aquests, 
Guillem Rosselló Bordoy (2007) comenta que «[...] Enyoram 
el breu passat islàmic de la nostra terra, un reencontre amb 
una fase que, en matèria cultural, gairebé no ha tengut paran-
gó semblant, encara que sia la més desconeguda de totes les 
etapes de la nostra història». La poesia ens serveix per imagi-
nar com podia ser interpretada musicalment per una societat 
mallorquina que, com diu Rosselló, és una incògnita.
Al municipi de Manacor, el poblat de l’Hospitalet Vell fou 
ocupat per pagesos andalusins poc després de la incorporació 
de Mallorca a l’Estat cordovès. Segons la pàgina web del Mu-
seu d’Història de Manacor, «La migració pagesa berber i àrab 
es degué produir de manera compacta i no es perllongà molt 
en el temps. Els assentaments més antics documentats corres-
ponen a poc després de la conquesta del 902 [...]. Es tracta, 
doncs, d’un dels assentaments rurals andalusins més antics 
documentat a les Balears.» Les restes islàmiques trobades 
al centre de Manacor ens parlen d’una població que, podem 
imaginar, tenia els mateixos costums que els que formaren 
part de la cultura andalusina instal·lada al sud de la península 
Ibèrica. I en aquest sentit, a Mallorca podem establir —des de 
les aportacions etimològiques— la presència de dos instru-
ments musicals:

 - El llaüt. La seva etimologia és de l’àrab la’ut, de mateix signi-
ficat (Alcover-Moll 1980, vi, 915). Prové, doncs, de la paraula 
àrab ‘ud, una de les accepcions de la qual és fusta. Aquest és 
un dels instruments que, per la seva presència etimològica, 
pot ser datat a Mallorca de manera segura. Sachs (1940, 281) 
explica que el llaüt curt va viatjar des de l’Orient pròxim cap a 

ma que el propi de la missa sembla aparèixer estructurat més 
aviat gènere per gènere (verticalment) que no horitzontalment 
(o sigui, festivitat per festivitat), amb algunes excepcions, 
que també van vinculades als quatre segments de celebració: 
Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua o període pentecostal. 
Aquests períodes són una cosa que donam per feta avui dia, 
però que no fou tan clara segles enrere. La distinció entre càn-
tics de salms i càntics que no són salms és una distinció que 
s’ha d’explicar, segons McKinnon: els cants de salms usen 
textos sense alterar de les Escriptures, mentre que els altres 
ajusten el text bíblic de manera lliure. La deducció d’Amen-
gual ens parla d’un alt grau d’estructuració dels rituals cristi-
ans a les illes.
A Cent anys a Son Peretó: descobrint el passat cristià (2012, 
35) s’afirma que els cristians, a les cerimònies d’enterra-
ment, conservaven el costum del refrigerium o àpat que es 
relacionava amb el refresc del paradís de Déu i, com a pro-
va, s’esmenten les mostres dels forats per a libació trobats 
en les cobertes de certes tombes. Però també estris com ara 
alfàbies i cassoles, abocats en un forat on hi havia restes de 
fauna. McKinnon es refereix al text de Tertulià de Cartago 
—o sigui, dins l’esfera de possible influència a les illes— que 
descriu les pràctiques litúrgiques de la comunitat, on hi ha-
via l’agape, un ritual d’horabaixa-vespre on el cant jugava un 
element important, conjuntament amb el fet de menjar i beu-
re. Les descripcions més vives que conservam dels primers 
segles parlen dels cristians cantant durant els àpats comunita-
ris. Sembla que en un moment determinat certs abusos feren 
que les pràctiques eucarístiques dels sopars vespertins fossin 
traslladats als matins (ja en els primers segles), però potser les 
comunitats de les illes mantenguessin aquest costum fins més 
endavant. McKinnon afirma que els salms i els himnes eren 
aspectes típics d’aquestes celebracions, cosa que confirma la 
carta de Sever; encara que afegeix que eren més aviat càn-
tics celebrats durant els àpats i no durant els rituals matutins 
(2000, 33). En tot cas, la desaparició de la basílica cap a finals 
del segle vii o principis del segle viii coincideix amb moments 
en què l’estructuració definitiva del propi de la missa era dui-
ta a terme en el regne Carolingi, un repertori que no podrà 
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actual xeremia. Aquests són els instruments que documenten 
les pràctiques del xiii i xiv. Per què fèiem referència a aquests 
instruments? Doncs perquè són els presents al segle xiv i pot-
ser, en algun moment, el palau fet construir per Jaume II de 
Mallorca el 1311 a Manacor permeté l’arribada puntual d’al-
guns joglars o músics.
És durant el s.xv quan tenim les primeres referències d’ins-
truments a Manacor. Per exemple, Parets (1997, 6): «per los 
jutglars qui sonaren a la festa de S. Jacme» (1437); i referèn-
cies semblants el 1489, 1497, 1562 i 1569. La referència del 
1562 ens parla clarament de les «trompes del senyer Nadal 
Armengol y de sos companyons trompadós». Fuster (2006, 
119) ens parla d’uns joglars anteriors, del 1432, també que 
no «acaptaren», segurament perquè venien contractats per la 
vila, així mateix per les festes de Sant Jaume. Són referències 
prou conegudes, les úniques que tenim de manera certa.
Però així podem documentar la pràctica de la música alta, o 
música per ser sonada al carrer. La música baixa, o per ser in-
terpretada dins de les cases, necessitaria aquí ser documentada.

 
Aixabeba de l’ermita de la Mare de Déu de Pollença i nays o neys magrebins 

contemporanis. Font: elaboració personal.

l’oest i que és freqüentment dibuixat en miniatures de l’Espa-
nya del segle xiii; fou importat a Europa més aviat des d’Espa-
nya que des d’Itàlia. Les Illes Orientals, com eren conegudes 
les Balears, eren una àrea d’intercanvi; però podem suposar 
que només uns pocs tenien els mitjans suficients per posseir 
un llaüt. Més aviat hem de pensar en possibles interpretacions 
emmarcades en classes socials determinades.

 - L’aixabeba o xabeba prové de l’àrab shababa, que significa fla-
biol, i en organologia musical és una flauta travessera medieval 
de fusta. A Mallorca n’apareixen diverses representacions ico-
nogràfiques: el retaule de la Mare de Déu dels Àngels de l’ermi-
ta de Pollença és un exemple de com aquest instrument estava 
integrat en la interpretació musical de les illes. El nom parla de 
la seva procedència àrab7 que documenta el diccionari Alcover-
Moll (1980, X: 893) i Coromines (1991, IX: 409). Per la con-
servació del mot, podem establir que fou un dels instruments de 
procedència islàmica que foren importats a l’àrea mediterrània.

Els instruments i la música catalana

Només les referències de Ramon Llull (1232—c. 1316) ja ens 
parlen de la pràctica de trobar, de fer poesia i de cantar per 
part dels nobles que vengueren a l’illa, car ell mateix es retra-
ta pràcticament com un cortesà llicenciós i un poeta trobado-
resc. Tanmateix ens trobam en el mateix punt que en la cultura 
islàmica: només mitjançant els instruments i les referències a 
determinades festes podem documentar quin tipus de pràc-
tica musical hi havia llavors. D’entrada, ni els esclaus ni els 
pagesos els podem imaginar en pràctiques musicals quotidi-
anes més enllà del cant. Els estudis sobre els instruments del 
portal del Mirador, a la Seu de Mallorca, ens atorguen tam-
bé informació de les pràctiques musicals de l’època. Hi són 
presents l’aixabeba, la flauta de bec (flabiol) i la cornamusa o 

7 Molt ens temem que Coromines (1991, IX: 409) és poc clar documen-
tant aquest mot, que no és referit a ximbomba dins de l’organologia 
musical. Es veu que no sabia ben bé de quin instrument es podia tractar. 
Però sí que el documenta com un mot propi de Mallorca.
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Música a Manacor. Del segle XV al XIX

Albert Carvajal Mesquida 
Antoni Gomila Grimalt

La música a l’església

Música religiosa. L’orgue

Durant les festes religioses la música era gairebé imprescin-
dible i es documenta a festes tan importants com el Corpus o 
les patronals de Sant Jaume, a més de les exèquies per la mort 
del rei o d’algun familiar seu i les alegries pel naixement de 
prínceps. I casos més concrets com les festes que es dedicaren 
a sant Sebastià i sant Roc l’any 1652 per haver protegit Ma-
nacor de la pesta. Per norma general, aquesta mena de música 
era a càrrec dels organistes o dels mestres de cant.
Pel que fa a l’orgue, les notes més antigues referents a l’esglé-
sia de Manacor es remunten al 1494, quan el Consell tenia un 
deute de dues-centes lliures amb l’orguener Jaume Febrer per 
haver construït l’instrument. Resulta que la vila, com a man-
tenidora del temple, tenia dificultats per poder trobar perso-
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ocasió per oblidar (encara que fos per unes hores) la realitat 
més immediata que els tocava viure. Cal partir de la base que 
les celebracions més importants (mantengudes gairebé inin-
terrompudament fins a la segona meitat del segle xx) es fo-
namentaven en la clàssica trilogia litúrgia-carrera-ball de les 
festes medievals:

 - El dematí, ofici solemne.
 - El capvespre, carreres al cos.
 - El vespre, balls públics.

Quant a la música, sembla que en un primer moment va ser a 
càrrec dels joglars, personatges que han de considerar-se al-
guna cosa més que simples poetes i glosadors, puix que també 
eren músics i dansaires. De fet, les seves tasques eren molt 
variades: acompanyar els jurats a les corregudes i sonar du-
rant el ball, a la missa i mentre es corria. La vila costejava les 
seves despeses (sempre que no haguessin captat ells mateixos 
durant les seves actuacions) per tal com eren tenguts com un 
element imprescindible per al bon desenvolupament de la fes-
ta. Vet ací alguns dels anys en què han pogut documentar-se 
a la nostra ciutat:

 - 1432: sonaren joglars el dia de Sant Jaume i, com que no feren 
capta, el clavari els pagà 30 sous. També participaren en la 
festa de Sant Bartomeu amb la seva música i reberen una lliura 
de salari.

 - 1437: el clavari pagà una lliura als «jutglas qui sonaren en la 
dita festa de Sanct Barthomeu i altra lliura als qui sonaren a la 
vetla de Sent Llorens».

 - 1500: es pagaren 50 sous a Miguel Mas com a encarregat dels 
joglars, «qui han sonat a la festa prop passada de Sant Jacme».

 - 1501: Maties Lobert cobrà del clavari 15 sous i 6 diners per la 
despesa del menjar i beure dels joglars del dia de Sant Jaume, 
venguts de Campos. Joan Ballester i els seus companys cobra-
ren un ducat «per la servitud que han feta per sonar a la festa 
de Sant Jacme».

nes hàbils per sonar l’instrument. Els primers anys el polsava 
Miquel Oliver, d’ofici barber. I fou així fins que l’any 1525 
el Consell determinà fundar un benefici eclesiàstic i assegu-
rar que hi hagués sempre un prevere amb nocions musicals 
per polsar. Gràcies a aquella passa, Manacor gaudí de l’or-
gue parroquial gairebé quatre-cents anys. En aquest període 
de temps, el benefici recaigué en mans de tretze beneficiats i, 
com és de suposar, l’orgue patí diferents adobs i restauracions 
completes, la més important de les quals va ser duita a terme 
entre el 1743 i el 1747 pel mestre orguener Mateu Bosch.
Hem de recordar també que el convent de Sant Vicenç Ferrer 
també disposava del seu orgue, polsat per un dels frares. Es 
construí l’any 1600 i fou ampliat almanco en dues ocasions, 
fins que finalment l’any 1888 patí una reforma completa a 
mans de Julià Munar.

Mestres de cant
Amb el nom de mestre de cant o de mestre de capella es 
coneixia el prevere que ensenyava cant al clergat i als nins, 
alhora que dirigia les lloances litúrgiques amb què se solem-
nitzaven els actes del culte. Sebastià Mestre, Miquel Venta-
llol, Bartomeu Massanet, Joan Castillo i Esteve Sanxo ten-
gueren cura no només de la música del temple sinó també de 
l’obligació d’assistir al cor cada dia i d’impartir lliçons de 
cant pla als preveres i a dos minyons.

La música al carrer

Les festes medievals i modernes: dels joglars als 
trompers
Parlar de música al carrer suposa haver de fer referència obli-
gada al marc que permetia l’esclafit de sons arreu dels racons 
de la nostra vila: les festes populars. I, en aquest sentit, coin-
cidireu amb mi que el ventall de possibilitats que se’ns obri 
és il·limitat. Per una part, perquè la festa i les diversions han 
estat sempre un element associat a l’home des d’antuvi. I, per 
l’altra, perquè els nostres avantpassats aprofitaren qualsevol 



6564

tres balls poden classificar-se de la manera següent:
Els balls de societat, que són aquells en què poden prendre 
part, mitjançant certes regles, tots els joves presents. Es pot 
subdividir a la vegada en:

 - Balls privats, celebrats en ocasió d’esdeveniments familiars 
(com un casament), pel final de la collita, durant les matances, 
etc. L’organitzador convidava parents, amics i coneguts, i pro-
curava que els més joves hi concorreguessin. Solien començar 
després del sopar. Amenitzaven la vetlada tres o quatre músics 
(generalment guitarró, bandúrria i violí) que, a cada descans, 
eren obsequiats amb un refresc. El primer ball corresponia a la 
madona de la casa o a la jove d’honor, si el que se celebrava era 
una boda. Amb l’aparició de les primeres associacions i locals 
d’oci al llarg de la segona meitat del segle xix i ben entrat el xx, 
aquests balls s’anaren convertint en balls de saló, cosa que supo-
sà l’aparició de grups especialitzats com ara l’Orquestrina Ma-
nacor-Jazz o l’Orquestrina Drach. Per a Manacor, el paradigma 
d’aquestes agrupacions va ser la banda de guitarres, bandúrries i 
violins creada per mestre Lluís Rosselló l’any 1895. 

 - Balls públics, és a dir, els que tenien caràcter oficial. Es verifi-
caven els dies més importants de l’any, principalment coinci-
dien amb les festes patronals, si bé s’arribaren a fer extensibles 
a qualsevol celebració de carrer. Es conegueren, durant molts 
d’anys, amb el sobrenom de balls a l’estil del país i la seva 
presència era indispensable en qualsevol programa de festes. 

Precisament, la nostra explicació se centrarà en aquests dar-
rers. Els balls que s’executaven eren els propis dels pobles 
del pla de l’illa, és a dir, copeos, jotes i fandangos, tots ells 
balls de parelles d’origen espanyol. Pel que fa als instruments, 
eren indispensables la guitarra, el guitarró i el violí. En l’Ar-
xiu Parroquial es conserva un llibre d’ingressos i de despeses 
de l’Obreria de Sant Jaume del període 1783-1857 on podem 
confirmar el que acabam de dir: anualment apareix alguna 
sortida «per los musichs» o simplement «per la musicha». La 
nota més interessant és del 1813, quan es pagaren 1 lliura i 16 

Però amb l’adveniment de la modernitat es produïren canvis 
importants. Els joglars caigueren en desús i, amb el nom de 
trompers, simplement donaven inici a la festa i commemora-
ven esdeveniments extraordinaris:

 - El 1526 Daniel Pou rebia del clavari 20 sous per «lo sonar de 
la festa del Señyor Rey».

 - El 1562 Nadal Armengol i els seus companys, trompers, co-
braren 3 lliures i 4 sous per les trompes que havien sonat. 
També cobraren el 1569 Jaume Recort i els seus companys, 
trompers.

 - Quan el 28 de juny del 1573 i del 1574 els jurats tractaren 
sobre fer festa solemne el dia de Sant Jaume, tant en la part 
espiritual (sermó) com en la temporal, decidiren «ques fase 
festa solemne lo die de Sant Jaume proper benidora axi de spi-
ritual com sermo y temporal segons era acostumat conduhir 
trompes de vent de la present vila».

 - En una data tan tardana com el 1671, entre les despeses pa-
gades pel clavari, en ocasió de les grans festes en honor del 
nomenament del Sr. Bernat Cotoner i Olesa com a bisbe de 
Mallorca, trobam un descàrrec de 6 lliures per als trompers 
que sonaren.

Els motius d’aquesta decadència són diversos. Per una part, 
foren importants les prohibicions manades per alguns bisbes. 
Efectivament, quan el 30 de novembre del 1564 el doctor 
Foncilles visitava la parròquia de Manacor en nom del bisbe 
Diego de Arnedo, manà que cap obrer, baciner o qualsevol 
altre membre d’una confraria no s’atrevís sota pena de 25 
lliures a tenir o a llogar de béns i doblers comuns buccines 
(trompes), vulgarment dites joglars, per tal com això corres-
ponia més als esperits mundans i profans que no a aquells que 
cercaven alabar i glorificar Déu.
Les festes patronals dels segles xviii i xix: xeremiers i 
sonadors. Els balls a la plaça
Un altre dels moments d’esclafit de la música popular era du-
rant els balls. Si seguim els escrits d’Antoni Noguera, els nos-
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músiques pròpies de cadascun: em limitaré a deixar constàn-
cia dels instruments que permetien les seves eixides. Obser-
vau, en qualsevol cas, la coincidència d’instruments en els 
balls més moderns.

 - Els Cossiers: ball de figures per excel·lència i que ha estat pre-
sent pels carrers de Manacor amb petits daltabaixos des d’una 
data tan antiga com el 1622. De la presència dels sonadors 
que els han acompanyat, en tenim nombroses referències do-
cumentals, principalment relatives al segle xvii. Si bé no sa-
bem exactament quin instrument es tocava llavors, presumi-
blement devia ser la xeremia o el tamborino-flabiol, per tal 
com la Universitat de la Vila pagava un únic sonador. Del segle 
xviii, quan la dansa passà a ser mantenguda per la Confraria de 
l’Assumpta, desapareixen quasi completament les referències 
als sonadors: tan sols l’any 1706 hi ha una despesa de 4 sous 
per al tamboriner. De les acaballes del segle xix tenim les des-
peses del període en què els Cossiers ballaren per les festes 
de Sant Domingo i on apareixen descàrrecs anuals «per als 
músics», així com una fotografia del 1897 en què el grup apa-
reix en companyia d’un xeremier i d’un flabioler-tamboriner. 
No debades, quan l’any 1926 Baltasar Samper i Ramon Morey 
visitaren Manacor durant les tasques de recerca del Cançoner 
Popular de Catalunya, escriviren que els instruments que han 
d’acompanyar els dansaires són xeremies, flabiol i tambori-
no, «però les darreres vegades només els han tocat amb flabi-
ol i tamborino», tal com s’observa en diferents fotografies de 
l’època. 

 - Els Moretons: sobre el grup de músics que acompanya aquest 
entranyable ball (creat l’any 1854 amb motiu de la proclama-
ció del dogma de la Concepció Immaculada), la major part 
d’estudiosos creu que inicialment eren xeremiers. Això no obs-
tant, en una vella fotografia anterior al 1926 s’observen quatre 
músics amb instruments de vent: tres clarinets i una trompeta. 
Els llibres de comptabilitat de mitjan segle xx reflecteixen úni-
cament la presència de músics (entre tres i quatre) sense espe-
cificar els instruments que tocaven. Sabem igualment que eren 

sous per quatre sonadors de guitarra i violí, la presència dels 
quals ja es constata a finals del segle xviii, puix que el 1781 
s’anotà una despesa de 5 sous «per corda de guiterre y vio-
lly». Crida l’atenció trobar també, durant els mateixos anys, 
despeses «per los trompers, per los trompers y fabiol i per los 
xeremies», segurament relacionats ja amb la recollida de joies 
per als balls, per fer la cercavila o per acompanyar el batle al 
cos per presidir les corregudes. 
Des del punt de vista musical és interessant fer, inicialment, 
recordança de les tocades especials que executaven els xere-
miers, encarregats d’amenitzar tot un seguit d’actes estreta-
ment lligats amb la festa. Al voltant de les tres de l’horabaixa, 
després d’una repicada de campanes, els principals carrers 
del poble s’omplien dels gemecs de les xeremies que acom-
panyaven el batle i les autoritats locals al cos, que portaven 
les joies que els obrers havien recollit unes hores abans: fer-
radures, mocadors, capells, pollastres, etc. Una vegada arri-
bats, començaven les curses, en els intermedis de les quals 
els xeremiers prenien novament protagonisme i interpretaven 
uns aires coneguts com a tocades de corregudes. A més, quan 
d’ençà el 1879 Manacor quedà connectat a la resta de l’illa 
per mitjà de la via fèrria, els xeremiers es feren indispensables 
a l’hora de rebre els centenars de visitants que arribaven a la 
vila amb el ferrocarril.

La música a les danses rituals i als balls de figures
Per balls de figures entenem totes aquelles danses en què pre-
nen part un determinat nombre de dansaires que formen figu-
res més o manco complexes. Com han suggerit alguns autors, 
els balladors formen una agrupació de tanta importància que 
si en falta un ja no pot resultar perfecta la dansa. Si teniu oca-
sió de llegir algun llibre o article sobre el tema, us adonareu 
que Manacor ocupa un lloc capdavanter en l’àmbit illenc, no 
només pel fet de conservar encara molts d’aquests balls, sinó 
també perquè una recerca exhaustiva en els nostres arxius ens 
assabenta que n’hi hagué d’altres avui desapareguts de la me-
mòria del poble. No explicarem ni els passos dels balls ni les 
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gons, en les proclamacions... A Mallorca la trompeta gaudí 
de gran popularitat durant els segles xiv i xv. A més, a tots 
els castells hi havia un trompeta o anafil que anunciava els 
canvis de guàrdia i, com hem dit, eren moltes les viles que 
l’empraven per fer les crides públiques. Però tot i aquesta si-
tuació d’aparent privilegi, l’instrument començà a caure en 
desús a partir del segle xvi, segurament desplaçat pel tambor. 
La trompeta s’anà limitant a les companyies de cavalleria i 
és molt probable que els capitans tenguessin cura de la seva 
provisió alhora que es generalitzava el clarí, instrument de 
metall molt semblant a la trompeta però més petit i de sons 
més aguts. La trompeta i el clarí quedaren deslligats quasi 
totalment de les milícies (manco de la cavalleria) i limitaren 
les seves actuacions a cerimònies civils i religioses, on acom-
panyaven les autoritats.
El segon instrument present a les milícies mallorquines fou el 
pito, nom genèric que englobava diferents classes de flautes 
petites, ja fossin travesseres (com el flautí, l’octaví i el pifre) 
com rectes (com la caramella i el flabiol). En qualsevol cas, 
tenien petits forats per a la producció d’una escala i es tocaven 
tots sols o en companyia del tambor. Si més no, les poques 
possibilitats musicals que oferia el pito limitaren molt la seva 
utilitat; sabem que el 1599 estava obligat a acompanyar diàri-
ament les forces que entraven de guàrdia. Seguint l’evolució 
de la trompeta, el pito anà desapareixent de la documentació 
militar, especialment a partir del segle xvii, alhora que queda-
va lligat al cos d’alabarders en companyia del tambor. Quant a 
la seva utilització no militar, cal dir que no és molt coneguda, 
si bé coneixem que entre finals del segle xviii i primers anys 
del segle xix existí a Manacor una banda (en el sentit de grup) 
formada únicament per aquest instrument i que participà, sota 
la direcció de Mn. Onofre Rosselló, a les festes organitzades 
el 1814 per la pujada al tron espanyol de Ferran VII. 
I arribam així al tambor, element indiscutible i definidor de 
les nostres milícies. Conegut en els segles moderns amb els 
noms de caixa i atambor, fou introduït a Espanya pels àrabs 
juntament amb el tabal o trampa. La seva implantació a les 
viles es va fer de manera gradual però eficient al llarg de la se-

convidats a un sopar fins que després de la guerra espanyola 
passaren a cobrar una petita assignació (entre trenta i cinquan-
ta pessetes). D’ençà el 1970, la comparsa és acompanyada per 
una petita xaranga de vent formada per tres o quatre músics 
amb clarinet, bombardí, trombó i trompeta.

 - Els Indis: ens han arribat dues músiques dels Indis de Crist 
Rei, harmonitzades l’any 1951 per Llorenç Morey Ferrer i in-
terpretades per dues trompetes, un bombardí i un clarinet.

 - Els Nanets de Fartàritx: les melodies d’aquest ball, recobrat re-
centment després de gairebé un segle d’inactivitat (les darreres 
notícies escrites no ens duien més enllà del 1895), eren inter-
pretades per tres músics de vent: trompeta, trompa i bombardí. 

 - Sant Joan Pelós: el ball (documentat únicament durant el segle 
xix) s’executava pels carrers de la vila acompanyat per tres 
músics que l’any 1854, per exemple, cobraven 1 lliura i 4 sous.

 - Els Negrets: apareguts segurament el mateix any que els Mo-
retons, alegraren les festes de Sant Domingo (segle xix) i de 
la Congregació Mariana (segle xx) de la mà de tres músics, 
segurament de vent.

 - Els dimonis de Sant Antoni: la colla, documentada per pri-
mera vegada l’any 1883, acompanyava sa Colcada i recorria 
els principals carrers de la vila el dissabte de la festa, després 
d’una repicada de campanes. Executava el seu rítmic ball en-
voltant el sant amb els sons de xeremia, flabiol i tamborino. 
Ja durant el segle xx aquests instruments deixaren pas a les 
guitarres, guitarrons i violins.

La música militar: el trompeter i els tamborers. L’ús de la 
sala
A banda d’aquest ús festívol, la música també es va fer pre-
sent en el món militar. Els instruments amb els quals la vila 
tenia contacte foren les trompetes, els pitos i els tambors.
Pel que fa a la trompeta, va ser un dels primers instruments 
usats pels exèrcits. Era present en els combats, en les mani-
obres, en les cerimònies civils i festes religioses, en els pre-
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Jesús havia ressuscitat. Desapareixerien durant la primera 
meitat del segle xx.

De les primeres xarangues a les bandes de música
Tot el panorama musical que tenim referit fins aquí rebé un 
fort cop amb l’aparició de les primeres bandes pels volts 
del 1820. La concepció que el poble tenia de la música 
—diguem-ne— més popular, és a dir, d’aquella que des d’an-
tuvi l’acompanyava en els dies més assenyalats de l’any, can-
vià de sobte. Els clàssics instruments illencs presents gairebé 
ininterrompudament des dels segles moderns anaren limi-
tant-se als balls, mentre que les futures bandes de música (en 
els inicis simples xarangues) passaren a protagonitzar amb els 
seus sons els actes més importants no tan sols de les festes pa-
tronals, sinó de totes aquelles que tenien presència als carrers. 
Arraconaren les xeremies, el flabiol i el tamborino a l’hora de 
fer les cercaviles, els honors a les autoritats i la rebuda dels vi-
sitants més il·lustres. Els violins, els guitarrons i les guitarres 
deixaren de ser imprescindibles per deixar lloc als concerts 
a l’aire lliure. Les trompes i els ossos passaren a ser un vell 
record que aviat es perdé de la memòria col·lectiva.

gona meitat del segle xvi i suposà, com hem vist, la pèrdua de 
l’hegemonia de la trompeta. El tambor passà a emprar-se per 
a serveis del Consell (crides públiques i citació dels jurats) i, 
sobretot, per a les mostres i ressenyes dels homes d’armes, on 
era de major utilitat que la trompeta perquè permetia millor 
que la tropa formada pogués avançar alineada.
És curiós constatar com la documentació de l’Arxiu Muni-
cipal de Manacor ens assabenta que a la nostra vila la trom-
peta tengué una posició de superioritat sobre el tambor fins 
ben entrat el segle xviii, malgrat els intents per incorporar-lo 
segons el costum de l’època. Les primeres informacions so-
bre els tambors a Manacor són del 1521, quan aleshores era 
batle Jaume Vives, qui «anà ab la bandera i tambors a la sgle-
sia». L’any 1575 el Consell determinava fer dues banderes i 
un tambor per a la propera venguda del mestre de camp. I el 
1589 el clavari pagava 4 lliures a Rafel Bou per tocar el tam-
bor i citar el Consell, a més de 4 sous i 8 diners a Pere Llull 
per llendera comprada per als tambors de la vila. Però quan el 
nou instrument havia de trobar-se consolidat, l’any 1599 els 
jurats decidiren comprar una trompeta per al missatger fins 
al preu de 10 ducats. De llavors ençà, són molt nombroses 
les despeses referents a la trompeta: el 1602, per exemple, el 
clavari pagava 10 lliures a Miquel Jover «p. pertit li fa la vila 
p. trompeta». El problema sorgí quan l’ús del tambor es feu 
imprescindible per a les mostres i el Consell hagué d’obligar 
els trompeters a conèixer i a saber tocar el tambor, no sense 
dificultats, perquè alguns anys hagueren de venir missatgers 
d’altres pobles puix que els de Manacor no el sabien tocar. 
Amb l’arribada del segle xviii la trompeta desapareix total-
ment i a la sala es consolidà l’ús del tambor. En una data que 
no coneixem d’aquella centúria es creà un cos de tamborers 
semblant al de Ciutat i compost per quatre membres en els 
seus primers moments, malgrat que al llarg del segle xix es 
reduí a dos. Vestien de color caqui i tenien com a funcions 
principals fer de comitiva les autoritats locals a les principals 
festes i publicar els bans municipals. Igualment eren presents 
a la processó del Divendres Sant i al Dissabte de Glòria quan, 
sortits de la sala, anunciaven amb els seus tocs que el Bon 
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L’orgue del convent de Sant Vicenç 
de Manacor, noves perspectives

Antoni Mulet i Barceló

El 1886 el custos de Sant Vicenç, Gabriel Riera, segons un 
diari de l’època, «inició una colecta para hacer posible la 
instalación de esta nuevo órgano obra de D. Jorge Bosch».1 
La veritat és que els escriptors romàntics li atribuïren massa 
coses a Bosch, figura importantíssima, però aleshores poc o 
gens estudiada.
La façana de l’orgue de Sant Vicenç desmenteix aquesta afir-
mació. El meu mestre d’orgueneria, Gabriel Blancafort, que 
té el mèrit d’haver recuperat en aquest país el concepte d’or-
gue mecànic, em va ensenyar que la façana d’un orgue ofereix 
molta informació: estil, segle, nombre de teclats, categoria de 
l’orgue, ornamentació... I què ens diu la façana de l’orgue de 
Sant Vicenç?

 - Que es tracta d’una caixa plana aragonesa (finals del xv  
–  finals del xvii). Per tant, no pot ser dels Bosch, que a mitjan 
del xviii adoptaren la caixa valenciana de tres cares introduïda 

1 Arxiu del Centre de Recerca i Documentació Musical de Mn. Joan Pa-
rets, actualment a la Fundació ACA, en l’apartat «orgues de pobles».
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a l’illa pels Navarro.
 - Que els canons grossos estan col·locats en els dos castells dels 

costats, tot seguint l’escola catalana.
 - Que es tracta d’un instrument de dos teclats: orgue major i 

cadireta.
 - Que la cadireta encara és a quatre castells. Només se’n con-

serven dues més a Mallorca,2 per tant anterior al model dels 
Caymari que treballaren de finals del xvii fins a mitjan xviii.

Ara bé, Julià Munar va modificar substancialment l’orgue 
major i en va deixar intacta la façana, a part de la trompeteria 
de batalla. Pel que fa a la cadireta, en va respectar també la 
cara tot ampliant lleugerament l’alçada del moble.
El diari abans esmentat diu que el 1886 es començà un orgue 
nou. Cal tenir en compte que segles enrere, a Mallorca, només 
es feia un orgue nou quan no n’hi havia; quan n’hi havia un 
simplement es modificava interiorment i es dotava de nous 
elements.  
Centrant-nos en la cadireta, convé fer notar que sempre és 
l’element més arcaic dels orgues mallorquins, pel fet que, des 
del segle xiv fins al xix, no s’hi varen introduir els canvis que 
es varen operar a l’orgue major, bàsicament amb la introduc-
ció de cornetes elevades i llengüeteria de batalla.
La documentació corrobora aquesta afirmació. Així, en el 
contracte de l’orgue nou que fa Pau Estada per al convent de 
Sant Domingo de la Ciutat de Mallorca (1603), després de 
detallar els jocs de l’orgue major, diu simplement que s’obli-
ga a fer un secret nou a la cadireta «perquè hi càpia tota la 
canonada que ara té».3 
El 1771, en el contracte de l’orgue de Sant Francesc de la 
mateixa ciutat, Jordi Bosch, un cop fetes les especificacions 

2 Parròquia de Santa Creu i parròquia de Campos.
3 Antoni mulet i bArceló: «El llibre de l’orgue del convent de Sant Do-

mingo de la ciutat de Mallorca (Pau Estada 1603), un antecessor de 
l’orgue de Jordi Bosch», IV Simpòsium sobre els Orgues Històrics de 
Mallorca, Muro (1997),  p. 51-65.

de l’orgue major i dels Ecos, afegeix: «la cadireta servirà la 
mateixa».4

Convé recordar aquí que la formació orgue major – cadireta 
prové d’ajuntar dos instruments, un de gran i un de petit, a 
principis del gòtic, quan els orgues no tenien registres i so-
naven tot en bloc (blockwerk), i per tant es necessitava poder 
disposar de dos nivells d’intensitat i de presència segons el 
werkprinzp.
Per tant, és lògic que la cara de la cadireta reproduís a escala 
la façana de l’orgue major tal com es conserva al convent de 
Manacor. A finals del xvii els primers Caymari, deixant intac-
te l’estil català per a l’orgue major, introduïren una cara nova 
per a les cadiretes dels nous instruments: la forma de v (Petra 
1695, Felanitx 1696, etc.) que posteriorment seria adoptada 
pels seus veïnats del carrer de Sant Miquel, els Bosch (Muro 
1761, Búger 1763).
La documentació referent a la construcció de l’orgue de Sant 
Vicenç és gairebé inexistent. En els llibres d’entrades i de sor-
tides dels dominics de Manacor que es conserven a l’Arxiu 
del Regne de Mallorca només vaig trobar petits treballs de 
manteniment. El 1728: «Adobs de orga. Item per adobar es-
polsar i tripar [sic] lo orga vuyt ll».5 El 1760: «Orgas. Item per 
espolsar y templar lo orga y adobar las manxas set ll. sinch 
sous y vuit».6

Segons l’important treball d’Albert Carvajal, Lliteras i Gomi-
la sobre els orgues de Manacor,7 els frares de Sant Vicenç, el 
1602, demanaren una ajuda als jurats per fer l’orgue. Aquest 
fou el meu punt de partida quan vaig assabentar-me que es 
volia restaurar l’orgue del convent de Manacor. 

4 Antoni mulet i bArceló (2007), «Jordi Bosch: la seva petjada a Ma-
llorca... i a fora Mallorca», XIV Simpòsium i Jornades Internacionals 
de l’Orgue Històric de les Balears, Santanyí, p. 15-46.

5 Antoni mulet – Arnau reynés (2001) Orgues de Mallorca, Olañeta 
Editor, p. 191.

6 Antoni mulet – Arnau reynés (2001) Orgues de Mallorca, Olañeta 
Editor, p. 191.

7 Albert cArvAJAl mesquidA, Joan lliterAs vives, Antoni GomilA 
GrimAlt, L’orgue a l’església parroquial de Manacor (1494-1938), p. 13.
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Durant la primera meitat del segle xvii coincidiren a Manacor 
alguns orgueners. Per tant, hi havia diversos candidats possi-
bles:

 - Jaume Puigdorfila, que el 1600 va cobrar 15 lliures i un sou 
per haver adobat l’orgue de la parròquia.8

 - Pau Estada, que el 1602 cobrà 25 lliures per fer la mateixa 
feina.9 

 - Guillem Barrera, que va aprendre l’ofici quan treballava amb 
Puigdorfila a l’orgue de la catedral de Ciutadella. Construí dos 
orgues a la seva ciutat d’Alcúdia: el 1603 al convent i l’any 
següent a la parròquia. Posteriorment va fer l’orgue de la par-
ròquia de Campos amb una cadireta semblant a la del convent 
de Manacor.10

 - Fra Vicenç Pisà, organista del convent de Sant Domingo i or-
guener d’anomenada, que va tenir residència al convent de 
Manacor entre el 1640 i el 1642, i posteriorment entre el 1669 
i el 1670 quan va fer un adob important a l’orgue de la parrò-
quia, que costà 125 lliures.11

Davant la manca de documentació sobre la construcció de 
l’orgue de Sant Vicenç, el mes de maig passat vaig decidir 
recórrer al mètode detectivesc: comparar els canons de les fa-
çanes de la cadireta i de l’orgue major de Sant Vicenç amb els 
de la parròquia de Muro.
A principis dels 90, durant la restauració de l’orgue de la par-
ròquia de Muro, vaig adonar-me que els tubs de la Cadireta 
eren diferents dels de l’orgue major (Pere Josep Bosch 1761). 

8 Albert cArvAJAl mesquidA, Joan lliterAs vives, Antoni GomilA 
GrimAlt, L’orgue a l’església parroquial de Manacor (1494-1938), p. 13.

9 Antoni mulet i Arnau reynés, Els orgues de les esglésies de Mallorca, 
Olañeta Editor.

10 Antoni mulet i bArceló (1999), «L’orgue de Guillem Barrera per a la 
parròquia d’Alcúdia (1604)», VI Simpòsium i Jornades Internacionals 
de l’Orgue Històric de les Balears, Artà, p. 77-82.

11 Antoni mulet i bArceló (1999), «Fra Vicenç Pizà, orguener, el segle 
XVII». VI Simpòsium i Jornades Internacionals de l’Orgue Històric de 
les Balears, Artà, p. 29-56.

El fet que els canons més grossos de l’octava de cara hagues-
sin tengut la gafa a diferent altura demostrava que abans ana-
ven en un altre ordre. Sortosament tenim el contracte de l’or-
gue anterior de Pau Estada (1603). Els resultats de l’anàlisi 
superaren les previsions:

 - La nomenclatura de la nota escrita a cada flauta és la 
mateixa.

 - La cal·ligrafia també és la mateixa.
 - La soldadura és idèntica.  
 - El refractant utilitzat per soldar és el mateix.
 - L’ornamentació dels tubs és idèntica. 

A més, no es conserva tan sols la façana original sinó que, 
com a Muro, pràcticament la totalitat dels canons de la cadi-
reta, exceptuats el bordó i els tubs de llengüeta introduïts per 
Julià Munar a finals del xix, són originals. I per acabar-ho de 
confitar, en el contracte de Muro trobam: 

Los registres de la Cadireta han de ser los seguens, la 
qual cadireta ha de ser de quatre castells los dos grans als 
costats y los dos xics al mig lo un sobre lo altre.
Primo lo flautat de la cara de Antonatió natural y de sis 
palms y mitg de llargària sens la puncta.
Més una Octava de dit flautat. 
Més una quinzena.
Més una desinovena y vintydosena Nasarda.
Més una Octava grossa de proportió de orlos (tapadet).12 

És una descripció exacta de la cadireta de Sant Vicenç.
Però encara n’hi ha més: a Muro la disposició del flautat de 
façana de la cadireta fou modificada per Pere Josep Bosch a la 
moda del segle xviii, i a Manacor es conserva tal qual. 
Crec que són arguments més que suficients per atribuir l’or-

12 ARM: Prot. S-390 f. 158v.-161v. Cfr. Antoni mulet i bArceló (1999), 
«Un altre contracte de l’orguener Pau Estada: Muro 1603», VI Simpòsi-
um i Jornades Internacionals de l’Orgue Històric de les Balears, Artà, 
p. 85-91.
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gue del convent de Sant Vicenç de Manacor a mestre Pau Es-
tada, orguener català establert a Mallorca cap al 1600, que va 
construir orgues nous a Sant Jeroni, a Sineu, a Sant Domingo, 
a Muro i a la Seu. Va aprendre l’ofici amb el seu oncle, Sal-
vador Estada, un dels introductors del salmer de corredores al 
Principat.
Podem concloure, per tant, que la cadireta de l’orgue de Sant 
Vicenç és un autèntic fòssil vivent. Té 416 anys! Són els ca-
nons més antics de Mallorca, estan en bon estat i en disposició 
de sonar. Un motiu més per accelerar-ne la restauració. Da-
vant tot això, crec que és urgent sol·licitar que aquest orgue 
sigui declarat com a BIC per poder accedir a ajudes públiques. Compositors de música culta 

de Manacor i a Manacor

Xavier Gelabert i Muntaner

Aquesta és una selecció personal de compositors de Mana-
cor a càrrec del també compositor Francesc Xavier Gelabert i 
Muntaner. L’autor més primerenc és datat del segle xviii i les 
darreres produccions arriben fins als nostres dies. Cal destacar 
que aquesta selecció conté des de compositors amb una àm-
plia producció (com ara Josep Ros i Antoni Parera Fons) fins 
a d’altres que tenen només una sola obra, però que Gelabert 
ha volgut tenir en compte a l’hora de recordar la música de 
factura manacorina.

Joan Font Riera 
(*Manacor, 17xx / † Manacor, 9-6-1798) 

Músic. Autor dels Goigs de la Mare de Déu dels Dolors de 
Manacor, d’un Miserere i d’un Stabat Mater. Aquesta darrera 
composició es cantà molts anys per Setmana Santa.
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Antoni Josep Pont Llodrà 
(*Manacor, 23-3-1852 / † Llucmajor, 10 -3-1931) 

Prevere. Fou ordenat el 15 de juny del 1878. El 1897 fundà 
la Capella de Manacor juntament amb Antoni Noguera Milà, 
que dirigí fins al 1897. Fou organista de la parròquia de Ma-
nacor entre el 1887 i el 1903, i mestre de capella de la Seu de 
Mallorca entre el 1903 i el 1909. El 1917 obtengué un premi 
en el Concurs de Música Catalana de Barcelona amb la Col-
lecció de tonades mallorquines amb descripció gràfica. Es 
dedicà a la recopilació de tonades, cançons populars i danses, 
publicades en part per Felip Pedrell al Cancionero musical 
popular español (1922). Ja quan residia a Llucmajor fundà 
també una coral.

Lluís Rosselló Llull 
(*Manacor, 6-8-1857 / † Manacor, 2-2-1935) 

Durant molts anys fou director de la Banda de Música de Ma-
nacor. El 1874 regentava una acadèmia de música i el 1895 
havia organitzat una banda de guitarres, bandúrries i llaüts. 
Dominava els instruments de vent. 
Sembla que és autor de més de vint-i-cinc composicions, en-
tre les quals trobam les marxes fúnebres Clemencia i Triste 
pensamiento.

Sebastià Frau Timoner 
(*Manacor, 1859 (?) / † Manacor. s. xx)  

Sabem que l’any 1896 era director de la Banda d’Ocarines de 
Manacor, que juntament amb la Capella de Manacor i també 
en solitari realitzà concerts a diversos indrets de Mallorca. En 
coneixem una composició titulada En el harem, un pasdoble 
donat a conèixer el 1908.

Rafel Caldentey Perelló 
(*Manacor, 11-3-1818 / † Santa Maria del Camí, 1-6-
1887) 

Fou prevere i rector de la parròquia de Santa Maria del Camí. 
Estudià al seminari de Mallorca i s’ordenà a Gènova (Itàlia). 
Tornà a Mallorca el 1845 i creà a Manacor la Congregació de 
Germanes de la Caritat, que més tard serví de model a la que 
fundà a Sencelles sor Francina Aina Cirer. El 1853 obtengué 
per oposició la Rectoria de Santa Maria del Camí, on dugué 
a terme una important tasca pastoral. Allà va fer construir la 
capella del Roser i la nova rectoria, i cedí l’antiga a les Ger-
manes de la Caritat. Implantà a Mallorca la devoció a la Mare 
de Déu de Lorda. El 1954 se n’inicià el procés de beatifica-
ció. Compongué una Passió per a tres veus. N’existeix una 
biografia escrita per Josep Capó Juan (Santa Maria del Camí, 
1923-1996) titulada El rector Caldentey: biografia de Mn. 
Rafel Caldentey i Perelló, nascut a Manacor el 1818, rector 
de Santa María del Camí en 1853 on morí en 1887 (Palma 
de Mallorca: Gráfiques Miramar 1990, ISBN: 84-404-6854-
7). Té un carrer a Manacor, no com a compositor sinó com a 
clergat.

Sebastià Ribot Galmés 
(*Manacor, 1840 / † Manacor, 3-12-1920) 

L’any 1859 demanà el benefici de l’orgue de la parròquia dels 
Dolors de Manacor. Ha compost pasdobles i marxes, entre les 
quals destaquen la marxa fúnebre La Rival. El 1891 musicà la 
sarsuela Don Basílio o el hechizado, amb lletra de Joan Bosch 
Sureda. També va crear la melodia d’Els Negrets (ball de fi-
gura d’origen dominicà en honor a la Immaculada Concepció, 
que sortia per les festes de Sant Lluís) i la d’Els Nanets de 
Fartàritx.
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Jaume Vadell Salas 
(*Manacor, 1904 / † Palma, 25-9-1983) 

Músic. Estudià amb Aleix Muntaner Nadal i amb Miquel Cap-
llonch. Fou pianista de les sales de cinema mut de Manacor, 
d’Artà i de Felanitx. Participà en la fundació de l’Orquestra 
Drach, l’Orquestra Guinea, l’Orquestra Illa d’Or, l’Orquestra 
Maryland i del Quartet Drach. Fou solista de l’Orquestra de 
Cambra Ciutat de Manacor. Compongué, entre moltes altres 
obres, Fox Selvàtica, Ave Maria i Per Nadal.

Pere Joan Duran Juan 
(*Manacor, 1-4-1905 / † Pont d’Inca, 17-2-1968) 

Religiós i músic. Fou vicesecretari de la congregació de les 
Escoles Cristianes a Roma. Retornat a Mallorca fundà una 
emissora al Pont d’Inca. Compongué música religiosa, cants 
escolars i recopilà tonades populars. Va compondre la sarsu-
ela El pavo robado.

Llorenç Morey Ferrer 
(*Manacor, 29-4-1915 / † Manacor, 19-4-1974) 

Músic i actor. Estudià solfeig, piano, harmonia i composició 
amb Antoni Maria Servera Juan. El 1935 participà en l’estre-
na d’Ai Quaquín, que has vengut de prim (amb música del 
seu mestre), on interpretava el paper del protagonista. Des-
prés intervengué en obres com El Lama Muni, Luz negra o 
Llego tarde, Katastroff... Arran d’una greu malaltia va haver 
de deixar el món del teatre i d’ençà es dedicà en exclusiva a la 
música. Compongué Estudio en do menor, Estudio en mi be-
mol menor i Nostalgia, per a piano; i Abandono, amb lletra de 
Jaume Vidal i Alcover, dedicada a la soprano Carmen García 
Tesán. També La barcarola mallorquina per a cant i piano. 
L’Orquestra Simfònica de Mallorca estrenà dues de les seves 
obres: Ensueño i Gnomos del Drach. Amb Antoni Galmés i 
Riera publicà Danzas típicas de Mallorca.

Joan Aleix Muntaner Nadal 
(*Manacor, 27-11-1863 / † Manacor, 15-6-1938) 

Estudià al Seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca i l’or-
denaren prevere l’any 1887. Fou organista de la parròquia de 
Manacor i autor de diverses obres per a cor, entre les quals 
trobam algunes misses i Sacerdos et Pontifex. Fundà l’Orfeó 
del Convent (1903-1905).

Josep Galmés Mir 
(*Manacor, 8-2-1869 / † Esporles, 18-3-1938) 

Fou director de la Banda de Música d’Esporles. Compongué 
Polca per a bombardí.

Antoni Maria Servera Juan 
(*Manacor, 27-5-1886 / † Son Servera, 20-4-1956) 

Cursà estudis al seminari. Anà a Argentina on dirigí el Con-
servatorio Beethoven de San Juan de Buenos Aires. També 
hi dirigí algunes companyies de sarsuela. L’any 1930 tornà a 
Manacor on es dedicà a l’ensenyament, a la composició i a la 
direcció. 
Va ser director de l’Escola de Música de Manacor i reorga-
nitzà la Banda de Música de Manacor, de la qual fou director 
des del 1935 fins al 1955. Compongué una sèrie de sarsueles i 
sainets, d’entre els quals destaquen Ai Quaquín, que has ven-
gut de prim (1935) i El tio Pep se’n va a Muro (1938), amb 
lletra de Sebastià Rubí Roig. També Luz negra, amb lletra 
d’Andreu Parera; Amor de muñecos (1932), El pirata (1937) 
i Destino (1948), amb lletra de Gabriel Fuster Fortesa; Els 
amors de sa pubil·la (1950), amb lletra de Tomàs Cano, i un 
nombre indefinit d’obres religioses. També compongué els 
himnes de Son Servera i de Sant Llorenç.
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Musical Española.
Part de la seva biblioteca va ser cedida per ell mateix a l’IES 
Mossèn Alcover, però, que en tenguem constància, ara per ara 
els manacorins no disposam de la seva obra.

José Leoncio Garcia Mallada 
(*Pola de Lena, Astúries, 6-1-1941) 

 Fill de pare militar que va ser destinat a Mallorca el 1949, 
entrà al Seminari Conciliar de Sant Pere de Mallorca on va 
estudiar fins al tercer any de teologia. Des de la infància va 
demostrar el seu interès per la música i durant diversos anys 
fou organista del seminari i després pianista del conjunt Los 
Cromáticos. Va acabar els estudis musicals de professor de 
piano al Conservatori de València. Es va traslladar a Manacor 
el 1978.
Ha gravat dos discs amb composicions pròpies: un titulat 
Tons solidaris i l’altre, Orgue barroc de Santanyí. A més de 
les composicions gravades en els discs (Suite litúrgica  i Suite 
de Danzas), ha compost una segona Suite de Danzas, Suite 
Malloquina, Tema y Variaciones, i més d’un centenar d’obres 
per a cant i per a piano.

Josep Ros Sancho 
(*Son Servera, 4-10-1941) 

Tot i no ser manacorí de naixement, és un dels músics, com-
positors i directors que més ha fet per la cultura musical de 
la nostra ciutat. Va fer estudis de música amb Antoni Maria 
Servera (de qui és el seu darrer deixeble) i de piano al Conser-
vatori de Música i Dansa de les Illes Balears. Ha estat funda-
dor (1976) i director (1982-1989) de l’Orquestra de Cambra 
Ciutat de Manacor, de la Coral Laudate de Son Servera (1981-
1990), de la Coral Fra Juníper Serra de Petra (1983-1990), de 

Francesc Ramis Grimalt 
(*Manacor, 1921 - † Palma, 4-12-1993) 

Músic i compositor. Estudià piano al Conservatori de Música i 
Dansa de les Illes Balears. El 1971 fundà, juntament amb Mi-
quel Vallespir Riera, el Concurs de Villancets de Porto Cristo, 
que dirigí fins a la seva mort. Fou cofundador de l’Orquestra 
de Cambra Ciutat de Manacor el 1976. És autor de nombroses 
composicions religioses, boleros, valsos... Deixà inacabada la 
Suite dels carrers de Manacor. 

En el BOIB/CAIB núm. 15, de 3-2-2001, pàgina 1446, núm. 
148, diu:

L’il·lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia 15 de 
gener de 2001 acordà canviar el nom de la plaça de Riuet, 
de Porto Cristo, pel de plaça Francesc Ramis, Músic, 
atesos els mèrits que recauen en la persona de Francesc 
Ramis Grimalt, que visqué moltíssims anys a l’esmentada 
plaça. Acord que es posa en coneixement general 
als efectes pertinents. Manacor, 16 de gener de 2001. 

El batle, 
Sgt. Miquel Riera Servera.

Excepte els tres llibres editats amb un recull de les seves can-
çons de Nadal (difícils ja de trobar), que en tenguem constàn-
cia, ara per ara els manacorins no disposam de la seva obra.

Ramon Codina Bonet 
(*Manacor, 19-1-1936) 

Músic, compositor i militar. Fou primer premi del concurs de 
violí del Conservatori de Balears el 1951. Ha cursat estudis 
de música electrònica a Florència i Torí. Dirigí el cor del Fer-
rol (A Coruña, 1990). És autor de l’estudi Ateneo Musical (A 
Coruña, 1968), a més d’Ordre per a guitarra (1974) i d’Intro-
ducción y danza núms. 1, 2 y 3 per a guitarra editats per Unión 
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seus intèrprets. Així, s’han publicat discs amb obra seva inter-
pretats per José van Dam, Montserrat Caballé, Josep Carreras, 
Joan Pons, Núria Feliu, M. Dolores Pradera, etc.
Els darrers anys ha incrementat la seva activitat com a com-
positor i ha rebut nombrosos encàrrecs per escriure música 
simfònica, òpera, música coral, cantates, cançons orquestrals 
i música de cambra.
Un nombre molt petit de la seva extensa obra està dipositada 
a la partituroteca de la UIB, però, que en tenguem constància, 
ara per ara els manacorins no disposam de la seva obra.

Rosa María Rodríguez Hernández 
(*Porto Cristo, Manacor, 1963) 

Compositora. Estudià solfeig i piano al Conservatori Profes-
sional de Música i Dansa de les Illes Balears; violí, piano i 
harmonia al Conservatori de Música de Salamanca; musico-
logia al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, i 
direcció d’orquestra al Conservatori Superior de Música de 
València Joaquín Rodrigo el 1992. Des del 1994 és catedràti-
ca de pedagogia musical al Conservatori Superior de Música 
d’Alacant. És autora de més d’un centenar d’obres. Que en 
tenguem constància, ara per ara els manacorins no disposam 
de la seva obra.

Miquel Bauçà Rigo 
(*Manacor, 24-10-1974) 

Als 14 anys va començar els estudis musicals. Va obtenir el 
títol de professor de tuba al Conservatori Professional de Mú-
sica i Dansa de Mallorca; posteriorment va seguir amb els 
estudis i va obtenir la llicenciatura de direcció orquestral a la 
Royal School of Music de Londres, i després la llicenciatu-
ra de composició al Conservatori Superior de Música de les 

la Coral Monteverdi (1989-1990) i director de la Capella de 
Manacor des del 1982 fins al 1989. 
D’entre el seu extens catàleg destaquen obres com Requiem 
Sebastiani, L’arribada del Crist, 12 pinzellades (12 obres per 
a piano en homenatge a 12 personalitats manacorines i que 
actualment està gravant el pianista Andreu Riera), el concert 
per a piano Autumne o les Tonades del sen terròs (encàrrec 
del Cor de Cambra Ars Antiqua), amb lletra de Jaume San-
tandreu.

Antoni Parera Fons 
(*Manacor, 19-10-1943) 

Compositor. Es formà al Conservatori Professional de Músi-
ca i Dansa de les Illes Balears i al Conservatori Superior de 
València. Estudià composició amb Gerard Pérez Busquier i, 
posteriorment, va rebre lliçons de virtuosisme pianístic amb 
Rosa Sabater. Manuel García Matos i Antoni Galmés Riera 
el varen introduir en la música tradicional mallorquina que, 
posteriorment, influiria en la seva obra pianística, vocal i 
simfònica. S’inicià com a cantant. Va tenir primers èxits du-
rant els anys seixanta i setanta com a cantautor, i rebé premis 
nacionals i internacionals, amb títols emblemàtics com Les 
muntanyes, Tot ja és mort, T’estim i t’estimaré, etc. Com un 
dels productors discogràfics més considerats del país, ha pro-
duït centenars d’enregistraments amb un gran nombre d’in-
tèrprets, d’orquestres i de directors, entre els quals destaquen 
produccions realitzades per a Josep Carreras, Jaume Aragall, 
Joan Pons, M. Dolores Pradera, Antoni Ros Marbà, Josep 
Pons, Víctor Pablo Pérez, ONE (Orquestra Nacional d’Espa-
nya), OBC (Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya), entre molts altres. També ha dirigit la col·lecció 
«Zarzuela» amb enregistraments històrics que comptaven 
amb la participació d’Alfredo Kraus, de Plácido Domingo i 
de María Bayo.
La seva obra consta de més de 250 títols enregistrats, molts 
d’ells cançons o cicles de cançons escrits per encàrrec dels 
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Francesc Xavier Gelabert Muntaner 
(*Manacor, 12-4-1976) 

De molt jove ja s’interessà per la música i pel so. No debades, 
les seves primeres composicions esdevenen cap a l’any 1988, 
només amb 12 anys d’edat. Començà els estudis musicals a 
l’Escola Municipal de Música de Manacor, però ben aviat 
cercà altres camins amb professors particulars com Margot 
Fuster (piano) i M. Antònia Gomila (llenguatge musical). Cap 
als 15 anys es començà a declinar cap a la composició auto-
didacta, tot i que comptà amb l’assessorament de Josep Ros 
(músic, compositor i arranjador), amb qui conserva una gran 
amistat personal i professional al llarg de la seva carrera.
No és fins l’any 1993, quan coneix el compositor Xavier Car-
bonell (de qui rebé classes particulars d’harmonia clàssica i 
de composició, mestratge que culmina cap a l’any 2003), que 
es decideix per la creació musical més avantguardista i, en 
molts casos, experimental, tot intentant aportar noves mane-
res de treballar el so amb la intenció d’expressar el seu con-
cepte (sempre en evolució) particular de la música i del fet 
sonor.
Entre els 17 i els 21 anys compagina els estudis amb la do-
cència a tres escoles de primària de Manacor: a Sant Francesc 
d’Assís, a Sant Vicenç de Paül i a Puresa de Maria. A més, ja 
era membre de diverses formacions corals (Estudi Vocal, Ars 
Antiqua) i director musical de la reial parròquia de la Mare de 
Déu dels Dolors de Manacor. Daten d’aquests anys diferents 
obres religioses per al cor de la parròquia.
L’any 1998 entrà al Conservatori Professional de Música i 
Dansa de Mallorca on estudià amb Miquel Esltelrich (piano), 
Antoni Rodríguez (harmonia), Xavier Carbonell (música de 
cambra), Mercè Pons (anàlisi i formes musicals) i Margali-
da Furió (història de la música). També rebé alguna classe 
particular de composició de Rosa Rodríguez (compositora de 
Porto Cristo fincada a València).
El 1999 va escriure música per a teatre infantil (per a la mos-
tra de teatre escolar de Manacor), tasca que va dur a terme 

Illes Balears. Finalment, va obtenir també la diplomatura de 
mestre d’educació musical a la Universitat de les Illes Balears 
i, posteriorment, el títol de funcionari de carrera del cos de 
mestres de l’Estat espanyol.
Ha rebut classes de direcció orquestral de prestigiosos direc-
tors com ara Igor Dronovf, Miquel Rodrigo, Lyn Tao, Mi-
guel Hernández Silva, R. Jordania, Albert Argudo i Juan José 
Ocón. Igualment, ha rebut classes de composició per part de 
Jacob de Haan i Ferrer. Ha estat director titular de l’Orquestra 
Filharmònica de Menorca, l’Orquestra de Cambra de Llevant 
(Mallorca), l’Orquestra de Cambra Allegro (València) i l’Or-
questra Simfònica de Llevant. També ha dirigit altres orques-
tres simfòniques com l’Orquestra Mediterrani, l’Orquestra 
Allegro i l’Orquestra de Vallduixó, entre d’altres, a més d’al-
tres corals i grups de cambra.
Com a compositor ha estrenat una obra per a orquestra i pia-
no, dues obres per a banda de música, tres quartets de corda, 
un quintet de corda, un quintet de vent i diverses obres per a 
piano i veu.
Un total de 15 obres de cambra i orquestra han estat edita-
des en una mateixa col·lecció sota el nom de col·lecció «Cala 
Morlanda».
Com a professor ha impartit classes en diferents escoles de 
música en l’especialitat d’orquestra, harmonia, cambra, vent 
metall i llenguatge musical.
Té diverses obres enregistrades: com a director de l’Orquestra 
Filharmònica de Menorca, Missa de Francesc Rosselló, per a 
cor i orquestra, amb la discogràfica BLAU; com a director de 
la Banda de Música de Manacor, dos concerts amb la disco-
gràfica PHONOS; i igualment ha col·laborat en altres enre-
gistraments discogràfics, com a director i com a compositor.
Que en tenguem constància, ara per ara els manacorins no 
disposam de la seva obra.
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de Llucmajor...
A més, ha encarregat diverses obres per a diferents instituci-
ons i músics independents (Trio Aracné, Museu Arqueològic 
de Manacor, Associació s’Agrícola de Manacor) a composi-
tors com Mercedes Guibelalde, Carme de Lluch, Xavier Car-
bonell, Javier Argumal, Josep Ros...
El 2009 va ser seleccionat per assistir al curs especialitzat en 
composició d’avantguarda EMCW (European Musical Crea-
tion Workship), on estudià amb compositors europeus de la 
talla d’Aureliano Cattanei, Alberto Posadas, José Luís Torà, 
Pierluigi Billone... En la segona edició va ser guardonat per 
la seva obra Les Jeunes Mamelles, que es va estrenar en la 7a 
Mostra Sonora de Sueca.
Ha col·laborat en diverses publicacions, la més recent de les 
quals ha estat l’edició de les partitures originals d’Ai Quaquín... 
en el treball realitzat per Antoni Lluís Reyes. Participa anualment 
en obres dedicades a l’Ensemble de Joves de l’Escola Municipal 
de Música de Felanitx que dirigeix el compositor Josep Prohens 
(amb obres com Pro-h-ensemble, Im Grossen Schweigen i Let 
me rest when I die), o amb el grup de música contemporània del 
Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (amb 
obres com Els morts no s’enterren sols i el monodrama Ritorno 
a morire). Des del 2011 imparteix un curs sobre notació con-
temporània als alumnes de batxillerat musical de l’IES Mossèn 
Alcover de Manacor. És també editor de la col·lecció de música 
impresa «Episcopi Vagantes».
El seu catàleg està compost per gairebé dos centenars d’obres 
per a diverses formacions, d’entre les quals cal destacar sis 
òperes, dos concerts per a piano i orquestra, diverses obres 
orquestrals, Díptic per a orgue i banda (encàrrec de la Banda 
Municipal de Música de Manacor) i una llarga llista d’obres 
per a solista i per a cambra i ensemble, a més d’una sonorit-
zació del llac de les coves del Drach de Porto Cristo sobre un 
text de Jaume Santandreu, Un llac on ofegar-me.
Recentment ha estrenat les seves dues darreres òperes de 
cambra: E lucevan le Stelle... (desembre 2015), a la Sala La 
Fornal, i Libera me (abril de 2016);  Purificatio, per a cor, 

en anys successius i amb diferents agrupacions teatrals tant 
escolars com professionals.
El 2001 ingressà en el Conservatori Superior de les Illes Ba-
lears en l’especialitat de composició, on estudià amb Josep 
Prohens i José Vicente Asensi (composició i orquestració), 
Xavier Carbonell, Xavier Costa i Ramon Porter (anàlisi), Bu-
sevin (electroacústica), Alfredo Oyagüez (direcció d’orques-
tra)...
En els darrers anys s’han estrenat diverses obres seves amb 
diferents formacions, solistes i directors, com ara el Cor de 
Cambra Ars Antiqua, Ensemble Espai Sonor, Tomeu Moll, 
Andreu Riera, Neus Estarellas, Joan Francisco Cortés, Or-
questra Simfònica de les Illes Balears, Conjunt Instrumental 
Contemporani de les Illes Balears, Maria Rosselló, M. Antò-
nia Gomila, Eulàlia Salbanyà, Agustí Aguiló...
A més, és guanyador del concurs de composició Art Jove 
2001 amb el seu Quartet de cordes núm. 1 – Digue’s foll.
És cofundador i pianista del Trio Aracné, amb qui ha realitzat 
diverses estrenes com Acqua alta, aqcua bassa i Boira terre-
ra, de Xavier Carbonell, i també Sonets transcendentals, de 
Mercedes Guibelalde; a més, pertany al Comitè Executiu de 
l’Àrea Encontres de la Fundació ACA, amb qui ha organitzat 
els encontres de compositors des de l’any 2000 fins al 2009.
Des de l’any 2001 és director titular del Cor de Cambra Ars 
Antiqua. Amb la formació coral ha estrenat diferents obres, 
encarregades per ell a diferents compositors de les illes. Així, 
trobam Kyrie per un difunt, Inter passus viventis, Angelorum, 
Purificatio, de Xavier Gelabert; Iltir, de Xavier Carbonell; 
Iudicii signum, de Jaume Escandell; o La matanza de los ino-
centes, de Mercedes Guibelalde. 
Ha dirigit, a més, els musicals Els Pirates, El Mikado, Ai 
Quaquín, que has vengut de prim! i La floristeria del pànic. 
I també ha dirigit diversos solistes i conjunts instrumentals, 
com ara Tomeu Moll, Andreu Riera, Neus Estarellas, Joan 
Francesc Cortés, Eulàlia Salbanyà, M. Antònia Gomila, Ma-
ria Rosselló, Bàrbara Duran, Sonia Ramis, Quartet Sa Màni-
ga, Orquestra de Solistes de Mallorca, Orquestra de Cambra 
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Els grups i les tonades de música 
tradicional al Llevant. Pervivència i 

recuperació

orgue i electrònica (febrer 2016 per encàrrec de la confraria 
des Jordi des Racó) i Penjada Cordèlia per a orquestra (18 i 
19 de febrer 2016 per encàrrec de l’Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears). 
Gran part de la seva obra està disponible en la partituroteca 
de la UIB, però gairebé tota la seva obra està dipositada a la 
Biblioteca Miquel Àngel Riera de l’IES Mossèn Alcover de 
Manacor. Pràcticament la totalitat de la seva obra està en pro-
cés d’edició per part de l’editorial holandesa Donemus.
És professor de piano i de composició, i cantaire de la Capella 
Musical de la Seu de Mallorca, a més de cantant i fundador de 
l’Octoechos Choir.
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Aproximació a la història del ball popular 
a Manacor

Joana Domenge Mesquida 
Eugeni Canyelles Pons

Hem plantejat aquest article en dues parts. La primera és 
un resum de l’origen dels balls i del seu recorregut històric 
per mitjà del registre arxivístic. Hem posat com a data límit 
d’aquest recorregut l’any 1936, per motius obvis: a partir de 
la revolta militar la música popular va ser manipulada i utilit-
zada per les forces triomfants, tot caient en l’òrbita de la Sec-
ción Femenina i de l’Obra Sindical de Educación i Descanso 
que, desvirtuant el caràcter espontani i obert dels balls, crea-
ren espectacles i recreacions on es volia posar en primer pla 
el caràcter innocent i religiós del pagès mallorquí. La segona 
part està enfocada a Manacor; aquesta tasca és fruit, principal-
ment, d’una recerca d’anys entre la gent. Aquests testimonis 
orals ens han apropat a les formes i maneres de ballar, sonar i 
cantar. A partir de la dècada dels anys vuitanta començàrem el 
recull entre la gent pagesa que ho vivien de primera mà. És a 
partir d’aquests testimonis que intentarem fer unes breus con-
sideracions sobre l’especificitat dels balls i de les músiques 
que s’han transmès per tradició (pares-fills) a Manacor.
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Origen dels balls1

lA JotA

És d’origen incert i es troba per tota la península Ibèrica. El 
seu nom sembla que deriva de sotar o xotar, que significa 
botar. La primera referència documental apareix el 1761 en 
un sainet de Ramón de la Cruz: La junta de los payos. També 
forma part dels balls que s’incloïen en la Tonadilla escénica 
(ca 1760), espectacle líric de format reduït on apareixen indis-
tintament amb el nom de jota o cota.

el bolero 
És un ball que deriva de les seguidillas i apareix també durant 
el s. xviii dins de la Tonadilla escénica. L’etimologia del nom 
és confusa: uns la deriven de la paraula voleo, volar; d’altres, 
de boleras, bolles que duien les ballarines al vestit. A Mallor-
ca també se’l coneix com a Parado, fent referència al darrer 
punt del ball.

el FAndAnGo

És conegut des del s. xviii i també formà part de la Tonadilla 
escénica. És d’origen andalús i apareix en les cròniques dels 
viatgers de l’època (Casanova, Beaumarchais...) com un dels 
balls més sensuals. Té una gran expansió a partir del s. xix tot 
coincidint amb la Guerra del Francès.

lA mAteixA-copeo

No tenim referències d’aquest ball en altres indrets a excepció 
de València, on es balla el Copeo de Bocahirent. A Mallorca 
el copeo més antic que coneixem és el que es troba a l’arxiu 
de la Capella Oratoriana de Sant Felip Neri de Palma, datat de 
principis del s. xix. 

1 Josep crivillé i bArGAlló (1983), Historia de la música española, vol. 
7; El folklore musical, Madrid, Alianza Música. 

Expansió dels balls

Crivillé estableix tres motius com a origen de l’expansió 
d’aquests balls:

 - La Tonadilla escénica, que apareix a mitjan s. xviii. Són obres 
de durada reduïda (entre 5 i 20 minuts) on apareixen aquests 
balls i que varen tenir una gran difusió per tot el país.

 - El Majismo, moda que s’imposa sobretot a la cort de Madrid 
i que consisteix en l’adopció de les maneres populars per part 
de les classes benestants.

 - La Guerra del Francès, que provoca una exaltació de la cultu-
ra i de les formes nacionals.

L’arribada dels balls a Mallorca

Sembla que, segons el registre arxivístic, aquests balls arriben 
a Mallorca a finals del s. xviii i que ja estan plenament conso-
lidats a principis del s. xix.
Els documents més antics es conserven a l’arxiu de Sant Felip 
Neri de Palma i es troben en un  cançoner on hi ha dos boleros 
i tres contradanses. L’hem pogut datar perquè un d’aquests 
boleros és el Bolero de Requejo, que va ser recollit pel músic 
Ferran Sor (1778-1839) en un article anomenat «Le Bolero»2 
el 1835, on parla de la reforma del ball duita a terme pel tal 
Requejo cap al 1801. El 1808 semblen balls consolidats ja que 
són programats per al ball de màscares celebrat a la Llotja de 
Palma en ocasió de les festes de Sant Sebastià, en unes «Dis-
posiciones para el bayle de máscaras realizado el 23 de enero 
de 1808 [...]. Se empezarà a baylar por minués, a que seguiran 
contradanzas, paspie, fandangos y boleros...».3 

2 Ferran sor (1835), Encyclopedie Pittoresque de la Musique, París,  
A. Ledhuy & H. Bertini.

3 FAJArnés (1900), FBSAL, vol. III, p. 227, Palma.
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Consolidació i expansió

Si recorrem als arxius musicals i tal com es pot veure en 
la taula següent, els quatre balls esmentats (jota, fandango, 
bolero i mateixa-copeo) coexisteixen amb altres balls que, 
fins i tot, apareixen amb més regularitat i quantitat, com ara 
contradanses, valsos, rigodons, masurques, etc.
Amb l’excepció de la Plagueta de Jaume Tortell que està es-
crita per a violí, la resta de balls estan escrits per ser tocats 
al piano. Aquest fet ens indica que aquests balls, amb tota 
seguretat, es realitzaven en llocs tancats i coberts, segurament 
en salons, i la música era tocada per aficionats o professionals 
capaços de llegir una partitura. 
Amb l’adveniment dels nacionalismes, a mitjan s. xix l’inte-
rès dels estudiosos se centra en les manifestacions culturals 
populars, recollides directament del poble. Fruit d’aquest in-
terès apareixeran els primers reculls de cultura popular, entre 
d’altres els de música, on desapareixeran els balls de saló. En 
canvi es consideraran com a propis els quatre balls esmentats: 
la jota, el bolero, el fandango i la mateixa-copeo.

Els recopiladors 

Els primers testimonis són de visitants de l’illa, com Georges 
Sand l’hivern del 1838 al 1839; o Juan Cortada el 1845; i so-
bretot l’arxiduc d’Àustria Lluis Salvador, on a Die Balearesn 
in Wert und Bild geschildent, publicat entre el 1869 i el 1884, 
recull no sols els balls sinó tot un compendi de la vida de les 
Balears. 
A Mallorca, Antoni Noguera publicà el 1893 Memoria sobre 
los cantos, bailes y tocatas populares de Mallorca, obra que 
de qualque manera ampliaria i complementaria Josep Massot 
i Planes el 1924 amb el Cançoner Musical de Mallorca, que 
per diferents motius no fou publicat fins al 1984. En aquests 
dos treballs s’estructuren els materials en tres grups:

 - Cançons: cançons infantils, tonades de feina, romanços, codo-
lades i cançons religioses.
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Els balls de les festes de Manacor

Durant les festes grosses de Manacor, per Sant Jaume i Sant 
Domingo, s’organitzaven balls i la plaça de s’Antigor era el 
lloc on es desenvolupaven. A més, a Manacor, durant els anys 
cinquanta, l’organització dels balls era responsabilitat del re-
vetler (una figura avui dia desapareguda), que es cuidava des 
de cercar un electricista que posàs una filera de bombetes per 
il·luminar la rotlada del ball fins a col·locar els bancs, tot fent 
una rotlana, i les cadires per als sonadors. 
Els doblers recaptats a les rifes servien per pagar els sonadors 
i el que sobrava se solia destinar a comprar bancs, cadires i 
altres coses necessàries perquè es poguessin fer ballades ben 
vitenques.
Tanmateix, serà bo recordar, encara que signifiqui fer cròni-
ca negra, que hi havia grups violents que movien bregues i 
que les autoritats o l’Església arribaren a prohibir temporal-
ment els balls. Se sap, per exemple, que a Manacor, en un ball 
de carnaval al Teatre Principal a començaments del s. xx (el 
1935, en temps de la República), fins i tot mataren un jove que 
feia de forner a Can Ribot per haver ballat amb una al·lota que 
s’havia negat a ballar amb un altre. Rivalitats, gelosies, com-
petència i passions exaltades podien conduir fins a aquests 
extrems. 
Les fonts orals consultades només recorden un bon ballador, 
en Biel Coca, que ballava, ens diuen, amb castanyetes (senyal 
que no devia ser gaire corrent!). En canvi sí que recorden un 
esplet de bones balladores manacorines: na Petra Bulla, na 
Joana Rebassa, na Catalina de can Blanquer, na Cortaneta, 
n’Andreva de So na Moixa, n’Antònia Roman...
Els homes eren sonadors de guitarra i guitarró, cantadors i 
balladors. Hi va haver cantadors, com l’amo en Jordi Gor-
rió (de veu potent), que no acceptaren les novetats tècniques 
i deixaren de cantar quan es varen començar a introduir els 
micròfons. L’amo en Toni Fai també era conegut com a bon 
sonador i cantador. 
Per contra, les dones només solien ballar. És un reflex més 

 - Balls: de bot i de figures.4

 - Música instrumental: la colla de xeremies.

A partir del 1921 l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya5 
recull una sèrie de materials procedents de les Balears a través 
de concursos on participen  músics com Antoni Pol, Antoni 
Josep Pont, Bartomeu Simó Escanaverino i Andreu Ferrer  i 
Ginart.  El 1924 l’Obra encomana a Baltasar Samper la missió 
de recerca de materials a les Balears, cosa que farà entre el 
1924 i el 1932 en vuit missions, amb l’ajut de col·laboradors 
com ara Josep M. Casas Homs, Miquel Ferrà, Andreu Ferrer, 
Ramon Morey,  Julià Samper i Dolors Porta (missió el 1934 
pels voltants de Palma), on es recullen més de set-centes pe-
ces entre cançons, balls i tonades.6 
Molts dels noms citats apareixeran també en altres publi-
cacions: Andreu Ferrer i Ginart, que edita la revista Tresor 
dels avis entre el 1922 i el 1928; Antoni Pont i Llodrà, que 
redacta les veus musicals del Diccionari català-valencià-
balear, d’Antoni M. Alcover i de Francesc de Borja Moll, i  
juntament amb Antoni Noguera col·labora en el Cancionero 
musical popular español, de Felip Pedrell; o Andreu Ferrer, 
Antoni Galmés, Antoni Pol i, una altra vegada, Antoni Pont 
en el Costumari català, de Joan Amades. 

4 Massot recull un bolero a Manacor, cosa que no deixa de ser curiosa ja 
que no és habitual dins del repertori de balls de la contrada.

5 L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (1928) Barcelona.
6 En el volum VII, «MATERIALS», de l’Obra del Cançoner Popular de 

Catalunya, de la pàgina  202 a la 218 (n. 30-43) es recull una sèrie de 
17 peces: Cossiers, copeo, cançons i tonades de Manacor.
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Els balls de família i de la pagesia

Durant l’hivern els dies són curts i la jornada de feina més 
lleugera; per contra, la vetlada és molt llarga i és necessari tro-
bar entreteniments. Una manera de passar l’estona i de diver-
tir-se era sonant i ballant amb els veïnats, que es reunien dos 
vespres per setmana per no estar tots sols: els majors xerraven 
i els joves ballaven.
Als balls de fora vila, si l’amo era ballador, ell mateix feia de 
revetler. Si no, havia de cercar-ne un. El ball es feia dins les 
cases, a l’aiguavés de davant, generalment el més espaiós i 
més lliure dels espais de les cases pageses. Feien una mica de 
rotlada amb bancs de fusta o cadires on s’asseien les dones i 
les balladores. També, òbviament, es reservava un lloc per als 
sonadors. I perquè poguessin fer un glopet de tant en tant se’ls 
oferia una botella de suc, d’herbes o de mesclat.
Fa setanta anys Manacor (i gairebé tot Mallorca) era pagesa. 
Les formes de diversió, d’oci –o diguem-li com vulguem– 
eren molt diferents.
Si tenim en compte la geografia del disseminat de Manacor, 
és prou gran com per desplaçar-se d’un lloc a l’altre, així que 
normalment s’organitzaven o s’improvisaven aquests balls 
per barriades.
Les font orals han coincidint a donar rellevància als balls que 
es feien a la pagesia el mes de maig, mes dedicat a la reli-
gió catòlica, el mes de Maria. Si tenim en compte que durant 
aquest mes el dia s’allarga, el camp està en plena esplendor 
de flors i que la gent acudia els diumenges a les possessions 
grans on hi havia una petita capelleta, era fàcil, doncs, aprofi-
tant l’avinentesa del camí i del dia de descans laboral, fer un 
bon ball.
També cal comentar que no tots els sonadors que hem conegut 
de Manacor participaven en els balls públics; cal dir que n’hi 
havia que no volien entrar en els cànons que marcava la so-
cietat a la ciutat i ells ja s’acontentaven simplement de sonar, 
cantar i ballar a les festes de fora vila.

de les limitacions o restriccions que s’imposaven a les dones 
d’antany en les activitats públiques.
Devers l’any 50 es varen començar a fer balls cada diumen-
ge al passeig de na Camel·la, davant el bar de Can Xispa. 
Quan va reviscolar el ball a Manacor, a les darreries dels anys 
vuitanta o primeries dels noranta, quan els dissabtes es feien 
ballades a la plaça des Mercat se seguia fent el format dels 
anys cinquanta.
La festa, com tot, canvia amb els temps i s’adapta a les noves 
formes de diversió. Gràcies als canvis o a la capacitat d’adap-
tació, festes com les ballades han trobat el seu lloc dins la so-
cietat. A la dècada dels noranta, a sa Bassa, es fan unes balla-
des molts sonades a tot Mallorca, on arriben a participar fins 
a dotze grups, entre ells molts de Manacor. A partir d’aquest 
moment l’Ajuntament de Manacor és l’encarregat de posar 
la infraestructura de l’organització i de pagar els grups que 
participen a la festa. 
Així mateix, la festa també cerca noves propostes i és a partir 
de començaments dels anys setanta que l’Ajuntament deci-
deix emplaçar les festes a finals del mes de maig, fent-les co-
incidir amb la fira. És a partir d’aquest moment que deixa de 
potenciar la festa de Sant Jaume per unes Fires i Festes que 
han tengut la seva esplendor durant la dècada dels vuitanta. 
Però l’any 2012 unes quantes associacions de Manacor –entre 
elles els geganters, els castellers, els Xítxeros amb Empenta, 
les Dones de Llevant, els xeremiers...– volgueren donar una 
embranzida a la festa de Sant Jaume i dos anys més tard, el 
2014, es creà l’Obreria de Sant Jaume amb una molt bona 
acceptació per part de la ciutadania, de l’Ajuntament i de les 
associacions, i que de cada any podem dir que la festa torna 
més important. 
Així que ja avui en dia, a Manacor, trobam festes els mesos 
de gener (Sant Antoni), maig (Fires i Festes), juliol (Sant Jau-
me), a més de totes les festes de les barriades, on en qualsevol 
d’elles trobam una ballada dins el programa festiu.
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lladors hagueren de desplaçar-se a València per examinar-se; 
allà els expedien un carnet de professional que els donava lli-
cència per poder fer espectacles: «teatro, circo o variedades». 
Aquest carnet l’expedia el Sindicato Nacional del Espectácu-
lo, Grupo de Circo, Variedades y Folklore, on constava que 
deia el següent: 

La presente tarjeta acredita la afiliación sindical como 
PROFESIONAL del titular de la misma, en el género 
y especialidad que se especifica. Su validez caduca a 
los 5 años, debiéndose ser renovada si se continua en 
el ejercicio de la profesión. El que suscribe se acoge y 
somete a cuanto establece la vigente Reglamentación 
del Trabajo para los profesionales de Teatro, Circo y 
Variedades, y asimismo se obliga, al exacto cumplimento 
de sus deberes sindicales, normas y acuerdos del 
Sindicato Nacional del Espectáculo, así como del grupo 
que halle censado.

 
De fet, en cas de no dur aquest carnet eren multats. I el Sindi-
cato de Educación y Descanso els pagava 25 pessetes durant 
un any.
Per tant, com podem observar, el control era total tant pel que 
fa al ball com a la cançó. En relació amb aquests tipus de con-
trols, ens han contat que les cançons que s’havien de cantar 
en els balls públics les havien d’escriure i traduir al castellà, 
ja que s’enviaven al Govern Civil de Palma perquè en pogués 
donar l’autorització. Algunes vegades les lletres de les can-
çons eren censurades. Tant el ball com la música no s’escapa-
va del control dels poders del moment.

Voldríem deixar constància també del ball de pagès; d’aquell 
ball que, sense haver tengut contacte amb cap escola ni agru-
pació, es balla a les festes públiques i privades. Encara avui 
podem trobar gent, sobretot de descendència pagesa, que 
ha après a ballar-lo de veure’l dels seus parents o coneguts 
més grans (d’una manera tradicional des de fa generacions). 
Aquesta és la particularitat més important i a la vegada més 
valuosa dels balls de la nostra comarca: que es conserven lliu-
res de l’efecte distorsionador i manipulador de les agrupaci-
ons i/o escoles.
De vegades la ballada surt improvisada després d’un sopar 
o amb motiu de qualsevol festa particular. Fenòmens actuals 
a assenyalar dins la tradició són les cotxeries, on un cop per 
setmana es reuneixen grups d’amics o de veïnats per ballar 
una estona i per aprendre’n els qui no en saben. És curiós que 
avui encara s’esdevengui aquest fenomen després de més de 
quatre dècades. Una altra curiositat eren els balls que es feien 
a l’hipòdrom de Manacor a finals dels vuitanta i noranta.
Aquesta vitalitat i el manteniment d’una forma tradicional de 
transmissió del ball són únics a Mallorca. 

Les agrupacions

Pel que fa al tema de les agrupacions, podem dir que la pri-
mera que hi va haver data de l’any 1957, quan el turisme co-
mençava a visitar Mallorca i sobretot les coves dels Hams de 
Porto Cristo.
En Miquel Llaneras fou l’impulsor d’aquesta primera agru-
pació. Ell mateix va cercar dos balladors: en Biel Coca i en 
Miquel Roman; dues balladores: na Joana Rebassa i na Petra 
Bulla; i tres sonadors: en Toni Martí de sa Teulera –que sona-
va el llaüt–, en Ponset –que sonava el violí– i en Bernat –que 
sonava la guitarra.
Les actuacions es duien a terme al socavon de les coves dels 
Hams i constaven d’una jota, d’una mateixa, del Bolero de 
l’amor i del Ball de ses vermadores.
Per poder fer aquestes actuacions, tant els músics com els ba-
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Sonadors de Manacor

• Antoni Bonet Fullana, l’amo en Toni Fai 
(Manacor, 1902 – Sant Llorenç des Cardassar, 1991)

• Guillem Bosch Frau, l’amo en Guillem Sacos (?)
• Tomàs Bosch Blanquer, en Tomàs Sacos
• Gabriel Rigo Mesquida, en Biel Pebrebò 

(Manacor, 1940 – Manacor, 2010)
• Antoni Rigo Mesquida, en Toni Pebrebò (Manacor, 1936)
• Llorenç Bennàssar Rosselló (Manacor, 1930)
• Margalida Fullana Sagrega, madò Margalida Botilla 

(Son Forteza, Manacor, 1935)
• Jaume Adrover Adrover (1930-2018)
• Andreva Pont Febrer (Manacor, 1955)
• Tomàs Nicolau (?)
• Tomeu Nicolau Rigo, Pipiu 

(Felanitx, 1927 - Manacor, 2002)
• Toni Riera Mayol, Boveret (Manacor, 1932)
• Bel Rigo Font, na Bel Pastureta (Manacor, 1952)
• Jaume Nadal Campins, l’amo en Llunes

Les tonades del camp avui
Identitat local, memòria col·lectiva i propostes 

de nova creació

Francesc Vicens Vidal

Avui en dia les tonades del camp formen part d’un dels re-
pertoris paradigmàtics de la música tradicional de Mallorca 
que a diferència d’altres gèneres, com la glosa improvisada 
o la Sibil·la, no ha tengut una continuïtat tan sòlida i evident. 
Igualment, l’èxit de noves situacions d’ensenyament i d’apre-
nentatge que s’han esdevengut en el món xeremier o en el dels 
glosadors, per exemple, no s’observa en el cas de les tonades 
del camp.  
Aquest fet s’explica bàsicament per dos motius. El primer és 
una conseqüència de la mecanització del camp que va tenir 
lloc durant les primeres dècades de la segona meitat del segle 
xx. Fins aleshores es cantava durant la feina i es feinejava 
cantant. Cada tonada tenia unes característiques rítmiques que 
afavorien el gest físic de segar, de batre o d’espolsar ametles, i 
era cantant que els bons jornalers treballaven. De manera que 
quan aquestes feines es varen deixar de fer manualment la to-
nada va perdre la seva funció. I el segon motiu està relacionat 
amb l’ús social de les cançons. Les lletres de les tonades o bé 
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parlaven de la feina o bé eren inventades al moment per a una 
situació concreta. Així doncs, la crítica social, el festeig, la 
provocació o la devoció religiosa –tan habituals a les tonades 
del camp– va persistir en altres situacions habituals de caire 
més lúdic.  
Vet aquí la importància del fet musical. La tonada en qüestió 
es perd com a conseqüència d’una circumstància evolutiva, 
però el fet de cantar perviu. L’activitat social se serveix de la 
música que necessita per establir codis propis de comunica-
ció. Per aquest motiu, la tonada de llaurar o de segar queda 
relegada als cançoners a partir de la industrialització dels con-
reus, però el fet comunicatiu continua vigent amb les tonades 
de festa que tenen els seus propis rituals pautats. 
Aquest fet hauria de suposar un canvi de paradigma actual en 
l’observació i l’estudi del patrimoni etnopoètic. Per això cal 
posar en valor tota la feina dels caçadors de cançons –Anto-
ni Noguera, arxiduc Lluís Salvador, Balstasar Samper, Allan 
Lomax o Josep Massot– que durant els últims cent cinquanta 
anys han deixat constància d’un repertori limitat a la trans-
cripció de melodies i textos, tot i que en casos puntuals sí que 
se’n contextualitzava la situació comunicativa.1 
Ja s’observa aquest canvi de paradigma amb un nou tracta-
ment de les tonades tant en l’àmbit acadèmic –com un objecte 
d’estudi i a causa de la consolidació de la musicologia com a 
disciplina acadèmica– com en l’àmbit dels mitjans de comu-
nicació, i també amb la incorporació de les tonades en nous 
llenguatges artístics, com veurem més endavant.  
De manera complementària a això, cal comprendre que sense 
l’activitat social que suposa el fet de cantar, la cançó esdevé 
un element isolat. I aquest no és un fet innocent, ja que rela-
cionar-nos amb música suposa l’acceptació d’unes normes no 
escrites. 
Per exemple, dins el marc dels foguerons de les festes de Sant 

1 És el cas de les memòries descrites per Baltasar Samper en les campa-
nyes referides a Mallorca incloses en l’Obra del Cançoner Popular de 
Catalunya (Samper 1993-2009).

Antoni, i parafrasejant un article de Jaume Ayats, aquest dia 
és possible «cantar allò que no es pot dir» (Ayats 2010). Això 
implica l’acceptació d’unes pautes més o menys consensua-
des que permeten als interlocutors exercir el seu parer i alçar 
la veu sobre qualsevol tema. L’única condició és respectar el 
codi, el torn de cantador. I és que la tradició certament prote-
geix. Amb aquesta afirmació vull dir que els cantadors, quan 
improvisen, fan servir un mecanisme d’interacció entre indi-
vidus consensuat on una cançó pot ser contestada amb una 
altra cançó. La tensió o la provocació és replicada per l’habi-
litat del contrincant. Quan acaba la glosada acaba el joc, sense 
rancúnies. De manera que el marc és lúdic i alhora genera 
l’expectació de tots els presents.   
Aquest fet contrasta quan els cantadors fan servir altres codis 
musicals improvisats, com el rap en el cas de Valtònyc, més 
enllà d’aquells tradicionalment tolerats o considerats externs, 
fins al punt d’arribar a provocar situacions molt controver-
tides. El rap, com a forma comunicativa, també té els seus 
codis, però la percepció d’aquest gènere com quelcom aliè a 
la pròpia cultura genera conflicte.
Dit això, voldria dir que el repertori de tonades del camp, mal-
grat la seva obsolescència, encara perviu en situacions folklo-
ritzades. És a dir, les tonades, seguint la categoria de Josep 
Martí (procés de folklorisme), esdevenen dins contextos dis-
tints als originals i generalment són cantades per individus 
que han après la melodia i el text de la tonada al marge de 
l’activitat que era la seva raó de ser (Martí 1996).
Agrupacions de ball de bot com s’Estol des Picot (Son Ma-
cià), s’Estol des Gerricó (Felanitx) o el grup Revetlers (Ca-
longe) habitualment incorporen el repertori de tonades tant en 
els seus espectacles de música i dansa folklòrica com en els 
seus enregistraments discogràfics.
L’estabilitat d’aquestes agrupacions asseguren la continuïtat 
del repertori que en alguns casos suposa la transmissió inter-
generacional, de padrins a fills o de padrins a nets, com en el 
cas del net de Toni Paulo del grup Revetlers, també de nom 
Toni, que n’és un immillorable continuador.
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Igualment, avui en dia encara disposam d’alguns membres 
actius de la generació de cantadors de tonades de feina que les 
varen aprendre al camp o de fonts orals primàries. És el cas de 
Margalida Fullana (Manacor), Sebastiana de Son Roca (Bu-
nyola), Biel Collut o Antònia Mussola (sa Pobla), els quals 
habitualment són requerits per cantar el repertori de tonades 
de feina dins contextos diversos. Tots ells suposen una font 
viva d’informació de primer ordre pel fet de ser l’última ge-
neració que manté viu el llegat.   
L’últim treball de tonades d’àmbit global va ser editat l’any 
2003 amb el finançament del Consell de Mallorca. L’estu-
di ofereix el darrer estat actual de cantadors de tonades del 
camp a Mallorca.2 Tot i que inevitablement, des d’aleshores, 
el nombre de cantadors ha anat minvant, els cantadors de sa 
Pobla han sistematitzat el repertori de tonades i l’ensenyen a 
l’Escola de sa Ximbomba per als infants de sa Pobla.
Amb aquesta iniciativa s’obri una nova línia de transmissió 
que garanteix la persistència de l’objecte i que a la vegada 
l’obri a nous contextos i a noves oportunitats performatives. 
És a dir, la tonada troba una nova via de continuïtat i les fu-
tures generacions en podrien fer nous usos no prevists fins 
aleshores.              
Des de fa pocs anys aquesta qüestió ja s’apunta en projectes 
solvents. Distintes iniciatives d’àmbit artístic han integrat les 
tonades com un element proactiu en llenguatges experimen-
tals, contemporanis i de nova creació. I és que les tonades 
dins els llenguatges de fusió musical són una via vàlida de 
continuïtat formal. Ja tractava aquest punt en un altre article 
a partir dels casos de Ferments. El mapa sensitiu d’una illa 
(Miquel Brunet, Ona Edicions 2015) i de Folk Souvenir (Jo-
ana Gomila, Bubota 2016) (Vicens 2018). En aquestes peces 
els cantadors de tonades no només són músics, sinó que parti-
cipen activament en el procés de conceptualització de l’obra.

2 L’estudi ofereix una aproximació de perfil etnomusicològic al reperto-
ri de tonades fent servir alguns dels recursos tecnològics del moment 
i aprofundeix en qüestions socials, d’anàlisi, de gènere o d’estètica a 
AYATS et alter (2003). Tonades de feina. Palma: Consell de Mallorca 
(col·lecció «Les músiques de Mallorca» / DVD).

En qualsevol cas, dins aquests contextos la tonada no actua 
només com un objecte sonor de passat que cal venerar, sinó 
que més aviat esdevé un ítem estètic que aporta nous timbres, 
noves  sonoritats i una càrrega simbòlica molt notable.
És aquí, a partir d’aquest darrer aspecte, que la tonada serveix 
per dotar de contingut ideològic les obres de nova creació. 
El padrí cantant la tonada de segar dona com a resultat una 
potent imatge d’avior o d’arrel (com fan servir alguns músics 
que doten de contingut les seves obres). És una metàfora im-
plícita de valors de passat que dins el nou context esdevé un 
artefacte expressiu que parla als interlocutors d’avui.
Tant a Ferments com a Folk Souvenir les referències a la mú-
sica tradicional són una constant. En el primer cas és la inter-
pretació en directe de la cantadora; en canvi, en el segon són 
els enregistraments de la Tonada des ventar damunt s’era, la 
Cançó des desbarats o la Tonada de collir oliva, que aparei-
xen com a text o enregistrats a partir de cintes d’arxiu.   
Des d’aquesta dimensió simbòlica, l’estètica de la tonada ser-
veix per centrar l’eix identitari des del qual emergeix la crea-
ció. I és des d’aquest eix que les obres de noves peces troben 
una resposta al fet universal de preguntar-se qui som, d’on 
venim i com volem mostrar-nos davant el món globalitzat. 
En aquest sentit, Joana Gomila vesteix l’edició de Folk Sou-
venir amb cites del folklorista Rafel Ginard i del teòric teatral 
Jerzy Grotowski, alhora que recorre a fragments enregistrats 
que l’investigador americà Allan Lomax va obtenir a Mallor-
ca durant la seva campanya de l’any 1952.
El conjunt és una edició molt potent amb un cos poètic que fa 
funció de discret cos teòric, de resultat molt suggerent. «Amb 
Folk no hi ha intent de recuperació del passat musical, més 
aviat és la reafirmació d’un gest identitari que ens ajuda a re-
trobar-nos a nosaltres mateixos», ens diu Joana Gomila.3

A Ferments s’albira el mateix objectiu que a Folk Souvenir, 
però el procés que proposa Miquel Brunet per assolir-lo és 

3 https://www.youtube.com/watch?v=nqATypLEFDo 
[data de consulta: 11/2018].
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mitjançant el diàleg disciplinar. Allà, música, literatura oral 
i poesia, gastronomia i dansa es combinen de manera experi-
mental per trobar respostes a una possible petjada de mallor-
quinitat en el fet creatiu, «un univers de símbols que d’algu-
na manera podrien representar aquesta identitat nostra, sense 
normes ni regles», segons Brunet.4  
Tots aquests assoliments han estat paral·lels a un nou tracta-
ment de les tonades en els mitjans de comunicació. La sèrie 
Aire! (IB3 TV/ La Perifèrica 2016), des del meu parer, va re-
presentar un canvi de paradigma en el tractament habitual de 
la cultura tradicional. Acostumats al baix perfil costumista de 
programes d’èxit que exploten els tòpics locals, el capítol 3 
–«Tonades de feina»– obri una via de continuïtat segons el 
pensament reflexiu. 
El programa planteja les tonades com un objecte de passat, 
amb entrevistes a cantadors, que es vincula amb el present 
a partir de l’activitat socialitzadora que suposa cantar i fer 
feina. També porta l’activitat a un àmbit d’experimentació i 
de nova creació. El resultat és fruit d’un procés raonat que 
vincula música i treball en distintes situacions de la vida con-
temporània.5         
Així doncs, la tonada de feina actua avui en dia com un ob-
jecte folklòric pel fet que s’identifica com un ítem de passat. 
Però aquest ítem també esdevé quelcom revisable que ens 
retorna com a element actiu dins distints registres musicals 
contemporanis en forma de símbol identitari basat, principal-
ment, en valors d’antigor. D’aquí que la majoria de propostes 
de nova creació basades en el repertori de tonades, a l’hora 
de ser objectivades, se sentin còmodes amb etiquetes com ara 
música d’arrel o música de la terra, i amb una forta càrrega 
identitària.

4 https://www.youtube.com/watch?v=OxSQof7yv_Q 
[data de consulta: 10/2018].

5 https://www.youtube.com/watch?v=ZmU-FKGVgPM 
[data de consulta: 28/11/2018].
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Sinergies musicals a Manacor: 
associacions, orquestres, cors i grups 

musicals als segles xx i xxi

Bàrbara Duran Bordoy

El punt de partida d’aquest estudi són els interrogants sobre la 
vida musical d’una ciutat petita com és Manacor i els actors 
que la propicien: 

 - És Manacor una ciutat amb tradició musical? Sempre s’ha dit 
que sí, així com una ciutat amb una gran activitat cultural.

 - Què significa tradició musical? Què entenem per això? Una 
ciutat on es conserva molta música de tradició oral? Una ciu-
tat que té molta activitat musical? Una ciutat amb molts ins-
trumentistes o concerts?

Una ciutat presenta unes característiques determinades d’ac-
tivitats culturals perquè hi ha un grup o grups socials que les 
practiquen i cultiven. Hem d’entendre que la paraula cultura 
està formada pel sufix -urus, que designa el resultat d’una ac-
ció, i l’arrel cultus (cultiu, cultivat), participi de colere. Amb 
aquesta reflexió etimològica queda clar que cultura sempre 
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anirà referida a accions que impliquen un treball actiu, un cul-
tiu, precisament, de les arts i dels coneixements que han de-
senvolupat els humans. N’és una referència aquí l’estudi re-
alitzat per Ruth Finnegan ([2007] 2013) a la ciutat de Milton 
Keynes, publicat a The Hidden Musicians: Music-Making in a 
English Town. Aquest estudi fonamentà l’aproximació des de 
l’etnomusicologia als grups que feien música, i no tant quina 
música o de quina qualitat. Se centrà, sobretot, en el corrent 
subterrani que alimenta els grups humans per la música, sem-
pre present en diferents èpoques i cultures.
Es pot partir, d’entrada, de la hipòtesi que a Manacor hi ha 
hagut una certa activitat musical, tenint en compte les carac-
terístiques de ciutat petita, no gaire ben connectada pel que fa 
al transport i amb infraestructures educatives bàsiques. Tota 
l’activitat musical i teatral que més o menys es pugui realitzar 
és perquè a Manacor, certament, hi ha hagut un interès per la 
pràctica musical.
Però per saber fins a quin punt era i és important aquesta ac-
tivitat caldria fer una comparació amb ciutats d’entorns cul-
turals semblants, com podrien ser les de l’arc mediterrani de 
Catalunya i València, amb característiques demogràfiques pa-
regudes. I molt ens temem que aquesta comparació tendria 
com a resultat veure que sí, que Manacor és una ciutat molt 
musical, però dins del marc illenc; no necessàriament una ciu-
tat amb esdeveniments artístics extraordinaris. 
Ara bé, cal qüestionar el perquè Manacor sembla despuntar 
en les seves ocupacions musicals i teatrals més que la mit-
jana relativa a les poblacions de les illes. Doncs aquí sí que 
podríem encabir el terme de tradició: és una ciutat on existeix 
una certa tradició d’interpretació musical i teatral; però en tot 
cas s’ha d’intentar esbrinar l’origen d’aquesta presència de 
l’estima popular vers aquestes arts, i cal pensar més aviat en 
estructures que han permès una pervivència, una transmissió i 
un interès per la pràctica musical.
Quines estructures podrien ser? Doncs estructures lligades als 
moments en què es podia sonar, com eren les grans festivitats; 
que permetien dos marcs d’exhibició: el religiós i el profà. 
Així i tot, en alguns moments aquests marcs podien superpo-

sar-se, emmascarar-se, com en el cas de les festes de Sant Jau-
me i dels joglars que són esmentats en documents primerencs 
de la història manacorina (s. xv).
Els treballs de Carvajal i Gomila documenten la banda de mú-
sica —o bandes— de Manacor ja en les seves primeres aparici-
ons. Conjuntament amb altres estudis (Duran 2018) es pot albi-
rar una via que pot explicar aquesta tradició: la de la vinculació 
dels instrumentistes i de les petites bandes a les confraries reli-
gioses. Així, podríem parlar d’una tradició que lliga, més aviat, 
agrupacions amb estructures socials amb una certa estabilitat i 
perdurabilitat, i no grups d’aficionats, dels quals només podrí-
em esperar actuacions puntuals. A més, en la Mallorca del segle 
xix i primera meitat del xx, com es produïa l’ensenyament i la 
transmissió dels coneixements musicals?
S’ha de pensar, més aviat, en l’acció dels denominats agents 
culturals. És important emmarcar, a partir d’aquí, què entenem 
per agents culturals del tercer sector i diferenciar-los d’altres 
agents que intervenen en els esdeveniments culturals d’una 
societat. Martinell (2011, 7) descriu alguns trets que s’han de 
considerar rellevants, com el fet d’entendre per agents actors 
—individuals o col·lectius, institucionals, etc.— aquells que 
intervenen o poden intervenir activament o passivament, en 
sentit positiu o negatiu, en l’articulació d’unes polítiques cul-
turals en diferents estructures socials.
Martinell remarca que la presència d’aquests agents cultu-
rals no és més que un símptoma de la bona salut democràtica 
d’una societat; i aquesta capacitat de generar teixits connec-
tors en forma d’agents culturals de diferent orientació és el 
que permet mantenir una sana participació i la llibertat d’ex-
pressió de cada poble.1 

1 Entre les entitats que han actuat de connectors entre diferents locali-
tats mallorquines cal destacar l’OCB. Els seus membres mantenen una 
xarxa d’activisme social al voltant de la promoció de la llengua i cul-
tura catalanes i els trets propis de la cultura balear. Conjuntament amb 
Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià forma la Federació 
Llull. Fundada el 1962, continua la tasca iniciada per l’Associació per 
la Cultura de Mallorca (1923-1935) que, entre d’altres, tengué com a 
president Emili Darder. El 1962 l’OCB comptà entre els primers impul-
sors amb Francesc de B. Moll. Més que la presència constant de l’OCB 
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Però hem de recordar que els agents culturals s’estructuren en 
tres nivells:
1. Agents culturals del primer sector. Institucions: acadèmi-

ques, ajuntaments, conselleries, governs.
2. Empreses culturals: tenen una finalitat empresarial, es mo-

uen per interessos culturals però dins d’un mercat.
3. Agents culturals del tercer sector: la seva definició és, so-

bretot, la de moure’s per interessos culturals i artístics, des 
de perspectives personals i sense ànim de lucre. S’hi poden 
incloure els agents culturals individuals: individus que ge-
neren cultura per a la comunitat.

Ja des dels inicis dels segle xx podem trobar a Manacor insti-
tucions que esdevendran referents. I ho hem d’entendre com 
unes estructures socials que generen entramats culturals que 
deixen sempre una petjada, una empremta que, alhora, genera 
un cercle —o cicle— que és capaç d’activar noves fites. Una 
xarxa que serà analitzada a continuació, a partir dels protago-
nistes principals. Però els protagonistes, aquí, no són persones 
aïllades que en un moment o altre han tengut un determinat 
paper musical, sinó els grups, les associacions o les entitats 
que han propiciat el fet musical. També hi tenen cabuda, però, 
individus concrets: aquelles persones que han jugat un paper 
proper al de la creació d’un circuit de relacions musicals i, per 
tant, es converteixen en agents culturals individuals (Marti-
nell 2011, 8).

La banda de música i les agrupacions instrumentals 
primerenques

A Manacor, les dades sobre l’existència d’una banda de mú-
sica més o menys establerta sembla que es remunten cap 
al 1812, fins i tot abans. El mestre Sebastià Ribot Galmés 

i el seu compromís amb la cultura i els drets culturals dels pobles de les 
illes, cal destacar la seva acció continuada a manera de múltiples acti-
vitats que han permès la permanència de valors culturals que haurien 
desaparegut sota els canvis que s’inicien amb l’explosió del turisme en 
la dècada dels anys seixanta.

(c. 1841/ 3-XII-1921) és un dels músics lligats a Manacor, 
professor de l’Escola de Música de Manacor i organista en 
aquesta ciutat i també a Muro. El seguiren Lluís Rosselló 
Llull (Manacor 6-VIII-1857/2-II-1935) i Bartomeu Gayà i 
Serralta (1898-1984), que dirigiren la banda La Manacorense. 
Una altra banda, la d’en Perxa, fou present a la vida musical 
de Manacor entre el 1902 i el 1906, dirigida per Miquel Mo-
rell Puigròs (1863-1924).
Sempre hi hagué, però, una mena de necessitat d’establir una 
banda que fos, realment, la que representàs Manacor. Entre 
el 1932 i el 1933 l’Ajuntament intentà organitzar la banda i 
l’escola de música —que havia tengut diversos precedents— 
sota el mestratge de Bartomeu Gayà. El 1935 es va convocar 
un concurs municipal per tal de donar estabilitat a la direcció; 
així, Antoni Maria Servera n’esdevengué el director i Pere 
Sansó Vives, el subdirector. Posteriorment han dirigit la ban-
da Rafel Nadal Nadal (1955-1995), Bartomeu Nadal Sitges 
(1995-2004), Miquel Bauçà Rigo (2004-2009), Pere Siquier 
Pons (2010-2014) i Eduardo Bernabeu Valls (2014 fins a l’ac-
tualitat).
Cal dir que el rol de la banda ha sofert una transformació. Des 
de la necessitat d’un grup de músics capaços de subratllar i 
d’acompanyar les festivitats del municipi s’ha passat a un rol 
molt més actiu. La banda no ha deixat mai de tenir suport ins-
titucional i en un temps on el seu paper podria ser substituït 
per altres agrupacions o mitjans tecnològics —les celebracions 
institucionals podrien tenir música amplificada, per posar-ne 
un exemple— la banda té una presència necessària. Ha esde-
vengut un dels agents de formació de músics en un marc no 
formal —sempre ha estat així—, però ara amb una necessitat 
de rendiment i serietat que, antigament, no eren requerits. Rafel 
Nadal conta que ell mateix, cap a la dècada dels seixanta i se-
tanta, tenia sovint recances a l’hora de sortir a dirigir la banda 
de Manacor. Segons el seu testimoni, el nivell era ínfim i no 
es podia demanar gaire cosa més d’uns músics que més aviat 
intentaven participar però que no tenien gaire temps ni gaires 
espais on millorar la qualitat interpretativa. Però això, sortosa-
ment, ha canviat i la banda esdevé una fàbrica d’aprenentatge i 
de presència dels músics de vent i percussió que no tenen més 
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remei que participar i millorar.
La banda, a la segona dècada del segle xxi, segueix amb el 
repertori tradicional quan es tracta de processons de Setma-
na Santa i d’esdeveniments oficials. Però programa concerts 
que, per tots els indicis, són dels que gaudeixen de presència 
multitudinària dins de la programació musical de Manacor. 
No deixen de programar repertori molt popular a la ciutat, 
com ara integrals de sarsueles. Malgrat l’èxit immediat, es 
poden formular preguntes al voltant d’un gènere, el de la sar-
suela, promocionat durant el franquisme —que en feu una de 
les icones de l’Espanya del segle xx— i que ha estat present 
constantment en el repertori de la banda.2 És veritat que s’han 
diversificat i que han mostrat productes nous de gran accepta-
ció, però la recurrència al repertori de sarsuela és un referent. 
Si s’observa en detall el primer programa de la Capella de 
Manacor, s’hi veuen reflectides altres agrupacions com la 
banda de guitarres de Sebastià Frau i el quintet de cordes de 
Jaume Gil, bona prova que no només hi havia instrumentis-
tes de vent, sinó altres agrupacions que no sempre reberen 
la mateixa atenció. Però sí que eren necessàries a l’hora de 
completar programes com el concert inaugural de la Capella.
Ara, les aportacions de la banda cal considerar-les des de di-
ferents òptiques:

 - La transformació del seu paper, des de l’espectacle a l’experi-
ència viva per als instrumentistes. La banda esdevé l’oportu-
nitat per interpretar, innovar i alimentar les noves generacions 
d’instrumentistes.

 - La constatació del fet que una banda institucionalitzada (que rep 
subvencions) ha de respondre a totes les demandes del poble.

 - Una banda no deixa de ser una agrupació de vent més percussió. 
Afegint cordes, les possibilitats són moltes més. En una ciutat 
de llarga tradició teatral i musical, es fa estrany no considerar 
totes les oportunitats i donar pas a altres seccions instrumentals 

2 Seria molt interessant fer una comparació amb altres localitats, però 
d’entrada l’arrelament profundíssim de la sarsuela a Manacor sembla 
cosa difícil d’entendre.

vinculades a la banda però que amplien el repertori.
 - La banda ha estat, sens dubte, un dels agents més estables que 

han permès participar a molts de músics amateurs que, sense 
ella, no haurien tengut manera de tocar. Per aquest motiu, se-
gueix sent una fita la reconversió de la banda en orquestra, tot 
mantenint la independència de les diferents seccions.

La capella de Manacor

És difícil esbrinar els inics primers de la Capella de Manacor. 
Sobretot perquè no hi havia estructures prèvies que afavorissin 
el naixement d’un cor local que no tenia una massa de cantaires 
sòlida. Cal remarcar que diversos estudis (Ayats 2001, 2008, 
2011, 1012) descriuen la pràctica de polifonies de caràcter 
popular que s’han perdut a la pràctica, però de la qual queden 
serrells gairebé extingits.3 Però aquests exemples ens servei-
xen per imaginar un panorama de cant religiós molt diferent a 
l’actual, amb una participació activa del poble que era capaç 
de recordar i cantar fragments o fins i tot peces senceres de 
la litúrgia corresponent. Sembla que un cop definitiu per al 
seu oblit fou la publicació del Motu Proprio de Pius X, que 
eliminà progressivament totes aquelles mostres de cant i festa 
popular dins de les esglésies.4 
Aquest món de participació dels fidels de manera activa, can-
tant seccions que sabien de cor, desaparegué durant el primer 
terç del segle xx, amb poques excepcions.5 Per tant, quan es 
va fundar la Capella, potser existia encara una pràctica de cant 
de tradició oral present a la litúrgia i que es fa molt difícil de 
documentar ara mateix. Però el fet que mossèn Josep Pont in-
tervengués dins de l’organització d’un cor creat per interpre-
tar un repertori de caire culte pot venir donat pel coneixement 

3  Com és el cas de la Missa de To Pascal de Sant Joan.
4 Les directrius del Motu Proprio poden ser consultades en línia a <http://

w2.vatican.va/content/pius-x/es/motu_proprio/documents/hf_p-x_mo-
tu-proprio_19031122_sollecitudini.html>.

5 Els estudis d’Ayats (2001, 2008, 2011, 2012) demostren que s’han man-
tengut al Pallars i al Pirineu però de manera fragmentària i adaptant-se 
a nous usos, com la inclusió de les dones —que abans no cantaven.
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que tenien aquests preveres d’una pràctica que llavors era 
habitual en molts de pobles: cantar a veus en les festivitats, 
una cosa que clarament s’ha perdut en les pràctiques del ca-
tolicisme actual. Un possible apunt d’aquesta hipòtesi és que, 
des dels inicis de la Capella de Manacor, sembla que hi havia 
intervencions esporàdiques des del 1893 (Ferrer 1997, 10).
Fundada el 1897, Rafel Nadal —que la va dirigir— es referia 
a ella com «los Ojos del Guadiana», ja que les seves aparici-
ons i desaparicions foren habituals al llarg del segle xx. Se’n 
poden delimitar quatre períodes, que s’iniciaren el 1897, el 
1920, el 1946 i el 1970 (Ferrer 1997, 9). Els seus primers 
èxits vendrien donats per guanyar el premi de Sóller amb la 
Senyera, una interpretació que obrí un procés d’obertura cap 
als valors de nació. No deixa de sorprendre aquesta espur-
na d’exaltació nacional quan no hi havia, veritablement, una 
base social i política per emprendre cap projecte en aquest 
sentit. Però aquí, la música és el vehicle per a una veu autòc-
tona, pròpia, que no tendrà gaire més ressonància durant el 
segle xx.
Si s’observa amb atenció el primer programa de la Capella, 
es pot arribar a una sèrie de conclusions. L’intent de crear un 
cor local poderós és evident, però també ho és la necessitat 
de comptar amb altres agents que ajudassin a omplir el con-
cert, com s’ha comentat abans. Així, el quintet de cordes de 
Jaume Gil, la banda de guitarres de Sebastià Frau i la banda 
de música de Lluís Rosselló col·laboraren en aquesta primera 
presentació. Al voltant de setanta cantaires iniciaren aquesta 
formació que, amb pocs anys, esdevendria un cor amb projec-
ció prou important dins la nació catalana.
La presència d’altres agrupacions locals no és més que una 
mostra que la Capella, per si mateixa, no era capaç d’enge-
gar un programa sencer si no hagués estat per l’ajuda d’altres 
intèrprets locals. Una mostra de la capacitat de col·laboració 
dels diferents actors musicals que, sovint, passa desapercebu-
da. Però no és invisible, es pot seguir el rastre de la música 
mitjançant aquestes relacions poc documentades, però acti-
ves.

Què va significar, veritablement, la creació de la Capella de 
Manacor? En primer lloc, els seus dos fundadors, mossèn 
Josep A. Pont i Antoni Noguera, mantengueren un contac-
te regular amb Felip Pedrell. D’aquest contacte, en sorgiren 
publicacions, car Pedrell es nodria de les aportacions dels seus 
informants, entre els qual es trobaven Pont i Noguera: la Sibil·la 
de Manacor fou arranjada per ell i interpretada a Catalunya, i 
apareixen diverses cançons d’aquest repertori en el Cancionero 
Popular Español (Pedrell, 1958). Però, per una altra banda, s’es-
tabliren relacions que no podem deixar de banda.
Pedrell pertanyia als cercles wagnerians de Catalunya. Per 
tant, els seus contactes tenien accés també a aquests cercles. 
Així mateix, la seva personalitat feu que tant Noguera com 
Pont poguessin relacionar-se amb personalitats com Álvarez 
Sereix —de la Revista Contemporánea—i que personalitats 
com mossèn Alcover, M. Costa i Llobera, Fèlix Escalas,6 En-
ric Granados, els arquitectes Gaudí i Rubió i Lluc, Santiago 
Rusiñol, Gabriel Alomar i Lluís Millet fossin rebuts a Mana-
cor, en diferents estades, per visitar la seu de la Capella. El 
1902 una anada al Círculo de Bellas Artes de València propi-
cia la visita de tornada, l’octubre del 1902. Cantaren al Teatro 
Principal i al Teatro Apolo de València. I en endavant les col-
laboracions amb diverses entitats dels Països Catalans foren 
un fet. Poder rebre aquestes personalitats a Manacor, poder 
oferir concerts de manera conjunta i de retornar les visites 
era una oportunitat única per veure alguna cosa més que el 
panorama local habitual. Amb aquests intercanvis, tant orga-
nitzadors com cantants i músics aprenien maneres que no eren 
únicament les manacorines.
Algunes desavinences entre el rector Rubí i mossèn Antoni 
J. Pont faran que aquest darrer sigui traslladat a Palma, amb 

6 Fèlix Escalas era oncle de Romà Escalas Llimona, professor de flauta 
de bec del Conservatori Superior de Barcelona i posteriorment director 
del Museu de la Música de Barcelona. Romà, durant més de vint anys, 
acudí mensualment a Mallorca per impartir classes de flauta de bec a 
un grup de músics manacorins i altres que formaren Polissonia, grup de 
flautes de bec. La seva ascendència mallorquina —el seu padrí era de 
Santanyí— propicià que el seu magisteri fos present prop d’un quart de 
segle a Mallorca.
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la qual cosa la Capella inicia un període de decadència. Però 
no per gaire temps: el 1920 la Capella reapareix cantant al 
convent dels Dominics amb un solista excepcional: Miquel 
Riera, el famós baix Riera. El 1925 mossèn Antoni J. Pont 
deixa definitivament la direcció de la Capella, d’aquesta pri-
mera formació coral, i comença una nova etapa d’obscuritat.
El 22 de gener del 1946, una vetlada de l’Agrupació Artística 
afavoriria la reagrupació de la Capella, sota la direcció del 
mestre Pedro Sansó. Mossèn Joan Maria Thomàs es constitu-
eix en un dels suports de la nova etapa i organitza una vetlada 
conjunta entre la Capella Clàssica de Mallorca i la de Mana-
cor. A la Sala Born (març del 1947) i al Principal de Manacor 
(21 de març del 1947) s’organitzen concerts d’homenatge que 
agrupen els cantaires antics amb membres de nova incorpo-
ració, que sobretot provenen de l’Agrupació Artística de Ma-
nacor.
Però una personalitat musical és present en un dels concerts 
celebrats el 29 de juny del 1948; és Eaktay Ahn, el director 
de l’Orquestra Simfònica de Mallorca. I ell mateix demanà la 
col·laboració de la Capella durant la preparació de la Novena 
Simfonia de Beethoven. Entre els músics ajudants es trobaven 
els manacorins Llorenç Morey i Jaume Vadell, en un concert 
que tengué lloc al Teatre Principal de Palma el 14 de març 
del 1949. Diversos testimonis orals apunten que no només hi 
assistí la Capella, sinó també les veus que formaven part del 
cor parroquial i fins i tot alumnes de música del col·legi la 
Puresa de Manacor. Tot un seguit de veus locals s’afanyaren 
per poder fer possible aquesta interpretació de la Novena de 
Beethoven a Mallorca, un fet sense precedents.
D’aquesta representació, Rafel Nadal n’afirmà que Eaktai 
Ahn va decidir doblar les veus al quartet vocal del quart mo-
viment de la Simfonia,7 cosa que no era ajustada a la partitura. 
Nadal mateix va reconèixer que no s’hauria d’haver fet, però 

7 Ferrer Massanet cita els cantants solistes: sopranos, Catalina Grimalt i 
Paquita Forteza; contralts, Maria Pomar i Isabel Fuster; tenors, Jaume 
Bonet i Bernat Bordoy, i els barítons Bartomeu Vallespir i Miquel Gi-
rart (Ferrer 1997, 25).

cal tenir en compte que Ahn degué voler assegurar la inter-
pretació abans que la fidelitat a la partitura, una manera de 
garantir que la part final de la Novena arribaria a bon port. 
No cal dir que avui dia això seria impensable, generaria una 
crítica immensa; però les ganes d’interpretar la Novena eren 
més que la consciència de les limitacions tècniques. En tot 
cas, de tota aquesta experiència simfònica del Manacor dels 
anys quaranta cal destacar les ganes i la passió per participar 
en un projecte que semblava fora de la seva preparació inicial, 
però que enlairava il·lusions i a més proposava una fita a curt 
termini que feia millorar el cor a cullerades grans. Potser eren 
la mena de projectes que, socialment, necessitaven llavors.
És durant el 1950 quan la Capella viatja a Barcelona, amb 
assajos previs dirigits per Llorenç Morey —després d’una in-
esperada malaltia del mestre Sansó. Eaktai Ahn la dirigeix a 
Barcelona i també ho fa el sotsdirector Nadal. Aquesta serà 
una gran oportunitat per un joveníssim mestre Nadal —havia 
nascut el 1929 i tenia per tant 20 anys—, que recordarà sem-
pre i que presentarà com una de les fites assenyalades del seu 
currículum. El 1951 se’n nomena director Josep Picó, que no 
acaba de quadrar malgrat la repetició de l’actuació a Barce-
lona —el 23 de març del 1952. El 16 de maig d’aquest any 
l’Ajuntament patrocina al Principal una vetlada d’homenatge 
a la Capella, on s’interpreta una selecció del programa cantat 
a Barcelona, però també actuen els Aires de Muntanya que 
dirigeix el folklorista manacorí Antoni Galmés Riera (1907-
1989). És en aquestes col·laboracions on es mostra la conjun-
ció dels esperits emprenedors que alimentaven i encara ali-
menten la producció musical. Antoni Galmés va col·laborar 
estretament amb el compositor Llorenç Morey; els seus es-
tudis sobre la música popular feren que Morey, també, har-
monitzàs i treballàs tonades de tradició oral. Així, les Danzas 
típicas de Mallorca (1951) publicades per Galmés contenien 
la «Jota de Manacor», el «Parado de Selva», el «Copeo de 
Manacor», «Sa Ximbomba de Manacor» i el famós «Bolero 
de s’hort d’en Boira», una peça que l’agrupació que dirigia el 
mateix Antoni Galmés s’encarregaria d’interpretar en nom-
broses ocasions i en el marc de festivals internacionals euro-
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peus. A la vegada, Morey seguiria aprofundint dins la música 
mallorquina en diversos treballs, com la Cançó de tondre, 
L’etsequeiador i la Cançó de Panades, entre altres melodies 
tradicionals. 
Però la Capella no acaba d’arrelar del tot, les seves interpreta-
cions disminueixen, i és el 1970 quan mossèn Mateu Galmés 
la reorganitza. El 5 de març del 1970 la nova etapa s’inicia 
amb la celebració del 20è aniversari del viatge a Barcelona, 
seguida per interpretacions a les Fires i Festes de Primavera 
i a l’Eurotel de la Costa dels Pins. En aquesta nova etapa la 
direcció de Rafel Nadal és ja indiscutible. Amb ell arribaran la 
celebració del 75è aniversari, el 1972, amb l’entrega d’insíg-
nies d’or, concert dels Blauets de Lluc i repetició de l’acte al 
Círculo Mallorquín de Palma. D’aquesta època és un concert 
molt interessant celebrat a Pollença i que inclou «Les dones 
d’aigua», de Nuredduna, del compositor Massana. Aquest 
mateix any, el 22 de novembre, festivitat de Santa Cecília, 
se celebra una gala a la Sala Imperial que Ferrer Massanet 
(1997, 30) descriu de la següent manera: «se celebra bajo 
una nueva óptica musical: arias de ópera y Zarzuela, cuplés y 
canción española integran el programa, al que se da el título 
de ‘Bohemia’. La aceptación popular es multitudinaria».
El 26 de maig del 1974 es produeix un dels concerts més es-
pectaculars de tota la història de la Capella: la interpretació al 
convent de Sant Vicenç Ferrer del Carmina Burana de Carl 
Orff. Si Rafel Nadal havia dubtat de la interpretació de la No-
vena de Beethoven, no dubtà a l’hora de programar un re-
pertori que tengué una repercussió extraordinària a Manacor. 
Com va ser exactament aquesta interpretació no pot ser docu-
mentat, però Nadal va incloure la Capella en nombrosíssimes 
representacions de l’Ai Quaquín. A poc a poc els repertoris 
es varen centrar en dos vessants: entre obres de més enver-
gadura, com la repetició de la Novena de Beethoven el 1975 
o l’Stabat Mater, en convivència amb el primer repertori d’O 
Vos Omnes, Ave Maria de Vitoria i adaptacions de cançons 
mallorquines com el Vou-veri-vou. Els darrers anys abans de 
la seva desaparició definitiva, la incorporació de Josep Ros 
com a director va fer que s’inclogués repertori més modern. 

Dona Hightower va cantar com a solista i altres directors s’al-
ternaren en la direcció: Martí Sàez, el mateix Ros o un jovenet 
Juan José Mateos. Es varen celebrar de manera discreta els 85 
i 90 anys de la Capella, però res no va evitar una desaparició 
que es veia venir des de feia dècades. Malgrat tots el esforços, 
la Capella mai no va tenir la consistència social necessària per 
sobreviure. O bé, si es vol, els puntals oportuns per garantir la 
seva permanència.
D’aquesta institució, però, en sorgiren moltes branques que, 
malgrat ser petites, donaren varietat al panorama musical de 
Manacor. Entre les seves aportacions, s’han de destacar:

 - La comunicació i l’intercanvi de coneixements entre músics 
locals i personalitats com Felip Pedrell. Noguera i mossèn 
Antoni J. Pont col·laboraren en obres d’investigació molt im-
portants en aquells moments, com ara el Cancionero Musical 
Español de Pedrell.

 - L’exemple de l’Orfeó Català proporcionà un model d’entitat 
arrelada a la cultura pròpia, el treball de peces que eren consi-
derades del repertori de tradició oral però que eren arranjades 
per poder ser interpretades en diverses veus. Sorgeix la cons-
ciència de poble musical, de nació que té també una cultura 
per compartir.

 - L’existència de l’entitat com a marc de cooperació entre mú-
sics locals i de les illes, com fou el cas del compositor Llorenç 
Morey i del folklorista Antoni Galmés. També la connexió 
amb l’Orquestra Simfònica de les Illes, que permeté la ce-
lebració de concerts memorables com els dirigits per Eaktai 
Ahn. A la vegada, fou el que donà prestigi immediat a direc-
tors molt joves com Rafel Nadal, que veren consolidada la 
seva carrera a partir, sobretot, de la direcció de la Capella i no 
tant com a director de la banda.

 - La Capella fou fonamental en el manteniment de repertoris molt 
estimats pel poble manacorí, com el sainet Ai Quaquín, que has 
vingut de prim. Tenir un nucli de cantants més o menys entre-
nats permetia muntar diversos programes amb relativa facilitat.

 - Part del repertori excedia, sovint, les possibilitats d’una massa 
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coral que no llegia música i que havia d’aprendre parts d’un 
repertori difícil de memòria, com era el cas de la Novena Sim-
fonia de Beethoven o bé el Carmina Burana. Encara que això 
no sigui un entrebanc definitiu, sí que allarga els assajos i ge-
nera tensions quan els fragments dificultosos no surten. Però 
també era el repertori que feia il·lusió, el repertori que sorgia 
fruit del prestigi del qual va gaudir la Capella.

 - Una de les aportacions més importants fou el marc d’aprenen-
tatge informal: molts manacorins aprengueren a cantar i s’in-
teressaren per començar o bé aprofundir en els estudis musi-
cals, conscients del que significava cantar bé. A la vegada, els 
assajos permetien relaxar els espais de relació entre els dos 
sexes: Rafel Nadal conta que, després dels assajos, les al·lotes 
podien tornar a ca seva d’una manera més lliure —i per tant 
sorgien ocasions on podien ser acompanyades per pretendents 
o amics sense la vigilància estricta aleshores en ús.

 - Els cantaires estableixen una tradició d’amor pel cant que 
farà de Manacor una ciutat amb un bon floret de cantants afi-
cionats, gustosos de participar en cors parroquials, concerts 
informals i sibil·les. També ajudaren a generar una llegenda 
d’excel·lència en el cant, tot mitificant les activitats de can-
tants locals anteriors, com el tenor Massanet o el baix Rie-
ra. Part d’aquesta tradició fou la que, després, feu possible 
l’existència del Concurs de Nadales de Port Cristo creat per 
Francesc Ramis (Duran 2011).

Figura 1. Primer programa de la Capella de Manacor. 
Font: arxiu revista Perlas y Cuevas.

Material cedit per A. Ferrer.
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Agrupació artística. Els inicis de l’afició teatral

Així com s’ha esmentat abans el fet que potser existiren pràc-
tiques de cant coral polifònic d’arrel popular a les parròquies 
manacorines, també és cert que les representacions teatrals 
religioses o vinculades a festivitats assenyalades —com Sant 
Antoni o Sant Domingo— propiciaven allò que és conegut 
com a representacions de teatre religiós. Entre aquestes, cal 
destacar la Sibil·la: precisament la variant recollida en el 
Cancionero Musical Español és la de Manacor, així com la 
publicada per l’arxiduc. També obres que es mouen entre el 
costumisme i l’hagiografia, com és el cas de la Comèdia de 
Sant Antoni, de Joan Bartomeu Bosch i Sureda (1823-1898), 
escenificada només el 1874 i recuperada posteriorment el 
2015 amb el suport del Patronat de Sant Antoni.
Això és un exemple de com diverses entitats s’encarreguen 
d’elaborar un producte cultural: des de l’estrena del 1874 es 
passa després a la recuperació d’aquesta comèdia el 2015. 
Tanmateix, Manacor és una ciutat que destaca sobretot per la 
seva innegable activitat al voltant del teatre; generacions de 
manacorins i manacorines s’han criat participant com a ac-
tors o actrius a la mostra de teatre escolar, que ha fermentat 
l’existència d’un públic apassionat i nombrós que fa de la Fira 
de Teatre de Manacor una referència entre els països de parla 
catalana.

Figura 2. Programa de la primera representació d’Ai Quaquín, que has vengut 
de prim el 1935. 

Font: arxiu personal de Bàrbara Duran Bordoy.
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L’Agrupació Artística de Manacor és l’entitat que més acti-
vitat teatral tendrà entre la dècada dels 30 i la dècada dels 60 
del segle xx. És una de les entitats clau per entendre com, a 
Manacor, encara es programa i es parla de sarsuela de manera 
habitual. 
L’èxit d’aquesta agrupació cal trobar-la en la seva capacitat 
d’integrar molts aficionats pel teatre i per la música en una èpo-
ca en què no era gens fàcil sortejar les traves institucionals, 
religioses i econòmiques per dur a terme projectes artístics. 
Només la passió per la interpretació i la necessitat de mitjans 
d’expressió i de recreació permeten entendre com se suraven 
produccions que, analitzant-ho fredament, tenien molts factors 
en contra. De tota manera, la Congregació Mariana i de Sant 
Lluís Gonzaga (Lluïsos) ja havien assentat una certa afició. 
Cap al 1925 Rubí ja havia creat un nucli d’aficionats que pro-
gramaren obres, posteriorment, per ajudar els damnificats per 
torrentades el 1932, que és quan comencen a establir-se com 
un grup més estable. Les seves produccions són conegudes a 
Manacor: La flor del bosc (1928, música d’Andreu Parera), Sa 
pedra i sa pedrada (1929, Rubí i música de Bartomeu Gayà), 
Divorcios frustrados (1932, Rubí/Fuster-Servera), Amor de 
muñecos (1932, Fuster-Bartomeu Gayà); Llegó tarde Katas-
troff (1932, Rubí-Servera). L’any 1935 veié l’estrena de sainets 
que han quedat impresos dins la memòria dels manacorins: En 
Banyeta Verda, El sueño Dorado i sobretot Ai Quaquín, que 
has vengut de prim (Rubí-Servera). Afegiren El tio Pep se’n va 
a Muro (1938, Rubí-Servera), El Pirata (1938, Fuster-Servera) 
i interpretaren també la sarsuela Molinos de Viento. És durant 
el 1939 quan estrenen les sarsueles La manta zamorana i La del 
manojo de rosas. Potser és per aquí on s’han de cercar les arrels 
de la sarsuelització de Manacor.
Signe dels temps que corrien, durant la dècada dels quaranta 
es reconvertiren en Agrupación Artística de Educación y Des-
canso de Manacor.

De les seves aportacions, cal analitzar-ne una sèrie de factors:

 - Els noms dels productors, cantants, actors, músics i guionis-
tes de les obres són pràcticament els mateixos. Demostren la 
capacitat de treball d’un grup que creia en les seves possibi-
litats, treballava i conreaven literatura, música i teatre a parts 
iguals. És el que Owe Rönstrom defineix com a burning souls 
(Ronström 2014: 45): les ànimes apassionades i entregades 
d’actors culturals.

 - Es mouen en un cercle d’aprenentatge que es recicla contí-
nuament: els músics Antoni Maria Servera, Bartomeu Gayà, 
Jaume Vadell i Llorenç Morey apareixen com a tutors musi-
cals, a més de Gabriel Fuster i Sebastià Rubí. Però és un marc 
d’aprenentatge informal, on els que no saben tanta música són 
ajudats pels que en saben, i tanmateix acaben aprenent tots 
uns dels altres.

 - Els participants són conscients de les seves fortaleses i fe-
bleses com a intèrprets (musicals, teatrals) des de la pràctica. 
Aquest fet genera un cercle d’interessats a aprendre a tocar 
instruments o bé a interpretar.

 - És una generació que transmetrà la seva passió pel teatre i per 
la música als seus fills i nets; un factor que fa entendre com a 
Manacor existeix aquesta predilecció per les arts escèniques.

 - Bona part dels que formaren part de l’Agrupació Artística de 
Manacor eren membres de la Capella, o bé formaren part des-
prés de grups de teatre com El Farol.

Les missions de l’obra del cançoner popular de 
Catalunya a Manacor 

A finals d’agost del 1926 Baltasar Samper arribava a Mana-
cor. Fou rebut amablement pel rector d’aleshores. «Rev. Rafel 
Rubí, persona intel·ligentíssima i cordial, que ens rebé efu-
sivament i es mostrà tot seguit entusiasmat per a ajudar-nos. 
Té 84 anys, magnífica figura, àgil i determinat com un jove 
de 20 anys. Fa 40 anys que és rector de Manacor i en porta 
60 de rectorat. És el més antic de Mallorca, el més considerat 
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arreu.» Així contava Samper els seus inicis de l’estada a 
Manacor i a Porto Cristo, tot alabant la manera com el rector 
Rubí els encaminà cap als informants.
El primer informant fou Josep Alcover de Son Crespí. El se-
guiren Andreu Santandreu Barraques, que recordava moltes 
coses i que els adreçà a la seva neta, la qual els portà al taller 
de brodadores de na Peu de Rata:

Una néta de l’amo Andreu Barraques ens descobrí un 
taller de brodadores on ella treballava, el taller de ca 
na Peu de Rata i decidírem d’assajar-lo. No ens fou 
difícil entrar-hi. La mestressa no era a Manacor aquell 
dia, i darrere na Francisca “Barraques” ens hi ficàrem. 
Hi havia una gran assemblea i trobàrem tasca per dies. 
Les cantadores foren na Maria Mascaró (“de Sa Creu”), 
Francisca Santandreu (“Barraques”), Margalida Gomila 
(“Beia”), Joanaina Truyols (“Gonçales”), Maria Helena 
Fons (“Frareta”), Maria Parera (“Caseta”), Margalida 
Cervera (“Pentina”), Maria Fuster (“Ventura”), Antònia 
Nadal (“Llunes”) i Damiana Riera (“Cama”).8 (Duran 
2018, 165)

Però no només aquestes foren les informants; Samper quedà 
fascinat de Bernat Gelabert March, de 50 anys, mestre dels 
Cossiers. Ell els dictà les diferents tonades i descriví deta-
lladament els balls dels Cossiers «amb devoció exemplar» i 
s’encarregà de portar-li els sonadors dels balls, amb els quals 
tengueren sessions memorables. Després anaren també cap a 
Porto Cristo. 
Potser aquesta visita, en aquell moment, no incidís més que 
en la vida dels que conegueren i ajudaren Samper en la tasca 
de recollida de material. Però d’aquesta visita es nodriren dos 
treballs de recerca musicològica vuitanta i noranta anys des-
prés, a càrrec de dues investigadores de Manacor: 

 - Aina Maria Sansó (1960-2017). El croquis detallat de Samper, 
que dibuixà totes les danses, permeté contrastar les coreogra-
fies i músiques del 1926 amb el que ella recollí de testimonis 
orals. Cal dir que aquests croquis foren recollits també pel 

8  Transcrit tal i com ho escriu Baltasar Samper.

compositor Llorenç Morey en un treball d’harmonització 
d’aquestes danses, titulat Cossiers de Manacor (Danzas Típi-
cas del Siglo xv). Aina va poder, així, tenir documents consis-
tents en el seu treball de fi de grau de musicologia.

 - Bàrbara Duran Bordoy en va extreure material per a la seva 
tesi doctoral El cant dels Salers i Quintos en la Mallorca con-
temporània (2018). La documentació aportada per Samper és 
importantíssima, car és una de les proves de com es cantava en 
terceres i sextes paral·leles dins les cançons de tradició oral.

Baltasar Samper (1888-1966), en tot cas, té tot el reconeixe-
ment com a investigador i músic dotat. La seva recerca per 
a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya fou recordada 
durant anys pels cantants que hagueren de cantar dins de la 
trompa que recollia les seves veus i les enregistrava. Els cilin-
dres de cera que manejaven foren dels primers que es pogue-
ren veure a Mallorca, a fi de completar la tasca de transcripció 
directa que realitzava. 
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Figura 3. Bernat March, mestre dels Cossiers de Manacor (carpeta C-54, 
DGCPAC, propietat de l’Abadia de Montserrat. Gentilesa de J. Massot i 

Muntaner).

Joventuts Musicals de Manacor (JM)

Les Joventuts Musicals (JM) no deixen de basar-se en una 
idea brillant però a la vegada senzilla: la promoció de nous 
valors i talents dins el món musical s’ha de fer, precisament, 
mitjançant l’oferta de concerts oberts a tothom realitzats per 
aquests joves músics. A la vegada, aquestes gires serveixen 
per formar-los dins els àmbits de caire més professional. Fun-
dada el 1940 a Brussel·les per Marcer Cuvelier (director de 
la Societat Filharmònica), va ser el 1945 que se’n va crear la 
secció internacional i el 1949 ja formen part dels fundadors 
del Consell Internacional de la Música de la UNESCO. El 
1956 se’n va crear la secció espanyola. Joventuts Musicals és 
encara una entitat present a molts d’indrets del món, d’Espa-
nya, però també de les illes.
A Manacor, una delegació de JM va ser present des del 1959 
fins al 1964. Actualment, a Mallorca,  encara són actives i 
presents les delegacions de Capdepera, Sóller i Palma. També 
a Menorca hi ha les delegacions d’Alaior, de Ciutadella, de 
Maó i des Mercadal.
La dècada dels anys seixanta es caracteritzà pel creixement 
econòmic del país. La Llei 197/1963 materialitza aquesta fita 
del Govern, tot emmarcant determinades regions com a «cen-
tres i zones d’interès turístic nacional». La dictadura franquis-
ta va explotar així el turisme de sol i platja, i creà les condi-
cions necessàries per construir urbanitzacions i infraestructu-
res a la costa. No és gens estrany, doncs, que durant aquests 
anys –cap a la meitat de la dècada dels cinquanta i dècada 
dels seixanta– el Govern doni suport a les iniciatives de caire 
cultural que poden donar llustre i un cert caràcter d’obertura 
internacional. Bona prova d’això és el fullet del xvii Congrés 
Internacional de JM que es va celebrar a Mallorca l’abril del 
1963. Aquest està farcit de belles fotografies de la Mallorca 
més turística: la Llotja, el castell de Bellver, el Molinar, la 
Cartoixa, les coves del Drac...
Rafel Nadal va ser la persona que es va fer càrrec de la secció 
de Manacor des dels seus inicis. Aleshores, amb 29 anys, ja 
era el director de la Capella de Manacor. Ell sembla recordar 
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que la fundació de la seu manacorina va estar d’alguna ma-
nera lligada al Ministeri d’Informació i Turisme —en aquells 
moments n’era ministre Gabriel Arias-Salgado—, de manera 
indirecta i mitjançant la delegació de Palma. 
Molts dels noms de la primera junta directiva (Duran 2015, 
328-329) pareixen lligats a diferents esdeveniments culturals 
i artístics de Manacor. Són  persones compromeses amb el 
món cultural, encara que probablement els interessos de ca-
dascun eren diferents i no tenien el perquè estar lligats direc-
tament amb el món artístic. Destaquen sobretot la presència 
de Miquel Àngel Riera Nadal, que sempre mantengué una 
ferma amistat personal amb Rafel Nadal, el seu germà Antoni 
Riera Nadal (artista plàstic involucrat en moltes activitats), el 
compositor Josep Ros, Alfonso Puerto i el violinista Jaume 
Piña. Rafel Nadal recordava la presència de Rafel Ferrer Mas-
sanet com a cap de premsa i propaganda.
L’acceptació de Joventuts Musicals a Manacor fou clara, per-
què la premsa de l’època recull tots els concerts amb detall.  
L’oferta variada dels concerts devia contrastar fortament amb 
l’ambient de poble allunyat de Palma, però que no oblidem 
que tenia una llarga tradició musical de participació popular.  
No s’ha de pensar que només s’oferien activitats de caire mu-
sical. Entre les aportacions de JM de Manacor cal destacar la 
creació del Premi Literari Antoni Maria Alcover, ja que l’any 
1962 fou l’any del centenari del seu naixement. També hi tro-
bam recitals poètics, projecció de cinema, funcions teatrals i 
encara més activitats, com ara excursions, lectures, conferèn-
cies, audicions musicals... La secció manacorina que mestre 
Nadal presidia també era capaç de dinamitzar, des de l’enti-
tat, molts aspectes culturals de la ciutat, que així trobaven un 
marc clar per manifestar-se.
Els Premis Literaris Mossèn Alcover són àmpliament tractats 
a la premsa local, però amb un especial esment per part del 
Perlas y Cuevas, que se’n fa ressò al detall i a més publica 
entrevistes amb els guanyadors: Rafel Ferrer Massanet formà 
part d’alguns dels jurats. Sembla que la fundació el 1963 dels 
Premis Ciutat de Manacor va llevar protagonisme als altres 
premis i centrà, d’alguna manera, les novetats i propostes lite-

ràries. Potser l’èxit dels Premis Mossèn Alcover va empènyer 
a institucionalitzar aquestes iniciatives, però està clar que 
dues iniciatives molt semblants en el mateix poble difícilment 
poden coexistir. La desaparició de la delegació local de Jo-
ventuts afavorí la presència, en aquells moments, dels Ciutat 
de Manacor i la desaparició dels Premis Alcover.
Una proposta cultural també lligada a Joventuts Musicals fou 
el grup escènic El Farol. Dirigit per Antoni Mus, les obres 
interpretades eren més d’avantguarda, en el sentit d’estar 
allunyades del repertori habitual del Teatre Principal o de les 
propostes que fins llavors havia duit a terme l’Agrupació Ar-
tística —per posar un exemple, programaren un homenatge a 
Cocteau.
El Cineclub Aries fou també una de les iniciatives culturals, 
encara que trobà dificultats per poder sobreviure. Està clar 
que no era una de les activitats principals de Joventuts Musi-
cals, però aquestes es lligaven de tal manera que els socis de 
Joventuts eren també els possibles assistents a les sessions de 
cinema. Una de les propostes, els darrers anys, fou federar —
des de la Direcció General de Cinematografia— el Cineclub 
Aries de manera que pogués tenir les subvencions que altres 
cineclubs tenien.
El que sí que va fer Joventuts Musicals va ser usar espais dife-
rents. En una ciutat petita, on el Teatre Principal està a punt de 
desaparèixer, cobren protagonisme espais alternatius: des del 
Salón Fénix a la Sala Imperial, el Cinema Goya, l’entrada a 
les coves dels Hams o socavon, les coves del Drac, cafeteries 
com la Milán o Sa Granja, el mateix Teatre Principal, el saló 
d’actes de l’Ajuntament, el claustre, el saló de les Germanes 
Franciscanes, del col·legi Ramon Llull... Es va cercar rendi-
ment a tots els espais imaginables. Atès els temps, també la 
col·laboració amb l’Església és clara en diferent moments i 
àmbits: hi tingueren cabuda, també, exposicions pictòriques, 
de diapositives i diorames —relacionades amb el centenari 
del Sant Crist, per exemple.
El 15 de novembre del 1959 se celebrà el concert inaugural de 
JM. Des del bolletí de la pròpia associació es classifiquen les 
realitzacions en tres cursos (1959-1962). Malgrat que aquest 
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bolletí fa referència fins al 1962, les activitats s’estengueren 
fins al 1964. 
Després de l’entrega dels Premis Mossèn Alcover el desembre 
del 1964, sembla desaparèixer tota activitat de Joventuts Mu-
sicals de Manacor. Un article publicat a Arriba (27/11/1965, 
n. 1431), «La Capella, Ave Fénix», explica:

[…] Desaparecidas las JJMM, que solían celebrar en 
años anteriores diversos actos en honor de la patrona, 
solo ha restado en su puesto, dentro del ámbito musical 
de nuestra ciudad, la histórica “Capella de Manacor” 
[…].

La veritat és que la Capella duia uns anys sense cantar, en-
cara que en els concerts esmentats anteriorment observam la 
participació d’un cor de JM que probablement estava format 
per les mateixes persones. Quan s’acaba la presència de l’en-
titat a Manacor, desapareix el cor de JM i la Capella torna a 
aparèixer.
Mitjançant l’activitat de Joventuts Musicals a Manacor es 
produeix una amortització de grups artístics existents a Ma-
nacor: la mateixa massa coral de la Capella de Manacor, artis-
tes plàstics, músics, gales dels Hams i també els espectacles 
programats a les coves del Drac, els mateixos actors d’El Fa-
rol —alguns havien format part de l’Agrupació artística—, 
personalitats artístiques singulars com Nunsi Elegido o Joan 
Riera Ferrari, que també apareixen en els programes. La tasca 
fou també coneguda en altres poblacions de Mallorca; així, 
El Farol interpretà les seves obres a Inca, Santanyí, Felanitx 
i Palma.  Rafel Nadal intervengué amb una comunicació el 
9/12/1962 en l’assemblea de zona, titulada «Expansión de Ju-
ventudes Musicales».
És en els primers concerts del 1964 quan es comença a notar 
la poca presència del públic i això és esmentat en les críti-
ques de la premsa local. El curs del 1963 semblà marcat per la 
feina organitzativa del congrés internacional. Les dades dels 
concerts escassegen, però així i tot es comença un nou curs. 

Com a principals aportacions cal destacar:

 - Dinamització intensa de la vida cultural de Manacor, entre-
llaçant diverses formacions de caràcter artístic —El Farol, 
Cineclub Aries, artistes plàstics, l’activitat personal de Rafel 
Nadal...

 - La varietat d’instrumentistes, de concerts i de recitals aporten 
una gran riquesa, que fa que els ciutadans puguin tenir a mà 
una oferta que els educa i amplia els coneixements musicals. 
S’ofereixen concerts d’instruments poc habituals, com l’ar-
pa —probablement la primera arpa solista tocada a Manacor. 
Essencialment es tracta d’un repertori molt diferent al que era 
ofert des d’institucions com la Capella de Manacor o bé la 
mateixa banda.

 - Presència d’artistes i intel·lectuals de renom: Camilo José 
Cela, Aranguren, els concerts i visites d’Eugen Prokop, Ra-
mon Coll, el musicòleg i pianista Leopoldo Querol.

 - La promoció de fets innovadors al voltant del fet artístic, com 
la creació dels Premis Mossèn Alcover.

Manacor començava a canviar, però els mitjans encara eren 
minsos. Rafel Nadal no sabia explicar bé els motius exactes 
de la desaparició de Joventuts Musicals de Manacor, però les 
connexions amb Palma afluixaren, els concerts també, i sem-
bla que la raó fou l’esmentada abans: que el públic de Mana-
cor deixà d’ interessar-se per l’assistència a les activitats mu-
sicals. Va ser una oportunitat única per poder escoltar concerts 
de diferent natura, que d’una altra manera no hi haurien estat; 
però els gustos musicals del poble de Manacor sempre han 
estat més inclinats a la lírica.
La falta de fermesa i durabilitat dels vincles fan que iniciati-
ves com aquesta desapareguin. La riquesa cultural que apor-
tava Joventuts Musicals es va perdre perquè probablement 
ningú no va poder trobar la manera de mantenir uns mínims 
d’assistència per part del públic.
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Figura 4. Programa de Joventuts Musicals de Manacor, que és programat sota 
el nom de «Festivales dels Hams». Font: arxiu personal Bàrbara Duran. 

Les escoles de música i la xarxa de professors 
privats de música: de l’escola violinística al piano

Com s’ha esmentat abans, les activitats de l’Agrupació Ar-
tística i de la Capella de Manacor, a més de les diverses ban-
des, actuaren com a mostra de participació artística. Potser 
per aquest motiu, l’ensenyament de la música a Manacor està 
datat des de molt enrere. No oblidem que, a part dels preveres 
que ensenyaven música en moments puntuals, es té constància 
també de professors de música que ensenyaven per encàrrec 
de l’Ajuntament, com ara Antoni Lluís Martorell Bennàsser 
(Felanitx 1875-18??), i que mestre Ribot fou també professor 
de música des del 1860 —oficialment escola municipal des 
del 1899. Altres professors són datats puntualment, com Pere 
Sansó Vives (1885-1955), director de l’Escola de Música de 
Manacor i subdirector de la Banda de Música de Manacor, a 
més —recordem— d’estar vinculat a la Capella entre el 1946 
i el 1951. Així mateix, A. Carvajal i A. Gomila apunten Lluís 

Rosselló Llull (1857-1935) com el professor d’una escola de 
solfa per la qual passaren més de 500 alumnes.
Dels inicis del segle xx cal destacar mossèn Antoni Josep 
Pont Llodrà (1852-1931), que precisament fou denunciat pel 
rector Rubí davant el bisbe Campins perquè dedicava esfor-
ços a impartir classes de música i descuidava els seus deures 
com a organista i prevere —cosa, pel que sembla, que no era 
certa. Antoni Maria Servera, després de la seva tornada de 
l’Argentina, publicà propaganda sobre una acadèmia on s’en-
senyaven cant, solfeig, teoria, història musical i harmonia. 
Recordem que Antoni M. Servera fou mestre d’una generació 
de músics manacorins, com Llorenç Morey, Rafel Nadal i Jo-
sep Ros. L’Ajuntament convocà una plaça per a una acadèmia 
municipal, que semblava feta per a ell i que naturalment gua-
nyà poc després de l’èxit del Quaquín.
L’Escola Municipal de Música va restar sense activitat fins 
que Rafel Nadal tornà a agafar-ne la gestió cap al 1972. De 
fet, l’Escola, des de sempre, ha estat vinculada amb més o 
menys mesura a la Banda de Música de Manacor, però fou la 
gestió de Nadal la que li donà més estabilitat.
Però Manacor seguia també la moda del xix, la d’ornamentar 
les qualitats de les jovenetes en edat de casar-se amb l’afe-
gitó de ser intèrprets de piano. Diferents escoles de primà-
ria de Manacor oferien classes de solfeig i piano per a les 
seves alumnes, i cal destacar aquí el col·legi de la Puresa, 
on diverses generacions de manacorines aprengueren piano 
i s’examinaren al Conservatori de Palma. Fins i tot les mon-
ges, durant uns anys, afavoriren que el prevere Antoni Matheu 
Mulet (1933-1984) vengués a fer classes de cant coral. De les 
monges professores, se’n recorden el nom de la mare Calafat, 
mare Estarellas, mare Duran i la mare Pizà Daviu.
Una xarxa prou significativa de professors i professores de 
música privats perdurà a Manacor al llarg del segle xx. Així, 
de piano i solfeig podem trobar Joana Pont Caldentey, Dami-
ana Fons Grimalt, Joana Mora Cubells, Pepa Muñoz, Catalina 
Ferrer Ferrer, Concepció Vadell Ferrer, Margalida Vadell Fer-
rer, Patricio Pizarro, Margot Fuster Perelló, Margalida Ferrer 
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Caldentey, Margalida Llull Morey, Consol Piña, Pere Bonnín 
Riera, Margalida Rosselló Puerto, Magdalena Riera Fullana, 
Bàrbara Duran Bordoy i Sebastiana Galmés Manresa.9

De tot el professorat de piano de Manacor cal destacar la tas-
ca de Concepció Vadell, que fou professora del Conservatori 
Professional de Palma durant gairebé dues dècades. Ella en-
senyà molts alumnes de Manacor, però sobretot fou mentora 
de la primera formació d’Andreu Riera. Aquest, a més d’in-
tèrpret excel·lent, és professor del Conservatori Superior de 
les Illes Balears i aplega tal varietat de gèneres i compromisos 
artístics que és molt difícil trobar músics amb una activitat 
semblant. És un element clau en la realització de molts pro-
jectes artístics a Manacor, perquè tenir a mà un pianista capaç 
d’encarar qualsevol repertori no és cosa fàcil, i la seva presèn-
cia garanteix seguretat i èxit en la interpretació.
De guitarra, dins el segle xx, cal destacar Bartomeu Quet-
glas, Miquel Moragues, Margot Fuster —també professora 
d’acordió—, Antoni Martí Font, Maria Francesca Llaneras 
Capó, Joan Servera Cabrer i Damià Timoner Riera. Aquests 
professors afavoriren l’aprenentatge dels grups que nodririen 
els hotels; i també —a part del cas de Joan Bibiloni— forniren 
guitarristes professionals excel·lents com Damià Timoner. En 
el cas de Toni Martí, el seu grup Rondalla del Pla de Petra 
arribà a ser nombrosíssim i de gran anomenada.
Cas a part és l’escola violinística manacorina. La ciutat sem-
pre n’ha tengut una certa tradició: Jaume Pinya fou un vio-
linista format amb Ignasi Pinya Tarongí a Palma, company 
d’un altre violinista que exercí com a professor molts anys 
a Manacor com és Bernat Pomar, també alumne d’Ignasi Pi-
nya. Jaume Pinya tocava a les coves del Drac, i també foren 
violinistes de les coves —tant a les del Drac com a les dels 
Hams— Francesc Ramis, Maria Antònia Mercant Nadal, Im-
maculada Mora Grimalt i Antònia Llull. La feina de les coves 
permeté a un grapat de músics del municipi disposar d’uns 
ingressos estables. Alhora, generà complicitats que feren pos-

9 Per conèixer més les aportacions d’aquests professors i d’aquestes pro-
fessores, veure Duran (2009, 95-121).

sible l’existència d’orquestrines i de grups de cambra fora de 
la feina de músic de les coves, amb un repertori que anava des 
del jazz i música de ball fins als clàssics de sempre.
Bernat Pomar es pot dir que ideà bona part del seu mètode de 
violí titulat El meu violí a Manacor, car dedicà aquest volum 
a Maria Antònia Capó Picornell, la seva alumna manacorina 
que més anys emprà aquest mètode a Manacor, conjuntament 
amb el seu mestre —una altra alumna seva fou Immaculada 
Mora. Cap a la dècada dels vuitanta i noranta eren habitu-
als les trobades dels petits violinistes que ara, encara que són 
presents a l’Escola Municipal, són molt menys nombrosos. 
Aquests concerts de les petites orquestres de corda és un dels 
terrenys musicals que Manacor ha perdut.
A partir de la reforma educativa que suposà la LOGSE, apa-
reixen bàsicament dos marcs per a l’aprenentatge musical: 
l’oficial —escoles de música reglades o conservatoris— i el 
no reglat. Sorgiran així diverses escoles privades, com foren 
Pro-Art Música i Musiquarium. Aquesta darrera, a càrrec del 
pianista Franco Bombelli, ha permès iniciar una vena jazzís-
tica de l’ensenyament musical a Manacor. També són impor-
tants tots els tallers i les classes de música estables al voltant 
de les tendes de música de Manacor: Casa Martí, Rockhouse 
i Sonomusic. Cal destacar també les activitats de l’Escola de 
Música de Porto Cristo —gestionada molts anys per Sebastia-
na Galmés— i les propostes de la professora i musicoterapeu-
ta Júlia Acosta Miquel, també a Porto Cristo.
El 2018 l’Escola Municipal de Música és també una extensió 
del Conservatori Professional de Palma. És a dir, part dels 
ensenyaments instrumentals i teòrics poden ser seguits a Ma-
nacor i aquest fet afavoreix el nodriment de la Banda Munici-
pal de Música i de les agrupacions instrumentals necessàries. 
També l’institut Mossèn Alcover ofereix el batxillerat d’arts 
escèniques i música des del 2008, mentre que l’escola Simó 
Ballester és una escola integrada de música i primària que 
ofereix formació musical bàsica durant aquesta etapa forma-
tiva de tres a dotze anys; un model d’escola molt desitjat per 
la seva integració. 
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De les aportacions anteriors, en podem extreure una sèrie de 
conclusions:

 - Molts pocs segueixen amb classes particulars com es feia 
temps enrere. Tot està més regulat en petites acadèmies, que 
es van especialitzant en diferents camps: guitarra, piano, ins-
truments de vent...

 - Les escoles de música a Manacor han nodrit la banda muni-
cipal, amb músics que s’han format essencialment en elles. 
Per tant, l’existència primerenca de les bandes demanava la 
formació de músics.

 - Només una gran afició per la música i la interpretació musical 
i escènica explica la presència d’un grup tan nombrós de pro-
fessors de música privats en una ciutat que, a principis del xx, 
era només un poble.

 - S’ha de valorar el fet que els ensenyaments musicals sempre 
hagin format part, en el passat, d’una certa formació elitista. 
Però a Manacor i a Porto Cristo tot sembla respondre més a 
una disposició dels seus habitants per conrear l’activitat mu-
sical, tot tenint en compte que al llarg del xix i xx era una 
activitat cara. 

L’Orquestra de Cambra Ciutat de Manacor

Els seus inicis poden ser datats en un primer concert el 24 de 
maig del 1976 i el seu final és més aviat boirós, tal com ho 
han estat molts dels projectes del Manacor musical. Com en la 
majoria d’empreses culturals manacorines, sorgeix de l’apor-
tació gratuïta de l’art d’un grup de músics locals.
L’orquestra sorgí arran de la col·laboració espontània al vol-
tant de la figura de Patricio Pizarro, un pianista xilè exiliat que 
va ser acollit per Josep Ros. Pensaren en una petita gira de 
concerts, a més de facilitar allotjament a Porto Cristo i la idea 
de crear una petita orquestra. A poc a poc foren localitzant 
els músics que en podrien formar part. Gaspar Fuster Veny, 
en els «Quaderns» de Perlas y Cuevas n. 70, admet que la 
majoria dels músics formaven part de la Simfònica de Palma. 

I no deixa de ser una dada important: parla de la bonhomia de 
molts artistes que participaven de diverses empreses culturals 
alhora —sense demanar com acabaria la cosa. En foren presi-
dents Sebastià Vadell (1976) i mossèn Miquel Vallespir; Jean 
Moratille ho fou des del 1983 fins a l’extinció de l’orquestra. 
Els directors principals foren Patricio Pizarro i posteriorment 
Gabriel Estarelles.

Figura 5. Concepció Vadell amb l’Orquestra de Cambra de Manacor, dirigida 
per Gabriel Estarelles. Font: arxiu personal Concepció Vadell.

Els músics que formaven part de la plantilla estable són co-
neguts a Manacor: Concepció Vadell, Jaume Vadell,  Jaume 
Piña, Francesc Ramis, M. Antònia Mercant, Serafí Nebot, 
Fernando Villar, Agustí Aguiló... són noms que apareixen 
també vinculats a l’orquestra i a moltes agrupacions de cordes 
del Llevant i de la resta de Mallorca. També en formaren part 
Frinna Kupski, Oscar Dangel, Harry Bentley, Emma Leuen-
berger i Barbara Shilling.
L’Orquestra Ciutat de Manacor aportà, sobretot, l’existència 
d’una agrupació de cordes a la comarca. Ja no només era la 
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banda, sinó que també hi havia solistes i instrumentistes de 
cordes solvents. Oferiren així unes programacions alternati-
ves a les sarsueles i aparegueren els concerts de Bach; entre 
altres iniciatives s’intentà promocionar els músics locals. Fo-
ren una alternativa real a la programació única de la banda i 
potser una manca d’arrelament social —llavors i encara ara, 
difícil per a les perspectives musicals del públic— feu que 
finalment les iniciatives desapareguessin.

Ars Antiqua i les corals d’aficionats a Manacor

La flama de la Capella de Manacor no acabà amb la seva ex-
tinció, encara en quedava un caliu que un grup de cantaires 
decidí revifar. Cap a l’estiu del 1987 envestiren la idea d’un 
cor de cambra que pogués encabir projectes de diferents es-
tils; però la proposta no era formar un altre gran cor, sinó una 
petita agrupació: quatre veus per a corda i un repertori que 
s’inicià amb música d’èpoques llunyanes.
El nom d’Ars Antiqua respon a un període de la història de 
la música que fou fonamental per al desenvolupament de la 
polifonia. Josep Ros, un dels darrers directors de la Capella, 
passà a cantaire i un nouvingut n’exercí la tasca de director: 
Martí Sàez. Per a ell res era impossible musicalment i així es 
llançaren a una aventura que ara compleix un quart de segle.
Els primers cantaires varen ser els següents: de la corda de so-
pranos, Maria Antonia Gomila, Conxa Gil, Catita Ferrer i Pe-
tra Riera; contralts, Magdalena Riera, Maria Galmés, Antònia 
Mascaró i Francisca Caldentey; tenors, Bartomeu Serra, Pep 
Ros, Alfonso López Olivas i Sebastià Servera; baixos, Martí 
Gomila, Salvador Vadell, Ferran Hernández i Jaume Febrer. 
Cal esmentar que mitja família Gomila-Gil hi era present: el 
pare, la mare Conxa —que fou la primera presidenta— i una 
filla (M. Antònia). 
El primer concert se celebrà el dia de Nadal del 1987, quan 
es presentà un monogràfic del pare Martorell, acompanyats a 
l’orgue per Baltasar Bibiloni (un dels referents del cant co-
ral i de l’adaptació del repertori tradicional). El mateix pare 

Martorell assistí al concert de presentació. Martí Sàez (1961) 
recorda com es gestà aquesta coral:

No record exactament quan començàrem el projecte 
d’Ars Antiqua, però sí com. En Josep Ros em va 
demanar dirigir el Rèquiem de G. Fauré en el concert de 
celebració del 90è aniversari de la Capella de Manacor, 
que aleshores ell dirigia. Això va ser l’any 1989. Després 
dels assaigs, amb els més joves quedàvem per prendre 
alguna cosa i parlar. En una d’aquestes xerrades vaig 
proposar la idea de crear un grup vocal de cambra amb 
aquelles persones que, a més d’aptituds, es volguessin 
comprometre. Així va ser com vàrem començar a assajar 
a les cotxeries de devora els jutjats i més tard a la sala de 
concerts que Sa Nostra ens va deixar, davant del col·legi 
de la Caritat.

El motiu per crear el grup va ser, per una part, el 
descontentament que alguns components de la Capella 
em varen manifestar en les converses mencionades 
anteriorment, a causa del declivi que patia el cor en 
aquells anys que, malauradament, foren els darrers; i, 
per altra part, el meu retorn a Manacor després d’anys 
estudiant i treballant fora. Els vaig fer la proposta i 
alguns s’incorporaren al grup i d’altres no. Els altres 
integrants del grup procedien de diferents àmbits pel 
boca a boca que anàrem fent durant un temps. Al final 
va quedar un grup  més o manco equilibrat. En aquell 
temps jo estava treballant amb en Baltasar Bibiloni amb 
la coral de magisteri (aprenent l’ofici) i, assessorat i 
animat per ell, vaig tirar endavant amb el projecte.

L’estrena es va fer a Porto Cristo, a l’església i al convent 
de Manacor. El programa tenia una primera part d’obres 
corals de diversos autors i èpoques, i la segona eren 
obres del pare Antoni Martorell (el mateix pare Martorell 
assistí a algun assaig i em va donar alguns consells); ens 
va acompanyar a l’orgue en Baltasar Bibiloni.
D’aquell temps em queda la il·lusió que hi posàrem 
tots perquè el projecte tiràs endavant. Moltes hores 
de preparació i maldecaps. D’intentar fer entendre 
la importància de la tècnica vocal, de treballar les 
dinàmiques, la interpretació... Però també em queden les 
desavinences amb alguns dels components del grup.

Naturalment el nom d’Ars Antiqua pesava. Així que un 
combinat de Renaixement francès fou la següent empresa 



153152

(1988) i després un monogràfic de Vivaldi (1990) acompa-
nyats d’orquestra de cambra i amb solistes com Eulàlia Sal-
banyà, Judith Borràs, Marisa Roca i la presència al clavecí de 
Xavier Carbonell. Encara que el temps ha passat, bona part 
d’ells són elements actius i essencials dins la vida musical 
mallorquina. Altres col·laboracions foren Anomenat lo Tort 
i la Missa de Coronació de Mozart, i aquí s’arribà al final de 
la col·laboració amb Martí Sàez. Durant el següent període, 
diferents directors rodaren durant el 1993: Pep Ros, Elionor 
López-Quintero i Rafel Nadal, que els dirigí a l’espectacle de 
La Passió (1994), una fita dins la música a Manacor. Aquí fou 
com conegueren Eulàlia Salbanyà, que en fou la directora fins 
al 1996 i que treballà en espectacles com L’amore nel Festino 
conjuntament amb Capsigranys. Però altres directors també la 
seguiren: Ricard Terrades, que actualment dirigeix els Blavets 
de Lluc, i Joan Riera. Cal explicar que Ars Antiqua no tenia fi-
nançament institucional ni tampoc un suport explícit per part 
d’entitats culturals. Tots els delegats de cultura que han passat 
per l’Ajuntament els han donat suport i també han rebut aju-
des puntuals d’entitats com Sa Nostra, l’Escola Municipal de 
Música, el convent de monges de la Puresa, el Teatre Munici-
pal de Manacor... En tot cas, ha estat important, i molt, la col-
laboració de músics com Andreu Riera, Neus Estarelles, J.F. 
Cortès, Sònia Ramis, Quartet Sa Màniga, Banda Municipal de 
Manacor, Francesca Suau i Bàrbara Duran.
Una nova música va començar a aparèixer quan Xavier Ge-
labert es feu càrrec de la coral cap al 2000. Encara que Ars 
Antiqua es formà amb la intenció de no anar més endavant 
del barroc, Xavier plantejà un treball que els apropà a la mú-
sica contemporània. Muntatges escènics —Anomenat lo Tort, 
Amore nel Festino, Els Pirates, El Mikado, Libera me— i la 
col·laboració amb músics com Antoni Parera Fons, Baltasar 
Bibiloni, Xavier Carbonell, Pep Ros, Mercedes Guibelalde, 
Jaume Escandell i el mateix Gelabert defineixen bona part del 
treball d’aquest grup vocal.
Paral·lelament a Ars Antiqua, a Manacor han seguit cantant 
diverses agrupacions entre les quals cal destacar, per la seva 
veterania, el cor de Fartàritx, fundat per Antoni Perelló i di-
rigit per Carme Sànchez a l’actualitat (des del 2015-2019). 

Altres cors són els de la tercera edat, els cors parroquials —de 
l’església dels Dolors, Crist Rei i Sant Pau—, el cor de l’Es-
cola Municipal de Música i el Cor de Dones de Porto Cristo. 
Tots ells tenen entre les mans un repte que és el d’anar millo-
rant passa a passa la qualitat de la seva interpretació. Alguns 
cantaires comparteixen coral, assisteixen a dues agrupacions 
diferents per setmana, bona prova que la música sempre es 
mou entre aficionats apassionats. Però caldria posar fites con-
cretes, a poc a poc, per aconseguir una millora que permeti 
gaudir més encara de fer música. En serien un bon referent les 
fites que aconsegueixen les corals catalanes, de característi-
ques semblants i que tenen, si fa no fa, els mateixos recursos. 
Aquesta és la responsabilitat que els diferents directors tenen 
entre mans si es vol avançar en una millora de la qualitat mu-
sical.
Ars Antiqua ha estat el cor que, per la seva trajectòria polifa-
cètica, ha demostrat una semiprofessionalització que l’apropa 
a cors de cambra amb recursos i solvència.
De tot el que han aportat a Manacor els cors que encara són 
actius cal destacar:

 - L’amplitud de repertori d’Ars Antiqua, que l’apropa a la semi-
professionalització. Són els veritables hereus de l’Agrupació 
Artística pel que fa a les representacions teatrals.

 - La capacitat d’adaptació a diferents demandes, entre les quals 
s’inclouen la interpretació escènica en el cas d’Ars Antiqua. 
Són l’únic cor de Manacor en l’actualitat que ha encarat els 
projectes escènics de manera continuada —no parlam d’agru-
pacions esporàdiques, sinó d’una entitat que és capaç d’inter-
pretar en tot moment i no només de manera puntual.

 - L’existència d’agents culturals individuals, que actuen de mo-
tors interns: Petra Riera, Magdalena Riera i els primers fun-
dadors d’Ars Antiqua han seguit treballant per a la continuïtat 
del grup i pertanyen a la categoria de burning souls que es-
menta Rönstrom (2014).

 - La manca d’una infraestructura estable i d’un pla de treball 
concret són els aspectes que més s’haurien de cuidar si es vo-
len encarar projectes i reptes de futur.
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 - Fites concretes i realistes permetrien avançar a cors com el 
de Fartàritx, cors parroquials i d’aficionats en una millora de 
les seves interpretacions que afavoriria l’intercanvi amb altres 
poblacions i regions, dins un marc que s’hauria d’eixamplar a 
perspectives més àmplies.

Altres orquestres i grups musicals: del jazz a les 
flautes de bec amb batucada inclosa

Les primeres orquestres datades a Manacor són les orques-
trines Drach, la Manacor Jazz i la Carabana; foren les pri-
meres agrupacions que envestiren programes de música de 
ball, sobretot. Més tard aparegueren l’Orquestra Guinea 
—que deu el seu nom a un dels membres, Guillem d’Efak— i 
la Maryland.10 Hi ha alguns grups musicals que apareixen i 
poc temps després es reconverteixen o desapareixen, però les 
seves aportacions són una mostra de la diversitat d’interessos 
musicals d’una ciutat. La majoria de vegades responen a in-
teressos artístics dels músics que els formen, per això la seva 
vida és una xarxa que s’il·lumina durant uns moments i la 
seva energia passa després a altres xarxes que són, novament, 
enceses. 
Alguns dels músics de la Maryland formaren el quintet Illa 
d’Or; Toni Martí —que crearà Casa Martí— formà el Trio 
Armónico amb Rafel i Guillem Perelló; Jaume Vadell i Fran-
cesc Ramis apareixen lligats a gairebé totes aquestes orques-
trines, i aquest darrer encara formà l’orquestra Blue Star, que 
després seria la Sixtar (Duran 2011). Després seguiren grups 
com Els Corés i Guillermo Jaume y su Conjunto, del qual cal 
destacar la personalitat jazzística de Guillem Jaume, que morí 
molt jove però que és un dels músics clarament dotats; de fet, 
inicià una carrera internacional i morí jove, als 42 anys, de 
tornada a Manacor (Matamalas 2012, 89).
Es pot veure com un grapat de músics generaven una activitat 
musical intensa, en un tràfec de grups i d’individus que els 
portaven per diferents projectes. Sovint, també, alguns indivi-

10 Com a curiositat cal destacar que a la Manacor Jazz tocava Maria Gayà, 
violinista, filla de mestre Gayà. Ramon Codina, en un treball inèdit, El 
ball de sala a Mallorca, documenta Margalida Miró Fuster, que tocava 
el piano i l’acordió amb la Maryland a Manacor.

dus deixen una petjada en una ciutat i aquesta n’agafa avan-
tatge. És el cas de Martí Sàez Madrona11 (Felanitx, 1961), que 
formà part de la vida musical de Manacor entre els anys vui-
tanta i noranta, i narra com, a part de la creació d’Ars Antiqua, 
nasqueren diverses agrupacions musicals:

L’any 1993 vaig formar el grup vocal Cap·pela i altres 
formacions arreu de Mallorca, amb distinta sort. El 
grup Etzel no el vaig crear jo; jo hi vaig posar el nom, 
però vaig ser el darrer a incorporar-m’hi. Estava format 
per Jaume Galmés, Jesús Nicolau, Damià Timoner i 
Joan Pont. Més tard, per necessitats del programa que 
preparàvem, es va incorporar al grup na Maria Rosselló. 
Record que vàrem fer una proposta a l’Ajuntament que 
consistia en un programa de concerts mensual, durant tot 
l’any, amb músics de Manacor i de fora, i ens ho varen 
acceptar. 
Vaig col·laborar molts d’anys amb en Francesc Ramis 
en el concurs de nadales del Port preparant grups i 
cantaires. També vaig compondre algunes nadales, 
algunes editades. 
Abans de formar Ars Antiqua, en Jean Moratille em va 
demanar que creàs un grup vocal de nins i nines al Port. 
Aquest grup es va convertir, anys més tard, en Estudi 
Vocal, un grup de prop de 50 joves de Manacor i des Port 
amb els quals vaig passar molt de gust de treballar. Fins 
i tot vàrem anar a cantar a l’Ajuntament de Viena l’any 
1991, per celebrar els 200 anys de la mort de Mozart.
Durant aquest període també vaig crear l’orquestra In 
Tempo, formada per joves i no tan joves de la comarca 
de Manacor amb l’assessorament d’en Bernat Pomar i 
d’en Silverio Duato.

Del relat de Martí Sàez veim com es va crear un grup de flau-
tes de bec a partir d’un grapat de músics i aficionats manaco-
rins: Jesús Nicolau ha format part d’Ars Antiqua i tant Jaume 
Galmés com Damià Timoner, posteriorment, com a instru-
mentistes. Però es pot observar aquí com, entre tots, aconse-
guiren engegar diversos projectes entre els quals destaquen la 

11 Martí té part de la seva família que viu al municipi de Manacor i també 
a Son Servera, i no s’ha desvinculat mai de l’activitat del poble, encara 
que sí de la gestió i presència directes.



157156

curolla per les flautes: cap d’ells ho havia provat abans, però 
s’engrescaren de valent, compraren els instruments i prepa-
raren un petit repertori. Era la dècada dels vuitanta, en ple-
na expansió del moviment de recuperació de la interpretació 
historicista. Tota la relació generada entre ells permeté també 
crear Estudi Vocal i l’orquestra In Tempo, sota els consells de 
Bernat Pomar i Silverio Duato.
Un altre grup de música antiga format per músics de Manacor 
—encara que no tots els seus membres— és Polissonia. Dedi-
cat al repertori de música medieval i renaixentista de l’entorn 
català i hispànic, interpreten amb flautes de bec reproduccions 
de models històrics. Els membres són Francesc Cubells i Bàr-
bara Duran, ambdós manacorins; Francesc Huguet, de pare 
manacorí; Eugeni Canyelles, vinculat molts anys a Manacor 
amb el grup Tramudança; Lluc Mas i Francesca Suau, tots 
dos amb vincles personals també amb Manacor. El grup ha 
estat actiu des del 1997 fins a l’actualitat, especialment amb 
els projectes musicals al voltant de Jaume i i Ramon Llull, a 
més de la polifonia hispànica i repertori de la Seu de Mallorca 
—música de ministrils i el mestre de capella Pau Villalonga.

 
Figura 6.  Cor Estudi Vocal. Font: arxiu personal Martí Sàez.

Figura 7. Orquestra In Tempo . Font: arxiu personal Martí Sàez.

Figura 8.  Grup de flautes de bec Etzel. Font: arxiu personal Martí Sàez.
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Altres orquestres s’havien format al municipi sota el mestrat-
ge de Rafel Nadal. Els seus contactes amb músics de diferents 
edats i procedència permetien a Nadal comptar sempre amb 
un coixí que el proveïa per als seus projectes artístics. Així, 
formà l’Orquestra Camerata de Llevant i posteriorment l’Or-
questra de Gent Gran de Mallorca.
La Coll tenia com a director titular Rafel Nadal i com a con-
certino subdirector, Serafí Nebot. En els concerts d’estiu 
«Llevant en Marxa 1993» és impressionant la quantitat d’en-
titats que patrocinen la temporada: patrocinen el Consell Insu-
lar de Mallorca; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Na-
vegació de Mallorca, Eivissa i Formentera; la Banca March i 
l’Ibatur —Conselleria de Turisme del Govern Balear. Hi col-
laboraren els ajuntaments d’Artà, Campos, Capdepera, Fela-
nitx, Manacor, Montuïri, Santanyí, Sant Llorenç, Son Servera 
i Vilafranca. Poques vegades s’aconsegueix la participació de 
diferents entitats de manera conjunta, però Rafel Nadal era 
capaç d’aconseguir-ho gairebé sempre. 
En el programa de les Gales dels Hams del 1993, la Came-
rata Orquestra de Llevant és descrita com una entitat que 
obeeix a uns postulats i a una filosofia molt concrets, duent 
a terme «una important tasca cultural. Més de trenta concerts 
amb la interpretació de més de setanta obres de quaranta-dos 
autors configuren la brillant trajectòria dels seus dos primers 
cursos». En el mateix programa, s’assabenta el lector que la 
Camerata Orquestra de Llevant es va constituir el 1992 en 
associació cultural: 

[...] Per tal de poder dur a terme qualssevol altres 
realitzacions de tipus artístic i cultural, com són els 
muntatges dels espectacles de la Passió i de les Gales 
dels Hams, ja consolidats, o els de Rondaia de Rondaies 
i El regne enmig del mar, dues obres ambicioses de 
teatre musical mallorquí, de Guillem d’Efak i Toni 
Parera, que són projectes que ja caminen (Programa Coll 
1993, arxiu Bàrbara Duran).

Rafel Nadal era un autèntic gestor cultural nat; les seves rela-
cions permeteren el muntatge de nombroses representacions 
escèniques que, sense els seus contactes, no haurien estat pos-

sibles. Nadal aconseguia finançament o suport institucional 
gairebé de davall les pedres. Qualsevol dels seus projectes 
era pensat per ser interpretat en diferents indrets i això el fa un 
precursor de la gestió cultural en una illa on encara no n’hi ha-
via. Un exemple és la gestió de l’Orquestra de Gent Gran de 
Mallorca, que en el seu programa d’interpretacions del 2001 
al 2003 oferia 13 concerts estrictament programats12 «amb en-
trada lliure, tot configurant la seva tasca sociocultural».
En el programa de La Passió – Manacor, espectacle duit a 
terme l’11 i el 13 d’abril del 1992, Rafel Nadal aconseguí la 
fita de reunir la Camerata Orquestra de Llevant amb la inter-
pretació dels Capsigranys, a més de la col·laboració de l’As-
sociació de Confraries de Setmana Santa de Manacor i les 
sopranos Paula Rosselló i Eulàlia Salbanyà. Més de 150 veus, 
procedents de sis agrupacions vocals — S’Alzinar de Capde-
pera, Ars Antiqua, Estudi Vocal, Cor Crist Rei, Cor de Fartà-
ritx i Coral de sa Torre— en foren els intèrprets. Cal dir que el 
programa era avalat per nombroses entitats, com l’Associació 
de Veïnats del Convent, la Comunitat dels P. Dominics, Mu-
ebles la Fábrica, Hiper Manacor, Maria Oliver Moda, Molí 
d’en Sopa, Aumasa, Óptica Tugores, Última Hora, Antena 
3, Grupo Serra, Gràfiques Muntaner i Nòmina Banca March. 
Tota una fita dins la història de gestió sociocultural i econò-
mica de Manacor. 
En els darrers anys, els interessos d’una generació jove i par-
ticipativa han donat lloc a grups de carrer, com és el cas del 
grup de batucada lligat a Manafoc. El 26 de novembre del 
2004 fou la primera reunió i el 4 de desembre la primera as-
semblea. El novembre del 2005 actuen a les festes de Crist 
Rei, el 2006 també a la festa de Reis. Els fundadors estaven 
vinculats al Club d’Esplai de Crist rei: Bàrbara Bibiloni, Lau-
ra Bibiloni, Lluís Fortesa, Xisco Miquel, Sílvia Llull, Carles 
Costa i Joan Nadal són el bessó primigeni d’aquesta batucada 
que ha seguit endavant més d’una dècada. 

12 Informació extreta del programa concert extraordinari d’Any Nou amb 
l’Orquestra Gent Gran de Mallorca i la Coral Polifònica de Bunyola, 
programat el 9 de gener del 2003 al Teatre Municipal de Manacor.
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L’orgue del convent de Manacor

Al llarg del 2018, Antoni Mulet realitzà un estudi que permeté 
atribuir l’autoria de l’orgue del convent de Sant Vicenç Ferrer 
a l’orguener català Pau Estada, el 1602, que és quan es docu-
menta el seu pas per Manacor. També fou objecte de diverses 
reformes anteriors, entre les quals cal destacar les dels orgue-
ners Munar (1888) i Grenzig (1997). El 2016 es constituí la 
Comissió per a la Conservació i Restauració de l’Orgue del 
Convent,13 presidida pel rector Andreu Genovart.
Des de la Comissió s’inicià un cicle de concerts cada mes, que 
es convertiren en setmanals durant els mesos d’estiu: 2016, 
2017 i 2018 en són els cicles realitzats fins ara. Els concerts 
són possibles per la col·laboració de l’Aula d’Orgue del Con-
servatori Professional de Palma, que permet la participació 
dels seus alumnes, a més d’altres organistes. Cal esmentar 
que, des de la gestió dels concerts, s’ha intentat obrir el reper-
tori a compositors de les illes que estan treballant el repertori 
organístic. 
El 2018 la Conselleria de Cultura i Patrimoni aprovà una 
primera subvenció per iniciar les obres de restauració defi-
nitives, que permetran cobrar a aquest instrument tot el seu 
valor original i gaudir de totes les possibilitats interpretatives. 
Cal recordar que els instruments d’aquestes característiques 
—com ha passat amb l’orgue de l’església dels Dolors—, una 
vegada perduts, ho són per sempre més; és important per a 
una ciutat tenir consciència del valor de determinats elements 
del patrimoni material i immaterial. 

13 Els membres inicials són Andreu Genovart (president, com a rector de 
les parròquies de Manacor), Xavier Gelabert (tresorer), Bàrbara Duran 
(secretària), Antònia Llodrà (com a regidora de Cultura), Bartomeu Mut 
(com a mestre d’orgue del Conservatori Professional), José L. García 
Mallada (vocal), Maria Magdalena Riera (vocal) i Aina Maria Perelló 
Timoner (vocal).

Agrupacions de música tradicional: Sa Torre, Així 
Balla Manacor, Tramudança, S’Estol des Picot. El 
repte del patrimoni oral

A Manacor, la música de ball sempre ha estat ben viva. I refle-
xionant amb una certa distància, podríem dir que sortosament 
viva. Manacor no deixa de ser, avui dia, una ciutat, però con-
serva, miraculosament, certs espais de relació social i musical 
privats, com són els del ball tradicional, els balls de pagès. Hi 
tenen a veure, sobretot, la presència de grups vinculats a la 
música de tradició oral, sense que ells siguin gaire conscients 
del rol que el ha tocat a les primeries del tercer mil·lenni.
A Manacor, des de sempre, hi ha hagut una certa reivindicació 
del que és conegut com el ball de pagès. Documentar aques-
ta vessant interpretativa/musical, coreogràfica, però alhora 
també antropològica, no és fàcil. Només en podem seguir el 
rastre mitjançant les persones que han fet possible la inter-
pretació d’un repertori i podem datar també l’existència de 
col·lectius que han treballat per a la interpretació de música 
tradicional. Els més propers a la reivindicació pagesa són Així 
Balla Manacor i S’Estol des Picot. Agrupació Musical Sa Tor-
re i Tramudança, d’entrada, han treballat el repertori des de la 
projecció a un públic local, al qual s’adrecen en el marc dels 
concerts i ballades. Els dos primers grups també han interpre-
tat en públic des de sempre, però es decanten per considerar 
la seva interpretació més propera a la pura transmissió oral. 
Tots, en tot cas, han col·laborat en l’enregistrament i la inter-
pretació d’un repertori que, gràcies a ells, és encara viu. 
Cal reflexionar també sobre els canals de transmissió de les 
músiques orals avui dia. Qui són els hereus de la veu més pro-
pera a la puresa musical reivindicada per molts de grups de 
caire tradicional? Com podem classificar les diferències entre 
ball de pagès i l’altre? És una variant coreogràfica local o una 
variant personal? Com neixen les diferents variants a l’actu-
alitat: són producte d’una elaboració que travessa el temps o 
són producte d’accidents musicals o coreogràfics que adapten 
un repertori en un moment determinat? Som conscients que 
parlar de tradició pura i antiga significa rebutjar tota vari-
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abilitat i, per tant, acostar-se a la idea de patrimoni musical 
museïtzat? L’única manera de conservar música és mitjançant 
els enregistraments. Però quan la música és interpretada no 
queda més remei que acceptar la possibilitat de la variabilitat: 
és una cosa inseparable de l’acte comunicatiu de la música.
Avui dia l’Escola Municipal de Mallorquí programa diversos 
cursos, cada any, relacionats amb la interpretació del ball ma-
llorquí i també de la preservació —si així es vol considerar— 
de les músiques i danses de tradició oral. La seva gestió és 
important, perquè els reptes d’una societat multicultural fan 
que molts dels trets distintius de cada cultura siguin qüesti-
onats i valorats des d’angles insospitats fins ara. El repte és 
trobar un espai comunicatiu i d’intercanvi, alhora cal enten-
dre que són transmissors de l’herència cultural que els fa pro-
tagonistes. Una mirada oberta i multidisciplinar, però també 
rigorosa des de les noves aportacions de l’etnomusicologia i 
l’antropologia, faran que l’EMM encari els interrogants del 
futur des d’un espai de trobada acollidor però seriós en les 
seves propostes. És, també, el marc ideal i necessari per re-
bre arxius i documentacions relatius a la cultura de les illes; 
potser s’hauria de pensar, en el futur, d’incloure l’EMM com 
a centre de documentació tradicional i dotar-lo de les eines 
necessàries pel que fa a l’espai, a la difusió i a la comunicació 
en línia dels seus fons. La investigadora Aina Maria Sansó, 
abans de la seva mort, llegà precisament tots els documents 
de les seves investigacions a l’EMM.
Del Manacor vinculat als instruments tradicionals cal des-
tacar una dada significativa: és una de les ciutats amb més 
dones xeremieres. L’exemple d’Aina Sansó fou seguit per les 
també flautistes Antònia Bassa i M. Àngela Riera.
Dues entitats que han afavorit la música d’arrel tradicional, 
però amb tota la participació jovenívola i apassionada que so-
vint presenta arranjaments i propostes noves, són el Patronat 
de Sant Antoni i el Patronat de Sant Jaume. El primer ha in-
centivat la participació dels músics en el ball dels dimonis, ha 
programat l’assaig i cant dels Goigs, ferment de la identitat 
col·lectiva, la mostra i prova que la festa és viscuda des de la 
participació musical. El segon ha permès engegar altre cop la 

festa de Sant Jaume, que des de segles enrere era la més sig-
nificativa de Manacor; ha encarregat músiques i tonades per 
al ball de la Mulassa i ha fet possible la integració d’aspectes 
culturals, antropològics i socials de manera progressiva i, so-
bretot, participativa.

Renou Col·lectiu: l’oferta de música alternativa

Renou Col·lectiu ha estat una de les entitats que ha treba-
llat de valent per promoure, programar i realitzar concerts de 
música rock, música urbana o música moderna; les diferents 
denominacions que són usades avui dia. 
Segons Joan Bauzà, un dels fundadors, ja hi havia dos grups 
de músics que havien programat algunes activitats prèvies al 
grup. La seva banda, anomenada Deskarriats, s’havien trobat 
amb Marcos Gil i Toni Muntaner de manera informal per tal 
d’organitzar alguns concerts al voltant de la música que els 
agradava —especialment la que feia el conjunt Ramones. El 
detonant per unir esforços per engegar un projecte diferent 
va ser la mort del cantant Joey Ramone (1951-2001), que va 
propiciar que es reunissin per tal de programar un concert ho-
menatge als Ramones. Amb aquest motiu acudiren a l’Ajun-
tament per tal de veure si això era possible. 
Com passa sovint, quatre amics no tenen força suficient, i des 
de l’Ajuntament se’ls va dir que no eren cap associació ni grup 
que tengués prou força com per demanar la programació d’ac-
tivitats. Aquest fou el motiu pel qual decidiren formar Renou 
Col·lectiu. Els membres inicials foren el mateix Joan Bauzà, 
Toni Muntaner, Marcos Gil, Carles Pascual, Miquel Nicolau 
—encarregat de la part periodística i de difusió— i Toni Riera 
Oliver. Joan comenta que les seves dones els ajudaren molt, 
fins i tot feren quasi més feina que ells mateixos per tal de 
posar en marxa aquest entramat musical alternatiu. Així, el 
dissabte 23 d’octubre del 2002 un concert extraordinari ten-
gué lloc a la torre dels Enagistes: «One, two, three, four... 
Ramones. Homenatge». Fou un èxit aclaparador i aquesta 
producció permeté reunir altre cop el grup Tots Sants; els al-
tres grups participants eren Fora des Sembrat, Kingonort, La 
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Abeja Maya, Sick Gain, B.S.0. 187, Durango 95 i Deskarri-
ats. L’èxit d’aquest concert els permeté iniciar el projecte de 
manera decidida, car el suport fou immediat i innegable. L’al-
tra fita important fou convidar Pepe Bao a fer una masterclass 
de baix, que és considerada un referent i que mostrà tota una 
manera de fer música que no havia estat present a Manacor 
abans. Tot plegat un mes després del concert homenatge: el 28 
de novembre del 2002. El contacte amb Pepe Bao va fer que 
molt poc temps després fossin possibles dos concerts extraor-
dinaris, realitzats el 31 de gener i l’1 de febrer del 2003, de 
Maneta de Camioneta, que arreplegava a l’escenari el mateix 
Pepe Bao, Joaquín Migallón, Alvaro Gandul i, de convidat, 
l’extraordinari guitarrista Raimundo Amador. Segons con-
ta Joan Bauzà, la venda de totes les entrades va garantir que 
l’associació pogués seguir endavant.

Figura 9. Cartell del primer concert de Renou Col·lectiu en homenatgeals Ramones. 
Font: pàgina web de Renou Col·lectiu.

L’associació, com moltes de les que són sense ànim de lu-
cre, cercava socis. Però actualment aquest sistema, malgrat 
que és encara vigent, ocasiona problemes perquè molts d’ells 
no estan al dia de renovacions o bé la mateixa associació té 
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problemes per fer-ne un seguiment exhaustiu, així que s’ha 
optat per rendibilitzar al màxim els concerts. Han d’encarar 
reptes importants perquè, a part de les recaptacions, les ajudes 
que reben de les institucions solen arribar mesos després de la 
celebració dels concerts —fet extensible a totes les organitza-
cions amb trets semblants. Això fa que sovint s’arribin a situ-
acions difícils des del punt de vista econòmic. Altres projectes 
de caràcter solidari, com el concert «Manacor per Etiòpia» i 
en suport a Llevant en Marxa, no varen sortir gaire bé i varen 
haver d’encarar pèrdues i problemes. 
Renou Col·lectiu ha estat fonamental per revitalitzar el pa-
norama musical de Manacor i per tenir una oferta de música 
alternativa, de qualitat i absolutament contemporània. També 
cal destacar les aportacions de la Mostra de Rock, un seguit 
de concerts que durant més d’una dècada foren l’espai de di-
fusió de molts grups de rock de l’illa.14

De les seves aportacions, en cal destacar:

 - Una programació alternativa que ha permès escoltar a Mana-
cor grups i intèrprets de gran qualitat que mai no haguessin es-
tat programats des de les institucions oficials. El mateix Rai-
mundo Amador, John Mayall, Kroke o Maika Makovski més 
que probablement mai no haurien trepitjat territori manacorí.

 - Han actuat de porta oberta a un aprenentatge informal per 
a una generació de manacorins que integraren l’experiència 
dels seus concerts dins del seu bagatge musical, obrint les ore-
lles a noves músiques.

 - Han estat una plataforma de projecció per als grups i ban-
des locals d’adolescents i joves, tot programant concerts als 
quals eren convidats malgrat no tenir pràcticament experièn-
cia musical. Grups com Rock’e’fort comptaren entre els seus 
membres primers amb el guitarrista Sebastià Rosselló, que als 
quinze anys actuà ja en un dels concerts de Renou Col·lectiu, 
o bé Jorra i Gomorra, que també foren contractats quan no-

14 Vegeu la informació de tots els concerts a 
http://www.mallorcaweb.com/documents/rockmanacori/ 
[darrer accés 28-XII-2018].

més tenien tres o quatre cançons de repertori.
 - Les seves programacions partiren de projectes personals o de 

l’associació i per tant no han estat dependents de polítiques, 
pactes o bé influències des de la política municipal, malgrat 
que és obvi que necessiten de les subvencions per dur a terme 
les seves activitats.

Joan Bauzà considera que l’aspecte més negatiu de l’associ-
ació ha estat el fet de no disposar, en quinze anys, d’una seu 
estable per als concerts. En ocasions aquest fet els ha por-
tat a haver de realitzar-los fora de l’hàbitat manacorí, com a 
Cala Rajada, Felanitx o Son Carrió. Les característiques de 
concerts oberts a públic nombrós demanen unes mesures de 
seguretat i de control que fan difícil poder disposar d’una seu 
adequada. Malgrat això, Renou Col·lectiu segueix reivindi-
cant aquest espai de referència per als concerts. Joan, però, 
afegeix que alguns dels concerts que més satisfaccions els han 
donat han estat produccions de petit format realitzades a les 
sales d’enmig i de dalt del teatre de Manacor, o en locals re-
duïts de la ciutat.

Músiques urbanes a Manacor. Dels garatges a les 
tendes de música i espais alternatius

Tant Toni Nicolau (Manacor, 1962) com Esteve Huguet (Ma-
nacor, 1950) i Guillem Sansó (1957) són testimonis i partici-
pants del Manacor que apuntava les noves músiques urbanes 
que envaïren l’illa a partir de la dècada dels seixanta i setanta. 
Algunes de les propostes dels grups que encarrilaven les se-
ves interpretacions als hotels ja estaven, si es vol, una mica 
superades a la dècada dels 70 pel que fa als nous corrents 
musicals. Però a Mallorca, segons Huguet, hi havia dos ca-
mins: la música que no tenia altre objectiu que entretenir, on 
no tots els que la feien tenien afició veritable per la música i 
no escoltaven gaire cosa més; o bé la música que es conreava 
de manera alternativa, que arribava sobretot escoltant molt 
i sense gaire escola que la de la recerca personal, curiosa i 
apassionada.
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Toni Nicolau defineix dues maneres de fer música moderna 
en el Manacor de la dècada dels 70 i 80: per una banda, sem-
pre hi ha hagut una tendència més pop que es podria definir 
com la vinculada a grups que feien versions i pop anglosaxó 
pels hotels; i una vessant més alternativa, connectada amb 
noves tendències i que es fa difícil documentar per ser, d’en-
trada, propostes que neixen d’agents individuals, que actuen 
de detonants per a noves formes de cultura. Nicolau apunta el 
rol que Esteve Huguet i altres músics tengueren en la gene-
ració d’un nombre no declarat però prou nombrós de bandes 
manacorines.
Molts dels músics de música moderna, a Manacor i a altres 
indrets de l’illa, eren músics d’hotels que s’hi havien dedi-
cat per temes que no eren estrictament els musicals: cobraven 
bastant, sovint eren convidats a sopar i vivien el dia a dia de 
manera fabulosa; per altra banda, hi havia el tema sexual que 
és comentat de manera extensa en els estudis de Bartomeu 
Canyelles (2012). Al cap i a la fi, els programes que hi havia a 
la ràdio eren, com comenta Esteve Huguet, «España para los 
españoles. Estaves a un poblet que no passava res mai, l’es-
deveniment de l’any eren les berbenes; a un concert hi anava 
una minoria, però a les berbenes hi anava tothom». Era més 
important, per tant, l’espai de socialització que no la música 
en si mateixa. La figura de Franco i la transició democràtica 
varen marcar una mena de línia: Mallorca estava en una zona 
turística i la generació que ho visqué ho feu de maneres dife-
rents. Esteve Huguet comenta com el sentiment més profund 
d’identificació amb la seva cultura i tot el que significava ho 
visqué durant els anys vuitanta amb els Ocults, quan es va 
adonar que hi havia gent que defensava una cultura que era 
la d’aquí.
Uns espais que no s’han tengut prou en compte han estat les 
tendes de música que sorgiren a Manacor i que varen tenir 
una gran influència. La primera, Casa Martí, creada per An-
toni Martí arran del naixement de les rondalles de guitarres 
i bandúrries que tengueren un gran èxit a Petra i a Manacor. 
Però Esteve Huguet narra com aquestes tendes transformaren 
també el paisatge musical: amb Toni Nicolau assajaven a una 

cotxeria de la via Portugal i s’aturaven jovenets a badar; ell 
recorda un joveníssim Carles Grimalt, però uns dels primers 
foren Joan Sureda Preciós i Guillem Pou.
La música moderna, a Manacor, parteix de quatre pilars: An-
toni Parera Fons (1943), Guillem d’Efak (1930-1995) i Joan 
Bibiloni (1952). Rafel Aguiló seria el quart, que ha seguit un 
camí diferent que en l’actualitat fructifica amb composicions 
pròpies, cuidades i fetes amb estil propi: el 2009 va publicar 
el treball Vora mar, i el 2018 ha estrenat Cinema per a tres, 
interpretat per Andreu Riera i produït per Joan Bibiloni. An-
toni Parera Fons va marxar a Barcelona, on durant dècades 
ha exercit sobretot de productor discogràfic, però actualment 
està absolutament centrat en la tasca compositiva; l’estrena 
de l’òpera Maria Moliner a Madrid va suposar una fita per 
a Manacor. És el primer compositor manacorí que assoleix 
aquest cim professional.
Es poden detectar —dins del Manacor del final de la dictadu-
ra, de la transició i dels primers anys de democràcia— indi-
vidus amb interès, diferents nivells, diferents propostes, però 
en el cas d’Esteve Huguet i del seu amic Miquel Àngel Oñate 
escoltaven música més enllà dels repertoris hotelers, actitud 
que no deixava de ser una mica revolucionària —sense que 
ells intentassin ser revolucionaris, senzillament estaven bo-
jos per escoltar música diferent. A la Mallorca dels anys 70, 
però, fer música als hotels permetia, també, aprendre a tocar 
instruments i fer arranjaments. Joan Bibiloni i Rafel Aguiló 
partiren des d’aquesta perspectiva: Joan Bibiloni, voluntària-
ment, partí del món de la música hotelera per seguir un camí 
propi. Huguet conta que hi havia grups que feien versions dels 
Beatles i venien més discs que els mateixos Beatles, bona pro-
va del que és denominat glocalització. Pel tema de l’anglès 
eren molt més accessibles aquells grups que feien música en 
castellà o català.

No existia el que podríem dir un veritable underground. 
Rafel Aguiló i Joan Bibiloni començaren amb Los 
Lagartos cap a l’any 64. Era música diferent, però l’any 
1971 Joan Bibiloni va decidir no tornar a trepitjar l’hotel. 
Abans ho havien fet Guillem d’Efak i Toni Parera 
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Fons. Tothom havia començat i feien feina als hotels. 
Bibiloni, estant en un moment on guanyaven doblers i 
eren tractats com a reis, va tenir el coratge de dir «s’ha 
acabat!». Se’n va anar a Palma, va tocar amb músics 
anglesos i va formar Zeta, el cantant del qual era germà 
del cantant del famosíssim grup Yes. Nosaltres teníem 
de referència en Joan Biblioni, que no era underground. 
Jo i en Miquel Àngel Oñate no vàrem entrar dins això, 
tocàvem un dia a la setmana o al mes, ens passàvem les 
hores escoltant música. Hi havia un programa de ràdio 
que es deia La Nueva Frontera on podies escoltar les 
cançons dels Beatles entremesclades amb les de Rafael 
o les d’Adamo. A principis dels setanta comencen les 
primeres revistes musicals. Vaig aprendre una cosa: 
tot el que era revolucionari amb la portada, tu ja ho 
coneixies, ja sabies el missatge que hi havia allà. Te 
n’anaves a Palma, a la tenda del Born, i ja sabies què 
valia la pena. Comprava un disc de blues, de flamenc, de 
clàssica. Quan vaig entrar a la clàssica escoltava música 
d’avantguarda: Penderecki, Stockhausen. I també altres 
coses d’avantguardes modernes. Andreu Femenies, de 
Sonomusic, em va dir: «si vols aprendre a tocar guitarra 
elèctrica t’has de ficar en música d’hotel...». En Joan 
Bibiloni era súper intel·ligent, va renunciar a la música 
d’hotel i va encarar la música que li agradava. En el meu 
cas va ser a l’inrevés... (Esteve Huguet, 1952).

Esteve conta que Rafel Aguiló i Joan Bibiloni varen comen-
çar de molt joves i que es relacionaven amb gent més major, 
i varen entendre com ho havien de fer per pujar el seu nivell. 
Amb la primera guitarra elèctrica tenia dins el cap què volia 
fer, però no sabia tocar. Amb Oñate es posaven a tocar i enca-
ra no sabien res. Però hi havia tot el que havien escoltat, in-
tentaven tocar unes coses que els amics dels grups d’hotel no 
entenien gaire bé. Tot el que sortia provenia d’allò que havien 
escoltat i, d’alguna manera, digerit: «Eren temes propis, pens 
que era el primer grup de garatge que hi va haver a Manacor. 
Joan Bibiloni va passar de les revetles a l’estrellat. D’alguna 
manera, som l’escaló abans dels Pillastres, d’aquells sorgí el 
grup Mac.»
Huguet relata d’una manera senzilla com es relacionaven 
els grups de llavors. Els components de Mac eren Christian 
Volker, Joan Sureda, Guillem Pou i Toni Nicolau, a més d’ell 
mateix. Tots ells eren deu anys més joves que el mateix Es-

teve, que actuà com una mena de catalitzador. Cap a l’any 
76, quan Oñate i ell es tancaven dins la cotxeria, a Manacor 
trobaves poca música de caire alternatiu. També hi havia els 
Géminis i es començava a cantar en català: ell afirma que te-
nien trets diferencials amb el primer rock català de Sisa i d’al-
tres. Les influències de les versions dels hotels i de l’ambient 
pop els feren mesclar les influències del rock anglosaxó amb 
la cançó catalana. 
Tomeu Matamalas, amic seu, es va sentir fascinat pel que 
tocaven. Allà hi havia una energia diferent a la dels hotels i 
diferent a la de Joan Bibiloni, que es movia en un altre ter-
reny, però que no deixava de ser un estil més conservador que 
el que ells atacaven amb les guitarres. Ells no havien fet res 
més que escoltar i escoltar, i tenien sobretot molta il·lusió. Els 
jovenets esmentats abans, que els anaven a veure, formaren 
Pillastres i Mac. Feien versions dels Sex Pistols, però Huguet 
admet que ell sempre preferia i estirava cap a la producció de 
música pròpia. El grup Mac es va dissoldre i Toni Nicolau i 
Esteve Huguet crearen Peppone; els altres formaren Guía del 
Ocio. No va tenir res a veure amb el món de l’hotel, sinó que 
sorgí un espai totalment diferent on els grups arribaren a ser 
entre trenta i quaranta. 
Guillem Sansó refereix com l’estil de la movida madrileña es 
va escolar dins dels músics manacorins, d’una manera natural 
i sense que ningú no qüestionàs aquestes noves aportacions. 
Ell, que havia cultivat sobretot la cançó en català de manera 
personal, participà de noves tendències que s’infiltraren sense 
problemes, amb lletres en castellà. Així, grups com Montene-
gro —del qual formà part— feren propostes noves, però bona 
part dels músics estaven relacionats amb bandes anteriors. Ell 
descriu les sinergies d’abans vers les d’avui: «hem passat del 
renou i la passió desenfrenada a tocar només si has rebut clas-
ses, i ens perdem el terme mig».
A Manacor es va crear aquesta mena de xarxa alternativa que 
no coincidia amb la dels grups que tocaven als hotels. Fernan-
do Merino va publicar Cabello de ángel, informació sobre la 
zona de Llevant. Arriba un moment on es perd el control de 
tots els grups que hi havia a Manacor. Es varen enregistrar els 
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discs de la Mostra de Rock, on pràcticament tots els grups de 
Manacor hi participaren.
Esteve Huguet admet que va tenir contacte amb molt grups que 
varen venir a assessorar-se durant els inicis de Rockhouse. Ell 
va començar despatxant a Casa Martí i allà va iniciar una cul-
tura de grup, de bandes. Per ser aquesta espècie de conseller 
musical, Huguet sempre es va relacionar amb gent molt més 
jove que ell. Aquest fet li permeté ser un actor privilegiat, l’in-
tercanvi intergeneracional va crear una cultura del rock relaci-
onada amb les tendes de música, però fou una manera de tuto-
ratge o d’assessoria personal la que va distingir Rockhouse. Va 
servir per  remoure el món del so, el món dels instruments que 
s’havien de comprar; d’alguna manera les aportacions d’Este-
ve Huguet interferiren en el so dels grups locals però des d’un 
interès personal, una feina de Rockhouse que sempre ha estat 
un segell d’aquesta tenda. Casa Martí s’especialitzà, d’alguna 
manera, en els instruments més tradicionals i clàssics, mentre 
que Sonomusic —una mica també a l’estil de Rockhouse però 
no de manera tan òbvia— servia tant a músics professionals 
com a entitats locals i aficionats.
Però hi ha un punt en la trajectòria musical de Manacor que 
escapa, d’entrada, dels estudis fets fins ara: els espais musicals 
alternatius. Al llarg del segle xx alguns bars i cafeteries ofe-
rien música d’entreteniment; cal destacar el paper en aquest 
sentit de Sa Granja, situada a la plaça del Palau, devora l’es-
glésia gran. També sempre hi ha hagut locals que han desapa-
regut, com el Frontón La Torre —obert el 1949—; el Club Ci-
clista Manacor i el Salón Rex. També els bars del Carreró de 
Porto Cristo —Can Pau, el Minigolf— veieren algunes actu-
acions, però sobretot posaven la música enregistrada que era 
més escoltada. Els Esperits i el bar Catòlics oferien música en 
directe. Esteve Huguet manté que hi va haver un moviment 
important amb aquests grups perquè tenien vida artística: 
«hi havia aquests bars —es refereix sobretot als Esperits i al 
bar Catòlics— que oferien la possibilitat d’estrenar i de tocar 
cançons seves; això els donava molta il·lusió i força.» També 
s’ha d’esmentar la irradiació de l’energia de locals com el Dr-
haa i discoteques de l’àrea costanera, sempre en primera línia 

pel que fa a l’escolta de noves músiques. El 2018 només el bar 
Xarop segueix oferint actuacions de música en viu. Cal desta-
car també les aportacions de dos músics molt actius: Andreu 
Galmés i Juanjo Tur, a més de dos estudis d'enregistrament: 
Phonos i Calma Estudis.
Pel que fa al sector de grups que es decantaren pel reper-
tori de revetles i repertori d’hotel, més pop, dos músics 
locals han publicat treballs que serveixen per documentar 
exhaustivament tota aquesta xarxa intensa de tràfec musical: 
Paradise of Love, de Tomeu Matamalas (2012), i Los Cinco 
del Este, de Pep Alba (2017), n’ofereixen la relació de músics 
i grups. Una mirada més profunda des de la vessant antropo-
lògica i musicològica l’aporten els estudis de Francesc Vicens 
(2012) i Bartomeu Canyelles (2012).

Conclusions
Manacor queda dibuixat com un ciutat amb una vida musical 
intensa, vinculada a l’acció de grups i d’entitats ciutadanes 
que han aportat energia personal i artística per definir un po-
ble que, sense tenir contactes o infraestructures especialment 
dotades, ha donat mostra de la seva vitalitat cultural. Així i 
tot, caldria subratllar algunes idees a manera de conclusió.
Per la identificació del teatre amb la vida musical de Mana-
cor, és difícil entendre que no hi hagi una orquestra i un cor 
vinculats al Teatre Municipal de Manacor de manera estable. 
Existeixen ja els fonaments —la banda, una escola municipal 
de música, grups i bandes actius—, només es tracta de crear 
les sinergies necessàries perquè es puguin desenvolupar pro-
jectes conjuntament.
El Teatre Municipal ha de respondre —com ho ha fet amb 
la programació escènica— a la necessitat d’una temporada 
musical estable. Únicament l’estabilitat pot fer créixer i for-
mar un públic, com bé s’ha comprovat amb l’oferta de teatre 
mitjançant la fira i la mostra anuals. Si tot plegat s’uneix a 
la creació d’una orquestra i d’un cor estables, la possibilitat 
de participació i d’acció conjunta atorga més alternatives a la 
programació.
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Cal destacar l’acció de grups que no són esmentats, d’entrada, 
com a creadors de cultura en un marc estricte, però el paper 
de Renou Col·lectiu ha estat fonamental. Les iniciatives d’un 
grup de ciutadans han estat extraordinàriament interessants i 
productives perquè han generat un circuit de concerts alter-
natius a l’oferta més institucionalitzada, alhora que han do-
nat resposta a un segment de població amant de les músiques 
urbanes i de les seves noves tendències. Així mateix, sempre 
han quedat fora d’una primera anàlisi entitats com els clubs 
d’esplai i Xítxeros amb Empenta. Aquests darrers, exemple 
d’associacionisme juvenil, acompleixen el 2018 deu anys 
d’activitats, moltes d’elles vinculades a esdeveniments musi-
cals que poden escapar a una primera ullada, però que són ben 
presents dins la vida musical de la ciutat.
Molts dels protagonistes descrits es corresponen amb les pro-
postes ja esmentades d’Owe Ronström, que defineix els ini-
ciadors de les recuperacions com a burning souls —esperits 
inquiets, ànimes apassionades— que inicien la revitalització 
d’un fet musical a partir de la identificació de quelcom valuós 
que podria o hauria de ser revifat (Ronström 2014, 45). Tam-
bé Tamara Livingston (2014, 61) parla d’individus o grups 
petits com a core revivalists, amb uns seguidors que formen 
la base de la comunitat de revitalitzadors. La identificació del 
fet musical de la qual parla Rönstrom té diversos aspectes: 
singularitat, similitud, continuïtat i legitimació. 
Cal remarcar, però, que aquest treball apunta també cap a un 
altre element: la coincidència cronològica de diversos factors. 
Quadrar els moments, els tempi dels emissors i receptors de la 
música és un dels altres factors essencials per generar inicia-
tives culturals que arribaran a bon port. Es poden fer diverses 
propostes, però aquestes han de trobar el moment adequat per 
obtenir una resposta i uns interlocutors socials que puguin as-
segurar una continuïtat en les propostes. És a dir, no sempre 
qualsevol temptativa de revifar una música tendrà èxit i con-
tinuïtat.
Segueixen ben vives, a Manacor, interaccions entre el món 
del teatre i entitats o persones vinculades al món de la creació. 
Bona prova d’això són les col·laboracions entre el Col·lectiu 

Dones de Llevant i diversos grups i intèrprets musicals, que 
han donat el seu fruit en espectacles com Essència de Mare, 
homenatges a personalitats musicals com Margot Fuster, o un 
monogràfic dedicat a les dones músiques de Manacor. Altres 
produccions locals com l’obra teatral el Mago de Oz encarre-
garen també música original, així com el director de cinema 
Joan Barceló per a la banda sonora de la pel·lícula La nit de 
Sant Llorenç; prova que els espectacles dramàtics d’iniciati-
ves personals i privades compten sempre amb les sinergies 
entre diferents productors culturals.15 L’Associació Cultural 
s’Agrícola ha afegit aquests darrers anys l’oferta regular de 
petits concerts escollits a la seva seu; la Institució Mossèn 
Alcover programa habitualment activitats que comprenen in-
terpretacions musicals, així com l’Obra Cultural Balear. Du-
rant més de cinc anys, l’artista local Joan Riera Ferrari (1942-
2017) dugué a terme el cicle de concerts benèfics «Serenates 
a l’Auba», amb la participació d’artistes com Ara Malikian, 
Maria del Mar Bonet, Mallorca Gay Men’s Chorus, Isabel 
Rey, Sílvia Pérez Cruz o Maria Bayo. Tot un seguit de perso-
nalitats musicals que desfilaren per la finca de l’Auba, al camí 
de Bendrís. 
En la segona meitat del segle xx, però, es perderen alguns 
espais d’interpretació, com la Sala Imperial i el saló de Sa 
Nostra, situat al carrer Oleza, així com el Saló Fènix. De la 
mateixa manera, els locals de discoteca —el Drhaa, el Saboga 
i el Minigolf, per posar uns exemples— han quedat superats. 
Tots aquests espais han perdut la seva importància com a re-
ferents de les músiques escoltades pels manacorins.
Manacor segueix tenint un grapat de músics joves en actiu: 
els projectes de Joana Gomila —entre els quals cal destacar la 
seva participació a Projectedefak i la producció/interpretació 
de Folk Souvenir—; Roger Pasqual i totes les petites bandes 
segueixen participant de concerts i revetles, hereus tots d’una 
ciutat participativa en el fet musical. El 2018, el guitarrista 
Sebastià Rosselló guanyà el primer premi de Joventuts Musi-
cals, bona mostra de la projecció dels músics locals.

15  Obres encarregades a Bàrbara Duran.
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A la ciutat no li manquen artistes ni activitat musical; en tot 
cas una gestió de conjunt per part de les institucions i enti-
tats que pugui afavorir rendibilitzar al màxim la participació. 
Tant l’Escola Municipal de Música com l’Escola Municipal 
de Mallorquí i el Teatre Municipal són eines fonamentals per 
engegar les sinergies del futur: invertir en coordinació és in-
vertir en participació, és invertir en cultura al màxim nivell.
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