
Qualsevol que done ullada als calen-
daris de ballades que publica M’han

dit –revista malauradament desapare-
guda però que manté l’edició de la seua
utilíssima agenda– constatarà sense di-
ficultats que si hi ha un territori als
Països Catalans que ha aconseguit cap-
girar tot d’una el procés de progressiva
desaparició de les músiques i balls au-
tòctons, aquest no és altre que l’illa de
Mallorca. A la major de les Balears
hom ha entés, amb una clarividència
exemplar, que el futur d’aquestes músi-
ques i balls passava per una embranzi-
da enèrgica des de la societat civil, una
decidida desfolklorització del patrimo-
ni sonor i coreogràfic, una assumpció
desacomplexada de les arrels tradicio-
nals i una mirada cap endavant fona-
mentada en la creació de nou repertori

que li donara un sentit renovat i adap-
tat a la societat actual, tan necessitada
de referents culturals on ancorar-se.

Òbviament, això no ha anat sem-
pre així. A mitjan dècada dels setanta
del segle passat, quan el franquisme
encarava la seua recta final i hom ini-
ciava la recuperació del espais públics i
la reconstrucció de la identitat col·lecti-
va anorreada pel règim, només algunes
escadusseres formacions de la Part Fo-
rana aconseguien mantenir viva una
tradició musical riquíssima que havia
quedat constrenyida als coros y dan-

zas de la Sección Femenina i a
alguns espectacles per als turistes: Biel
Caragol –amb Biel Majoral–, Madó
Boades, l’amo en Xesc de Son Clo-
quis, l’amo en Toni Fai, Toni Arti-
gues… i pocs noms més.Cap el 1978,

i al si de l’Escola de Música i Dansa
de Palma, on exerceix el seu mestratge
Tomeu Ensenyat, s’esdevé el primer
punt d’inflexió quan una colla de
músics i balladors més o menys crítics
amb la trajectòria de l’Escola plantegen
aqueixa desfolklorització del ball de
bot que hem mencionat adés: el futur
del ball passava per deixar de ser
«folklóric» i començar a ser «popular».
Naix així el grup Aliorna i, poc des-
prés, Música Nostra, Calitja, Sis Som
i Marusa Cano s’afegeixen a un mo-
viment que, a poc a poc, i no sense
polèmiques més o menys acalorades,
va obrint-se pas i guanyant adeptes.
Quan arriba la dècada dels noranta, de
tota aquesta segona generació de grups
només hi perseveren Música Nostra i
Sis Som, però ja s’ha produït l’esplet
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d’una tercera generació que els pren
com a models i que aconsegueix la
implantació definitiva a tota la illa del
nou ball a sa plaça: Al-Mayurqa,
Herbes Dolces, Tramudança, Voramar,
Tralai… i XALOC MÚSICA.

XALOC MÚSICA inicia la seua
singladura el 1992 i, com tants altres
grups, ho fa bastint un repertori basat en
la restauració de material tradicional.
Tanmateix, ben aviat copsa la impor-
tància de crear nou repertori, de treba-
llar les estructures tradicionals amb una
mentalitat contemporània, d’utilitzar
els recursos musicals autòctons com a
mitjà més que com a finalitat i poder
expressar així idees i sentiments propis:
comptat i debatut, allò que en altres
indrets s’ha convingut en anomenar rip-
proposta. Des de Camins i rondalles

(1997) fins al recentment publicat Sort

(2003), XALOC MÚSICA, sota el lide-
ratge de Pilar Reiona, ha realitzat una
valuosa aportació a aquest nou repertori
de jotes, boleros, mateixes i fandangos
que ompli les places mallorquines de
balladors i balladores seduïts per la veu
sinuosa i agilíssima de Pilar, que convi-
da a ballar mentre desgrana bells versos
d’estima a la terra i al paisatge.

Aprofitant l’eixida al carrer de
Sort, repassem amb Pilar tota la tra-
jectòria de XALOC, i la conversa s’ini-
cia –no podia ser d’altra manera– amb
els darrers canvis polítics esdevinguts a
Mallorca i les conseqüències que poden
tenir en el procés d’expansió del ball a
sa plaça…

Hi ha perill de retrocés?

El futur de la música popular a les

Illes no depèn dels canvis de go-

vern, ni en depenia abans. Pensau

que només hi ha hagut un govern

de progrés, i la música existia abans

i existirà després. Si la música po-

pular ha sofert aquest canvi tan

profund, ha estat per la implicació,

la feina i l’esforç personal dels

grups i persones que han duit en-

davant tant la música com el ball

popular.

El ball a sa plaça, ha tocat sostre
o encara hi ha força expectati-
ves de creixement? 

D’ençà que conec el món del ball

a sa plaça, fa quinze anys, mai

ha tingut una davallada, sempre ha

crescut i ho continua fent. Sí que

té expectatives de creixement, per-

què és un àmbit obert a tot tipus

de persones, de totes les edats, que

s’ho passen molt bé ballant i escol-

tant música.

Com engegueu el projecte de
XALOC MÚSICA? 

El projecte l’engeguen un grup

d’amics a qui els agrada la música

popular. A partir de llavors, la in-

terpretació, la creativitat, les idees,

els projectes, han omplert els anys

del grup. L’acceptació dels discos i

els concerts en directe pel públic

ens han il·lusionat a continuar du-

rant tants anys.

Quin era l’estat del folklore mu-
sical mallorquí aleshores? 

Aleshores el folklore mallorquí pas-

sava d’una estabilitat a decaure len-

tament. Encara que puntualitzaria

que el folklore musical, el que

feien abans, i el folk d’ara són coses

diferents. El folklore musical ha de

continuar amb la seva evolució

perquè ells fan música per acom-

panyar ball compost, preparat amb

una coreografia i la vestimenta dels

components. El folk acompanya el

ball obert i evoluciona contínua-

ment, aporta música nova que ins-

pira els balladors a evolucionar el

seu ball i a crear moviments.

En el vostre primer disc graveu
un bon grapat de temes tradi-
cionals que després s’han popu-
laritzat a bastament…

La tria dels temes tradicionals va

ser a partir dels que ens semblàvem

més ballables, i això ho podíem

saber perquè també som balladors

de plaça. Un pic que vàrem tenir

un repertori atractiu ens preocu-

pàrem força per la interpretació

d’aquestes peces. Afegírem nous

instruments com el baix elèctric.

Els instruments solistes, en lloc de

ser el llaüt o la bandúrria, han pas-

sat a ser els flabiols –flautes de bec

i la flauta travessera– i el violí, que

ara també és elèctric. Les veus han

passat de ser un grup de persones

que cantaven –de quatre a sis– a
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veu solista, una persona –amb al-

gun acompanyament puntual– amb

una presència significativa. I la res-

ta d’intèrprets, guitarra, guitarró,

llaüt i xeremia de qualitat.

Les fonts van ser bàsicament

orals, passejàvem amunt i avall de

l’illa i sentíem cançons i triàvem

les que més ens agradaven. Des-

prés, els arranjaments tenen un

plantejament diferent: bàsicament

volíem sortir d’una primera veu

i una tercera –per fer la segona

veu–, tot i que, quan ho hem de

menester, s’utilitza. Ara són veus

diferents que acompanyen, entra-

des i sortides, amb diferents instru-

ments. Diríem que són arranja-

ments de creativitat, que surten de

l’harmonia convencional.

Teníeu algun model que us ser-

vís de referència?

Les influències són males de con-

cretar. Primer, la majoria dels

components estam amarats de la

música tradicional des que érem

petits, sempre ens ha agradat la

música, per tant, escoltes tot tipus

de música segons l’edat que tens.

També hem d’agrair als grups de

música i ball que nosaltres trobà-

rem les seves influències. De tota

manera, devers els anys quaranta

es varen crear moltes agrupacions

folklòriques, i pel que fa a la

música feren un poc com nosal-

tres. Ara, escoltant música de tota

la Península, descobrim que, el

que es tenia a les illes Balears com

a tradicional, són cançons popu-

lars que s’interpreten arreu. De

tota manera, amb el temps tenen

una interpretació pròpia que les

diferencia una mica. Però si tenim

bona oïda les podem identificar

com la mateixa música. Per això,
ara nosaltres reivindicam que
actualment es fa la música pròpia
de les Illes Balears, la que creen
els autors.

He llegit que la presentació del

disc a Ses Voltes fou suspesa

perquè hi havia un altre acte a

la plaça de la catedral…

Això succeí amb el primer disc.
Tot i tenir tots els papers i permi-
sos demanats i concedits, el mateix

Ajuntament, es va trobar que tenia
dos actes que se celebraven alhora.
Per descomptat, l’altre era una con-
venció de tour-operadors –turisme–,
i ens varen suspendre la presenta-
ció a nosaltres.

Per al segon disc fas un gir ra-

dical i apostes per un treball

molt més íntim i personal, fins

al punt de signar el disc com a

Pilar Reiona i deixar el nom de

XALOC en un lloc més secun-

dari…

En realitat no significava cap gir,
simplement també volíem inter-
pretar altres temes –romanços, poe-
mes musicats, etc.– per fer actua-
cions diferents, recitals, i no perdre
la cançó tradicional interpretada en
directe, que el públic escoltàs la
història cantada. Nosaltres tenim
capacitat per fer-ho, però al públic
de les Illes Balears no l’interessa, no
sap seure i escoltar. És molt més
participatiu, vol viure el moment i
compartir la música amb el movi-
ment del seu cos.

El projecte de fer recital, en
aquest cas, s’ha pogut mostrar
en un disc. Ara bé, també volem

interpretar música d’arreu dels
Països Catalans, perquè si viatjam a
un lloc altre tothom s’hi pugui
identificar i perquè ens agrada la
música. Del País Valencià hem in-
terpretat el bolero de Castelló, el
bolero Creuat i el fandango Mari-
neries.També hem assistit a tallers
de ball valencià amb els germans
Flores d’Alacant.

Si ens ho demanen feim reci-
tals i els preparam.

El disc ve amollonat, ja des del

títol, per la idea del «camí»… 

La idea del «camí» ve relacionada
directament amb la meva afició
per la muntanya i per caminar. De
tota manera, també donava lloc
per explicar els diferents camins de
la vida i experiències que es con-
ten en cada un. «Camí ran de mar»
està inspirat en la costa nord de
Mallorca, en la contemplació d’a-
quest paisatge. «El camí del cim»
ens porta pel camí de la vida, d’as-
solir fites i la persona estimada.
«Camí perdut» explica els dubtes
interiors, la lluita entre la temença
i la gosadia per a terme coses i
idees.
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Pilar López,
Reiona, cos i ànima 
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Més tard publiqueu, en edició
restringida, un disc en directe a-
dreçat a les Escoles de Ball de Bot.

Aquest disc recull tots els temes

populars que interpretàvem en a-

quells temps en directe però que

no estan enregistrats. La idea de

reunir-los en el CD va ser per la

demanda de les escoles de ball de

bot, ja que quan gravam un disc

només hi posam un tema popular,

perquè la resta d’espai el dedicam

a les cançons noves. Així podien

tenir la resta de temes sense haver

de fer una forta inversió econòmi-

ca. El férem de manera promocio-

nal per donar a les escoles.

Mihrayan és, sens dubte, el vostre
treball més ambiciós i reeixit, i la
vostra contribució més important
a eixamplar l’abast de la rippro-

posta balear. Perquè aqueix nom? 

En el títol d’aquest disc hem vol-

gut recollir les reminiscències dels

nostres avantpassats. I ho hem fet

anant una mica més enfora dels

conqueridors catalans.

La paraula Mihrayan apareix al

poema «Benvingut sia el dia del Mih-

rayan!», que fou escrit per un dels

darrers poetes àrabs mallorquins,

Ibn al-Labbana, devers l’any 1100.

Com moltes altres cultures, els

àrabs celebraven el dia del solstici

d’estiu, i també ho feien a Ma-

llorca. La festa consistia a fer una

gran desfilada de barques davant

la badia de Palma. Un lloc molt

adient, i que segurament n’era tes-

timoni en el seu temps, per poder

imaginar com es feia aquesta des-

filada és l’arc de la Drassana Mu-

sulmana, situat a l’actual Parc de la

Mar. L’hem representat en el disc,

en el dibuix que apareix a darrere

del CD.

Hem triat aquest nom, per una

part, com ja hem dit, perquè fa

referència a les arrels del nostre

poble i, per altra, pel significat que

té la paraula en sentit estricte. Està

formada per dos mots mihra, que

significa ‘sol’ i yan, que significa

‘vida i esperit’: sol de vida.A l’Al-

Andalus es celebrava el mihrayan
com una festa essencialment agrí-

cola i, com a les nits de Sant Joan,

s’encenien foguerons i es menja-

ven pastissets de formatge myanna-
ba i bunyols isfany.

El sol de vida representa el dia

més llarg de l’any, de més llum,

de més claror. Representaria una

etapa en la qual el grup, en la seva

evolució, aporta més llum creativa

i l’ofereix al seu públic perquè en

gaudeixi ballant.

El disc ve també marcat per can-
vis molt importants en la forma-
ció. Com afecten aquestos canvis
a la dinàmica i a la sonoritat del
grup? 

En aquesta època hi ha una forta

renovació, el grup es torna molt

més jove. S’hi incorpora el violí

com a solista amb molta de força i

implicació. Molts d’assajos i cura

en la interpretació de les cançons,

cosa que ja és habitual fins ara.

Renovació de l’equip de música,

elements de més qualitat, amb la

qual cosa aconseguim una millor

sonoritat. Molt bona resposta del

públic que multiplica les actua-

cions a les Illes i ens consolida per

afrontar sortides a l’exterior que

ara també són habituals.

En Mihrayan aposteu definitiva-
ment per la creació més que per
la recuperació. Us voleu desmar-
car així una mica de les nombro-
ses formacions que es dediquen
ja aleshores a amenitzar els balls
de bot repetint una i altra vegada
les mateixes cançons? 

Efectivament, després d’una adap-

tació de peces populars, els anys

d’experiència m’inspiren per fer

cançons noves que es materialitzen

en el disc Mihrayan i ens desmar-

quen, com dius definitivament, com

a creadors.

A la «Jota de l’Àngel» rets ho-
menatge a tres persones desta-
cades en l’àmbit de la cultura
popular mallorquina: Bel Cerdà,
Miquela Lladó i Toni Perpinyà.

Una cançó només són pinzellades,

és com una poesia on, amb poques

paraules, hi has d’encabir el màxim

de contingut. Per a mi, na Bel, com

a recopiladora, i na Miquela, com a

creadora, són les persones que més

m’han influït. Ara bé, també són

les persones que més han treballat

i perdurat al llarg del temps per
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Calafell,Tomeu

Gomila, Joan Bestard,
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aconseguir el que tenim ara. En

Toni Perpinyà és una persona que

va fomentar moltíssim la ballada

popular a Palma, des de l’organit-

zació i promoció, per mitjà de la

Federació d’Associacions de Veïns

de Palma.

Et deixares algun nom que ara

penses que hauries d’haver-hi

inclós? 

Per descomptat que me n’he dei-

xat moltíssims! Tota la resta menys

tres que he anomenat a la cançó!

La cançó només és un símbol i

tothom que hi ha fet feina s’hi ha

de sentir identificat. Així i tot, al

llibre Música a sa plaça hi ha un in-

tent de replegar el màxim de noms

possibles. Però per fer-ho correc-

tament s’ha de fer des d’un punt

de vista més formal i històric, que

no és el cas.

Amb Mihrayan heu començat tam-
bé a publicar les partitures de les
cançons.

Publicam les partitures perquè

volem que la música popular ten-

gui la major difusió possible. Així

convidam a tothom que vulgui

interpretar les nostres cançons

amb més facilitats.

El darrer disc, Sort, continua i
aprofundeix la línia encetada
amb Mihrayan, amb la diferència
que Marta Elka comença a con-
tribuir notablement en la com-
posició… 

El darrer disc representa l’evolució

contínua del grup. En el cas parti-

cular de na Marta Elka, assoleix

una maduresa musical que es re-

presenta en la composició i en els

arranjaments, que, com he comen-

tat abans, són uns arranjaments

molt creatius que sorgeixen del

seu interior i donen sortida a la

seva capacitat musical.

Les lletres incideixen molt en
l’estima pel territori, una estima
que subratlla el títol Sort de terra,
en una barreja d’emotivitat i ide-
ologia reivindicativa… 

La identitat amb el lloc on vivim

cada dia, la terra que volem con-

servar, la llengua amb la qual esti-

mam, amaren els títols de les

cançons del disc. Els noms de llocs,

els topònims, ens porten a passejar

pels camins de les Illes, les Balears

i les Pitiüses. Les Illes són molt

properes, estan entrebaulades sota

la mar i alhora estan molts separa-

des pels caminals que les envolten.

A les cases antigues de posses-

sions, el portal forà ens condueix a

la clastra i ens mostra un espai tan-

cat a cel obert. Les lloses polides i

l’emmacat del terra endevinen el

tràfec de l’amo i la madona, el ma-

joral i els jornalers. Podem imagi-

nar per un moment un món que

s’esvaeix i que en poc temps per-

dem de vista, diluït dins un tel de

boirina blanca dins la llunyania.

Nosaltres volem tenir un record

per aquestes sorts de terra i hem

posat els noms de terrenys i pos-

sessions a les cançons. La millor

sort i ventura és poder conservar el

patrimoni de tots.

El que apareix al disc és un

conjunt de tot el que dius. La feli-

citat de l’individu parteix d’una

convicció clara interior de qui és,
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Presentació de Sort a Ses voltes (Palma).

Tomeu, amb la colla de xeremiers.
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s’identifica amb un col·lectiu, el

seu poble, i practica el seus cos-

tums i se n’orgulleix de fer-ho.Tot

això que ens dóna felicitat ho vo-
lem transmetre als nostres fills i per
això és imprescindible conservar el
nostre patrimoni, en el sentit mes
ample de la paraula, que abraci
tota la cultura, perquè ho apren-
guin a estimar i tingui una conti-
nuïtat.

La producció apareix signada, per
primera vegada, a més de per XA-
LOC MÚSICA, per Marta Elka i
per Toni Pastor. Quines han estat
les contribucions de tots dos?

La contribució ha estat per una
banda els arranjaments –que són
més de na Marta Elka–, però en els
quals també hi han col·laborat en
Toni Pastor i altres membres del
grup. I en les decisions finals sobre
les mescles: què incloïen les can-
çons respecte a instruments, o ar-
ranjaments que es canviaven o eli-
minaven, com havia de sonar el
conjunt del disc, etc.

Tu, personalment, t’estrenes en
la composició de mateixes i fan-
dangos menorquins, gèneres que
no havies tocat abans… 

Sí, ja havia fet jotes, jotes de llevant,
boleros, fandangos mallorquins,
polca i altres tipus de cançons: ro-
manços, poemes musicats, etc. I per
ball em faltaven les mateixes i el
fandango menorquí, que finalment
he fet.

Finalment no hi heu inclós els
dos poemes de Vicent Andrés
Estellés que temps enrere havies
musicat…

La musicació d’aquestos poemes va
ser perquè vaig col·laborar en el
recital poètic que organitzava l’As-
sociació Cultural Capaltard i em
varen oferir de fer-lo, en concret
de Vicent Andrés Estellés. Jo perso-
nalment el coneixia d’oïdes, però
no havia llegit la seva poesia. Pri-
mer em va fer una mica de peresa
perquè pensava que em donaria
molta de feina. Però vaig pensar
que així el coneixeria millor, i em
va fer molta d’il·lusió aquesta idea.
No va ser gaire fàcil perquè és un
escriptor molt prolífic que ha escrit
moltíssim. Vaig fer un recull de
diferent temàtica i vaig fer el reci-
tal poètic, del qual estic molt satis-
feta. I és clar, de tot aquell recull
vaig musicar dos poemes: «El dar-

rer pis venint del cel era el nostre»
i un «Sonet» dedicat a l’arribada de
l’amor amb la primavera.

Les cançons romanen inèdites
perquè dedicam més l’espai de disc
a la nostra creació. I com et deia
abans, no hi ha molt d’interès pel
tema del recital pel que fa al pú-
blic. Tot i això, sempre que feim
recitals les interpretam.

I amb un sisè disc al carrer, com
se us presenta al futur?

Els projectes més immediats de
XALOC MÚSICA són promocionar
el disc nou tant a les Illes com a a
fora –l’1 novembre presentàrem el
disc a Catalunya, a la Fira d’Espec-
tacles d’Arrel Tradicional de Man-
resa, per exemple–. I en això estem
ara completament capficats.
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Foto promocional 
per a l’edició 

del disc Capicua.
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Xaloc Música (1993). Ona

Digital. OD CD 12

Una bella portada de Josep Coll
Bardolet dóna la benvinguda en
un disc reblert de material tradi-
cional i sonoritat pròxima a les
rondalles acompanyants dels estols
de danses. Alguns llocs comuns
resolts amb solvència –«Parado de
Valldemossa«, «Jota des Bellveure»,

«Boleres de s’Hort d’en Boira»,
«Mateixes de Llevant»– i tímides
provatures en el terreny de la
composició –«Bolero de tardor»,
«Fe nona»– deixen pressentir els
futurs assoliments.

Camins i rondalles (1997). Ona

Digital. OD CD 70

L’entrada de Marta Elka Calafell
(violí i veu) canvia de forma de-
terminant la tímbrica del grup
que abandona pràcticament el
material tradicional per treballar a

fons la composició de nou reper-
tori sobre gèneres populars –el
bolero «Bona nit», la «Jota xiroia»–
i la musicació d’algunes conegu-
des rondalles –«La dona d’aigua»,
«La captiva rescatada», «De pres-
sa!»–, en un disc que comença a
fer justícia a la qualitat compositi-
va i les prestacions vocals de Pilar
Reiona.

Xaloc Música en viu. Música 

per a ses Escoles de Ball de Bot, 1

(1999). Autoeditat

CD promocional que recull bona
part del repertori tradicional que
XALOC MÚSICA ve interpretant en
directe des de la seua fundació i
que omet, prudentment, a les seues
gravacions d’estudi. Tot i la seua
condició de gravació artesanal,
permet gaudir de la vigoria del seu
directe i les versions que hi fan de
temes tan populars com la «Jota
marinera», el «Parado de Selva», la

«Jota de Muro» o el «Fandango de
sa Somereta».

Mihrayan (2000). Blau. CD 232

La formació es reestructura amb
la sortida de Tomeu Calafell, José
Félix Foguer i Francesc Ropero
–tots tres en XALOC des de bon
començament– i l’entrada de To-
meu Gomila, Joan Bestard, Ferran

Pisà i Antoni Puigròs. Aquestos
canvis, juntament amb la implica-
ció com més va més decisiva de
Marta Elka i la lògica maduració
del projecte, producte del treball
constant de molts anys, fan que el
grup done un salt cap endavant
considerable i aconseguesca la
seua obra més sòlida i reeixida
amb alguns temes veritablement
extraordinaris com la «Jota de
Sant Bernat», la «Jota de la Da-
ma des Parc» o el «Fandango de
l’enyor».
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DISCOGRAFIA I LLIBRES



Capicua (2002). Blau. CD 300

Recopilatori editat per celebrar el
seu desè aniversari que encobreix,

en la pràctica, una reedició del seu

primer treball –hi són quinze dels

dèsset temes originals– i anuncia la

seua següent gravació amb la in-

clusió de dos temes inèdits: el bell

fandango instrumental «Bàlitx» i la

jota «Serpentina», estrena de Marta

Elka en la composició.

Sort (2003). Blau. CD 366

Continuació natural de Mihrayan,

amb una nova col·lecció de jotes,

mateixes, fandangos i boleros que

canten la bellesa de la terra i fruei-

xen d’uns arranjaments més agosa-

rats i detallistes.

LLIBRES

XALOC MÚSICA. Música 

a sa plaça. Palma: Documenta
Balear, 2002
Publicat amb ocasió del seu desè

aniversari, aplega una bona munió

de textos de diferents personalitats

vinculades a la música i el ball tra-

dicional que glossen la trajectòria

del grup dins del context del

moviment del ball a sa plaça. A

més, s’hi recullen totes les lletres

de les seues cançons i tots els tex-

tos inclosos a les carpetes dels dis-

cos. Indispensable per la seua con-

dició d’anàlisi coral del procés de

rehabilitació cultural més engres-

cador esdevingut en els darrers

temps al nostre país.

XALOC MÚSICA. Mihrayan.
Partitures. Palma: Xaloc
Música, 2002
Edició completa de les partitures

de Mihrayan que evidencia el ta-

rannà proselitista i agitador de la

formació.
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