
LES ARRELS

Tothom sap que les relacions entre

éssers vius sempre resulten com-

plexes, que el ball és comunicació,

relació i que, com deia Raimon,

tots som fruit d’un temps i d’un

país… Potser per això, abans d’en-

trar en la descripció dels fets, es fa

necessari contextualitzar-los

Dit de manera sintètica, en el

nostre entorn, el Llevant de Ma-

llorca durant la Dictadura, i fins i

tot més enllà del 1976, hi varen

conviure dues maneres d’entendre

i practicar el ball. D’una banda,

l’oficial, amb un folklore promo-

gut i controlat pels organismes ofi-

cials franquistes: mitjançant la Sec-

ción Femenina, els festivals de la

Hispanidad i de tot allò que hi

havia a l’abast, es va cercar una

imatge d’homogeneïtat i perfecció

que prioritzava la unitat per da-

munt de la diversitat. Ja cap al

final, a l’època tecnocràtica, es va

promoure el folklore de cara al tu-

risme, amb una presència forta i

significativa a la televisió estatal,

fent-nos creure que aquestes ma-

nifestacions folklòriques prepa-

rades i compostes eren les més

genuïnes, i en alguns casos, les

úniques.Els grups eren integrats en

la seva majoria per dones –moltes

vegades algunes s’havien de vestir

d’homes per dur a terme les actua-

cions i mostrar el ball de parella–.

Excepcionalment, hi havia algun

home en el grup dels músics.

D’altra banda, a nivell residual,

en certs entorns pagesos es mante-

nia el ball tradicional de parella

(home-dona), mai trencat del tot.

En general, els homes eren sona-

dors de guitarra i guitarró, canta-

dors i balladors, i les dones –tret de

les pertinents excepcions– només

solien ballar. Com no podia ser

d’altra manera, el paper de la dona

era un reflex més de les limitacions

i restriccions imposades per la su-

perestructura, bàsicament masclis-

ta. Amb tot i amb això, hem de

recordar que a Mallorca sempre

existí la separació de béns, amb tot

el que això suposa. Endemés, el

paper de la dona resultà fonamen-

tal i ben transcendent a l’hora de la

transmissió de tots els coneixe-

ments i, en concret, de la manera

de ballar, puix les que feien els

punts dels balls (en el ball tradi-

cional mallorquí comanda la dona)

i les que amagaven les seves habi-

litats dansaires sota la llarga falda

eren les dones.

Ja s’ha assenyalat que el turis-

me, a partir de mitjan anys seixan-

ta, en certa manera demandava

activitats folklòriques; moltes eren

postisses, i així van aparèixer nom-

brosos tablaos flamencos i també al-

gunes agrupacions que intentaven

seguir les passes de l’estantissa Sec-

ción Femenina.

La dècada dels setanta fou

època d’ebullició i de desig de can-

vi: «Diguem no!», un dia o altre la

Dictadura s’havia d’acabar, es de-

tectava desig de rompre l’aïllament,

les empreses exigien gent forma-

da… Tot es començava a moure.En

aquest entorn també van aparèixer

algunes persones, ben a contracor-

rent, que intentaven mantenir viva

la cultura popular que havien he-

retada dels seus padrins.

Tot es va mesclar i, és clar, ha-

via d’explotar.
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DE LA PRESSUMPTA PERFECCIÓ 
A LA RECERCA DE LA PARTICIPACIÓ
EN EL BALL POPULAR DE MALLORCA

El cas de Sant Llorenç des Cardassar 

Joana Domenge i Guillem Pont

Els joves de l’Escola Card dominen l’escenari 

sota l’atenta mirada dels rebosillos (1980).



LES ESCOLES DE BALL

La majoria dels nous grups folk-

lòrics era formada per gent no

professional; això provocà una

certa rotació de participants i la

necessitat de crear escoles per

nodrir els diversos grups.

Fins a l’ebullició dels setanta

tot era controlat…, però després, a

poc a poc, anà canviant: es feren

ballades foravila o a les cotxeries

(Manacor) que es desmarcaven

dels folklorisme d’antany i volien

connectar-se a la cultura tradi-

cional. Grups de gent, unida per

vincles de veïnatge, d’amistat, etc.,

procuraven passar una estona

agradable cantant i ballant. En

aquestes cotxeries el mètode d’a-

prenentatge no era altre que el

d’imitar allò que la gent major

ballava, seguint el ritme que la

música anava marcant. Des del

punt de vista de l’oci, de la diver-

sió i de la tradició, aquests aplecs

foren el ferment d’una transfor-

mació de més gran volada.

Generalment per iniciativa de

l’associació de pares i mares d’a-

lumnes, el ball popular també ar-

ribà a les escoles d’educació obli-

gatòria, sobretot dins un programa

d’activitats extraescolars. Aquests

tallers tingueren gran acceptació

en els alumnes d’infantil i pri-

mària.També diverses associacions

i centres d’adults llancen propostes

de tallers de ball, amb intencions i

finalitats diferenciades.

Potser s’ha de fer una menció

especial de l’Escola Municipal de

Mallorquí, de Manacor, que es va

crear a finals de la Dictadura –per

aquest motiu du el nom de ‘ma-

llorquí’ en lloc de ‘català’– amb

l’objectiu de difondre i ensenyar la

llengua i la cultura del país. En el

curs 1984-85, en pla experimen-

tal, es va realitzar un curs de ball de

bot, que s’ha mantingut fins al dia

d’avui per la gran acceptació que

ha tingut al llarg dels anys. Serà bo

de recordar que no només es limi-

ta a ensenyar balls tradicionals, sinó

que el seu marc d’actuació inclou

altres activitats com cursets d’ins-

truments, exposicions, conferèn-

cies, intercanvis, etc.

APARICIÓ 

DE FORMACIONS 

ALTERNATIVES

L’estiu de 1982, a l’ermita de la

Victòria d’Alcúdia es varen reunir

cinc escoles de ball de bot per trac-

tar d’analitzar conjuntament quina

era la seva problemàtica i tractar-la

des d’un front comú. L’Escola de

Ball de Bot d’Alcúdia, el grup

Aliorna de Ciutat, l’Escola de ball

de Campanet, l’Escola Card de Sant

Llorenç des Cardassar i l’Escola

Marjal en Festa de sa Pobla, signa-

ren un manifest amb els següents

punts, que reproduïm perquè con-

sideram que encara són vigents:

• La majoria de grups (folklòrics)

no han contribuït, ni contri-

bueixen, a la revitalització del

ball popular.

• La indumentària i el ball són

dues coses ben diferenciades.

Avui en dia no necessitam ves-

tir-nos de pagès antic per ballar

una jota, de la mateixa manera

que per ballar un tango no ens

vestim de Rodolfo Valentino, ni

ens disfressam d’Emperatriz Eu-

genia si volem ballar un vals.

• L’any 1982 es dugué a terme una

trobada de balls a Muro (Mallor-

ca), on la vertadera «trobada» es

va dur a terme el matí amb una

ballada popular a la plaça, on hi

participaren balladors i sonadors

de diversos indrets de Mallorca,

i també al migdia, amb un sarau

improvisat als locals de les es-

coles públiques; en canvi, el cap-

vespre va ser una mostra de ca-

da grup amb el vestido regional,

on es va perdre el sentit de la

trobada.

• A l’any 1982 i avui en dia a Ma-

llorca existeixen (comparteixen)

dues opcions:

a)Uns que creuen que posar-se

un vestit regional i ballar da-
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L’amo en Rafel 

de sa Fontpella 

enrevoltat d’uns joves;

alguns d’ells avui 

formen part del grup

Tramudança (1984).



munt un cadafal fa més ma-

llorquí, és a dir, sacrifiquen la

festa en benefici de l’espectacle.

b) Uns altres que pensen que

l’espontaneïtat i la participació

són els elements més impor-

tants i, per tant, pensen que el

ball és festa i cultura. El ball és

diversió, el ball és part de la

cultura viva de Mallorca i, en

definitiva, el ball és una de les

nostres senyes d’identitat, jun-

tament amb la llengua.

Arran d’aquest manifest s’obri-

ren (s’organitzaren) escoles de balls

amb finalitats diverses i no tant

encaminades únicament i exclusi-

vament a alimentar un grup fol-

klòric. Era més important la par-

ticipació i la popularització del

ball que no l’exhibició d’una o

dues colles de bons balladors. Em-

peses per l’embranzida social les

escoles optaren per recolzar i em-

pènyer la participació popular en

detriment de l’espectacular perfec-

ció, decisió que, a la llarga, havia de

resultar d’una transcendència gai-

rebé imprevisible.

EL CAS DE SANT
LLORENÇ 
DES CARDASSAR

En el nostre cas, l’ebullició i el

desig de canvi dels setanta foren

aglutinats pel Club Card, consti-

tuït a finals de 1971 per la majoria

de joves del poble. En un principi

gairebé fou tan equidistant dels

habituals teleclubs –promoguts pel

règim com a sistema de control

del jovent– com d’altres institu-

cions culturals.

Intervenen en la seva creació,

com a mínim, dues variables: la

residència en el poble de les pri-

meres generacions d’estudiants i els

esquitxos de les onades d’inconfor-

misme juvenil nascudes mar enllà.

Una revista local, un campa-

ment d’estiu, exposicions, confer-

ències…, i a la primavera del 1973

s’organitza la I Setmana Cultural

en honor a Mn. Salvador Galmés.

En aquest àmbit, intervingueren

els lletraferits més populars i esti-

mats: el poeta Guillem Colom,

Francesc de Borja Moll, Gabriel

Janer…, i, per ambientar els actes

culturals, un polset d’entreteni-

ment: una ballada a càrrec de nines

i nins de l’escola pública, preparats

per na Margalida Nebot, que ales-

hores dirigia la Revetla de Son

Servera.

Aquest fet certament resultà

molt més transcendent del que

s’havia previst. Entre una cosa i

l’altra (la força de l’entorn?) es

destapà el foc colgat d’aquells pa-

gesos i pageses que, de joves,

havien ballat a matances, toses, pe-

ladisses d’ametles i altres festes.

Així, també amb cert guiatge de

Margalida Nebot, neix, el 1974, el

Card en Festa com a agrupació

folklòrica i secció autònoma del

Club Card (recordi’s que en temps

de la Dictadura una reunió d’uns

quants ja era il·legal).

Ben aviat es destapà la genuïna

manera de ballar i cantar que te-

níem en el Llevant de l’Illa: selec-

cionats alhora (estiu de 1975) per

dues línies aparentment contradic-

tòries: juntament amb la Revetla

de Son Servera són seleccionats

per representar les Balears en un

concurs madrileny de la Sección

Femenina; a la vegada obtenen els

primers premis: el de Cançó i Ball

a Algaida, en un concurs organitzat

per l’Obra Cultural Balear, i el

premi de Cançó pagesa a s’Arenal.

Les veus singularíssimes de l’amo

Antoni Fai i d’en Pep de Son Ber-

ga, així com la manera de ballar de

na Francesca Meca i de na Fran-

cesca Faieta, entre d’altres, deixa-

ven petjada.

Per les raons exposades abans,

ben prest havia de néixer l’Escola

Card (1979) a demanda –no els va

bastar un curs d’iniciació, en de-

manaren més!– d’uns joves esbri-

nats, alguns estudiants que apre-

nien, de forma gairebé gremial, la

manera de ballar i cantar.

I més endavant, potser com a

resultat dels coneixements musi-

cals i de les destreses dels joves,

enfrontats amb les formes més con-

servadores (tant a nivell d’ideologia

com de presumpta puresa de mo-

viments), arribà una mena de re-

bel·lió contra el pare. La ruptura

era gairebé inevitable. Es forma-

litzà amb la independència entre

«grup» i «escola», i es crearen dues

seccions diferenciades sota la ma-

teixa tutela legal del Club Card.

De fet, el joves de l’escola sempre

tengueren el seu cau a la rectoria,

oberta d’ampit en ample en temps

de Mn. Joan Rosselló Firella.

Realment, de mica en mica, la

gent s’anava destriant en funció
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La polèmica 

quatribarrada 

de l’any 1980.



d’interessos i motivacions ideo-

lògiques. A Sant Llorenç, el cisma,

la separació entre grup i escola

–en altres pobles es duplicaren els

grups–, s’hi començà a gestar o

s’evidencià en la IV Trobada de

balls mallorquins a Sant Llorenç des

Cardassar, l’any 1980, on una enor-

me i polèmica quatribarrada serví

de canemàs a la ballada. Posterior-

ment, amb la força de la jovenesa,

els membres de l’escola continua-

rien creixent: ballades, manifest de

l’any 1982 a Alcúdia, part dels joves

que comencen a manejar instru-

ments (1983) –fet que acabaria amb

l’aparició del grup Tramudança

(1985)–, escoles de ball per aquí i

allà…, mentre l’agrupació Card en

Festa s’aniria pansint fins a la seva

desaparició, no sense deixar una

transcendent petjada a nivell de ball

popular, de cançó i de recuperació

de costums.

Sens dubte, la proposta dels

joves de les diverses escoles de

ball («Aquí balla tothom i vestit

normal de carrer!») va ser valenta

i transgressora, però el temps

mostra que va resultar vital per a

la popularització i manteniment

del ball popular tradicional a

Mallorca.

Analitzant els fets amb la pers-

pectiva del temps, hom s’adona

que, malgrat siguin anteriors a la

presència massiva i a la generalit-

zació de la dona a les aules uni-

versitàries i en el seu accés al tre-

ball remunerat, el coneixement i la

transmissió de la cultura popular

era en mans femenines: les qui

dirigien la recuperació dels balls

eren dones, les qui duien el ma-

neig de les trobades d’esbarjo eren

dones i les qui han mantingut la

flama encesa i de forma constant

en l’ensenyament de la manera de

ballar de Llevant són dones… 

També resulta evident que,

malgrat ser tots fills d’un mateix

temps i d’un mateix país, l’aportació

transcendent neix en la implicació

personal, en la lluita –mai prou

valorada– d’un bon grapat de per-

sones que, per estricta satisfacció

personal i servei al país, des de

l’any 1977 ençà, any de la I Tro-

bada de Balls Mallorquins a Fe-

lanitx –algú pot pensar que el lloc

i la data són casuals?–, han mantin-

gut encès el caliu de la participació

en les ballades populars.
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Actuació a l’auditori

de Palma abans 

de formar Tramudança.


