
Aquesta horabaixa quasi tardoral,

que ens du figues i ens anuncia

gínjols, hem anat fins Sant Llorenç

des Cardassar per parlar una estona

–una conversa a la fresca– amb na

Francisca Sureda Duran, Racona de

malnom, una de les persones que

mantenen la tradicional ximbom-

bada que té lloc en aquesta vila, la

música de la qual s’ha enregistrat

en un CD presentat aquest estiu a

la mateixa població del llevant

mallorquí.1

Ens hi acostam perquè ens ex-

pliqui què és això de la ximbom-

bada, no tant com a fet cultural

tradicional –que ho és–, sinó per

esbrinar quin és el motiu que ha

fet que aquesta festa s’hagi man-

tingut al llarg dels anys en una

societat tan canviant com la ma-

llorquina, perquè s’hi implica tanta

gent del poble i, sobretot, perquè

les notícies que ens arriben ens la

mostren com una diversió franca,

oberta, participativa, popular, viva

i present en Sant Llorenç des

Cardassar.

A partir de la primera pregunta

«—Què és això de la ximbom-

bada?»–, la conversa flueix tan

densa i tan fàcil que, com aquell

qui diu, ja no se’m fa necessària

d’altra per poder-la descriure als

nostres lectors i lectores.

Reculant en el temps, na Fran-

cisca ens parla com ha viscut

aquesta festa des de petita, quan

amb son pare feien una ximbom-

bada a l’any, amb els infants: ell

tocava la ximbomba, mentre els

al·lots cantaven. Les ximbombades

dels grans tenien unes fites clares:

entre Sant Antoni (17 de gener) i

el Darrer Dia (el dimarts abans de

començar la Quaresma el Dime-

cres de Cendra). De tot aquest

temps, el Dijous Llarder i el

Darrer Dia eren els més asse-

nyalats, quan tots els veïnats treien

la ximbomba, en haver dinat, per

divertir les darreres hores abans

del període d’abstinència.

Aleshores, la ximbombada era

una festa grossa, sobretot el Di-

jous Llarder: la gent es desfressava,

es tiraven pols de blavet, com si

fos mascara, sense mirar prim…

Llavors la gent es reunia a la

cuina i tothom cantava. Recorda

na Francisca com, en temps de

posguerra, les mares comanaven a

les filles que s’enduguessin una

cadira i un tassó per beure aigua

de casa seva, no fos cosa que aple-

gassin polls o altra cosa pitjor dels

molts soldats que circulaven pel

poble en aquell temps.
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LES XIMBOMBADES

Una festa de poble que no surt al programa

Marosa Cons Teixidó



D’aleshores ençà, les ximbom-
bades no s’han aturades. Una ve-
gada o dues en l’any, na Francisca i
el seu home obrin al poble una
cotxeria –construïda fa més de
quaranta anys– que tenen ja pre-
parada per a tal finalitat. Un lloc
on ja hi anaven els seus pares, i al
qual la mateixa gent ha dotat d’un
topònim: és Sa Coveta. Poques
vegades s’ha vist alterat el costum:
l’any passat celebraren uns vint-i-
cinc anys ininterromputs de xim-
bombades.

És la mateixa gent del poble la
que, quan s’acosten els darrers
dies, i sobretot si la Quaresma en-
tra prest, comença a demanar
quan seran les ximbombades, i és
la mateixa gent del poble la que,
d’una manera o l’altra, col·labora
en la seva preparació, sigui fent
dissabte (fent neta) la cotxeria o
preparant plats pel gran tiberi que
s’hi arriba a organitzar, sobretot
de torrada, amb les darreres llon-
ganisses de la matança del porc
(qui n’ha fet). I així s’arriben a
arreplegar més de dues-centes
persones.

neralment són picants, però la cosa
comença a poc a poc; primer deim
cançons més senzilles, que tothom
les sap, fins arribar a les de picat.3

També ens miram qui tenim pre-
sent. Un any que va comparèixer
el rector, així mateix l’avisàrem
que si trobava que la cosa tornava
massa grossera, podia partir sense
haver de fer compliments. Per això
és a la banda de tard, quan polí-
tics i capellans s’han retirat, i ar-
riben els joves, que la ximbomba-
da s’encén en cançons més picants.

Com comença la ximbombada?

Primer de tot és el menjar: ens po-
sam a sopar tots plegats. Feim una
torrada defora, i tothom du de lo
seu: panxeta, llonganissa, boti-
farrons… De vegades feim sopes.
També tenim trempó de tomàtiga
en conserva feta nostra amb grell,
per fer pa amb oli. El meu home i
jo feim una fornada de devers set
pans grossos, i coques. Llavors, de
tard, solem acabar amb una xoco-
latada. Després partim a cantar amb
les ximbombes. Aquí en tenim
moltes de nostres, fetes del meu
home. En fa de tota mida, i ara ja
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Arribat el dia, tot ja està estipulat:
després de sopar, els bancs i les
cadires s’arrabaten a les parets del
garatge i, enmig, les cadiretes bai-
xes per als ximbombistes, amb una
ximbomba2 i una ribelleta per
hom en terra, amb l’aigua neces-
sària per tocar-la. I es posen així,
espessos, atapeïts, perquè, com ens
diu na Francisca, «—Per fer la
ximbombada han d’estar estrets i
ha de fer fred, que convidi a beure
herbes». No us malpenseu: d’her-
bes, n’hi ha d’alcohòliques, sí,
però també n’hi ha d’infusió, per
encalentir la gargamella de tots els
qui canten.

I així, ben a propet l’un de l’altre,
que just just les canyes no se topin,
parteix un primer cantador, i tots
els altres darrere darrere, repetint la
cançó –la glosa– que el primer ha
encetat. Després, l’enfilall de can-
çons roda i roda, d’un ximbom-
bista a l’altre…

I d’on les sabeu, Francisca, les

cançons?

Són apreses, una d’aquí i l’altra
d’allà, i no les acabam mai. Ge-



empra altres coses –reciclant reci-

pients, com bidons de llauna– en-

lloc de cadufos. Encara que, com

que li agrada la ceràmica, continua

fent-ne de test. N’hi ha que duen

la seva ximbomba, però pocs.

I quants n’arribau a ser, xim-

bombejant?

Devers trenta o quaranta.

I tot el temps cantau amb la

tonada de la ximbomba?

No, també hi ha altres tonades.

Les principals, «Que toma la nita»,

«Ole i ola» i el «Domine», que són

molt bones perquè n’hi ha un que

diu la cançó i els altres la seguei-

xen. De tonades de ximbomba, en

destriam una lenta i una ràpida.

Tanmateix, al llarg de la vetllada

l’ambient va prenent força, i al-

guna vegada arribam a cantar can-

çons fins i tot externes, això sí,

sempre amb la ximbomba acom-

panyant-nos.

Al principi d’anar per Sa Co-

veta fèiem altres coses, quan ens

cansàvem de cantar: ens posàvem a

jugar, i ens divertíem de diferents

maneres, escarnint4 animals, fent

desfresses de qualsevol cosa que

trobàssim per allà… Els al·lots

petits s’ho passaven molt bé. Ara

els al·lots han crescut i els grans

passam gust de riure de coses sen-

zilles, sense malícia, perquè la

norma principal és el respecte a

tothom. Per això, si hi ha algú que

vol xerrar el temps que sonam les

ximbombes, o que vol fumar, ha

de sortir defora. Sobretot, que si

algú vol xerrar no s’ha de posar

devora els qui fan la ximbombada:

només així hi ha ànima de ximbom-

ba, una situació que no pot pro-

duir-se a la plaça o a llocs amples.

En canvi, a Sa Coveta li pegam un

parell d’hores, a la ximbombada.

S’ha d’entendre que si el lloc és

petit, s’han de respectar uns amb

els altres.Tampoc es toca la políti-

ca. Moltes vegades vénen polítics

–sobretot en temps d’eleccions–,

però saben que a Sa Coveta no

se’n parla, de política, ni tan sols a

les cançons.

En algunes ocasions han ven-

gut gent de fora poble –per exem-

Si voleu més saviesa en poques

paraules!, pensa la redactora. No

importa anar a filòsofs que ens

demostrin que la festa és més festa

quan és compartida, quan un hi fa

alguna cosa, encara que petita, i no

quan és contemplada com un

espectacle comprat. Ganes de pas-

sar-s’ho bé amb els veïnats i amics,

el joc de la música i de les parau-

les, la confiança i el respecte, co-

nèixer la mesura, cap pretensió

que no sigui senzillesa i veritat, són

els valors de la festa popular. Ah!

I també, bona menjua i un bon

glop de vi!

Notes

1. Es tracta de Sa ximbomba encara sona,
de Produccions Blau, 2008.

2. La ximbomba mallorquina tradi-
cional consta d’un recipient de fang
cilíndric (un caduf o un coll de gerra
rompuda, encara que se’n fan aposta),
obert pels dos extrems. Un d’ells se
cobreix amb una pell d’animal (la
millor, de cabrit), ben estirada i fer-
mada, enmig de la qual s’ha fermat
una peceta d’ullastre, que guaita de la
pell, a la qual s’hi endolla una canya
llarga. Aquesta, en ser fregada amb la
mà mullada d’aigua, fa vibrar la pell i
produeix el so característic de la
ximbomba.

3. A Mallorca les gloses o cançons de
tema eròtic o fortament burlesc s’ano-
menen així, de picat.

4. Escarnir, en mallorquí, significa ‘imi-
tar amb intenció de burla’.
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ple, dones artanenques casades

amb llorencins–, i es posen a can-

tar a la seva manera, i nosaltres les

respectam…, mentre no vulguin

dur el capdavant! (aquí na Francisca

fa un poc la mitja). De vegades feim

com a guerres, de bromes. La gent

de fora, si no ho coneix, se pensa

que ens enfrontam de bon de

veres, però no és així.

Francisca, vós que sou una de

les que duen el capdavant de les

Ximbombades, digueu-me una

cosa: què és el que vos dóna

més gust de les ximbombades?

Reunir tanta gent i veure que

passa tant de gust, sense rancors ni

politiqueo, i veure que tothom par-

ticipa i s’engresca en la bulla. I

com que només se’n fan una o

dues en l’any, tothom està endarrer

i li fa il·lusió, i no cau en la rutina.


