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Joan Carles Simó

L’historiador romà Suetoni, que
ens conta la vida de dotze cèsars
de l’antiga Roma, ens parla d’uns
jocs promesos per l’emperador
Neró, com a agraïment per la conti-
nuïtat del seu regnat, en els quals
hi hauria actuacions de diversos
instruments musicals, entre els
quals l’utricularium, instrument
que ell mateix sonava, i que és,
com el seu nom indica, un odre de
cuir que s’inflava, com també ens
conta Dió Crisòstom, mitjançant

un tub al qual s’administrava aire
amb la boca.

En el món islàmic

El món islàmic va adoptar també
aquest instrument, que devia tenir
la seva pròpia morfologia i que
amb l’arribada dels catalans segu-
rament es va mesclar amb el sac de
gemecs, catarineta o borrega, donant
lloc a la xeremia mallorquina, que
rebrà també altres influències fora-
nes. Juntament amb aquest instru-
ment, s’hi introduirà també el flabiol

i el tamborí que farà colla amb la
xeremia.

Després de passar temps de
major esplendor, l’instrument cau
en desús i esdevé un element residual
de la cultura mallorquina. Mossèn
Josep Rullan i Mir ens conta que a
Sóller i a la resta de Mallorca, a
finals del segle XIX, es posen de
moda valsos, polques i masurques
que van desplaçant les melodies
tradicionals o, com ell diu, les músi-
ques de guitarres (i podríem afegir
de xeremies). La xeremia i el flabiol
tampoc no ampliaran el seu repertori

durant molt de temps, tret d’alguna
honrosa excepció, com l’himne de
Riego durant la República.

La dictadura franquista i el boom
del turisme faran la resta contribuint
definitivament  al fet que xeremies
i flabiols quedin relegades al terreny
de l’exòtic i a un folklorisme de
tipus conservador que mostra una
certa enyorança i idealització del
món pagès, per contraposició a tot
el que suposa avenç, vida a les
ciutats i indústria. Així es relaciona
el món del flabiol i la xeremia amb
escenes bucòliques de pagesos que
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Xeremies, flabiols i tamborinos
Els Xeremiers de Sóller han assolit vint anys d’activitat i formació d’uns instruments associats a la festa i a la cultura pròpia

G.M. / Una actuació dels Xeremiers de Sóller, realitzada fa tan sols unes setmanes a la Parròquia de Sant Bartomeu en motiu del concert de Santa Cecília que cada any organitza Joventuts Musicals.
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Des del Partit Popular de Fornalutx volem enviar-vos els nostres millors
desitjos en aquestes Festes Nadalenques tan especials, i també un Feliç

nou any, Salut per a tothom i que aquest 2022 sigui millor!
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passen el dia sonant aquest instru-
ment enmig d’una vida plàcida i
romàntica. Res més allunyat de la
vida real de la pagesia.

És a finals dels anys 60 i principis
dels 70 del segle XX quan comença
a haver-hi una recuperació d’ambdós
instruments, recuperació lligada
sovint a una certa reivindicació
nacional lligada a la defensa de la
cultura, la llengua i el territori propis.
Persones que dediquen els seus
estudis a la xeremia i grups que
reivindiquen una cultura popular
viva, com és el cas d’Aires Sollerics
a les nostres contrades, faran que
un instrument en vies de desaparició
es converteixi en una icona de la
recuperació cultural i nacional.

Un problema afegit al propi ús
de la xeremia és el de la seva cons-
trucció: xeremies venudes a turistes
com a quelcom d’exòtic, xeremiers
que no estan disposats a ensenyar
aquest art i que amb la seva mort
s’enduen també l’instrument i els
secrets de confecció, substitucions
de matèries originals per d’altres no
genuïnes, seran un entrebanc en la
revitalització de la xeremia a Mallor-
ca.

La situació a Sóller

A Sóller, tenint en compte tot el
que ja s’ha exposat, la situació no
és millor: l’absència de colles pròpies
farà que s’hagi de recórrer a colles
foranes per a les festes o per a les
actuacions de grups locals.

Als anys 90, després de l’em-
branzida que grups com Aires Solle-
rics varen donar a tot el que suposava
cultura popular i tradicional, la
Federació de Música i Ball Mallorquí
presidida pel solleric Guillem Bernat,
va començar a promoure cursos de
xeremia i intercanvis entre els xere-
miers que encara hi havia i d’altres
que anaven sorgint.

És així que neix l’Associació
Xeremiers de Sóller a finals del
segle passat. Fruit d’aquells cursos
i moguts per gent com en Pep Forte-
za, Joan Marroig i d’altres, es comen-

ça a reivindicar la participació de
xeremiers locals a les festes i a
distints actes públics de Sóller i es
promou la formació i associació de
persones que estudien i practiquen
la música de xeremies i flabiol. 

Vint anys, doncs, que han suposat
que molta gent hi hagi tingut conei-
xement i interès per un instrument
tan emblemàtic; vint anys de formar
part de les nostres festes i esdeve-
niments; vint anys donant-se a conèi-
xer a l’exterior i elevant l’instrument
popular a una categoria similar a
altres instruments, tot cuidant l’afi-

nació, ampliant el repertori i promo-
vent la fabricació i popularització
de la xeremia i el flabiol.

Tant és així, que en aquests
temps de pandèmia, un dels sons
que hem enyorat és el de les xeremies,
flabiols i tamborins desfilant pels
nostres carrers. Un bon canvi, doncs:
des de gairebé l’oblit, fins a constituir
la banda sonora d’un poble i el crit
que reivindica la dignitat de la
cultura pròpia.

Per molts anys, Xeremiers de
Sóller i que els vostres sons ens
acompanyin sempre!

ALS ANYS 90 ES
VAREN PROMOURE

CURSOS DE XEREMIA
I INTERCANVIS

EN AQUESTS TEMPS
DE PANDÈMIA HEM
ENYORAT EL SO DE

XEREMIES I FLABIOLS

C.O. / Els Xeremiers de Sóller durant la darrera celebració del festival anual que solia tenir lloc cada any al voltant de Sant Bartomeu, ara interromput per la pandèmia.


