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Vint anys dels
Xeremiers
de Sóller

Joan Carles Simó Artero

Resum: Els Xeremiers de Sóller són part imprescindible a les nostres festes i actes diversos dins el cicle
de l’any solleric. Formen part de la nostra imatge sonora del ritus festiu i són la banda sonora del Firó solleric. El grup compleix 20 anys de vida recercant com a objectius consolidar i expandir l’ús de xeremia,
flabiol i tamborino, alhora que fer-ne pedagogia d’aquests instruments i millorar i estructurar el repertori
existent. Fem un recorregut per aquesta trajectòria i analitzam allò que han assolit com a grup.

La història de les xeremies i el flabiol ha passat a les nostres contrades per diverses etapes, però avui en dia
no podem parlar d’aquests instruments a Sóller sense anomenar els Xeremiers de Sóller que han arribat
als vint anys d’existència des de la seva constitució com a grup el 2001. Els seus sons ens acompanyen en
els moments més simbòlics i esperats del cicle festiu. Són ja ritus dins la festa i formen part de la nostra
banda sonora festiva.
Però, a banda de la part lúdica i festiva, els xeremiers de Sóller han donat uns fruits, potser inesperats per
ells mateixos, quant a la divulgació i pedagogia relativa als instruments que els identifiquen.
Veiem, però, a mode d’aproximació, quin era el panorama relatiu a les xeremies i flabiols abans de l’aparició dels Xeremiers de Sóller i quins motius i circumstàncies varen donar lloc a l’aparició del grup solleric
i a la seva evolució fins a dia d’avui:
Les xeremies, instrument popular de forta tradició en la nostra cultura que té les seves arrels a l’antiguitat
més remota, va patir una forta recessió quant al seu ús, fins arribar gairebé a la seva desaparició. De fet, a
Sóller, no va existir una forta tradició “xeremiera” constatable a la darrera centúria i, per tant, no hi havia
colles més o menys estables, per la qual cosa, fins als anys 70 més o menys del s. XX, es contractaven músics de fora per a les festes locals. És ben simptomàtic que Mn Rullan i Mir a les seves notes sobre la vida
al Sóller de finals del XIX i principis del XX1 no cita en cap moment l’ús de les xeremies quan parla de les
tradicions musicals i festives de la vall.
És cert que, a principis del segle XX, podem trobar fotografies o postals de les festes de barriades i de
festes de bous on hi apareixen veïnats retratats amb una colla de xeremies: Tomeu Aloy, membre d’una
nissaga familiar de xeremiers coneguda com “els Llargos de Sencelles”, ens conta que devers els anys 50 i
60 venien amb son pare contractats per sonar a les festes “allotjats i mantinguts”.
Als anys 70 només arribaren a quedar dues colles o tres a tot Mallorca i, a més, aquests xeremiers no
semblaven massa disposats a ensenyar. Fins i tot, a la seva mort, solen desaparèixer els vestigis de la seva
1 Cf. A. QUETGLAS I J. C. SIMÓ (2021). El batec del poble. La vida al Sóller del s. XIX sota la visió de Mn. Rullan i Mir. Ed. El gall.
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activitat xeremiera. S’hi sumava a aquesta gelosia del mestre perquè l’alumne no el superés, la pròpia dificultat en la construcció de l’instrument: la manca de luthiers feia que els propis xeremiers fabriquessin
les seves canyetes i els seus sarrons, amb tècniques que sovint morien amb el seu fabricant. Els pilars de
la recuperació els posaren Toni Artigues2 i Joan Morey que iniciaren la renaixença d’aquests instruments
mitjançant la documentació i l’estudi de les xeremies i la seva música.
A Sóller, algunes persones interessades en recuperar l’instrument, com Tomeu Frau, posaren també la
seva part en aquest sentit. De fet, i per primera vegada, les xeremies estaven en mans de gent “amb coneixements”, i es convertiren en una mena d’icona del mallorquinisme. La recuperació cultural i la reivindicació nacional després de la dictadura varen fer que les xeremies i el flabiol es consideressin una formació
pròpia de Mallorca i diferenciada respecte a altres cultures properes.
A principis dels 80 aparegueren els primers “mestres xeremiers” amb voluntat d’ensenyar a sonar bé l’instrument. A finals dels 90 els “tallers de xeremies”, ensenyament no regulat de l’instrument, floriren com
a bolets per diferents pobles, fet que es donà també a Sóller amb l’organització de cursets d’iniciació (el
primer va ser l’any 1995) als instruments tradicionals per part de la “Federació de Música i Ball Mallorquí”. Va ser ja a principis del s. XXI que s’obrí l’aula de música popular al Conservatori de Palma on s’hi
inclou l’ensenyament de l’instrument.
Pel que fa a noms propis a la nostra ciutat, abans de l’aparició dels Xeremiers, grosso modo, podem presentar el següent catàleg, extret d’una sèrie d’articles publicats a la premsa local sollerica fruit de la tasca
de recerca feta per en Joan Marroig a partir de les informacions aportades per Paula Croix, Toni Genovart
i la família Magraner:
Francesc Grau Coll. Es pot dir que és el primer xeremier “solleric” de qui en tenim referències.
Va néixer a Santa Eugènia el 1852 i morí a Sóller el 1941. Va venir a Sóller vidu l’any de “sa grip”3,
ja que la seva filla, Maria Grau Mascaró, casada amb Andreu Fuster Garí, residia a Sóller. Feia
l’ofici de carreter a una agència i repartia sobretot a les fàbriques de teixits locals. L’amo en Francesc també va fer de pastor, com la majoria de xeremiers de l’època, i les xeremies les va portar de
Santa Eugènia. Després les va vendre o regalar a l’amo en Biel Vila. Vivia al carrer de Sant Nicolau
i sabem que tocava a la sortida de la missa dels diumenges per recaptar doblers per a l’hospital. No
tenia flabioler, i per tant no formà colla.
Joan Mas Frau, “es Pagès”. Va néixer a Maria de la Salut l’any 1890. La seva filla, Joana Mas, “sa
madona des camp den Bascós”, ens conta que son pare, ja de ben jovenet, anava a sonar per les
festes del Pla de Mallorca. També va anar a “fer les amèriques” i se’n va dur amb ell les xeremies.
Tornà d’Amèrica per fer el servei militar i després va passar a viure a Sóller amb una germana
seva. Va comprar la finca de Can Morey, i aleshores encara vestia a l’ample i, per això, li deien “es
Pagès”. Se li atribueix l’autoria de la peça musical “jota de Can Tamany”, que es sona amb molta
emotivitat el matí del dia del Firó, durant l’ofrena de flors que es fa al monument dels herois de
l’11 de maig de 1561. L’agrupació local “Brot de Taronger” que dirigia Gaspar Nadal, devers
l’any 1950 va enregistrar l’esmentada jota en un disc, on “es Pagès” sonava les xeremies sota la
direcció del mestre Bartomeu Noguera. També acompanyava l’agrupació quan anava a sonar pels
hotels del Port de Sóller i als seus viatges a l’estranger. No tenia flabioler i, per tant, no feia colla,
però a vegades l’acompanyava tocant el tamborino Antoni Socias (l’amo en Toni “Barbero”) que
2 Toni Artigues (1982). Xeremiers. Manual de xeremies, flabiol i tamborí. Palma. Cort. Toni Artigues i Joan Morey (1989). Repertori i construcció dels
instruments de la colla de xeremiers catalans a Mallorca. Quaderns de música, 2. UIB.
3 Pandèmia de grip, coneguda com a grip espanyola, de l’any 1918.
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també era sonador de bandúrria dels Dansadors. Les seves xeremies originals, encara les conserva
el seu besnét Pere Bernat i podrien tenir uns 200 anys d’antiguitat. Segurament és un dels instruments musicals d’aquest tipus més interessants que es conserven a Mallorca.
Pere Magraner “Coc” i Biel Vila. Sembla que es la primera colla de xeremiers a Sóller. Ambdós
eren nascuts a la Vall. Biel Vila era músic de la banda municipal de Sóller, on tocava el saxòfon i
el bombo, i tocava la guitarra a l’agrupació Dansadors de la Vall. Com a xeremier va ser iniciat per
l’amo en Joan “Pagès” (es conserven fotos d’ells dos tocant plegats). En Pere Magraner “Coc”, era
el flabioler i també tocava el llaüt a la mateixa agrupació. Pel que fa a la colla de xeremies, es limitaven més que res, a sonar dins l’entorn dels Dansadors (espectacles, hotels, estranger...) i no tant
com a xeremiers “de poble”. Conten que l’amo en Biel, al començament, tenia “problemes” amb
les canyetes (canya de doble pala, tipus oboè, que va al grall) però que va arribar a fabricar-les i
fins i tot va mostrar a fer-ne a qui li ho demanava. L’any 1985, l’ajuntament de Sóller els va retre un
homenatge amb motiu dels 50 anys de la seva dedicació a la música folklòrica. També en 2002 els
xeremiers de Sóller li feren un homenatge i el 2004, en el marc de “Sa Mostra”, reberen el premi
“Bartomeu Ensenyat”. Com anècdota, contaven que tots dos van participar a Raixa en el rodatge
del film “Bearn” i asseguren que passaren quatre dies “vestits de pagès i amb una ximbomba a la
mà”.
Tomeu Frau i Pere Magraner “Coc”. Pere Magraner “Coc” continuà la tradició xeremiera fent
colla amb Bartomeu Frau que s’inicià sonant les xeremies d’Es Pagès. En Tomeu, en els seus
començaments com a xeremier, anava a visitar els xeremiers “vells” de l’illa, com l’amo en Toni
Blanco, en Pep Camps de Son Roca, en Toni Fiol, els Llargos, etc. Devers l’any 1980, va començar a construir xeremies i la productora local “Wilma” en va enregistrar un documental on en
Tomeu en feia una al torn. De l’any 1985 hi ha un disc enregistrat de la trobada de xeremiers a
Manacor, on hi figuren dues peces sonades per ells dos (“Mateixa” i “Per tocar caminant”). Participaven com a colla a les festes locals.
Tomeu Frau i Toni Riutort. Una vegada que l’amo en Pere “Coc” ho deixà, Bartomeu Frau fa colla amb en Toni Riutort com a flabioler. En Toni, sonador amb sòlida formació musical, transcriu

Curset de xeremies realitzat
el 1997 a Sóller
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Reunió de constitució de
l’associació Xeremiers de
Sóller (2002)

la partitura la “jota de Can Tamany” de l’amo en Joan “Pagès”, que prèviament en Pep Fortesa
havia recuperat a partir d’un disc del grup solleric, Brot de Taronger, i que en Toni Riutort mateix
sonà per primera vegada al Monument, substituint una peça que es tocava amb trompeta i que poc
tenia a veure amb el Firó. Feren també de colla del poble.
Toni Frau i Pep Fortesa. Potser sigui la darrera colla tradicional sollerica. Nascuda dins l’entorn
de l’agrupació Aires Sollerics. Durant quasi una dècada feren colla, sonant a festes, investidures
de Valentes Dones, Firó, etc. També sonaren, als seus inicis, amb els xeremiers de Sa Garriga, primer grup de xeremiers a Mallorca. En Pep, devers l’any 1980, va sonar el flabiol i tamborino amb
els cossiers sollerics, amb motiu del seu intent de recuperació, que només durà dos anys. En Toni
Riutort a vegades també s’afegia a la colla amb el flabiol.
Als darrers anys del segle XX, el grup Aires Sollerics, al voltant del seu 30è aniversari, comença a organitzar cursets d’iniciació a les xeremies i al flabiol sota els auspicis de la Federació de Música i Ball Mallorquí,
de la qual era president el solleric Guillem Bernat, director d’Aires Sollerics. Aquests cursets se solien fer
a l’estiu i varen comptar amb mestres ja consolidats dins el món xeremier, com en Joan Campaner i en
Miquel Bennàssar, de Sa Pobla, que varen impartir els seus coneixements als músics sollerics.
És així que comencen a sorgir persones que coneixen i conreen aquests instruments, que assisteixen als
cursets i comencen el seu camí com a xeremiers o flabiolers. L’any 1999, fruit d’un d’aquests cursos, es
comença a parlar d’assajar junts, d’oferir-se per sonar a les festes i de fer altres activitats. En aquests moments l’Ajuntament de Sóller encara opta per continuar contractant colles foranes, com feia abans, per als
seus actes. Per això, distintes persones es plantegen canviar aquesta tendència i constituir una associació
cultural sense ànim de lucre.
En desembre de 2001, doncs, neix l’associació Xeremiers de Sóller, la primera d’aquest tipus legalitzada
i constituïda com a tal. El primer director va ser en Pep Fortesa Colom que també va fer de mestre els primers temps i el seu primer president fou Joan Marroig ‘Piu’.
De fet, l’acta constitucional aprovada pel govern està datada el 14 de gener de 2002 i hi figuren com a
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junta inicial els següents: President, Joan Marroig Samper; Secretari, Josep Fortesa Colom i vocals, Marc
Boter Castanyer, Tomeu Amengual Forteza i Francesc Xavier Forteza Coll.
En aquesta acta fundacional ja es marquen el que seran els propòsits i fites de l’associació Xeremiers de
Sóller: realització d’activitats en defensa del folklore, la música i la cultura mallorquina, promocionar i
defensar els instruments populars (xeremies, flabiol i tamborino), fomentar la presència d’aquests instruments en les distintes manifestacions culturals i promocionar i fomentar la formació musical en aquests
instruments sobretot entre el jovent.
Tot i haver-se constituït com a associació, els primers membres dels Xeremiers de Sóller continuen assistint a cursos organitzats per l’Escola de xeremiers de Palma, d’on prenen el model del que haurà de
ser l’escola sollerica d’aquests instruments. A més, els Xeremiers de Sóller, després de la seva fundació
decideixen formar part de la Federació de Música i Ball Mallorquí, essent el primer grup xeremier que
formà part de la Federació.
D’entrada, i com a resultat d’aquells cursos, els xeremiers sollerics es plantegen, a diferència de l’escola de
Palma, mantenir l’afinació tradicional en Do sostingut, en lloc del Do natural que usen a Ciutat per tal de
poder-se conjuntar amb altres instruments.
Aviat, doncs, juntament amb el desig d’expandir el coneixement i l’ús de les xeremies, comença a prendre
força la idea de fer una formació de conjunt o banda de xeremies, seguint l’exemple de l’escola de Ciutat.
Així, amb idees renovades i clares, comencen els cursos oferts per la nova associació que es fan a Can Dulce (Associació Sollerica de Cultura Popular). Els Xeremiers de Sóller, en aquests inicis, compten amb uns
deu components que s’impliquen en les festes de Sóller i on s’hi van incorporant progressivament: ofrena
de flors, pujada de la bandera dels pagesos i distints actes del Firó, així com també participen a distintes
festes de barriades, com els Estiradors, L’horta, Alqueria del compte.... Després participaran també a
altres festes locals com Sant Antoni i Sant Bartomeu i, poc a poc, es faran imprescindibles en el cicle festiu
de tot l’any. A l’assemblea ordinària del 27 de gener de 2003 s’aprova la creació de la Banda de Xeremiers
dins de l’Associació de Xeremiers de Sóller, i en juny de 2003 ja signen un conveni amb l’Ajuntament de
Sóller per la seva col·laboració a les festes de la ciutat.

Curset de xeremies realitzat a Can Dulce el 2003.
Organitza FMBM. Professor, Tomeu Marroig.
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Firó 2017

Alhora, el grup recent format continua organitzant classes magistrals amb primeres figures del món de
les xeremies i el flabiol: Pep Toni Rubio o Teodor Salvà hi figuren entre ells. També s’organitzen cursets
d’estiu que servien d’iniciació a nous músics, on varen donar classes Tomeu Piu, Tomeu Amengual, Pep
Fortesa i Jeroni Rullan. A Sóller, Bartomeu Marroig ‘Piu’ comença a fer classes de forma estable a Can
Dulce i per això es deixen d’organitzar les classes magistrals i els cursets d’estiu de xeremies i flabiol. El
llegat d’en Tomeu ‘Piu’ serà recollit per na Paula Nigorra que continuarà després les classes a Can Dulce
fins l’actualitat. I, per estendre encara més el món de les xeremies, els Xeremiers de Sóller seran els primers en fer una pàgina web i un fòrum sobre el món dels xeremiers amb gran participació i que fomentava
el diàleg, de vegades polèmic, sobre diversos temes relacionats amb l’ús i característiques de l’instrument.
Com a línia d’actuació, podem dir que els Xeremiers de Sóller es situen en una postura intermèdia entre
la tradició més purista de l’instrument i la via més innovadora. El grup solleric fa una anàlisi d’ambdues
postures i agafa un camí propi que els caracteritza des del seu origen. Des del punt de vista tradicional,
respecten la morfologia dels instruments antics, les peces interpretades i el tipus de repertori emprat. Però
això ho fan introduint la interpretació en grups amplis, a més de seguir amb la tradició de les colles (grup
de xeremier i flabioler).
En aquesta recerca d’un camí propi, opten per la formació de banda, assumint el repte d’equilibrar el so,
per tal de superar els problemes d’afinació que es produïen quan dues o més colles volien tocar juntes
o per estructurar peces de forma més estable, concretar ritmes i temps, i conjuntar la interpretació del
repertori a l’ús. També, com a innovació, s’hi afegeix el bombo i la caixeta que, tot i no ser propis de les
formacions tradicionals mallorquines, s’incorporen com un instrument més al grup per tal d’incrementar
l’estabilitat rítmica del repertori, tot respectant la fesomia tradicional dels dos instruments.
Aquesta formació de banda, que millora la creació d’un ambient festiu i també fomenta la varietat musical,
va obtenir crítiques per part dels sectors més puristes i, no obstant això, els Xeremiers de Sóller sempre
han incidit en l’estructura de colla, combinant ambdues formacions: la colla i la banda. De fet, el grup solleric mai no ha abandonat la pràctica de l’instrument en colla i fins i tot l’han fomentada en determinades
ocasions, com ara en la investidura de les Valentes dones de Sóller. A més, han investigat en formacions ja
perdudes, com la colla de tres quartans o tres quartans de colla.
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En aquesta mateixa direcció, els Xeremiers de Sóller també desenvoluparan una intensa tasca de luthiers
o fabricants d’instruments. Així, es farà molt conegut el taller de xeremies d’en Joan Marroig ‘Piu’ i el taller
d’instruments de percussió d’en Tomeu Amengual. Aquesta professionalització en la construcció d’instruments fa que millori sensiblement l’afinació i el resultat musical del conjunt: xeremies i flabiols poden
sonar juntes sense que pateixi l’afinació. La seva feina com a luthiers ha fet arribar les seves obres a distints
indrets: Sa Pobla, Palma, Llucmajor, aMallorca; Centre Artístic Tradicionarius i Vilanova i la Geltrú, a Catalunya i fins hi tot hi ha instruments creats per l’artesà Joan Marroig ‘Piu’ a museus de Txèquia, Ourense,
País Basc o Alemanya.
Un cop establertes totes aquestes bases, els Xeremiers de Sóller comencen a sortir de la Vall de Sóller,
no només a altres punts de l’illa, sinó també fora d’aquesta, la qual cosa suposa una externalització de la
cultura i la música mallorquina. Així doncs, els Xeremiers de Sóller comencen a viatjar portant les seves
músiques per tot arreu.
Heus ací les participacions a festivals fora de Mallorca dels Xeremiers de Sóller fins a dia d’avui:
15/08/2006 a 20/08/2006 Terranova del Pollino (Itàlia): Terranova Folk Festival.
12/10/2006 a 15/10/2006 Balingen (Alemanya): Sackpfeifen in Schwaben 2006.
15/08/2007 a 20/08/2007 Tapia de Casariego (Astúries): XI Festival Interceltico d’occidente.
21/09/2007 a 24/09/2007 Barcelona (Catalunya): Festes de La Mercè 2007.
29/08/2008 a 01/09/2008 Izmir (Turquia): Festival de música i dansa d’Izmir.
10/08/2009 a 16/08/2009 Glasgow (Escòcia): Piping Live 2009.
15/10/2009 a 18/10/2009 Balingen (Alemanya): Sackpfeifen in Schwaben 2009.
29/04/2010 a 02/05/2010 Balingen (Alemanya): Volkstanzfestival de Balingen 2010.
10/08/2010 a 15/08/2010 Glasgow (Escòcia): Piping Live 2010.
28/01/2011 a 30/01/2011 Barcelona (Catalunya): Festes de Sant Antoni a Gràcia.
24/09/2011 a 25/09/11 Tarragona (Catalunya): Festes de Santa Tecla.
07/06/2012 a 10/06/2012 Coruxo (Galícia): Galicia nas terras da gaita.
22/08/2012 a 26/08/2012 Strakonice (Txéquia): XX FestivaI internacional Strakonice.
17/10/2012 a 22/10/2012 Balingen (Alemanya): Sackpfeifen in Schwaben 2012.
8/11/2012 a 11/11/2012 Manresa (Catalunya): 15a Fira Mediterrénia de Manresa.
11/08/2013 a 17/08/2013 Glasgow (Escòcia): Piping Live 2013.
15/11/2013 a 17/11/2013 Oviedo (Astúries): XI Festival Xácara 2013.
19/06/2014 a 23/06/2014 Schelife (Alemanya): VII Dudelsackfestival Schleife.
24/07/2015 a 25/07/2015 Vigo (Galícia): Festa cultura de Vigo / Noite internacional do Miño.
15/10/2015 a 18/10/2015 Balingen (Alemanya): Sackpfeifen in Schwaben 2015.
08/08/2016 a 14/08/2016 Glasgow (Escòcia): Piping Live 2016.
26/05/2017 a 28/05/2017 Colombiéres sur Orb (França): Arc nord Mediterranea.
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05/12/2017 a 07/12/2017 Béziers (França): Arc Nord Mediterranea.
23/02/2018 a 25/02/2018 Sète (França): Arc Nord Mediterranea.
25/03/2018 a 01/04/2018 Escale a Sète 2018 (França): Arc nord Mediterranea.
05/12/2018 a 06/12/2018 Pezenas (França): Arc nord Mediterranea.
22/06/2018 a 24/06/2018 Saint Flour (França): Arc nord Mediterranea.
28/06/2019 a 01/07/2019 Villegailhenc (França): Arc nord Mediterranea.
28/08/2021 Castelo de Monterrei (Ourense): XXXVI Xuntanza Internacional de Gaiteiros.
Un abans i després en la formació sollerica va ser l’actuació al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona
el 2011: la seva presentació en aquest temple de la cultura tradicional catalana va ajudar a marcar camins
i a prendre també com a fonamental el fet d’exportar la nostra cultura des d’aquest punt de vista, sovint
diferencial, de la música de xeremies, de vegades compartit amb cultures que semblen llunyanes. Allà es
va presentar el primer CD dels Xeremiers de Sóller.
És, també, a partir de l’interès mostrat per algunes persones de procedència alemanya que s’explica el
gran nombre de participacions dels Xeremiers de Sóller a Balingen. La ciutat de Balingen (Baden-Württemberg), doncs, és significativa en aquest progrés del grup solleric, ja que es tracta d’una associació
d’aquelles contrades que vol recuperar un instrument, la cornamusa, també en vies de desaparició. Amb
aquesta idea organitzen a la ciutat alemanya una trobada on es reuneixen tot tipus de cornamuses, trobada
que donarà idees als músics sollerics que hi participen, per poder fer quelcom de semblant a Sóller. A
Itàlia, d’altra banda, on no hi havia un repertori establert, sinó que predominava la improvisació, els xeremiers hi troben camins per fer concerts més estructurats.
Com a fruit de les trobades internacionals, podem constatar que a Escòcia, durant les diverses participacions al Piping Live, els Xeremiers de Sóller varen aprendre la importància de l’afinació com a grup i que
aquesta ha de ser constant durant tota una actuació. Per tant es varen acostumar a aturar tantes vegades
com fos necessari entre peça i peça per comprovar i rectificar, en cas necessari, l’afinació de les xeremies.
Fou especialment emblemàtica la participació a la ciutat de Sète amb el projecte anomenat ‘Arc nord Mediterranea’ que tenia una durada del 2017 al 2019 i del qual formaven part els Xeremiers de Sóller. Aquest
projecte estava finançat amb fons de l’euroregió i fou creat per un grup d’Occitània (‘Mar i muntanya’) i
hi participen grups de Catalunya, Mallorca i Calàbria. El projecte exigeix que s’usi la cornamusa i un altre
instrument propi de cada zona (el flabiol i tamborino en el cas solleric) i la finalitat és l’intercanvi cultural
i musical de tota la regió. Dins aquest projecte, va néixer la idea de fer arribar de nou el vaixell que unia
ambdues ciutats (Sóller i Sète), idea que va tenir un començament on, de forma molt emotiva, es va arribar
a interpretar l’Havanera Sollerica en l’actual mercat del peix on, antigament, arribaven les taronges solleriques. Aquest projecte es va veure interromput per la pandèmia del COVID-19.
En aquestes trobades i festivals internacionals els Xeremiers de Sóller han volgut deixar constància que,
sovint la música dels seus instruments es fa servir per acompanyar el ball popular. És per això que en
determinades ocasions han anat acompanyats de balladors d’Aires Sollerics i d’Estol de Tramuntana que
han mostrat els balls alegres i sovint improvisats que s’interpreten al ritme de les xeremies.
El fet, doncs, de descobrir que la música de xeremies i flabiols pot agradar fora de Mallorca, se suma al
reconeixement del públic solleric que mostra la seva sorpresa i admiració a cadascuna de les seves actuacions i que valora l’alt avenç en qualitat dels Xeremiers de Sóller. Aquest fet ha esperonat els membres de
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l’associació a cercar noves fites i compromisos amb l’expansió de l’instrument i la seva didàctica.
Així, a nivell local, els Xeremiers de Sóller han estat compromesos amb la cultura mallorquina sempre que
hom els ha requerit la seva participació. En aquest sentit, han intervingut en les múltiples trobades de gegants arreu de Mallorca (on ja hi participaven fins i tot abans de la constitució de l’associació), a diverses
trobades de xeremiers i a diverses festivitats emblemàtiques com ara, la Beata de Palma o de Sta. Margalida.
A Sóller, la seva implicació en la festa els ha fet imprescindibles en les Fires i Firó del mes de maig, essent
membres del col·lectiu de pagesos d’aquesta festa des de 2006. Els Xeremiers de Sóller participen anualment en l’ofrena de flors, pujada de bandera de pagesos, investidura de les Valentes dones, ofrena al
monument i missa de can Tamany, vetla d’armes, distintes batalles del Firó i la tornada de la Verge de la
Victòria a l’hospici. També han estat part activa en la recuperació dels caparrots als quals acompanyen el
dissabte de la Fira de maig, des del moment de la seva incorporació a la festa. Els Xeremiers de Sóller han
contribuït, sens dubte, a millorar la coordinació i organització dels distints actes de les festes de la Fira
i el Firó, però també intervenen a les ballades populars de la Fira i Sant Bartomeu i a altres festes locals
(Sant Antoni, Sant Joan, Sant Pere, etc.). A més, han estat presents a les distintes edicions del Concert de
Sta. Cecília que anualment organitza Joventuts Musicals de Sóller, al concert de nadales que s’organitza
anualment a la Parròquia de Sant Bartomeu i també al Festival d’havaneres que s’organitza periòdicament
al Port de Sóller. Així mateix, els Xeremiers de Sóller varen participar a les darreres edicions del Festival
internacional folklòric de Sóller, ‘Sa Mostra’, convidats pel grup amfitrió, Aires Sollerics.
Com a grup que intenta divulgar i afavorir la participació entre diversos grups i escoles, varen organitzar
les Trobades de xeremiers, que ja han arribat a quinze edicions. En aquestes trobades, úniques pel que fa
al seu objectiu i que han tingut una continuïtat en el temps, es fan diversos actes entre els quals destaca la
desfilada de tots els participants pels carrers de Sóller difonent el caràcter festiu i d’intercanvi que pretén
aquesta trobada. A més, la jornada finalitza amb l’actuació al cadafal de la plaça amb peces interpretades
per cada escola de xeremiers que hi participa i es fa un reconeixement de mèrits a persones distingides
dins el món dels xeremiers.
Des del principi, a partir dels arranjaments d’en Pep Forteza sobre peces tradicionals, els Xeremiers de
Sóller es plantegen com a fita nova explorar el mestissatge de la seva formació amb d’altres tipus de conjunt musical. Així es comencen a incorporar instruments de banda a alguns dels concerts, essent el pri173
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mer grup d’aquest tipus que farà concerts amb instruments de banda. Amb el temps, hi haurà diverses
col·laboracions amb distintes bandes de música mallorquines: ja no es tracta de combinar instruments
diversos sinó d’interpretar peces originals o arranjaments per a banda de música i banda de xeremiers.
En aquest sentit es va fer una primera col·laboració amb la Banda de Música de Pollença, el 26 de juliol
de 2016, sota la batuta del director Vicenç Fontelles, on es va estrenar la versió per xeremies i banda del
pasdoble “Sulyar” del compositor, i membre dels Xeremiers de Sóller, J.V. Franco Landete, “Xevi”. El 7
de maig de 2017, col·laboraren amb la Banda de Música de s’Almudaina (Palma), essent el seu director
Antoni Aznar, i interpretant, a més de “Sulyar”, dos arranjaments de peces tradicionals del compositor
algaidenc Biel Oliver “Torres”. També varen col·laborar amb la Banda de Música Municipal de Sóller,
amb Joan Enric Vercher a la batuta, el 25 de novembre de 2017, i amb la Unió Musical de Marratxí, amb
el director Silverio Duato, l’11 de Març de 2018. Fruit d’aquest darrer concert, va sortir una segona collaboració amb la Unió Musical de Marratxí el 17 de Març de 2019 on varen estrenar “Ressons des Call”,
una obra descriptiva i inspirada en la història dels xuetes mallorquins. Aquesta obra va ser un encàrrec
de la Banda Municipal de Marratxí al compositor J.V. Franco Landete, “Xevi” i aquest li la va dedicar a la
comunitat xueta de Mallorca i en especial a en Pep Fortesa Colom.
També faran moltes col·laboracions combinant conjunt de xeremies i flabiols amb instruments de la tradició popular: en aquest sentit, seran freqüents les actuacions i col·laboracions conjuntes amb el grup Aires Sollerics. També en 2010 es farà una col·laboració alhora que trobada amb el francès Gilles Chabenat,
un dels millors intèrprets de viola de roda.
En els darrers anys hi ha hagut una significativa proliferació de bandes de xeremiers arreu de Mallorca,
degut a la demanda que tenen aquestes formacions, cosa que ha fet que els Xeremiers de Sóller hi tinguin
menys cabuda en altres localitats on ja disposen del seu grup, fet semblant al que va passar a Sóller a
començament de segle on altres formacions que hi acudien es varen veure desplaçades pels Xeremiers
de Sóller. El grup ha optat, doncs, per ampliar la seva activitat i ha dissenyat uns concerts didàctics on es
fa pedagogia del instruments i de les seves possibilitats tímbriques i d’unió entre ells i amb altres instruments, així mateix, també es fa un recorregut històric sobre l’instrument i les seves arrels i evolució.
També es va començar a organitzar, seguint l’exemple vist a altres països, un Festival Internacional de
Xeremies que va anar des de 2015 a 2018 i que es va veure interromput per la pandèmia del COVID-19
en 2019. S’hi han fet, doncs, dues edicions del Festival, dissenyat, en principi, per ser triennal.
Pel que fa al repertori, a més del tradicional de Mallorca per a aquests instruments, els Xeremiers de Sóller
han explorat nous repertoris amb músiques de fora de Mallorca i amb composicions pròpies: s’hi han
incorporat músiques compostes per Tomeu Marroig (Ball de caparrots i la música de Som Solleric), Xevi
Franco (Jota des Barrut, Jota des Xuetes, Jota des Bandolers i Trabucaires, Jota de ses Pageses, Bolero de
Biniaraix) i Pep Toni Jaume (The Wellington’s Cone, peça d’inspiració celta).
Pel que fa als enregistraments, compten amb un CD gravat en 2009, amb el títol: “Xeremiers de Sóller
en directe”, una col·laboració amb els xeremiers de Sa Pobla (XIII i XIV Trobada de Xeremiers de Sa
Pobla), amb l’enregistrament d’una peça (No en volem cap) i una altra col·laboració amb el grup Aires
Sollerics al seu doble CD “Sons de la Serra”, amb les peces, Bolero de Sta. Maria i Sa Calistrona. Darrerament compten amb un altre CD gravat el 2021 amb el títol: “20 anys en un dia, a la lluita xeremiers!” amb
diverses aportacions dels xeremiers a la festa del Firó de Sóller.
Una problemàtica constant per als Xeremiers de Sóller ha estat el lloc d’assaig, atesa la particularitat dels
instruments i la quantitat de membres que s’hi reuneixen. Així, el grup ha passat per diversos llocs d’assaig (Can Dulce, la fàbrica de Can Puig, l’edifici de les Escolàpies o un olivar propietat d’en Rafel Crespí).
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Finalment, varen començar a tenir com a local permanent el C.P. Victòria de Sóller, gràcies a la comprensió i acollida dels diferents rectors de Sóller, arribant a firmar un conveni en temps de Mn. Marià Gastalver. El fet de poder disposar del C.P. Victòria ha permès als Xeremiers de Sóller poder créixer com a grup
i disposar d’un lloc adient per una formació amb característiques tan peculiars com les dels xeremiers.
Al llarg de vint anys, són moltes les persones que han col·laborat amb els Xeremiers de Sóller des de distints àmbits, cal destacar que, des de 2007, hi ha hagut una gran documentació fotogràfica i audiovisual
gràcies a la tasca duta a terme per n’Antonia Ribot, que ha arribat a crear un gran arxiu documental d’imatges, que serà objecte d’una exposició futura d’aquests documents visuals a Sóller.
Els membres dels Xeremiers de Sóller durant aquests vint anys han estat:
Perrine Alsina, Nicolau Amengual, Tomeu Amengual, Pep Bauzá, Pere Bernat, Marc Boter,
Adrià Bover, Àngel Bujosa, Pilar Calafell, Maria Caro, Pere Casesnoves, Pere Coll, Magdalena Deyà, Joan Estarelles, Cristina Fiol, Maria de Lluc Fiol, Aina Font, Miquel Font, Guillem Fortesa, Pep Fortesa, Xavier Fortesa, Lluc Forteza, Xisco Forteza, Xevi Franco, Tomeu
Frau, Toni Frau, Joan González, Vicenç González, Pep Toni Jaume, Maria de Lluc López,
Andreu Magraner, Joan Marqués, Joan Marroig, Tomeu Marroig, Martí Munar, Aina Nigorra, Paula Nigorra, Adrià Oliver, Pere Pérez, Xesc Pérez, Úrsula Pomar, Bàrbara Ribas,
Antonia Ribot, Biel Riera, Josep Ripoll, Toni Riutort, Ramón Rullan, Tere Sebastià, Guillem Serrano, Beatriu Servera i Sinto Vicens Abad.
En el transcurs de la VIII Trobada de Xeremiers de Sóller (2012), l’associació de Xeremiers de Sóller va
anomenar na Cassandre Balosso-Bardin, sòcia d’honor dels Xeremiers de Sóller. Es tracta d’una etnomusicòloga coneguda en el món de les cornamuses arreu d’Europa, que va recalar a Mallorca durant bona
part del 2011 i del 2012 per elaborar una tesis doctoral sobre la cornamusa mediterrània: “ses Xeremies”,
i per això va assistir a molts assajos i actes que els Xeremiers de Sóller varen efectuar en aquest període
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de temps, aportant la seva visió del món xeremier i recopilant informació pel seu estudi. Na Cassandre va
composar i dedicar una peça a en Guillem Serrano i n’Antonia Ribot: “Scottische Serrano”, peça que va
regalar als Xeremiers de Sóller.
El llistat dels membres que han passat pels diferents càrrecs de l’associació durant aquests primers 20
anys4 és el següent:
PRESIDENTS
Joan Marroig Samper “Piu” 2002 – 2007
Andreu Magraner Brunet 2007 – 2014
Pep Toni Jaume Albertí 2015 – 2018
Guillem Serrano Gual 2019 –
VICEPRESIDENTS/ES
Bartomeu Amengual Forteza 2002 – 2007
Joan Marroig Samper “Piu” 2007 – 2014
Maria Magdalena Deyà Miró 2015 –
SECRETARIS/ES
Cristina Fiol París 2002 – 2009
Maria de Lluc Fiol París 2009 – 2014
Bàrbara Ribas Matas 2014 – 2018
Maria Magdalena Deyà Miró 2018 – 2019
Pep Toni Jaume Albertí 2019 –
TRESORERS/ES
Josep Fortesa Colom 2002 – 2007
Maria Magdalena Deyà Miró 2007 – 2012
Xesc Forteza Coll 2012 –
DIRECTORS
Pep Fortesa Colom 2002 – 2014
Xesc Forteza Coll 2014 - 2015
Pep Toni Jaume Albertí 2015 – 2019
J.V. Franco Landete “Xevi” 2019 –
SOTSDIRECTORS/ES
Bartomeu Amengual Forteza i Bartomeu Josep Marroig Pujol 2003 – 2014
Pep Toni Jaume Albertí 2014 - 2015
Pilar Calafell Vert 2019 -

4 Des de gener de 2018 a octubre de 2019 hi va haver una junta gestora formada per: Maria Magdalena Deyà Miró, Pilar Calafell Vert i Josep Fortesa Colom.

