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S’Estol des Gerricó, és una associació cultural felanitxera que des de 1964 es dedica a
l’estudi i divulgació de la cultura popular mallorquina, sobretot balls, músiques, instruments,
festes i indumentària tradicionals.
Com a grup de ball gaudeix de bona fama a tot Mallorca, a la resta de les illes i
gairebé a tots els indrets de l’Estat, on ha estat convidat per actuar una i altra vegada a
mostres de caire internacional o simplement a festes majors, tallers i escoles de Galícia, les
dues Castelles, Catalunya, Aragó, Astúries, País Valencià, Múrcia, Andalusia, Extremadura,
etc. I també a l’Argentina, Iugoslàvia, Tunísia i dues ocasions a França, la darrera de les
quals durant la XXXVI Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent.
Ha participat a molts de programes de ràdio i televisió de les Illes Balears, de l’Estat i
de l’estranger, entre els quals s’hi troba Radio Balear, Ona Mallorca, IB3 radio, “Gente
Joven” de TVE1 (en tres ocasions), “Punt de Ball” de Telenova (13 capítols) en dues
vegades, “Fin de año” de canal 13 de TV Argentina, Canal 4, Palma TV, en la TV
Felanitxera, i un llarg rosari d’enregistraments.
És membre de la FEAF, federació a la que
pertanyen col·lectius d’arreu de l’Estat, reconeguda a
nivell internacional per la UNESCO, i membre de la
Federació de Música i Balls Mallorquins. Ha editat tres
treballs discogràfics; el primer, un disc de llarga durada
l’any 1979, i dos CD’s: s’Estol, Felanitx i Mallorca
l’any 1995, i s’Estol: nou de trinca l’any 2004, coincidint amb el seu 40è aniversari. També
ha participat en enregistraments col·lectius de música tradicional a l’estat espanyol.
A Felanitx, des de fa molt d’anys, anima les ballades
populars de les revetlles de Santa Margalida i Sant Agustí i de
tan en tant organitza mostres de balls populars. També té cura de
la festa de Sant Antoni, el concurs de betlems, i membres
d’aquest col·lectiu són els responsables les danses tradicionals
de Sant Joan Pelós i dels Cavallets.

El seu repertori es nodreix de jotes, boleros, fandangos, mateixes, tonades i cançons
populars. Cal esmentar el treball fet per a la recuperació del ball i la música del fandango i la
gran popularitat aconseguida per la “Mateixa Felanitxera”. La majoria són temes populars,
però també han incorporat obres escrites pels propis músics de s’Estol, sobre tot en el darrer
treball discogràfic, en què les músiques són totes de creació pròpia.
Els instruments són molts i variats: guitarra, guitarró, violí, llaüt, bandúrria, flabiol, i
tot tipus de percussió per acompanyament com xorrec, ossos, tambors, castanyetes,
ximbomba, culleres, etc. Tamborino, flabiol i xeremia són els propis de la seva colla de
xeremiers que en ocasions acompanyen al grup.
Aquesta associació realitza mostres de ball (amb la indumentària tradicional
mallorquina),

ballades

populars,

recitals,

mostres

d’indumentària,

exposicions

d’indumentària, “tallers” de jotes, boleros, mateixes, fandangos, i d’instruments populars.

Recitals

Mostres de música, balls i indumentària de Mallorca

Ballades populars

S’Estol des Gerricó compta amb un repertori de més de quaranta músiques i dances,
està compost per uns vint-i-quatre components, deu músics i catorze balladors. El
instruments són dues guitarres, dos guitarrons, un flabiol, una bandúrria, un llaüt, un baix,
una xeremia i instruments de percussió i ritme, com poden ser tambor, xorrec, ossos,
culleres, castanyetes, ximbomba, etc. De entre els músics n’hi ha 5 que també canten. Els
balladors, 6 homes i 8 dones, dels quals n’hi ha uns quants que fa més de 25 anys que ballen,
i qualcun que en fa més de 40.
Les mostres de balls mallorquins i d’indumentària, es composen de dues parts, a la
primera es fa una mostra de balls amb la vestimenta de dia feiner o de treball al camp, i la
segona part es fa amb els vestits dels diumenges o de mudar un poc més. Abans de cada ball
es fa una sinopsi de les costums, de la vestimenta i del ball en sí, per tal de divulgar
correctament la cultura popular mallorquina.

Músics:
Adrover Tirado, Andreu

Guitarró i veu

Adrover Tirado, Francisca

Guiterra i veu

Cons Teixidó, Mª Rosa

Guiterra i veu

Julià Andreu, Jaume

Flabiols

Martínez Puigrós, Ricardo

Bandúrria

Martínez de la Torre, Paula

Violí

Mascaró Cabrer, Maria

Veu i percussions

Ramón Ramón, Nicolás

Guitarró i triangle

Rosselló Nadal, Antoni

Llaüt

Vaquer Vadell, Lluís

Baix i llaüt

Colla de xeremiers:

Fiol Mestre, Miquel

Xeremia.

Julià Andreu, Jaume

Flabiol i tamborino.

Balladors:
Andreu Estelrich, Francisca
Andreu Roman, Miquel
Julià Andreu, Apol·lonia Mª
Julià Maimó, Miquel
Manresa Socias, Tomeu
Obrador Gomila, Margalida
Oliver Rosselló, Mª Agnès
Ortega González, Antonio
Rotger Mas, Maria
Rotger Vidal, Apol·lonia
Suñer Pérez, Jordi
Suñer Pérez, Joan
Sureda Ramón, Margalida
Veny Obrador, Francisca

Per més informació visitau la nostra pàgina web: http://www.estoldesgerrico.com

