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S’Estol entre músics, un concert-fusió, únic i irrepetible, d’estils musicals (pop,
rock, jazz, clàssic, folk, etc) versionant temes de S’Estol.
Més de 200 músics i cantants col·laboraran perquè aquest concert faci història.

S’Estol entre músics és l’acte que tanca el cicle d’activitats que S’Estol des Gerricó ha anat
duent a terme al llarg d’enguany per tal de celebrar el 50è aniversari de la seva creació.
Han estat quatre els actes realitzats, cadascun d’ells centrat en un objectiu principal. El
primer era el reconeixement a tota la gent que ha passat per S’Estol al llarg de la seva
història; el segon, la festa del ball popular tradicional, a la qual S’Estol s’hi ha dedicat de
valent, i ja era l’estiu quan també va voler fer presents les Mostres que han format part de
la seva història.
Finalment, S’Estol ha volgut que fos la música la protagonista del darrer acte, i per això va
pensar en convidar a tots aquells músics de Felanitx, el seu poble, fossin de l’estil que
fossin, per a fer un concert tots junts. La condició era que havien d’interpretar una peça
de les que figuren en el repertori de S’Estol, fent els arranjaments necessaris perquè
s’adaptassin a l’estil de cadascú. I si volien, els músics de S’Estol podien participar i sonar
amb ells. Si a la primavera va convidar a ballar, ara el que es vol és fer música, la seva
música concretament, amb la resta de músics de Felanitx.
Quan el grup es va posar a organitzar-lo, de tot d’una es va veure clar quin dia havia de
ser: el 22 de novembre, Santa Cecília, patrona de la música. També sabia què es pretenia
fer, quin era el seu objectiu principal: que el seu repertori fos interpretat per altres mans,
per altres músics, per altres sensibilitats musicals, que fessin sonar la “seva” música d’una
altra manera, creativa, original, inaudita (en el sentit estricte de la paraula). Els va semblar
una idea molt nova, divertida i atractiva, un experiment únic. S’ha de dir que la proposta
va ser molt ben rebuda, i que tots els grups convidats (26 en total, des de solistes fins a la
Banda de Música de Felanitx) s’hi varen voler afegir tot d’una, sense dubtar-ho un
moment i de manera completament altruista.
Serà, per tant, un macro-concert on se podran escoltar les peces que interpreta S’Estol
(tant les de tradició popular com les de creació pròpia) en les més múltiples variants: des
de l’estil dels anys 60 de grups com Los Gitanos, posem per cas, fins al més trangressor
dels Hijos de Matxín, el rock dels Black Cats i Interminables o el plenament “verbenero”
dels Horris Kamoi... Hi haurà moments de més lirisme, aportats per les Llunàtiques, o
per solistes com Valentín Mendoza, i d’altres amb més presència de músics, com quan
cantin totes les corals amb la Banda; i així fins a completar la nòmina de 26 grups, de
tants altres estils com pugui ser el pop, la rumba o el jazz. En resum, casi tots els estils de
música en un sol concert.
La il·lusió de S’Estol és que sigui un concert únic, màgic, extraordinari...un concert que
provoqui tantes emocions –totes bones, per suposat- que sigui comentat durant molts de
dies i que sigui recordat durant molt de temps, amb gust i satisfacció.

En resum,
S’Estol des Gerricó proposa, en el darrer acte del seu 50è aniversari, un concert amb tots
els grups musicals de Felanitx, dins la seva gran diversitat, on seran interpretades les peces
del seu repertori però adaptades al peculiar estil de cadascun d’ells. Serà per tant un
concert enormement eclèctic, variat i sorprenent, on la creativitat serà l’estrella de la
vetllada. Una proposta nova, única i molt arriscada, però plena d’il·lusió i esforç. Esperar
50 anys potser haurà valgut la pena.

