S’ESTOL DES GERRICÓ
S’Estol des Gerricó és un grup de música i ball tradicionals mallorquins,
fundat a Felanitx l’any 1964, i que durant 50 anys, fins avui, ha treballat
per mantenir i difondre els balls i les músiques de rel tradicional de
Mallorca. Actualment el grup està format per nou músics i quinze
balladors, alguns d’ells amb més de 25 anys de pertinència al grup.
Al llarg de la seva història, S’Estol des Gerricó ha anat evolucionant en
consonància amb els canvis que la societat ha viscut respecte al seu
àmbit d’actuació. Així, si en un principi la seva principal activitat eren
actuacions en llocs turístics (sense deixar de banda, però, les vinculades
a les festes tradicionals i als diversos actes socials del poble), a partir de
la dècada dels anys 80, a més d’una important tasca d’ensenyament
dels balls tradicionals, el grup es va anar abocant cap a les ballades
populars, fent un canvi en el concepte d’espectacle i de balls de
coreografia tancada i fixa que fins aleshores havia prevalgut. Així, els
seus balladors ajudaren a fer que el ball fos més assequible, fent-lo obert
i participatiu per al poble. S’ha de remarcar que des del seu naixement,
S’Estol des Gerricó ha comptat amb unes referències reals i vives –
autèntiques- dels balls, de les músiques i de les indumentàries (un altre
àmbit que ha cuidat molt), ja que molts dels seus primers components,
provinents del foravila felanitxer, els havien conegut de primera mà. I així
s’han conservat i transmès dins el grup.
Fruit de l’interès, de la preparació i de l’estabilitat dels seus músics,
durant els anys 90 i fins ara S’Estol ha anat incorporant al seu repertori
moltes peces de nova creació, escrites per alguns dels seus membres, i
que gràcies a la veterania del grup s’han imbricat amb naturalitat amb
la resta del repertori de ball popular, per la qual cosa l’estil musical de
S’Estol té una gran acceptació en el món del ball tradicional mallorquí.
Els músics de S’Estol han sabut aprendre i assumir les característiques de
la música tradicional mallorquina per crear noves peces lligades al
passat però renovades per al present.
Ara, amb aquest esperit creatiu, han volgut organitzar una experiència
única, potser un poc temerària però totalment fascinant i engrescadora:
convidar al màxim possible dels músics felanitxers de tots els àmbits,
edats i categories, a interpretar una peça del repertori de S’Estol
adaptada al seu gust i estil. Els artistes convidats hi han respost amb
entusiasme, i d’aquesta col·laboració neix el concert S’Estol entre
músics.
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