LES DANSES
Els primer documents escrits de balls a Mallorca són del segle XVII. Aquest
document recull un ball de mossos al so d’instruments de l’època ( caramella i
flabiol ).
Al segle XIX i XX els balls eren populars i sempre que hi havia una celebració
tant pública com familiar , grups d’homes i dones alegraven la festa amb els
seus balls. També s’organitzaven balls durant les matances, a la recollida de
l’ametlla i l’oliva, i, també, en totes les feines relacionades amb el camp.

Podem fer dues divisions de balls :
-

Balls populars : copeos, mateixes, boleros, jotes i fandangos.

-

Danses rituals més arcaiques : cavallets, cossiers, àguiles, moratons i els
indis.

Al llenguatge popular, distingim entre ball i dansa:
-

ball

: utilitzem normalment

aquesta paraules per anomenar
els balls populars que es ballen
actualment : ball de bot, ball de
pagès, ballar boleros...
K

-

El nom de dansa : l' atribuïm
quasi sempre al que fa un grup
de

gent

no

d'una

manera

habitual sinó uns determinats
dies de l'any i que a certs
indrets de l'illa han sabut
-
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-

conservar. Aquestes formes tenen un caire més culte ja que hi ha força
diferència del ball popular a les danses de cossiers, àguiles, cavallets...

Quan parlem d’influències, podem dir tranquil·lament que les jotes, fandangos i
boleros són els balls que varen arrelar més fortament en el poble mallorquí,
d'altres danses conegudes no es varen convertir en ball popular. Aquestes
vengueren de Franca a la segona meitat del s. XIX i són el rigodon, les lanciers
(encara hi ha gent a Sóller que els recorda), el minuet, entre d' altres.
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Dansa popular de ritme ternari.
Es considera gairebé idèntica a la
mateixa.
Des del punt de vista harmònic, és
una alternança continua dels acords
de tònica i de dominant.

Encara que el seu valor rítmic es
correspon amb el fandango, té una
melodia diferent.
Quan es toca amb guitarra, guitarró,
bandúrria, violi i ferreguins, alterna
música i veu.

Una ballada per les festes de Sant Joan a
Estellencs.
Estiu any 1933

Quasi sempre es canta en català, però de
vegades inclou lletres castellanes, sovint
deformades.

És molt airosa i viva i, malgrat que durant
hores es balli amb el mateix ritme, ofereix a
les parelles la més amplia llibertat per a
desenvolupar els seus recursos.
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A Mallorca, sembla que fou introduïda pels valencians durant la primera meitat
del s XIX i conserva bé les influències d'Aragó, d'on és originària.

La jota com que Mallorca va dependre durant molt de temps del Regne d'Aragó
i de Catalunya, es comprèn fàcilment que la jota es trobi com un ball popular de
Mallorca.

De les jotes tots sabem que són
més

comunes

a

tot

l

'Estat

espanyol i més semblants d'un lloc
a l'altre, amb uns puntejats iguals,
encara que amb un caire diferent.

Parlant de jotes hem de dir que n
'hi ha de més populars que són les
que ballava tothom que sabia o sentia un poc de ritme dins el cos; no podem
pensar que fos tothom que ballava.

Aquestes jotes que els diem populars són les que actualment en diem " jota

bullanguera", que no tenen una estructura o coreografia establerta i el nom de
les quals ve ni més ni manco que del mot "bulla". Avui diríem passar-s'ho
"bomba" i de fet si veiem ballar una bullanguera per gent de la nova tendència,
sí que es veu que s'ho passen d’allò més bé, l'home segueix la dona creant així
una espontaneïtat, d'aquí ve el que diguem que la dona duu el ball. Però aquest
fet no el podem aplicar a totes les jotes en general.
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Les cobles consten generalment de quatre versos, tot i que n'hi ha de cinc o sis

Jota marinera
Llevant, xaloc i migjorn,
llebeig, ponent i mestral,
tramuntana i gregal.
Vet aquí es vuit vents del món.
Una dona marinera
sempre mira d'on ve es vent,
tant si és llevant com ponent
es bon temps sempre l'espera.
Qui s'enamora no es cansa
si viu amb l'opinió
que després d'una maror
sol venir una bonança.

Aquesta cançó es va començar a conèixer en tot Mallorca cap a l'any 1929
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El bolero és una dansa de ritme ternari que també ha estat coneguda a Mallorca
amb els noms de seguidilla ,bolero, boleres i sevillanos.
Probablement, va arribar des de Catalunya, on ja la trobem arrelada en el
s. XVII (1636). De forma diferent en trobem a Castella, Aragó, Múrcia i País
Basc .
Hi ha autors que afirmen que el bolero era, en principi, una dansa pròpia de
l'alta societat i que després passa al domini de les classes baixes. D'altres, al
contrari, asseguren que el ball fou característic de les classes baixes fins que,
després de prendre noves formes, enriquint-se amb rissos i floreigs amb
brodats de peus i filigranes de braços i cames, arribà als salons i palaus de la
noblesa.

Sembla ésser, que la versió més antiga que dels Boleros es coneix a Mallorca, és
la dels anomenats Boleros Vells, com el Parado de Valldemossa. El bolero vell, és
la dansa reina de l'illa de Mallorca. El seu ritme gràcil i pausat, a la vegada
elegant,rep a Valldemossa, el nom de "Parado".

És una dansa suau, en què els braços dels qui la dansen, dibuixen imatges plenes
de bellesa i majestuositat.
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El parado : Bolero pausat

El bolero , així doncs, es podia ballar tant amb un aire moderadament lent com
viu i alegre. El bolero antic, Parado, perquè així acaba la cançó que l'acompanya,
ha aconseguit un renom singular des que l'agrupació de Valldemossa el va
incorporar al seu repertori i adopta el nom de El Parado per al seu grup
folklòric.

Una ballada de boleros a Estellencs per les festes de Sant Joan. 1933-1934

El bolero és dansa matriarcal i de parella i la seva execució lliure i espontània.
La dona assenyala els passos que l'home es veu obligat a seguir i imitar. La vivor
o moderació del ritme pot variar segons les circumstàncies i les persones que
l'interpretin, segons sigui a una plaça pública, a l'era o a una casa privada.
És un ball de parella de ritme ternari, format per
-

un temps llarg,
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-

dos de breus

-

i un de llarg.

S'acompanya amb castanyetes. cant i guitarres. És va posar de moda a finals
del s XVII .
A Mallorca. per la seva popularitat ha arribat a adquirir un caràcter i un
temperament propis, diferenciats dels peninsulars, El terme s'ha usat també
com a genèric, per anomenar una ballada.
Hem observat també que moltes vegades el bolero és diferent d 'un lloc a un
altre de l'illa, però una cosa molt curiosa és que l’estructura és la mateixa, cosa
que podem veure sobretot al popularment anomenat "bolero mallorquí". Això
també passa a l’estructura de les boleros.

La diferència entre un poble i un altre està bàsicament en el canvi de qualque
mostrejat, o el que anomenem "turito", paraula que fa referència a la petita
aturada després de cada part musical de les tres iguals que comporten els
boleros, per a després tornar a reprendre el ball.

Nom amb que popularment es coneix la repetició o continuada d'un mateix
ritme. i que és utilitzat en la denominació d’algunes danses de Mallorca. Es balla
per parelles amb acompanyament de flabiol, tamborí i xeremies.
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La primera dansa, que. en general. era una jota, mentre s’esperava que cada
grup sortís al mig de la plaça

els músics repetien insistentment la mateixa

melodia, d'on deriva el seu nom.

Les mateixes i copeos del Llevant, no ens atrevim a anomenar-les cosines de les
jotes, ja que només tenen una cosa en comú que és el ritme ternari.

Quant al ball, no tenen res a veure amb les jotes: les mateixes tenen una
estructura determinada, encara que molt simple, amb uns puntejats diferents
que les diferencien de les jotes (per cert, aquests puntejats són molt
dificultosos per a la gent de Tramuntana).
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Una altra diferència molt curiosa és que a la part de Tramuntana hi trobem
unes mateixes totalment diferents a les de Llevant, pel que fa a la música i al
ball: la música de les mateixes de Tramunta na té una part més alegre i al final
de cada tornada una part més pausada.

Tenim com exemples la "Mateixa de Primavera", "Mateixa de collir olives" o
bunyolina, "Mateixa des veremar"

Dansa popular antigament anomenada l'aranya o mata l'aranya. és coneguda com
a copeo a Mallorca i a València des de finals del s XIX.
El seu ritme. en tres per vuit, és molt viu.
Els balladors han de desplegar tots els seu s recursos per poder seguir amb
lleugeresa tots els passos i salts. La destresa dels dansaires es posa de
manifest si aconsegueixen marcar amb precisió el seu ritme trepidant.
Era corrent que, després de tres jotes o tres fandangos. les parelles
rematessin la ballada amb un voluptuós i agosarat copeo, que generalment
acabava amb s'atxeco o posició final del ballador que queia genoll a terra als
peus de la balladora.
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Els fandangos podem dir que ens vénen des de València a Andalusia.. Per tant,
no podem ignorar aquesta forta influència vinguda de la Península
Recuperació:
La recuperació d' aquest ball no ha estat gens fàcil. Per les referències
escrites i algun testimoni oral sembla que és un ball molt antic a Mallorca, que a
més a més era un ball de parella, que el sabia ballar poca gent, i es ballava
gairebé a tota Mallorca, amb algunes excepcions.

-
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-

Estructura del ball : És un ball de parella i bastant lent. El ballador i la
balladora es posen un davant de l 'altre i comencen a ballar fent unes
girades

-

unes vegades per endavant i les altres cap endarrera, sempre en una
mateixa direcció. L 'estructura correspondria a: quatre tornades
instrumentals amb cançons entre i entre. Pot acabar en tornada o en
cançó

.
El primer que hem d'esmentar quan parlam de diferencies comarcals, són

-

Una diferència entre el Llevant i Tramuntana a l'hora de ballar és la
manera de moure el cos i especialment els braços. A Tramuntana, i
també a l'interior de Mallorca, els braços es duen més elevats, mentre
que a Llevant tenen una tendència de més caiguda.

-

Actualment, s'ha posat de moda, per part de la nova escala, un estil més
exagerat que podríem qualificar-lo d 'imitació a l'andalús.

-

Una observació que hem de fer quan parlem de la postura dels braços i el
moviment del cos, és que als anys 35-40, quan es crearen les agrupacions,
per donar més importància a l’elegància i l’estètica, es tingué més en
compte la postura, tot per fer un espectacle millor.
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-

També hem pogut comprovar que a Tramuntana es ballen amb més
facilitat els boleros, prova d' això és que la gent d' aquest indret encara
quan va a aprendre ball popular diu que va a ballar boleros.

-

La diferència de compondre el ball a cada poble, l' atribuïm a la difícil
comunicació d 'un temps entre els diferents punts de l'illa.

-

El bolero, tot sortint de la mateixa mare, és fàcil que cada lloc després l'
acomodés, el fes seu i li anés llevant i afegint coses; l'estructura i la gran
semblança, però, ningú no la pot negar. Només aquestes diferencies quant
als puntejats i que moltes vegades no són tant diferents , ja que és el
mateix punt només que desplaçant un peu un poc més endavant o més a la
dreta o esquerra, i això fa que sembli un punt diferent.

Així i tot, a Mallorca aquests balls s'hagueren d'adaptar al caràcter més
calmat dels seus mallorquins, per això són tan diferents dels balls homònims
espanyols en l'estil i en la vivacitat dels moviments, però la música és quasi
idèntica. Ara intentarem fer una breu descripció de cadascun d'aquests balls.
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I. Primeries s. XIX
Ja es ballen jotes.
També hi ha dades de mateixes-copeos al Llevant.

II. Mitjan s. XIX
a) populars i espontànies
b) compostes
Ja trobem boleros (amb torta influència valenciana) i fandangos.

III. Finals s. XIX
Es coneixen les mateixes i copeos a Tramuntana (no tenen res a veure amb les
del Llevant).

SEGLE.XX

IV. Anys 20
-

Primers grups molt reduïts; comencen innovacions al ball.

V. Anys 35-40
-

Agrupacions: innovacions i degeneració. Nous balls a partir de
qualsevol cançó

VI. Anys 40-55
-

Es mantenen moltes agrupacions, sobretot per al turisme amb
més i més coreografies fins a la desvirtuar els balls.
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VII. Anys 57-58
-

Decadència de les agrupacions (avui en resten 3 o 4 de l 'època).
L’increment de les agrupacions va privar la gent de ballar (més a
Tramuntana).

VIII. Anys 70
-

Torna a brotar més fort, amb més consciència i més obert les
agrupacions. Escoles de ball. Tothom aprèn a ballar de bell nou.

IX. Any 77
-

Surt una nova escala que pretén la unificació de tot el ball.

X. Avui
-

Recuperació de ball popular. Manca de clarificació i de consciència
d' allò que es fa, per part d' alguns sectors.
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