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Ha passat un poc més d’un any des de que se celebraren les IV Jornades d’Estudis Locals
de Felanitx, organitzades de manera conjunta entre el Centre Cultural - Ajuntament de
Felanitx i l’associació d’Amics dels Closos de Can Gaià, fins a les darreres tasques d’edició i
maquetació de les seves actes, que constitueixen el present llibre. Durant aquest temps
els autors han acabat de completar, polir i compondre les idees que de manera clara i
brillant exposaren a la Casa de Cultura el desembre de 2016. Tot sovint la tasca d’escriure
no és senzilla i molt menys la d’ordenar un discurs perquè quedi entenedor. Des dels
Amics dels Closos volem agrair-los el temps i l’esforç que han posat en la redacció dels
seus treballs, més si tenim en compte que molts d’ells no tenen per costum exposar-los en
públic o, fins i tot, no s’havien plantejat mai presentar-los a unes Jornades. Amb tot,
també hem de dir que en alguns dels textos els hi manca la revisió final dels autors, bé per
maca de temps o perquè la donen per bona. Si s’observen algunes errades o imprecisions
en demanan per endavant disculpes, una lectura crítica sempre hauria de servir per
avançar.
Dins del nostre calendari d’activitats, possiblement, tenim dues fites periòdiques que,
malgrat el temps i l’esforç en dur-les a terme, ens fan més il·lusió. La primera, és el sopar
de recreació històrica que cada estiu ens permet conèixer millor les diferents societats que
han anat poblant aquest territori, així com gaudir de les seves menges. En segon és, sens
dubte, l’organització de les Jornades d’Estudis Locals. Des d’aquestes línies, tornam a
oferir el compromís de l’organització de les V Jornades l’any 2019, esperant tornar a
gaudir de la col·laboració de l’Ajuntament (tant des de la Regidoria de Cultura com des de
la mateixa Batlia). Sigui com sigui, fem una crida a participar-hi!

Miquel Àngel Vicens i Siquier
President de l’Associació dels Amics dels Closos de Can Gaià

Per a un poble és essencial (i estratègic) conèixer la seva història i la seva cultura, no sols
per raons acadèmiques sinó sobretot per edificar un futur que sigui millor que el passat. I
una manera molt especial i important de fer-ho és celebrant unes Jornades d'Estudis
Locals. L’element d’implicació i de participació, així com el fet de compartir i tractar
aspectes a vegades oblidats precisament pel món acadèmic, és el que dona caràcter a
l’activitat.
Al desembre del 2016 vàrem tenir l'oportunitat de gaudir de la quarta edició amb unes
ponències d’alt interès. Poguérem conèixer més aspectes de la nostra història però també
aprofundírem en altres aspectes com el folklore, el feminisme, l'educació, els esports, la
fotografia... tots ells molt transcendents per conèixer de més a prop el nostre passat, el
present i, és clar, tenir indicis del futur.
Aquesta publicació, que transcriu totes les ponències que es varen presentar, és una eina
molt útil per difondre el nostre àmbit més proper i promoure el coneixement d'aspectes
felanitxers. Per a l’Ajuntament és un obligació de molt agradable compliment i alhora un
honor poder col·laborar amb l’edició d’aquestes quartes jornades, així com ja es va fer en
les anteriors edicions.
Cal agrair a l’Associació d'Amics dels Closos de Can Gaià la gran tasca que han fet per
organitzar, altre cop, aquestes Jornades d'Estudis Locals. Per tant, només em queda
desitjar que es torni a organitzar, com més aviat possible, la cinquena edició.
Esper que aquest llibre que teniu a les vostres mans serveixi per agafar més consciència de
la nostra realitat com a poble, i que també serveixi per donar el seu fruit. Entre tots
podem fer avançar Felanitx cap a una millor convivència. Més informació, més
coneixement serveixen per apuntalar un Felanitx millor.

Joan Xamena i Galmés
Batle de Felanitx

SUMARI
Presentació

9 – 11

Conferència inaugural
Fundació Museu Mn. Corme Bauçà: passat, present i futur

17

Maria Mesquida

Societat
Com ensenyar els balls dels Cavallets de Felanitx. Memòria d’un mestre

23

Andreu Adrover i Maria Rosa Cons

Com he ensenyat els Cavallets. Descripció dels passos de cada ball

33

Andreu Adrover i Maria Rosa Cons

Mn. Cosme Bauçà Adrover. Els actes de promoció de la seva figura

45

Maria Mesquida

Primeres passes del Feminisme a Felanitx

59

Glòria Julià, Laura Monserrat i Maria del Carme Vidal

Anam a l’escola

67

Maria Roig, Jaume Bonet, Xisco Coll i Violeta Rojas

Repensam a plaça Pax

75

Maria Roig, Jaume Bonet, Xisco Coll i Violeta Rojas

Mapa d’Actius de Felanitx, un projecte de salut

81

Jerònia Maria Pont, Joana Valens i Jaume Vicens

Ciències Històriques
Els Rossells: Tres anys de vida d’un projecte
Rafel Font, Celia González, Javier Rivas, Xisco Bergas, Paloma Salvador, Alejandra Galmés,
Bartomeu Salà i Christoph Rinne

93

La ceràmica d’importació al jaciment des Rossells. Estudi preliminar del Sondeig
2-16

103

Javier Rivas

La intervenció arqueològica a la Naveta Doble de Closos

113

Llorenç Oliver, Bartomeu Salvà, David Javaloyas i Joan Fornés

El Judo a Felanitx: Els inicis (1967-1981)

127

Miquel Àngel Vicens i Joan Jaume Obrador

Sants i Misteris d’argila de gerrer

135

Sebastià Barceló

1956, un any damunt el moll de Portocolom

149

Joan Mestre

Francesc Bonnín. El Mut Maceta

167

Amàlia López

La Fotografia a Felanitx, una aproximació històrica

183

Amàlia López

Ciències de la Terra
Coneixement espeleològic i patrimoni subterrani (I): Les coves i avencs de
Felanitx

191

Gabriel Santandreu

Coneixement espeleològic i patrimoni subterrani (II): Relació de cavitats i
apèndix bibliogràfic

207

Gabriel Santandreu

Les pedreres dels Sagrera a Cala Sa Nau: una prospecció geològica a un fet
històric

231

Guillem Mas i Lluís Moragues

Característiques dels sòls agrícoles de Felanitx
Jaume Vadell, Antoni Font, Joan Rosselló i Maria Adrover

241

COM HE ENSENYAT ELS CAVALLETS.
DESCRIPCIÓ DELS PASSOS DE CADA BALL
Andreu Adrover Tirado i Maria Rosa Cons Teixidó
ADROVER, A & CONS, M.R. (2018). Com he ensenyat els Cavallets.
Descripció dels passos de cada ball. IV Jornades d’Estudis Locals de
Felanitx: 33-44

COL·LOCACIÓ DELS CAVALLETS.
La majoria de balls es fan com si s’ocupàs un rectangle, amb tots els dansadors mirant cap
a dins. On hi ha la dama és a dalt, i el costat frontal oposat és a baix. Segons està
col·locada la dama té a la seva dreta els cavallets 1-3-5 en filera també mirant cap dins, i a
l’esquerra una altra filera amb els cavallets 2-4-6. Per tant tenim la dama a dalt, a la dreta
els cavallets 1-3-5, a l’esquerra els 2-4-6 i l’altre costat buit és a baix. Això també
determina dins i fora del ball: dins és l’espai que queda, en forma d’U allargada, entre la
dama a dalt, els cavallets 1-3-5 a la dreta i els cavallets 2-4-6 a l’esquerra.
El mestre dóna l’ordre de començar la música als xeremiers, amb una senya acordada.

PASSOS BÀSICS
Els passos bàsics són el Pas senzill i Sa marxa.
Pas senzill: Començam amb els peus junts mentre sonen únicament les xeremies. Al
primer toc del tamborino i el flabiol picam amb el peu esquerre a terra i alçam el peu dret,
l’esquerre fa un peu coix, per mantenir el peu dret al aire, i tot seguit el peu dret torna a
terra fent un cop (un), després l’esquerre (dos) i ara el dret a terra (tres); aquest torna ser
peu coix (o sigui dos cops seguits del mateix peu en terra) quedant a l’aire l’esquerre, i així
s’aniran alternant els peus, una vegada l’esquerre, una vegada el dret, una altra vegada
l’esquerre, etc. Amb la seqüència “un-dos-tres, un-dos-tres, un-dos-tres, sempre al “tres”

33

Com ensenyar els balls dels Cavallets de Felanitx. Memòria d’un mestre

hi haurà un peu en l’aire mentre l’altre fa un peu coix per fer-ho possible. S’ha de ballar
com si fos damunt una rajola de dos pams quadrats. En el moment del peu coix (tres) el
bot és per amunt, amb força i vitalitat i (un-dos) són com si caminàssim, sense botar gaire
però lleugers. Els peus han de tocar a terra sobre tot la part de la punta (el terç anterior
del peu) mentre que el taló tan sols ha de fregar en terra a fi de fer el bot lleuger i àgil. El
peu que està a l’aire en el moment “tres” ha de quedar amb la punta del peu senyalant en
terra com si l’haguéssim d’arrebatar a la paret, mostrant així la sola de les espardenyes o,
si voleu, com si fossin les ferradures del cavall. Aquesta imatge ajuda els infants a
entendre la postura. Es bàsic aprendre el punt sense moure’s del mateix lloc damunt una
rajola de les mides abans dites, i sense obrir les cames.
Marxa: Una vegada s’ha après el Pas senzill i tothom és al seu lloc, convé fer el primer
moviment, que podríem considerar també el primer ball, encara que sense coreografia,
que és la Marxa. Ve a ser el Pas senzill amb moviment, i té música pròpia, “Sa marxa”,
1
amb estructura [Intro + (A+A+B+B) x n + Final] .
La dama se situa al mig de dues columnes de tres cavallets a banda i banda. Estarà un poc
avançada, darrere els xeremiers, que a Sa marxa sempre van davant. Tots han d’estar
mirant cap davant, els cavallets un poc més enrere, de manera que només els caps dels
cavalls de cartró poden estar a la mateixa alçada de la dama. Tots, amb els peus junts.
Comencen les xeremies i els cavallets han d’estar atents al tamborino i al flabiol. Al primer
toc del tamborino, picam el peu esquerre i alçam el peu dret i botam un-dos-tres, un-dostres (Pas senzill). Amb aquest pas anam avançant, sempre per parelles. Quan acaba la
música els cavallets s’aturen fent un cop més fort a terra amb el peu que convé en el
moment, que sol ser el peu dret. Una vegada ensenyada la base del moviment, que és el
Pas senzill, i el seu desplaçament, que és Sa marxa, es comença el procés d’ensenyament
de cada un dels balls amb coreografia. A l’hora d’ensenyar-los sempre hem seguit l’ordre
amb què es presenten a continuació, per ser el de menor a major dificultat
d’aprenentatge. Passem a presentar-los:
1. Canvis
a) Col·locació: El primer ball amb coreografia és el denominat els Canvis. La seva
col·locació és com per la Marxa, però aquí la dama se situa al cap de dalt, enmig de les
dues fileres de cavallets, mirant-los, i una mica més amunt que la primera parella, és a dir,
sense entrar en l’espai definit per les dues fileres d’infants.
b) Música: La música que utilitzam és “Dona-li tabac”. La seva melodia consta d’una
introducció, que no se balla, i a continuació hi ha dues melodies distintes (que
anomenarem A i B) que es repeteix tres vegades fins que acaba el ball amb una coda final.
Ho resumiríem així: Intro + (A+B) x 3 + Final.

1

Les formes estructurals de les diferents melodies dels Cavallets han estat preses de MEDINA
ESTELRICH, Mercè: Els Cavallets de Felanitx. La identitat d’un poble. Treball de final de Grau. UAB,
2016 (inèdit), a la qual agraïm la seva aportació.
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c) Descripció general: Aquest ball té, per una banda, el moviment de la dama, que tot el
temps puja i davalla per mig de les dues fileres, i el moviment dels cavallets, que té tres
fases: primer se canvien per parelles (fase I) després se canvien per files, una darrera
l’altra (fase II) i finalment se canvien de lloc les dues fileres simultàniament (fase III). Quan
els canvis són per parelles (fase I) la primera parella és el cavallet 1 i el 2, després la
segona és el 3 i el 4 i llavors la tercera parella és el 5 i el 6. Quan són per files (fase II) la
primera fila és la dels cavallets 1-3-5 i després la segona la dels cavallets 2-4-6. A la fase III
els sis Cavallets se canvien per fileres simultàniament.
d) Desenvolupament: Primer començam peus junts fent el Pas senzill: picam peu esquerre
i fent peu coix el dret a l’aire i un-dos-tres (en l’aire). La dama comença anant cap a baix i
donant permís amb el mocador que subjecta amb la mà dreta a cada cavallet que s’haurà
de desplaçar. La fase I comença per la primera parella -cavallets 1 i 2- que se canvien de
lloc: el de la dreta (l’1) per dalt i el de l’esquerra (el 2) per baix, i arriben al lloc oposat a
“ca seva”,volten cada un per la seva dreta en el lloc on han arribat i on hi havia la seva
parella, i després tornen a “ca seva”; quan hi arriben volten per la dreta quedant amb el
cap del cavall cap a dins. Per fer tot aquest moviment segueixen la part A de la música.
Mentre passa això la dama, que havia passat per davant la primera parella quan li havia
donat permís per començar, ha arribat a baix, i volta sobre la seva dreta i torna pujar
amunt. Quan arriba a dalt torna a voltar a la dreta (la dama volta sempre a la dreta tant a
baix com a dalt) i repeteix el moviment altra vegada cap a baix, donant permís ara a la
segona parella, moment que coincideix amb el principi de la part B de la música. La segona
parella fa el mateix que la primera, quan arriben al lloc de la seva parella (oposat a ca
seva) volten cap a la dreta, al mateix moment en què la dama també està voltant a la
dreta i comença a pujar. Ara convé que aquests cavallets la deixin passar abans de creuarse a mig camí. Mentre la dama arriba a dalt els cavallets també arriben a “ca seva” i
volten; la dama continua baixant per, en arribar a l’alçada de la tercera parella, donar-li
permís per començar, amb la part A de la música. La dama es gira i torna pujar cap a dalt,
mentre els cavallets arriben al lloc de la seva parella i tornen a ca seva. Aquí acaba la fase
I. A la fase II , mentre sona la part B de la música, la dama torna baixar passant per davant
de tota la primera fila del cavallets 1-3-5 i quan és a baix i volta –com sempre, a la seva
dreta-, els cavallets d’aquesta primera fila comencen tots junts, “com si fossin tots u lligats
damunt d’una fusta que corre cap a la filera de davant”, a anar cap a la seva parella de
davant, la volten per dalt, li passen per darrera i surten per baix, tornen cap a ca seva i
volten per la seva dreta tornant a la postura i el lloc inicials. Mentre passa tot això, la
dama ja ha arribat a dalt. En aquest moment comença la part A de la música i la dama
torna baix i volta, moment en què els cavallets 2-4-6 tenen el permís per fer el mateix que
la filera anterior: van cap a l’altre costat a visitar les seves parelles per baix, per darrera i
surten per dalt, tornen a ca seva i volten per la dreta, mentre la dama ha continuat pujant
cap a dalt. Aquí acaba la fase II. La fase III comença amb la música B. La dama és dalt, i
parteix cap baix. Quan arriba, i mentre volta cap a la seva dreta, els cavallets es canvien de
lloc tots a l’hora “com si fossin dues fustes que se creuen” tots al mateix temps. Així, la
filera 1-3-5 i la 2-4-6 passen al lloc de la seva parella respectiva. Finalment, la dama puja
per darrera vegada cap a dalt per quedar-s’hi, i mentre tant els cavallets es canvien de la
mateixa manera que ho han fet abans, els de la dreta per dalt els de l’esquerre per baix i
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tornen a “ca seva” fent una volta a la dreta. Així acaben amb la mateixa col·locació de
quan havien començat; acaba la música, i amb un cop sec del peu dret acaba el ball.
2. Pas nou
a) Col·locació: Per al Pas nou la col·locació és la mateixa que en els Canvis.
b) Música: La música és “Dóna-li tabac” (fórmula Intro + (A+B) x 3 + Final).
c) Descripció general: “En el Pas nou la dama no se mou” (ho dic així als infants perquè ho
recordin). La dama sempre queda a dalt del ball, i cada cavallet, per ordre de l’1 al 6, va a
visitar la dama i després va a visitar el cavallet que li fa de parella (per descriure breument
el ball als infants els dic, precisament: “dama-cavallet”).
d) Desenvolupament: El cavallet 1 comença amb la part A de la música i va a voltar la
dama, passant-li primer per davant i després per darrera. A continuació passa per davant
del cavallet 2 i el volta per baix i per darrera, sortint per dalt, tornant a “ca seva” i voltant
de manera que quedi en la posició inicial, és a dir, mirant cap a dins. Jo sol dir “voltar
donant es cul a sa menjadora” a aquest moviment, referint-me aquí com a “menjadora” a
la dama. En aquest cas la volta del cavallet 1 haurà de ser per la seva l’esquerra. El cavallet
2 comença amb la part B de la música i va per davant la dama per envoltar-la, com ha fet
el Cavallet 1, i després passa per davant del cavallet 1 per baix i li dóna la volta per
darrera, sortint per dalt i tornant a “ca seva”, voltant “donant es cul a sa menjadora”; en
aquest cas la volta haurà de ser per la dreta del mateix cavallet 2. Ve a fer el mateix que ha
fet el cavallet 1, però en sentit invers. Així aniran passant els cavallets 3,4,5 i 6; els de la
dreta (cavallets 1-3-5) en acabar, fan les voltes per l’esquerra quan arriben a “ca seva” i els
de l’esquerra (cavallets 2-4-6) les fan per la dreta. La primera parella pot anar tira-tira
perquè tenen la dama a prop, en canvi els cavallets 5 i 6 no poden badar perquè la tenen
més lluny. Cada cavallet té una part de la música: la part A pels cavallets de la dreta (1-3-5)
i la part B pels de l’esquerra (2-4-6) i se va alternant tres vegades: A-B, A-B, A-B.
3. Passeig
a) Col·locació: És exactament la mateixa que la dels Canvis.
b) Música: La música que utilitzam per aquest ball és “Sa Processó”. La seva melodia es
repeteix sis vegades, perquè cada cavallet en balla una. (Intro+ (A x 6) + Final).
c) Descripció general: Cada cavallet va a visitar la seva parella, després visita la dama i
finalment torna a ca seva. A cada visita de dos cavallets, la dama “davalla un escaló”, és a
dir, se situa al nivell de la parella següent.
d) Desenvolupament: Primer el cavallet 1 va cap el cavallet 2 (la seva parella) per dalt, li
passa per darrera, surt per baix i va cap a la dama per davant, la volta per darrera i
comença aquí el “8”, que consisteix en que el cavallet va dibuixant amb el seu moviment
dos cercles afegits (d’aquí el “8”). En el cercle superior, que és el primer que fa, la dama és
al centre del buit de dalt del “8”, mentre que l’inferior l’executa davant la dama, i per tant
queda buit. Quan va per darrera la dama (és a dir, quan està traçant el cercle superior), se
li acosta per la seva dreta, és a dir, el braç dret del cavallet s’ha d’avenir amb el braç dret
de la dama. Després surt pel costat esquerre de la dama, volta el segon cercle per
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l’esquerra, i se’n va cap a “ca seva”, on finalment torna voltar per l’esquerra quedant en la
postura inicial. Continua el cavallet 2, se’n va cap el cavallet 1 per dalt, li passa per darrera
i surt per baix, va cap a la dama per davant (aquí el braç esquerre de la dama s’ha d’avenir
amb l’esquerre del cavallet), i comença aquí el 8, com en el cas del cavallet 1, però en
sentit invers: va per darrera la dama i surt pel costat dret de la dama, volta el segon cercle
per la dreta, i cap a “ca seva” voltant per la dreta per tornar a lloc. En el moment en què el
cavallet 2 volta a “ca seva” per posar-se a lloc, la dama “davalla un escaló”, com ja s’ha
explicat, per situar-se a l’alçada de la parella que ha acabat de ballar i així dóna peu a que
comenci la segona parella de cavallets (3-4). Així s’anirà repetint el dibuix del ball per cada
parella, i a cada parella de cavallets la dama baixa un escaló. Quan acaba el cavallet 6 la
dama baixa el darrer escaló i volta a la dreta quedant girada cap a dins , acabant amb els
peus junts.
4. S’envestida
a) Col·locació: Com als Canvis.
b) Música: Li correspon “Na Pixedis torta” (Intro + (A+B) x 3 + final).
c) Descripció general: Es balla per parelles, que van a visitar la dama i la menen de dalt a
baix o de baix a dalt, alternativament, de l’espai del ball. Durant el ball les fileres es
canvien de lloc, passant d’un costat a l’altre de l’espai del ball. El dibuix del ball es repeteix
dues vegades; en la primera cada fila queda al costat oposat i a la segona cada fila torna a
“ca seva”, amb la dama dalt.
d) Desenvolupament: Els cavallets que estan a la dreta de la dama són els que tenen
preferència per passar-hi més a prop quan es creuen els dos cavallets; per tant el de la
dreta passa devora la dama i l’altre, que és el que ve de l’esquerra, la volta per defora,
més lluny. Comença la primera parella (Cavallets 1 i 2) mentre sona la part A de la música;
es creuen per davant la dama; com ja hem dit, el cavallet 1 passa més prop de la dama i el
2 més lluny. Després es creuen darrera la dama i tots tres (la dama i la parella de cavallets)
inicien el camí cap a baix. La dama se situa a l’alçada dels caps dels cavalls, fent com un
triangle amb els tres elements. Quan arriben a baix la dama volta sobre la seva dreta,
mentre els cavallets es creuen darrera la dama (cavallet 1 prop i 2 lluny) i surten per
defora, és a dir, en lloc de circular per dins l’espai del ball, van en paral·lel a cada fila de
cavallets, però per la part externa. Cada cavallet, en pujar, va a ocupar el lloc de la seva
parella, o sigui, el cavallet 1 quedarà al lloc de la seva parella 2 i el 2 en el lloc del cavallet
1, acabant amb la part A de la música. Comença després la part B, amb els cavallets 3 i 4
fent la mateixa figura, anant a visitar la dama que ara és a baix. Acabada la part B torna
repetir-se la part A per a la darrera parella 5-6, la qual troba la dama dalt i l’acompanya a
baix. Quan aquests acaben tots els cavallets s’hauran canviat de lloc amb la seva parella,
per tant els cavallets 2-4-6 ocupen els llocs de la dreta del ball i tenen així preferència per
passar més prop de la dama quan es creuen al seu davant i darrera. Es repeteix ara el
mateix dibuix del ball: la primera parella 2-1 balla amb la música B, va a visitar la dama,
que és baix, i torna ocupar el lloc d’inici del ball, anant-hi per defora; la segona 4-3 balla
amb la música A i la tercera 6-5 amb la B. Així acaben tots els cavallets en ell lloc on
començaren i s’acaba el ball.
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5. Cadenilles
a) Col·locació: La disposició del ball és com la dels Canvis.
b) Música: “Na Pixedis torta” [Intro, (A+B)x3, final].
c) Descripció general: Es balla per parelles. Com en el ball anterior, els cavallets que estan
a la dreta de la dama són els que tenen preferència per passar-hi més a prop quan es
creuen, per tant el de la dreta per devora la dama i l’altre per defora, més lluny de la
dama. El ball té dues parts. A la primera, la dama evoluciona amb els cavallets, i a la
segona la dama roman a la part de dalt. El nom de Cadenilles pot venir de l’entrellaçat que
fan els cavallets a la primera part del ball, que recorda una cadena.
d) Desenvolupament: A la primera part comença la primera parella (cavallets 1-2) mentre
sona la part A de la música. Se’n va cap a la dama i es creua per darrera de la dama, el
cavallet 1 per dins i el cavallet 2 per fora. En aquest moment els cavallets 3-4-5 i 6 “pugen
un escaló tots a l’hora com si fos una caixa” ocupant els llocs superiors, de manera que el
3 passa al lloc de l’1, el 4 al lloc del 2, el 5 al lloc del 3 i el 6 al lloc del 4, deixant buits, per
tant, els llocs 5 i 6. Al mateix temps, els tres que han començat el ball (dama, cavallets 1 i
2) van baixant. La dama ho fa pel bell mig de les dues fileres i quan arriba a baix fa mitja
volta per la seva dreta, mentre els dos cavallets que l’acompanyaven surten cap a fora del
ball passant pel mig dels cavallets que han ocupat els llocs superiors: el cavallet 1 passa
entre el cavallet 4 i 6 i el 2 entre els cavallets 3 i 5, i es dirigeixen cap a la dama, que els
espera abaix, i es creuen davant d’ella. Després d’aquest encreuament, la dama torna a
pujar pel mig cap a dalt. Mentrestant, els cavallets comencen un moviment en forma de 8
passant (començant per baix) per darrera el lloc que ha quedat buit “com si fos un clot o
un fondal” (és el lloc que correspon als cavallets 5-6) dibuixant el que seria el forat de baix
del 8; després passen per davant del cavallet que queda més avall de la fila (és a dir, el
cavallet 1 passa per davant el cavallet 5 i el cavallet 2 passa per davant del 6), després els
passen pel darrera, fent el que seria el forat de dalt del 8, i se’n van a ocupar finalment el
lloc que quedava buit (que és aquell que anomenàvem “clot” al principi del dibuix del 8).
Així, el cavallet 1 ocupa el lloc 5, i el cavallet 2 el lloc del 6. Mentrestant, la dama ha arribat
a dalt per esperar la segona parella. És el torn dels cavallets 3 i 4 que repetiran el mateix
dibuix amb la part B de la música, comptant que la disposició dels llocs ara és: a la dreta de
la dama, cavallets 3, 5 i 1; a l’esquerra de la dama, cavallets 4, 6 i 2. Per acabar la primera
part de les Cadenilles la parella 5-6 repeteix el dibuix amb la part A, amb el corresponent
desplaçament de llocs. A continuació ve la segona part, que es fa amb la música B. Els
cavallets han quedat, després de la primera part, amb la disposició inicial. La dama és a
dalt i no es mou. Els cavallets 1-2 parteixen simultàniament i es creuen primer per davant i
per darrera de la dama. En el moment en què es creuen per darrera la dama, els cavallets
3-4-5 i 6 “pugen un escaló tots a l’hora com si fos una caixa” ocupant els llocs superiors (el
3 passa al lloc del 1, el 4 al lloc del 2, el 5 al lloc del 3 i el 6 al lloc del 4, és el mateix que
han fet a la primera part). Els cavallets 1-2, que vénen de passar per darrera la dama, se’n
van en paral·lel cap a baix, es creuen a l’alçada dels cavallets 5-6 i tornen pujar per anar a
creuar-se darrera la dama altra vegada, baixen per fora (és a dir, per la part exterior del
grup) i passen a ocupar el lloc dels cavallets 5-6, que havia quedat buit. Segueix la música
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A, la segona parella repeteix el mateix que la primera, i finalment la tercera parella ho fa
amb la música B. S’acaba amb la mateixa disposició del principi.
6. Rotlet
a) Col·locació: La disposició inicial és un cercle format pels sis cavallets, amb la dama que
ocupa el centre.
b) Música: Aquest ball té, per tradició, la seva música pròpia, amb el mateix nom de
“Rotlet”. Té una sola part o melodia que es repeteix set vegades, una per a cada ballador
(Intro + (A x 7) + final).
c) Descripció general: És l’únic ball dels cavallets totalment circular. La dama, primer,
saluda els cavallets, i després els cavallets van entrant un darrera l’altre dins el cercle,
saludant-se. També té uns passos específics per executar-lo.
d) Desenvolupament: Amb els cavallets fent un cercle i la dama enmig, els cavallets
comencen, amb un pas específic (no és el Pas senzill dels altres balls, el descrivim a
continuació), a rodar cap a la dreta, sempre conservant la forma de cercle. El pas del
Rotlet es fa amb una passa llarga del peu dret cap al costat dret, quedant el peu pla en
terra; tot seguit, el peu esquerre avança també cap a la dreta però poc, sense tocar el peu
dret, i el peu dret finalment torna devora l’esquerre, col·locant-se així els dos peus junts i
plans. És molt important que, sobretot, el peu dret quedi ben pla en terra. Per això, quan
ensenyava aquest pas, contínuament deia: “pla”. Aquest desplaçament produeix un efecte
de roda que avança cap a la dreta i després recula un poc. La dama també fa el mateix
punt amb els peus, sempre cap a la dreta, situant-se bé de front davant cada cavallet i
saludant-lo. Quan ha saludat tots sis, deixa el centre i s’incorpora al cercle dels cavallets,
posant-se enmig de dos. En aquest moment tot el grup canvia de pas. El cavallet que
queda a la dreta de la dama – o, dit d’una altra manera, el cavallet que té la dama a la seva
esquerra- serà el primer que entrarà dins l’espai definit pel cercle i balla aquest nou pas
que serà el mateix fins el final. Consisteix a fer una passa llarga amb el peu dret, però cap
enrere, mantenint l’esquerre pràcticament al mateix lloc, alçant-se un poc. Després aquest
peu esquerre torna en terra i el dret s’hi posa devora sense sobrepassar-lo, un vora
l’altre: la punta del peu dret no ha de passar la de l’esquerre. Cada vegada que el peu dret
torna de fer la passa llarga tant a la dreta com per enrere, queda pla, clavat en terra (“undos-pla”, “un-dos-clavat”, un...). Els cavallets que queden formant el cercle conserven el
seu lloc i cada vegada que un cavallet passa al centre tanquen una mica el buit que hi
deixa. El cavallet que està en el centre va girant cap a la dreta saludant a cada cavallet o a
la dama per ordre, i el primer que saluda és el que tenia a l’esquerre en el cercle. El
cavallet ha d’entrar mirant al de l’esquerre, fent, per tant, mitja volta a l’esquerra per
poder-s’hi col·locar ben al davant, i per sortir tornarà mirar el mateix cavallet que havia
mirat per entrar, fent mitja volta, ara a la dreta, i situant-se al mateix lloc que es trobava.
Un altre moviment molt característic d’aquest ball és el que es fa amb el cavallet que duen
passat pel cos. Alcen el cap del cavall amunt i avall, com ho fa un cavall natural. Primer,
mentre la dama és al mig del cercle, ho fan d’una manera més suau, però quan són els
cavallets els qui ocupen el lloc central, ho han de fer d’una manera més intensa,
especialment al moment en què se saluden. Quan el peu dret es fa enrere, a la passa
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llarga, el cavall ha de tenir el cap baix, i amb la passa cap a davant el cap es fa amunt.
Cada vegada que se saluden dos cavallets el cap del cavall ha de fer el moviment amunt
més exagerat, fins aconseguir que les cabelleres i les cues dels cavalls volin en l’aire.
Aquests moviments i desplaçaments es repeteixen fins que han ballat els sis cavallets,
moment en què acaba el ball amb un cercle fet per tots - també la dama- i el centre buit.
7. Ses potadetes, també dites “Ses tres potadetes”
a) Col·locació: És la mateixa dels Canvis.
b) Música: Aquest ball te una música pròpia i exclusiva que du el mateix nom. La seva
estructura és Intro + (A + B) x 3 + final.
c) Descripció general: La principal característica és que les tres parelles fan punts
diferents, i cada punt acaba fent un rotlle, on fan les potadetes que donen nom al ball.
d) Desenvolupament: El ball comença amb la disposició de sempre: la dama a dalt mirant
cap a dins del ball i els cavallets tres per banda també mirant cap a dins.
El ball té tres punts que es repeteixen en dues sèries seguides, és a dir, 1-2-3 i 1-2-3, fentne així dues parts. Entre punt i punt n’hi ha un quart que és el que fa les potadetes.
Primer punt: els cavallets 3 i 4 queden al seu lloc mentre els altres, inclosa la dama,
evolucionen simultàniament: l’1 i 2 davallen per dins per passar l’1 pel lloc del 5 i el 2 pel
lloc del 6 (ambdós llocs són buits perquè els cavallets 5 i 6 també s’estan desplaçant; han
partit al mateix temps que els cavallets 1 i 2). Després pugen per defora i tornen al seu lloc
de partida. A la vegada els Cavallets 5 i 6 fan una volta de tres quarts sobre ells mateixos
cap a defora (el 5 la fa per la dreta i el 6 la fa per l’esquerra) per pujar per defora cap a
dalt, fins que arriben a l’altura dels llocs 1 i 2. Llavors el cavallet 5 passa pel lloc de l’1 i el 6
pel lloc del 2. Després davallen per dins cap el seu lloc de partida, on fan mitja volta com la
primera (el 5 per la dreta i el 6 per l’esquerra), per continuar amb el quart punt. Mentre
passa tot això, la dama davalla cap a baix i en ser-hi fa mitja volta cap a la dreta, puja i es
col·loca al centre del ball mirant cap a dalt. Aquí s’acaba el primer punt. Es continua amb
el quart punt, el de Ses potadetes: amb la dama al centre, tots els cavallets des del seu lloc
avancen cap a ella fent un rotllo i amb el compàs de la música fan les potadetes. Aquesta
vegada comencen amb el peu esquerre i fan quatre potadetes, picant peu esquerre-dretesquerre-dret, fent aquí el peu coix amb l’esquerre. Acte seguit cada cavallet torna enrere
cap al seu lloc i comença el segon punt: ballen els cavallets 3 i 4 amb la dama: el cavallet 3
passa per davant la dama per dalt, aquest cavallet 3 va cap al lloc del cavallet 4, el cavallet
4 passa per baix, per darrera la dama cap el lloc del cavallet 3, mentre la dama va girant
lentament “com damunt una rajola”, seguint sempre amb la vista el cavallet 3, que li passa
per davant. Després cada cavallet torna al seu lloc de partida per l’altre camí (el 3 per baix
i el 4 per dalt), i la dama continua girant amb la vista clavada en el cavallet 3 per tornar
quedar girada cap a dalt. Aquí acaba el segon punt i torna començar el quart punt de Ses
potadetes, que ara es comencen amb el peu esquerre. Acabades Ses potadetes cada
cavallet torna enrere al seu lloc i comença el tercer punt: els cavallets 1 i 2 comencen a
baixar per dins del ball fins arribar al lloc del 5 i 6, a la vegada que els altres Cavallets fan
un quart de volta damunt ells mateixos, (aquí no hi ha volta per defora com en el primer
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punt), els 3 i 5 cap a l’esquerra i els 4 i 6 cap a la dreta, quedant girats cap a dalt, i pugen,
per la mateixa fila dels cavallets, fins passar tots pels primers llocs (1 i 2) que havien
quedat buits. És a dir, pugen passant pels altres llocs dels seus veïnats: a la fila de la dreta,
el 3 pel lloc de l’1, el 5 pel lloc del 3 i de l’1, i a la fila de l’esquerra, el 4 pel 2 i el 6 pel lloc
dels 4 i 2). Quan passen pels primers llocs fan el mateix que han fet els cavallets 1 i 2:
baixen per dins del ball. Els primers (1 i 2), una vegada han arribat al llocs dels 5 i 6, també
fan el mateix que havien fet els altres cavallets: pugen per la fila fins a tornar al seu lloc de
partida. La dama, que era al centre del ball mirant cap a dalt, se n’hi va, cap a dalt, i quan
arriba fa mitja volta cap a la dreta i torna baixar fins el centre, quedant orientada cap a
baix, i ha de quedar esperant que els cavallets facin el rotllo per fer el quart punt. Aquesta
vegada les potadetes comencen amb el peu dret, picant peu dret-esquerre-dret esquerre,
i fent el peu coix amb el dret. Tot seguit torna a començar el primer punt, amb la volta per
defora dels cavallets 5 i 6, que pugen, i la dels cavallets 1 i 2 per dins, que baixen, mentre
els 3 i 4 queden al seu lloc, fins a tornar cadascú al lloc inicial. La dama, que estava mirant
cap a baix, se’n va fins a baix, gira i torna al centre, quedant mirant cap a dalt. Es torna fer
el quart punt de Ses potadetes, començant-les amb el peu dret. Segueix el segon punt, el
dels cavallets 3 i 4 amb la dama en el centre, seguit del quart punt, de Ses potadetes, que
comencen amb el peu esquerre. Una vegada acabades es repeteix el tercer punt, tots els
cavallets van un darrera l’altre pujant per la mateixa fila i baixant per dins per tornar al seu
lloc inicial, mentre la dama que mirava cap a dalt puja fins a dalt, gira a la dreta, torna
baixar fins a baix de tot, gira de nou i torna pujar fins el centre mirant cap a dalt per tornar
fer tots el quart punt, de Ses potadetes, que ara comencen amb el peu esquerre. Acaba el
ball amb aquest quart punt, amb el peu esquerre fent la cinquena potada juntament amb
el darrer cop del tamborino, picant fort en terra, clavats, ben aturats, quiets, “com si fos
un retrat”, fent un rotllo amb els cavallets i els caps dels seus cavalls envoltant i mirant la
dama.
D’ençà que vaig recuperar una altre modalitat de ballar Ses esses, jo les anomèn Esses
noves. Feim ses velles a la Parròquia per Santa Margalida, i ses noves al Convent per Sant
Agustí.
8. Les Esses velles
Hi ha dos balls d’Esses: les Esses Velles i les Esses Noves. Aquestes darreres les anomèn així
d’ençà que les vaig recuperar.
Feim ses velles a la Parròquia per Santa Margalida, i ses noves al Convent per Sant Agustí.
a) Col·locació: La col·locació inicial del ball és al passadís lateral esquerre segons s’entra a
l’església, d’esquena a l’altar major i per tant mirant cap al carrer. La dama es col·loca a
l’altura de la capella de davall l’orgue, just en mig, i va davant dels sis cavallets, els quals se
situen per ordre darrere ella – és a dir, 1,2,3,4,5 i 6-, de manera que el darrer queda a
l’altura del primer banc de davant, encara dins aquest passadís. La figura final que
marquen en tota la seva evolució és com una U. La base d’aquesta U és el passadís davant
l’ altar, i les dues branques de la U corresponen als passadissos laterals. El desplaçament
dels cavallets transcorre primer pel passadís de l’esquerra, després pel frontal a l’altar i al
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final el passadís dret, on queden col·locats com al principi: la dama davant i tots els
cavallets en ordre darrera, aquesta vegada mirant tots cap a l’altar.
b) Música: L’Himne de Riego, popularment dit “na Riego”.
L’estructura musical és [intro, (A+B)x5, final].
c) Descripció general: Són les Esses recollides al Diccionari Alcover- Moll. Jo anomèn
“velles” aquestes Esses, per diferenciar-les de les “noves” que vaig recuperar durant la
meva tasca com a mestre dels cavallets, com queda explicat a l’apartat del ball següent.
D’ençà d’aquesta recuperació, els cavallets ballen les Esses velles a l’ofici del dia de Santa
Margalida, i les Esses noves a l’ofici del dia de Sant Agustí. Aquests balls tan sols es fan
dins l’església durant l’ofertori de l’Ofici major de les dues festes.
d) Desenvolupament: Situats al lloc ja descrit, al quart peu coix la dama es gira cap els
cavallets fent un peu coix, quedant defora o al costat de la fila. S’ha de dir que en aquest
ball la dama té llibertat per fer aquesta girada cap al costat que vulgui, esquerre o dret, i
de la decisió que prengui depèn el camí que prendrà l’evolució del ball, que consisteix en
fer esses. Aquestes esses es fan amb un peu coix defora (o costat), un peu coix enmig, un
peu coix defora (o costat), alternant el costat dret i esquerre, traçant així un camí en
forma de S que va passant de manera sinuosa per mig dels cavallets. La fila de cavallets,
d’aquesta manera, queda repartida entre els que es van movent en sentit contrari al que
estaven col·locats, mentre els que estan al seu lloc mantenen la fila. El cavallet 1 ha de
seguir la dama voltant pel mateix camí que ella va fent, i també ha de coincidir que dama i
cavallet 1 estiguin tots dos fent el peu coix defora, un al costat dret i l’altre al costat
esquerre. Després continuen fent tots dos enmig: per la dama serà enmig del cavallet 2 i 3,
pel cavallet 1 serà enmig, just davant el cavallet 2. Així es van afegint a Ses esses tots els
cavallets, sempre pel mateix camí per on han passat els altres, voltant pel mateix costat.
Es molt important que mentre es fan Ses Esses coincideixi que mentre un cavallet és al
costat esquerre, l’altre sigui a la dreta, i que quan fan el peu coix enmig també
coincideixin. Quan la dama arriba al cap del passadís esquerre queda al seu lloc, sense
deixar de moure’s, mirant cap a la primera capella lateral esquerre (costat del portal de
sant Esteve), per fer la fila en el passadís frontal a l’altar, mentre els cavallets continuen
les Esses. Quan el cavallet 6 ha de partir ja no en té cap davant, i el cavallet que tenia
davant (el 5) ha ballat enmig just darrera ell. Aquest moment del ball és crucial, perquè
ens trobam en el cap del passadís lateral, en el cornaló de l’esquerre (Portal de Sant
Esteve) i hem de voltar cap al passadís frontal, i si el cavallet 6 no pren pel costat que toca
tot el ball posterior pot quedar girat de sentit. Per tant, s’ha de vigilar que els cavallets 5 i
el 6 coincideixin quan són defora (un a cada costat, com hem dit que s’han de fer Ses
esses), a l’hora de fer el cornaló, sempre seguint el camí traçat per tots els altres. Quan el
cavallet 6 també ha començat el seu camí, la dama no té ningú al seu davant, i ha de partir
altra vegada, però ara no té la possibilitat de triar: ha de seguir el camí que han anat fent
els altres, i darrera ella tots els cavallets, com ho han fet abans, fins arribar a l’altre cap
(costat dret de l’església, del portal de Sant Pere), on la dama es torna girar per començar
la tercera fila en el passadís lateral dret, aquesta vegada mirant cap a l’altar major. Tots els
cavallets continuen passant, fent el camí sinuós fora-enmig-fora-enmig fins que el darrer
arriba al seu lloc acabant la fila i el ball.
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Entrar i sortir de Ses esses velles: per entrar dins l’església a fer Ses esses anam amb la
col·locació i pas de la Marxa pel reng, i en arribar al passadís frontal la dama es gira cap a
l’esquerra i va avançant per aquest passadís i pel passadís lateral esquerre fins arribar al
lloc on començaran les Esses; també la primera parella en arribar al mateix lloc on ha
voltat la dama es gira cap a l’esquerra, tots dos al mateix temps, quedant així el cavallet 1
davant del cavallet 2, fent una fila única i seguint el camí que ha fet la dama; igualment ho
fan la segona parella i la tercera. Quan tots els cavallets són dins el passadís lateral s’atura
la música i els cavallets s’asseguren que estan al lloc pertinent, deixant un espai suficient
per poder passar per fer Ses esses. Les xeremies continuen fent notes llargues per enllaçar
la música d’entrada amb la música de Ses Esses. En estar a punt els balladors, comença el
ball. Quan Ses Esses s’han acabat i els cavallets són al passadís lateral dret, s’acaba la
música, i de manera semblant com s’ha fet per començar: la xeremia sona notes llargues
fins que els cavallets tornen estar a punt per reprendre la Marxa per sortir. La dama va
cap el passadís frontal i en ser al bell mig del reng gira cap a l’esquerra i parteix darrere els
xeremiers cap al carrer, el primer i segon cavallets li van darrera i en ser al reng es giren a
l’esquerra a la par, com també faran la resta de cavallets, de manera que tornaran fer
dues files, quedant amb la col·locació de la Marxa, però invertida, és a dir, la dama tendrà
els cavallets senars a la seva dreta i els parells a la seva esquerra, avançant fins arribar al
replà defora de l’església.
9. Les Esses noves
a) Col·locació: La col·locació inicial és la dama en la intersecció del reng amb passadís
frontal a l’altar major, mirant a l’altar, i tres cavallets a cada banda mirant a la dama: els
números 1-3-5 a l’esquerra de la dama, i els 2-4-6 a la seva dreta.
b) Música: També s’utilitza “Na Riego” (vegeu ball anterior), però amb menys durada.
L’estructura musical és [intro, (A+B)x3, final].
c) Descripció general: Com les Esses velles, segueixen un traçat sinuós que li dóna nom.
L’any 1993 vaig recuperar la manera de ballar Ses esses tal com es feien als anys 19371938 (vegeu “Notes apart”). De llavors ençà, es ballen així durant l’ofertori de l’Ofici Major
del dia de Sant Agustí, al Convent del mateix nom.
d) Desenvolupament: El ball comença fent tres peus coixos a “ca seva” i al quart avancen
els dos cavallets de la primera parella (1 i 2) cap a la dama, cadascú per la seva dreta, fent
que el bot més alt del peu coix sigui al son endret de la dama, un per davant i l’altre per
darrera. Aquest bot ha de ser potent “com una ona que esclata a les roques i fa xof”, i es
fa fora de la fila, és a dir, a la part externa. Després fan un peu coix davant el cavallet que
estava en segon lloc a l’altre costat d’on venia el cavallet que ha fet el bot cap a la dama
(per exemple, el cavallet 1 fa un peu coix davant del cavallet 4), i a continuació els
cavallets 1 i 2 fan un altre peu coix defora (és a dir, al costat) d’aquest mateix cavallet.
Mentre tant els cavallets que queden a primera fila (3 i 4) s’acosten una mica a la dama
per preparar el seu bot fort, després els cavallets 1 i 2 boten enmig, continuen defora,
quan simultàniament els cavallets 3 i 4 que feien la segona parella boten també defora cap
a la dama seguint el camí que havien fet els cavallets que tenien davant tot dos per la
dreta, per tant un per davant la dama i l’altre per darrera. Tenim el primer cavallet de
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cada banda que està a punt d’arribar al cap de la fila de la banda oposada encara fent
defora o costat del darrer cavallet que queda aguantant la fila, mentre enmig els primers
cavallets de la primera parella ja arriben al lloc buit del cap de fila, giren i es tornen posar
en filera. Al mateix moment els cavallets de la parella segona fan un peu coix davant del
cavallet que queda primer a l’altre costat d’on vénen, boten defora i enmig i quan tornen
botar per defora el moment coincideix amb el bot cap a la dama de la darrera parella de
cavallets que quedava de les files inicials. Així van fent tots els cavallets el mateix camí
cada fila a la dreta i esquerre de la dama tres vegades, de manera que els que comencen a
la dreta van un pic a l’altre costat (l’esquerre), tornen a la dreta i acaben a l’esquerra, i per
tant les files que comencen a un costat acaben a l’altre.
En aquest ball, el peu coix que fa quatre és el que permet al cavallet anar cap a la dama
quan li pertoca, és a dir, quan hi està just davant.
Entrar i sortir de les Esses noves: a l’hora d’entrar al convent és convenient invertir l’ordre
dels cavallets de com quedaran col·locats per començar Ses esses, i per tant la fila que
quedarà a l’esquerra segons entren tendrà el cavallet 5 davant i el cavallet 1 darrera, i la
que quedarà a la dreta tendrà el cavallet 6 davant i el 2 darrera. D’aquesta manera entren
pel reng i en arribar al passadís frontal a l’altar major la dama queda al bell mig mirant
l’altar, i els cavallets arriben per parelles a banda i banda de la dama. A mida que van
arribant es giren, dins el mateix passadís frontal a l’altar, els de la dreta cap a la dreta i els
de l’esquerra cap a l’esquerra, formant una fila amb la dama en mig. Aquí s’acaba la
música de la Marxa i el flabiol i tamborino s’aturen, però les xeremies continuen fent
notes en solitari, i els cavallets fan un quart de volta per mirar a l’altar i un altre quart de
volta per mirar tots cap a la dama. Ara els cavallets 1 i 2 estan en el lloc de la primera
parella. Per sortir quan hagin acabat Ses esses simplement la dama parteix darrera els
xeremiers pel reng i els cavallets van avançant per refer la marxa per parelles, fent un
quart de volta quan arriben al reng i reprenent el camí que han fet per entrar.
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