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Patrocini de l’Ajuntament de Llucmajor
que presideix el batle
Sr. Lluc Tomás Munar

PRESENTACIÓ
Bartomeu Font Obrador
Ja som de bell nou a la tardor. A l'altar de Pomona, deessa
de la Tardor, hi trobam l'aurea mediocritas d'Horaci, l'equilibri,
la serenitat. No és endebades que el Zodíac inaugura amb la
Lliura els seus signes autumnals.
Amb la tardor vénen les fires i amb elles la remembrança
dels temps passats a una infantesa cada vegada més llunyana,
però volguda per sempre més.
La naixença, l'any 1500, a Gante de Flandes, de l'emperador
Carles que ens atorgà el Privilegi, és especialment recordable,
ja que aquell fet històric, ara fa 500 anys, se celebra solemnialment.
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Enguany, al pòrtic firal, sentim la gaubança commemorativa
de la vila reial, set voltes centenària, que el Magnífic Ajuntament
de la nostra ciutat ens ha fet participar en unes celebracions tan
evocadores: les Ordinacions del rei Jaume II de Mallorca.
Bertolt Brecht, en un poema memorable, va precisar que
la història insigne, la dels fills il·lustres d'un país, no és possible
sense el suport col·lectiu i anònim del seu propi poble. Fou per
això el poble indòmit, ferm, feiner i resolt de llucmajorers anònims,
el qui, a través de les centúries, sabé i ha sabut mantenir, com
la més viva i popular de totes les institucions nostrades, la flama
de la nostra fira, tresor incomparable de l'avior.
El poble també sap viure l'escalfor de la tradició i el folklore,
com ho proven el testimonis documentals dels nostres arxius,
des dels cavallets al segle XV, passant pels balls de cossis als
segles XVII i XVIII, fins a sant Joan Pelós, sant Miquel i els Dimonis,
de més de tres segles de pervivència en la celebració de la festa
del Corpus. I és que Llucmajor, una de les viles més ancestrals
de Mallorca, en gaudí sempre la primacia que mai no fou posada
en dubte. El passat diumenge de Santa Càndida, la nostra ciutat
volgué recuperar els cavallets cotoners que ballaren sa Carrossa,
els Indis i els Nans, entre els aplaudiments entusiastes de la
multitud, tant a la Plaça com a l'Església. I aquest -els cavalletsés el tema que ens ve a tractar avui el p. Gabriel Llompart.
Els folkloristes es fan eco de la hipòtesi de l'origen dels
cavallets de Mallorca. El p. Llompart el centra en la processó del
Corpus del segle XV a Barcelona. Ell basa aquesta dada en l'Antic
Consell Barceloní del 30 de gener de l'any 1448 que ens informa
del sacerdot Francesc Pons en el seu paper d'administrador de
l'Entremès dels Cavalls Cotoners dels Turcs. Segurament aquestes
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danses, amb reminiscències de les lluites i combats entre cristians
i moros, típiques del joc, havien passat a constituir una simple
desfilada i tot, en el fons, ens diu el p. Llompart, té l'aire de ser
una variant de la lluita de moros i cristians del Llevant peninsular,
que té un paral·lelisme amb les danses aragoneses.
Historiador no sols de les danses, sinó de l'Art, en
majúscules, Gabriel Llompart és l'investigador més assenyat de
la religiositat popular, que davant els nostres precs més insistents,
ha acceptat oficiar de pregoner d'enguany, un any que ell ha vist
premiat amb el reconeixement de l'Acadèmia Mallorquina
d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, a la qual ha ingressat
com a acadèmic de número, i de la Societat Arqueològica
Lul·liana, que l'ha nomenat soci d'honor.
Ell i jo ens professam, des dels anys seixanta, una amistat
sorgida a l'Arqueològica Lul·liana com a conseqüència d'unes
mateixes inquietuds historicoculturals i també del perseverant
treball de recerca a l'Arxiu del Regne de Mallorca. El p. Llompart,
enamorat de la investigació de l'edat mitjana amb el mètode
clàssic de l'anàlisi documental, tot referint-se a la meva dedicació
per l'estudi dels nostres evangelitzadors americans, ha dit, mentre
conjuminava hàbilment la significació dels meus cognoms- Font
i Obrador- que la fuente ha seguido avenando historia extraña
cuando antes la sacaba propia, el obrador ha seguido trabajando
artesanamente cuando otros se limitaban a sacar calculadoras
para hacer estadísticas.. Estadísticas de qué? i també, amb motiu
d'una presentació que féu de la meva persona a una conferència
pronunciada fa anys a la sala de l'Escorxador de Ciutat, afirmà:
Hace muchos años que le conozco y le tengo por buen amigo.
¿Cuántos? Decían los latinos: Non numerantur sed ponderantur:
No se cuentan, se sospesan.
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Aquesta amistat es fa ben palesa al pròleg del volum setè
de la Història de Llucmajor, en el qual recorda la seva ascendència:
la família Aulet del secretari i de l'historiador. Les referències en
aquest aspecte són més que suficients.
Llompart Moragues és sacerdot teatí, llicenciat en teologia
i doctor en història. Els seus estudis en diverses universitats
europees -Barcelona, Roma i Magúncia- confereixen l'empremta
de l'europeisme a tota la seva fecunda tasca de recerca. Quan
tracta un tema o problema local, l'analitza i l'aprofundeix des
d'una perspectiva cristiana, fins a arribar a l'horitzó de les
comparacions i divergències.
Pertany a la Real Academia de la Historia, de Madrid, a
la seu de la qual assistírem ambdós amb motiu de celebrar-s'hi
les jornades del Diccionari Biográfico Español el passat mes de
juny; a la de Bones Lletres de Barcelona; a la Sociedad Española
de Etnología y Folklore; a la Societat Catalana d'Estudis Litúrgics,
filial de l'Institut d'Estudis Catalans; a l'Acadèmia de Belles Arts
de Sant Sebastià i a la d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics,
totes dues de Palma.
Com a publicista és un dels autors més prolífics, ja que
figuren al seu repertori més de 300 treballs de temàtica diversa,
perquè bé sap ell la dita d'Ortega: El hombre no tiene propiamente
naturaleza, sino historia. De la seva ploma han sortit articles i
llibres d'arqueologia, iconologia, iconografia mariana, rondallística,
folklore, litúrgia, pietat popular, cartografia, cristologia, eremitisme,
hagiografia, etc. De tot el conjunt, però, destaquen La pintura
medieval mallorquina. Su entorno cultural y su iconografía, tesi
del seu doctorat en història, publicada l'any 1977, i Religiosidad
popular. Folklore de Mallorca. Folklore de Europa, del 1982, amb
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pròleg de Julio Baroja, l'eminent etnòleg basc, que elogia l'autor
amb aquestes afirmacions: Las investigaciones de Llompart nos
sugieren de continuo pensamientos que van más allá de lo
concreto, preciso y erudito. Ideas generales acerca de
representaciones colectivas de los pueblos del Mediterráneo
europeo para los que la imagen, lo plástico y expresivo en general,
es mucho más importante que para otros de más al Sur o de más
al Norte.
El p. Llompart ens ha donat llum esplendent sobre la vida
quotidiana llucmajorera a l'edat mitjana i això és evident per les
nombroses cites bibliogràfiques a les pàgines de la Història de
Llucmajor. Arribats a aquest punt, vull esmentar un procés
inquisitorial dels anys 1367-1369 a la Cúria Reial de Llucmajor
que, procedent del nostre Arxiu Municipal, va transcriure i estudiar
acuradament el p. Llompart. Dichos procesos -escriu el nostre
pregoner d'avui- no fueron utilizados por Bartolomé Font Obrador
en los volúmenes primero y segundo de su magnífica Historia
de Llucmajor debido, sin duda, a sus reducidas dimensiones y
al pésimo estado de conservación en que se encuentran.
Ara que s'hi escau, vull fer constar que, per l'excés de
material documental, aquell interessant i sucós text que havíem
sintetitzat, com altres tants de la Cúria del Batle de la Secció
Històrica del nostre Arxiu, fou objecte d'exclusió i més, com
indica el p. Llompart que el fons és una cantera de otros materiales
tamaña como para dar lugar a la redacción de la obra monumental
del antes citado historiador.
El títol de No serets tots temps batle. Instantáneas de la
vida cotidiana del Llucmajor medieval, de l'any 1995, és una
col·lectània de dues dotzenes d'enquestes de variada temàtica,
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com les referents a un esclau moro acusat d'assetjament sexual
a la vídua d'en Francesc Palomera; a una discussió amb injúries
i amenaces en un joc de gresca; a una brega entre dones pel
comentari despectiu d'un ball; a una fuita i contraban d'esclaus;
a una disputa de partions entre Vallgornera i Solleric, amb
intervenció del cavaller Asbert de Roaix, exbatle i veguer de
Mallorca; a una altercació entre jueus a la carnisseria que, després
d'insultar-se greument, acabaren per arrabassar-se les barbes,
etc.
Sorprèn el fet d'un batle reial que retira l'ús d'armes a
Jaume Seguí, pagès enfadat, que li recorda que el seu càrrec és
un servei i que, quan acabarà el seu mandat, serà com tots el
altres ciutadans que són iguals davant de la llei i es poden veure
necessitats del suport i la solidaritat dels veïns i li diu: E pel cap
de Déu, que no es tan grassa galina que no haia master sa carn
selada! Pel cap de Déu, no serets tots temps batle, i això que els
nostres batles gaudien de la dignitat pròpia de l'ofici i era proverbial
el respecte que tot el poble els tenia, com ho demostren els
tractaments que els conferia amb prodigalitat: el molt honrat,
savi, discret, lo senyor, els mateixos anys de l'enquesta inquisitorial.
I per acabar aquesta presentació, ens plau de dir-vos com
sentim també l'enyorança de les danses nostrades que el rector
Evinent suprimí de l'Ofertori de la missa, el 16 d'agost de l'any
1774, per complaure el bisbe Guerra. Ara, passats més de dos
segles, volem recobrar-les i fruir-les, com ho feien els nostres
avantpassats, perquè creiem fermament que l'entusiasme de la
joventut envers les nostres tradicions, cada vegada més estimades,
i l'esperança que tenen de veure-les de bell nou, bé s'ho mereixen.
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El pregoner, P. Llompart i l’historiador Font Obrador que el va presentar.

S'ha dit moltes vegades, i aquesta serà una
més encara, que l'home és un animal de
costums. No procedeix, en el seu treball i en
el seu oci, de forma improvisada i imprevista,
sinó que, pel fet de viure en societat, empra i
usa unes pautes i unes normes més o menys
acostumades que l'orienten en l'acció i li
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economitzen així energies perquè en tudaria
moltes, si cada cop que actua, hagués de
començar des de zero per muntar una
improvisació.
Un poeta sempre actual, tot i que no
estigui de moda, a la seva Elegía a la tradición
de España ens parla de los muertos y la tierra,
las dos manos fecundas del pasado. El treball
de cada dia i la festa de cada extraordinari
duen uns ritmes i unes formes de realització
dins les col·lectivitats que és el que en diem
la tradició o les tradicions. La paraula llatina
tradere vol dir depositar en les mans de l'altre,
i aquesta tradició és l'estil de viure dels pobles
i de les persones, el viure d'aprofitar les
experiències positives que crearen les
generacions precedents, és a dir -amb el poetalos muertos, conforme a unes conveniències
i dreceres que marcaven les inclinacions de la
tierra.
Les generacions successives del poble
són com a torres humanes que s'alcen una
damunt l'altra aprofitant els progressos que les
avantpassades aconseguiren. És per això que
la tradició i les tradicions són creatives encara
que a primera vista semblin i siguen sempre
inculpades d'immobilisme i obscurantisme...
La immobilitat sorgiria si les noves generacions
no s'enfilassin damunt les passades com és el
seu deure generacional, i l'obscuritat i la foscor
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regnarien si cada nova generació no guanyàs
en altura i horitzó per damunt de l'anterior.
Llucmajor recupera ara una seva antiga
i bella tradició. No una tradició de feina, sinó
de festa. Una tradició de música i de ball. La
festa de Santa Càndida ha portat enguany dins
la senalla del calendari un present inesperat,
una joia de l'avior. Mercès a la iniciativa del
batle Lluc Tomàs i Munar i els seus assessors,
i seguint el corrent restaurador que bufa pels
ajuntaments del Pla, Llucmajor recobra el ball
o ballet popular anomenat dels cavallets.
Mallorca, Espanya i Europa van disposar
des de l'edat mitjana de grups de danses rituals
de caient més o menys profà o religiós que
actuaren durant segles en les celebracions
festives del que en diem L'Ancien Régime.
Quan aquest caigué, cap a l'entorn de la
Revolució Francesa, també passaren el seu
equinocci aquests grups tradicionals que es
mantenien ordinàriament a l'ombra de velles
institucions eclesiàstiques, els quals les daven
coratge, entusiasme i recolzament econòmic
a canvi de la seva col·laboració en els grans
dies del calendari local.
Sembla que els cavallets de Llucmajor
tingueren una participació especial en les festes
i solemnitats tradicionals i en la canonització
de santa Catalina Tomàs cap al 1930. Però
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devien haver estats retirats als magatzems de
la vila abans de la mateixa Revolució Francesa
quan, a finals de segle XVIII, els governs
il·lustrats jutjaven que les tradicions populars
i seculars havien d'esser substituïdes per uns
nous costums que la Il·lustració hi addicionava.
Sabem el que va succeir a Llucmajor
concretament amb la dansa dels cossiers,
paral·lela a la dels cavallets. Preneu llum de
na Pintora! Cosa semblant degué ocórrer als
cavallets que desaparegueren també del
calendari i festeig del poble. Un document tret
a llum per l'historiador Bartomeu Font Obrador
(Història de Llucmajor vol. V p. 584) ens
explica com el rector mossèn Evinent va
escapçar la participació dels cossiers de la
festa de l'Assumpta de 1774. Era tradició corrent
als pobles de l'illa que aquest dia les colles de
cossiers ballassin dins l'església, davant el llit
de la Mare de Déu morta. El rector Antoni
Evinent ho explica amb aquets termes: un
género de bayle, que de tiempo inmemorial
havían acostumbrado hacer el dia de la
Asumpcion ciertos hombres vestidos de blanco,
con cintas de todos colores, delante Nuestra
Señora en la Iglesia y al tiempo de mas
concurso, que precisamente habia de ocasionar
gravisima distracción.
Si partim del supòsit que aquests
dansaires, amb la seva diversitat de formes que
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se'ls reconeixia, eren propis de totes les regions
peninsulars i també de l'illa, això ens explica
l’afirmació del seu caràcter immemorial i de
la importància que se'ls concedia, perquè
intervenien en el punt central del cerimonial
festiu amb la presència del poble que tenia un
interès especial per a esser present en la seva
actuació. Això ho aproven de més a més els
forasters que assistiren durant el segle XIX a la
dansa dels cossiers als pobles de l'interior de
l'illa que els conservaren, ja que un d'ells diu
que, després de la dansa, el poble, majorment,
va abandonar el temple. És, vulguin o no, una
bona prova de la importància que tenien, ben
el contrari de la gravíssima distraccion
esmentada en el document dirigit al bisbe
Guerra.
Així, doncs, les darreres notícies que
posseïm sobre la dansa del cavallets, abans de
la present restauració, són les fotografies del
retratista local mossèn Tomàs Monserrat, es
capellà des Rafalet, datables en la desena 19201930. Cap a aquestes dates ens duen així
mateix els dibuixos o figurins que ens deixà el
pintor Francesc Salvà de s'Allapassa de la
mateixa època que, sens dubte, estan
relacionats -però no sabem com- amb les
fotografies esmentades.
A principis del segle XX les colles de
dansaires amb cavallets existents a Mallorca,
sembla que foren habitualment més aviat
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poques: les de Pollença, Felanitx i Artà. Totes
es mantenen vives avui dia. Els cavallets de
Pollença eren sols dos; els de Felanitx, set i
els d'Artà són en nombre de cinc, però hi ha
inseguretat de dades respecte d'aquests darrers.
Per una banda es diu que s'augmentà el seu
nombre al convent de franciscans d'Artà i
que estaven relacionats en certa manera amb
els dels franciscans de Llucmajor. Manacor,
ciutat més propera a Artà, influencià, almeyns
quant a les melodies que utilitzaven els
cavallets artanencs. (Vegeu les opinions: B.
Font Obrador: Els cavallets de Llucmajor sortiren
per santa Càndida, després de setenta anys.
"Fora vila. Mitjorn", núm 26, setembre del 2000
pp. 8-9; Gabriel Llompart. Els cavallets de
Mallorca, "Trabajos del Museo de Mallorca",
núm. 10, Palma 1967 pp. 3-4).
Crec que és un fet que la dansa dels
cavallets ha sofert la influència al llarg dels
segles de la dansa molt més important
anomenada dels cossiers. Els cossiers són en
nombre imparell perquè presideix sempre les
parelles de dansaires la dama , abans un noi
vestit de dona, però avui sovint una al·lota. Els
cavallets dansen embotits dins un armadura
de cartó modelat en forma de cavall, d'on ve
el seu nom. Però el nombre imparell de certs
grups de cavallets d'avui fa pensar que han
rebut una dama intrusa procedent de les danses
de cossiers.
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Cal tenir en compte que la més antiga
menció dels cavallets a Mallorca data de 1458.
En aquest any hi havia, en el magatzem de
l'Ajuntament de Palma, 9 caps de cavallets de
cartó vells. Aquesta cavalleria era, doncs, vella
i bé es pot pensar que estaria relacionada amb
algun entremès del comú dedicat a sant
Sebastià, que era militar com el cas de
Barcelona, en què entre 1425 i 1450 s'esmenten
el joc o entremès dels cavalls cotoners i dels
turcs. (Llompart, Els cavallets de Mallorca, p.6).
L'apel·latiu de cavalls cotoners ens marca
el seu origen català perquè a Barcelona
l'entremès o dansa en qüestió era sostinguda
econòmicament pel gremi de teixidors de cotó.
A Mallorca l'any 1641 sabem que dos cavalls
cotoners havien pres part a la processó del
Corpus Christi de Sóller i hi ballaren. (Llompart,
Els cavallets de Mallorca, p.6, amb la
bibliografia corresponent).
Si ampliam la visió geogràfica, podrem
captar molt millor l'essència d'aquell ball;
pensem que a Catalunya es podia interrompre
momentàniament una processó per donar lloc
a una breu lluita entre turcs i cavallets cristians.
Tot això ens dóna a entendre la
complexitat de les seves formes si pensam
que, com a herència dels temps barrocs, a
determinats acompanyaments processionals
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de Catalunya, hi havia dansaires que en lloc
de dins cavalls anaven empotrats dins
barquetes, fet que trastornava, com és lògic,
tota la visió escènica de la parada teatral...
Joan Amades ens va fer un gran favor en
reproduir-les en la seva obra Gegants i altres
entremesos.
Els cavallets es poden encara veure avui
en dia en ocasió del carnaval basc; de tota
manera ja figuraven en el Corpus de Pamplona
de l'any 1598.
La conseqüència òbvia d'aquesta
expansió geogràfica de l'esmentada dansa per
diverses regions de la península és que
l'emigració cap a Amèrica que va seguir la
conquesta i a la inculturació posterior hispànica
va inserir el cavallet així mateix dins el folklore
hispano-americà. Si recorrem les sales del
Museo Antropológico de Mèxic, se'n pot veure
qualque exemplar entre altres equipaments
festius.
El cas és que aquesta figura folklòrica
que sembla introduïda a Mallorca al segle XV
i que el Dr. Bartomeu Font i Obrador trobà
representada en el dibuix d'un copista notarial
d'aquell temps (B. Font Obrador, Història de
Llucmajor, volum II p. 291) es coneixia ja a
gran part d'Europa. Els manuals de folklore
europeu ens assenyalen la seva presència des
de Romania fins a Anglaterra i des de Suïssa
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fins a la Provença. En unes memòries de viatge
del cardenal Despuig, ell apunta de pròpia mà
que a Aix es va trobar amb una dansa de
cavallets quasi idèntica a les que coneixia de
Mallorca.
La finalitat o el sentit que rau darrere
d'aquestes danses, multiplicades per la
geografia d'Europa, no són gaire fàcils de
copsar i no queda altre remei que examinarles cas per cas a la llum de la cultura
corresponent. Una perxa de figura equina de
l'esquema més simple ha estat utilitzada durant
la darrera edat mitjana pels al·lots, com es pot
veure sobretot en la xilografia alemanya. Però
també les cròniques castellanes del segle XV
ens palesen les colles d'infants equipats amb
cavallets fets de canyes intervenint en les festes
commemoratives i populars. D'aquí a la
presència en les festes dites de moros i cristians
no hi va gaire distància.
De tota manera la seva integració a la
festa religiosa, encara que ens arribi procedent
del món profà, com a element decoratiu, la fa
més festiva.
Tal vegada, en un principi, no va esser
així exactament. Ho dic perquè la font històrica
més antiga que s'ha conservat ens remunta a
l'alta edat mitjana dins l'àmbit provençal.
Aleshores es va articular una historieta
pedagògica d'un càstig diví a uns jovenastres
que feien el burot disfressats i cantaven cançons
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dins un cementiri mentre se celebraven els
oficis divins a l'església parroquial annexa. La
terra es va obrir i va engolir tota aquella jovenea
sacrílega. El que crida l'atenció i a nosaltres
ens interessa ara, és fixar-nos que els
adolescents sortien al carrer en ocasió de festes
durant l'any, que feien cors i que anaven
disfressats de forma molt indigna i que
cavalcaven damunt cavalls de fusta (lignos
equos).És aquest un episodi de l'Europa pagana
que va esser seguit d'una ulterior conversió
del seu ceremonial en una Europa cristiana?
El recopilador d'aquest exemplum o
historieta piadosa va esser el dominic Jean
Gobi, iunior, lector del convent de Saint
Maximin, entre Marsella i Toló, contemporani
del bisbe de Mallorca Guiu de Terrena, del
primer terç del segle XIV. Ens podem preguntar
si som davant els cavallets antecessors dels
que va contemplar, com hem dit, tot admirat,
el cardenal mallorquí Despuig a la ciutat d'Aixen-Provence. Però no ho podem respondre,
perquè no ho sabem. (Marie Anne Polo de
Beaulieu, La Scala Coeli de Jean Gobi, París
1991, p. 312; J. Claude Schmitt, Jeunes et
danses de cheveaux de bois. Le folklore
meridional dans la litterature des exempla ,
XIII-XIV siècles, "Cahiers de Fanjeux", vol. 11,
1976).
Això ens pot fer reflexionar sobre el fet
cultural de la nostra terra i de la tradició
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d'aquest cerimonial de cavalleria rusticana,
que ja és ben hora de deixar-nos de localismes
i folklorismes antiquats i de posar els nostres
rellotges a l'hora d'Europa i d'empeltar la nostra
cultura per tal que rebi la saba europea. Això
és, doncs, el que feim, amics benvolguts. Això
és el que feis, restablint la dansa dels cavallets,
perquè si és mallorquina, com hem demostrat,
també és europea, com hem provat.
Un folklorista de la nostra terra de tremp
que visqué entre vosaltres, el p. Rafel Ginard
Bauçà, un dia va compondre un "hai-kai" que
es refereix als cavallets mallorquins que em va
facilitar ja fa anys, amb un breu comentari i
m'hi deia que, a vegades, hi havia molt de
perfum dins un pom de colònia xic. Els versets
són els següents:
Oh, els cavallets que graciosament
ballen , boten i ondulen sens fatiga,
l'encís del moviment.
Creem bellesa. No hi ha cavallets sense mestres,
ni dansaires sense estri, ni ball sense fatiga
encara que el poeta no ho reconegui, ni
moviment sense esforç.No és possible tenir
cavallets sense mantenir-los. Donau-los bones
faves i orejau-los. Sa cultura gasta, però sa
cultura torna i amb escreix.
Tot vos sia enhorabona, llucmajorers!
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