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Sa revista des xeremiers
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ENTREVISTAM ANTONI TORRENS
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RECORDAM ALS ANTICS XEREMIERS SANTAMARIERS

JOAN MAS

darrera hora

II Trobada de xeremiers a Marratxí

L’estalvi ètic li permet esser

solidari

i saber que els seus doblers s’inverteixen en
projectes que afavoreixen la

Es cap de setmana des 7 i 8 de novembre se va celebrar
a Marratxí sa II trobada de xeremiers, coincidint amb
sa XIV fira de tardor des mateix municipi. Es dissabte
horabaixa se va fer un petit aplec de xeremiers que, sigui
tot dit, els marratxiners se passaren pes forro o se feren
por des temps, pareix mentida que un municipi amb tanta gent no fes gens de cas als seus xeremiers, els d’avui
i els d’ahir, i precisament aquest era es tema i sa feina
que havia preparat es xeremier de Marratxí Fabián Blesa,
“Homenatge als antics sonadors de Marratxí”. Una feina
humil de recerca i investigació pes poble feta amb molta
il·lusió i esforç i que només mereix un crit d’ànim i agraïment per poder conèixer un poc més de sa nostra història
xeremiera i que segurament va fer recordar als familiars,
veïnats i amics d’aquells homes, melodies antigues i bons
moments des passat. Es petit grup de gent que va assistir
a s’acte, tengué ocasió d’escoltar tres peces antigues recuperades i juntament amb s’exposició d’en Xisco Valcaneres i sa ballada d’Aires Mallorquins se va passar una
molt bona estona. Qui no hi va anar, no ho sap.
L’endemà no va ser es vent, es fred i s’aigüa qui varen impedir que un grapat de sonadors fessin ballar als gegants
assistents i voltassin per sa fira donant es toc de tradició
que caracteritza a totes ses fires de Mallorca, finalment
convidaren a dinar a qui hi era i en va voler.
Molta feina feta per en Fabián i segurament amb molta
satisfacció, només cal donar-li l’enhorabona però discrepar en pensar en un futur més optimista, com ell diu, on
els sonadors d’avui pareix ser que es reserven per “altres”
trobades quan sempre són els mateixos i només s’escolten
entre ells. A Mallorca ningú més ho fa.
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