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Aquesta antiga celebració, que té lloc cada any els dies 23 i 24 de juny 
 -revetla i dia del ball respectivament- a Sant Llorenç des Cardassar

(Mallorca), es va interrompre a mitjans de la dictadura franquista; 
es va recuperar l’any 1980; i en aquestes darreres quatre dèca-
des s’ha expandit i consolidat, tal com detalla Rafel Duran. 

Per altra banda, Joan Domenge estudia la indumentària del 
Baptista en les arts figuratives a Mallorca i la relació del 

sant Joan Pelut de Sant Llorenç amb la tradició ico-
nogràfica. A més a més, els participants expliquen 
les seves vivències de la festa, uns testimonis 

imprescindibles per refer-ne els darrers qua-
ranta anys. Finalment, el volum ofereix un 

bon apèndix documental, amb la músi-
ca i les cançons de sant Joan, amb 

textos des del 1923 fins a l’actua-
litat, amb extractes apareguts 
a la premsa local i insular, 

amb propostes didàcti-
ques, amb les inicia-

tives associatives, i 
amb accés a les 
xarxes socials.
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Presentació
L’any 1980, tot just feia un any de les primeres eleccions als ajuntaments, alhora que 
s’anava recuperant la democràcia, també a Sant Llorenç es recuperava la festa de sant 
Joan Pelut. Una iniciativa que sens dubte s’emmarcava dins l’afany dels llorencins i 
llorencines de fer reviure aquelles festes i tradicions que havien estat i tornarien a ser 
una senya d’identitat característica i pròpia d’aquest poble.

La festa de sant Joan Pelut apareixia a la narració Flor de card, l’única novel·la que l’any 
1911 publica l’escriptor llorencí mossèn Salvador Galmés. Era aleshores una festa viva 
i distintiva. Durant la dictadura del general Franco (1939-1975) la festa havia manca-
bat, com tantes altres tradicions. Ara bé, gràcies al text de Salvador Galmés, als records 
de persones majors que hi havien participat de ben joves, i a la iniciativa de persones 
entusiastes que hi feren feina de valent, l’any 1980 sant Joan Pelut tornava a ballar a 
Sant Llorenç. Els anys 80 varen suposar una gran empenta per a moltes iniciatives que 
implicaven recuperar ‒tant en sentit literal com figurat‒ l’espai públic: l’associacionis-
me, les festes populars, el Carnestoltes, les publicacions, o la participació en la vida i la 
gestió públiques, entre d’altres, en són alguns exemples.

També ha estat gràcies a la participació de moltíssimes persones que la festa de sant 
Joan Pelut ha perdurat en el temps, i s’ha enriquit amb noves aportacions i nous mem-
bres. Actualment és una cita indispensable per a tots nosaltres, i per això volem ce-
lebrar-ne el 40è aniversari de la recuperació amb el llibre que teniu entre les mans, 
publicat conjuntament entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Sant Llorenç. 
En nom de tot el Consistori, vull agrair la implicació de totes les persones que cada any 
fan possible aquesta festa i també la de totes les que han participat en aquest volum, fet 
amb tant d’esment i tan bellament editat.
 

Mateu Puigròs Sureda
Batle
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Presentació
L’any 2020 marcava el 40è aniversari de la recuperació de la festa de sant Joan Pelut 
al nostre poble. En aquest sentit, no podíem deixar de commemorar una celebració 
avui dia tan arrelada i tan vitenca com la de sant Joan Pelut. Entre els actes prevists, 
un equip es va posar al capdavant de la redacció d’un volum exhaustiu que reflectís el 
passat, el present i el futur de la festa de sant Joan Pelut. Ara bé, diversos motius, entre 
els quals una pandèmia inesperada, varen alentir el projecte, que ara podem presentar 
amb tant de goig.

Quaranta anys ja eren una fita prou significativa per recordar-la amb la publicació 
d’un volum com el que teniu a les mans, que s’endinsàs en la història tant antiga com 
recent de la festa, i n’estudiàs els elements més significatius. Una publicació exhaustiva, 
feta per veus expertes, que a més aplegàs el testimoni directe de les persones que havien 
participat en els diferents aspectes que conflueixen en el ball de sant Joan Pelut tal com 
el coneixem actualment: la indumentària; el ball i el ballador; els instruments, els mú-
sics i la música; els dimonis; els indrets i el recorregut; i també el poble que segueix any 
rere any aquesta manifestació. Una festa que és tal com és perquè hi ha hagut moltes 
persones que amb un gran afecte cap al poble de Sant Llorenç i cap a les nostres tradi-
cions hi han fet la seva aportació única i especial, a fi que ‒ben entrat el segle XXI‒ la 
diada de sant Joan Pelut sigui una fita essencial en el calendari de les celebracions del 
poble de Sant Llorenç des Cardassar.

Finalment, he d’assenyalar que aquest llibre no hauria estat possible sense l’esforç i la 
saviesa dels seus autors i autores, a qui agraïm la seva feina. Ara el nostre compromís 
és llegir-lo i continuar per molts d’anys amb el suport a la festa de sant Joan Pelut.

Dolors Sànchez Màrquez
Regidora de Cultura
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Pròleg

Sant Joan Pelut, 
recuperació, innovació 
i festa

Els diccionaris estableixen que el pròleg és 
la introducció a una obra que acostuma a 
ressenyar-ne els mèrits, el valor, o també a 
situar-la en un context determinat. Amb sa-
tisfacció i agraïment per la convidada, mala-
vejaré per aplicar-me al compliment de la 
comanda que preveu la definició canònica.

Primerament, he de dir que aquest llibre té 
el mèrit de ser una obra coral, polièdrica, 
rica en matisos, que desvetlla amb molt de-
tall les interioritats de la manifestació cen-
tral d’una festa que, sotmesa als alts i baixos 
que comporta qualsevol activitat humana, 
s’ha fet el seu lloc dins el calendari d’es-
deveniments de la comunitat llorencina. 
Aquest llibre representa i assoleix un repte 
que no sol esser habitual en aquesta casta 
de publicacions, però que, des del meu punt 
de vista, és rellevant en qualsevol anàlisi 
del patrimoni cultural immaterial. Faig re-
ferència al paper del que en diem portadors 
o protagonistes. Escoltar la veu dels porta-
dors d’una manifestació cultural (la festa 
amb el ball en aquest cas) és bàsic i essencial 
en una concepció del patrimoni que passa 
de fer atenció primordial sobre els objectes 
a fer-ho sobre els subjectes. En aquesta oca-
sió, això s’aconsegueix mitjançant els testi-

monis de distints actors de la festa i que en 
són els veritables protagonistes: els dansai-
res o balladors (sants joans i dimonis), els 
músics (amb xeremies, flabiols i tamborins, 
guitarres, xerracs, flautes…), baciners i es-
campadors de murtra, gestors culturals i 
polítics, etc. que han intervingut de forma 
activa i directa en el decurs del procés de 
recuperació i implantació de la dansa festi-
va. La seva aportació es reforça mitjançant 
un bon apèndix documental que abasta des 
del testimoni del 1923 al Tresor dels Avis a 
l’actualitat, passant pels retalls o extractes 
apareguts a la revista Flor de card que, com 
a cronista i altaveu de la vida local, s’ana-
va fent ressò del procés de recuperació de 
la dansa; s’hi afegeixen encara notícies pu-
blicades a la premsa illenca, les propostes 
didàctiques i les iniciatives associatives, la 
presència a les xarxes socials que, tot ple-
gat, palesen la voluntat i els esforços per 
compartir i implicar el fet cultural amb la 
comunitat cardassenca. Aquest seria, per a 
mi i des d’una perspectiva patrimonialista, 
el bessó del llibre que ha anat a càrrec de 
Joana Domenge, l’animadora (d’ànim cul- 
tural del llibre, i de Pere Josep Santandreu, 
que n’ha coordinat l’edició, ambdós agom-
bolats per l’entusiasme, la col·laboració i la 
complicitat de l’Associació d’Amics de la 
Festa de sant Joan Pelut.

Aquesta part central i essencial del llibre 
es complementa i es vesteix (de gala!) amb 
tres grans capítols que podríem qualificar 
de contextuals i que són els que han bastit 
els diversos especialistes que s’impliquen 

Pròleg
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en l’obra i analitzen la realitat de l’esde-
veniment des de diverses perspectives tot 
fent-la més propera i mengívola. S’han de 
destacar tres grans aportacions: 

En primer lloc, la perspectiva històrica 
que aporten Albert Carvajal Mesquida i 
Antoni Gomila Grimalt a partir d’un tre-
ball de recerca fet en el marc d’una beca 
concedida per l’Ajuntament el 2006. Tal 
com expliciten els seus autors, l’objectiu 
era recollir la memòria del poble i la do-
cumentació escrita i obtenir la informa-
ció necessària per entendre l’evolució i les 
característiques de la dansa de sant Joan 
Pelut, una icona festiva que a hores d’ara 
itinera i dansa a Ciutadella de Menorca, 
Felanitx, Pollença i Sant Joan, però que 
havia estat corrent a gairebé la totalitat de 
les localitats del Llevant mallorquí. A més 
de la descripció de la festa, en un relat his-
tòric, els autors espipellen amb detall la 
presència festiva d’aquesta representació 
de l’Ecce Agnus Dei des de la litúrgia medie-
val de la Seu de Mallorca fins a la celebra-
ció llorencina durant el segle XX.

El paper dels aspectes formals, icono-
gràfics, a partir d’una minuciosa anàlisi 
dels precedents és el que aporta, des de 
la perspectiva de la història de l’art, Joan 
Domenge. Amb l’esguard sobre l’abilla-
ment de sant Joan Pelós i a través d’unes 
notes sobre la imatge del sant en les arts 
figuratives, l’autor repassa, descriu i des-
tria distintes representacions procedents 
de diversos indrets de l’illa. Incardina la 

tradició dins la història i la manifestació 
‘culta’ del que, molt probablement, al ca-
rrer es reinterpretava popularment. Una 
advertència de la necessitat d’observar 
la cultura com a una realitat complexa, 
global, integral. Una ‘arquitectura’ que 
assoleix transversalitat i traspassa distin-
tes classes i grups socials i que no és al-
tra cosa que l’evidència d’un constructe 
social, una convenció, que té arrels pre-
gones que s’endinsen en les escriptures 
sagrades i les llegendes àuries per fer-se 
carn viva als carrers de Sant Llorenç des 
Cardassar.

La crònica de la recuperació i la reali-
tat més immediata (1980-2020) és el que 
desgrana amb gran minuciositat Rafel 
Duran. Una aportació en què s’hi lle-
geixen les intermitències i els alts i bai-
xos característics de la cultura popular no 
sostinguda per les institucions. L’autor hi 
esbrina les iniciatives preses com qui des-
criu un procés experimental en el qual es 
poden veure tant la incorporació de nous 
elements festius (música, vestuari, orga-
nització, intervinents, recorregut, etc.) 
com una visió èmic ‒les percepcions dels 
agents‒ de la realitat que permet resse-
guir amb detall com es construeix, des de 
la memòria, però també des de la creati-
vitat individual i grupal, una manifestació 
cultural que es fa popular i s’impregna de 
càrrega identitària.

Per altra part, i en un altre ordre de co-
ses, analitzar la recuperació de la festa 
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de sant Joan Pelut a Sant Llorenç és una 
bona oportunitat per reflexionar sobre els 
canvis a la cultura popular i al patrimoni 
cultural immaterial. Per explicar aquests 
canvis hom ha de partir, d’entrada, d’una 
evolució i una circumstancialitat conjun-
tural que explica aquest fenomen de la re-
cuperació (de retrobament de les arrels). 
Des del meu punt de vista, el coneixe-
ment del context en què es produeix o es 
propicia una determinada manifestació 
cultural és realment significatiu i ajuda 
a entendre i ponderar la significació del 
mateix fet en si. Aquest plantejament és 
d’especial aplicació en l’àmbit de les di-
verses demostracions de cultura expres-
siva que s’activen durant la dècada dels 
anys vuitanta del segle XX i amb poste-
rioritat. Des d’una perspectiva històrica, 
la transició d’un règim dictatorial cap 
a una democràcia tutelada a partir del 
1975 és, potser, el desencadenant decisiu 
que explica i permet exercir la voluntat 
col·lectiva de reivindicar la festa i de re-
cuperar el carrer com a mostra d’un cert 
recobrament de la democràcia i la lliber-
tat. És en aquest entorn on es produeix 
una autèntica revifalla en els distints àm-
bits de la cultura expressiva (Nova Cançó, 
moviment coral, música tradicional, etc.), 
danses i balls d’arrel tradicional (vinculats 
a grups, associacions o manifestacions 
espontànies en un àmbit festiu), recupe-
ració, en general, de les festes populars  
i activació del calendari: darrers dies (car-
naval, rues, enterraments de la sardina); 
festa del primer de maig; focs festius, nous 

formats d’actuacions en el marc de les 
festes locals (cercaviles, jocs tradicionals, 
etc.); recuperació i adopció d’actors i exe-
cutants (bestiaris, correfocs, geganters, 
castellers, dimonis) i també rescats de ma-
nifestacions tradicionals com les danses 
de figura.

Una de les característiques d’aquest mo-
viment de recobraments més o menys 
identitaris ‒des de les primeres recupera-
cions, immediates a la defunció de la dic-
tadura, fins a les iniciatives posteriors que 
han aparegut en el decurs de les quatre 
darreres dècades‒, és la presència d’un 
esperit de continuïtat i la permanència 
d’una tradició que, en una determinada 
conjuntura política i social, activa una 
voluntat col·lectiva. Una segona caracte-
rística d’aquesta connexió amb les arrels 
és que és d’intensitat variable ‒en el sentit 
de modulable d’acord amb les distintes 
sensibilitats polítiques que les promouen 
i que van des del regionalisme gairebé 
folklòric fins a iniciatives radicals i antisis-
tema. Així, s’incorporen al programa fes-
tiu propostes que, amb un major o menor 
sentit de la continuïtat, activen restaura-
cions, recuperacions, adaptacions, actua-
litzacions i, fins i tot, invencions. Aquest 
ventall d’opcions, calculades o fortuïtes, 
provoca que sigui necessari primfilar a 
l’hora d’usar els conceptes. Així, l’opció 
de restaurar o tornar a fer que existeixi o 
que funcioni (una cosa que havia deixat 
d’actuar, que ja no es feia), però que im-
plícitament es reconeix que havia existit, 

Pròleg
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es fa compatible amb la més difosa i no 
tan contundent de recuperar o recobrar, que 
suposa tornar adquirir o tenir de bell nou. 
Unes opcions, les de restaurar i recupe-
rar, que poden allunyar-se substancial-
ment del concepte d’innovar que suposa 
introduir quelcom de nou; modificar amb 
coses noves que podria assimilar-se amb 
reinterpretar i, evidentment, d’inventar, que 
implica trobar una cosa nova o no cone-
guda abans. Tot plegat, però, amb un aire 
d’atavisme més o menys intens.

Tanmateix aquestes subtileses terminolò-
giques no resten valor ni legitimitat a les 
iniciatives, ni tampoc responen a un pu-
risme de laboratori. Tot i que en ocasions 
es fa difícil posicionar-se sobre una reali-
tat fangosa, contaminada pels sentiments 
localistes, l’anàlisi de les distintes expe-
riències del retorn a les arrels ens mostra 
tot un ventall de possibilitats que amb els 
anys han resultat més o menys exitoses i 
sobre les quals haurem de convenir que és 
el poble, la comunitat, és a dir, són els por-
tadors els que els donen ‘legitimitat’ com 
a vectors configuradors de la identitat. 

Sense ànim de ser exhaustius però amb 
la finalitat de considerar les distintes tipo-
logies de manifestacions festives restaura-
des, recuperades o inventades, en aquest 
ampli moviment de recobrament, obser-
vam distintes opcions:

a. Una de les iniciatives amb notable em-
branzida fou la invenció de nombroses 

fires i mostres temàtiques, tenyides d’un 
cert mercantilisme però que generalment 
cerquen un leitmotiv singularitzador i evo-
cador que, de manera recurrent, al·ludeix 
a la tradició rural o artesanal, traspassa-
da o en vies d’extinció o reinterpretada 
amb criteris de sostenibilitat, biodiversi-
tat, producte local o simple neoruralisme. 
Un pretext per omplir el calendari i im-
pregnar-lo de tons festius i que se sumen, 
superposen o complementen amb les his-
tòriques fires agrícoles i ramaderes de pri-
mavera i tardor. A tall d’exemple d’aques-
ta tipologia d’esdeveniments, i resseguint 
el calendari anual, trobam la mostra gas-
tronòmica de l’anguila a sa Pobla, la fira 
de la flor d’ametler a Son Servera, la fira 
del fang a Marratxí, la fira del vi a Po-
llença, la mostra gastronòmica de la sípia 
a Alcúdia, la fira de la flor a Costitx, la 
fira de la pedra a Binissalem, la fira del 
caragol a Sant Jordi, la fira del vi i el for-
matge a Estellencs, la fira de la sabata a 
Lloseta, la fira de les herbes a Selva, la fira 
de la taronja a Sóller, la fira nocturna de 
la patata a sa Pobla, la fira dels jocs típics 
mallorquins a Biniali, la fira de la mar i 
la marinera a Pollença i Felanitx, les fires 
nocturnes diverses durant els mesos de ju-
liol i agost, la fira del meló a Vilafranca, 
la festa del sequer a Llorito, la fira de la 
serra de Tramuntana a Escorca, la fira de 
la sobrassada a Campos, la fira de les ron-
dalles a Búger, la fira dolça a Esporles, la 
mostra de la llampuga a Cala Rajada, la 
fira de la carabassa a Muro, la de la mel 
a Llubí, la de l’esclata-sang i la muntanya 
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a Mancor, la fira de l’oliva a Caimari, la 
fira del gerret al Port de Sóller, la fira de la 
perdiu a Montuïri, etc. i, així, fins assolir 
un enfilall de pintoresquisme. 

b. Amb un altre tarannà, les dites ‘neo-
festes’ han suposat una altra línia innova-
dora del calendari festiu, però amb caires 
més reivindicatius, trencadors o alterna-
tius. Per la via de la modernització alter-
nativa, la insurgència, la transgressió, la 
rebel·lia, s’han incorporat al sistema. Fet 
i fet, són manifestacions lligades a les fes-
tivitats institucionals, clàssiques, de festes 
majors o festes patronals que han assumit 
i protagonitzat diversos col·lectius, més 
aviat desvinculats de les institucions, que 
han promogut manifestacions de gresca, 
desinhibició, disbauxa i reivindicació, 
focalitzades en noves realitats o realitats 
emergents i amb tocs d’acràcia contro-
lada i pàtines antisistema. Aquest movi-
ment de reinterpretació de la festa cerca 
nous protocols en la mixtura de realitats 
traspassades i noves influències i, mit-
jançant l’aliatge entre l’arrel i el multicul-
turalisme, reaccionen front a la reitera-
ció, l’abúlia, la desgana i l’avorriment. El 
Cosso de Felanitx, les clovelles de Petra, 
sa revolta de Vilafranca, la festa del moto-
ret de Llubí, l’Embala’t de Sencelles o el 
Much de Sineu en són alguns dels exem-
ples més significats. Potser també s’ha de 
considerar en aquest apartat l’impuls em-
blemàtic d’algunes parts o singularitats de 
les festes d’arrel històrica que s’han redes-
cobert, rejovenit i parcialment reinterpre-

tat, com és ara les corregudes i encalçades 
d’en Banya Verda a les festes de sant Bar-
tomeu a Montuïri o les completes a Ma-
nacor i a Artà en el marc de les festes de 
sant Antoni. Instants que han esdevingut 
multitudinaris, galvànics, cohesionadors i 
d’intensos sentiments identitaris.

c. Tanmateix, tal com he avançat, aquest 
moviment ‘renovador’ s’ha fet palès tam-
bé amb la incorporació, a un bon nombre 
de festes tradicionals, de noves figures del 
bestiari festiu, la imatgeria gegantera, els 
correfocs, les colles de dimonis i les batu-
cades, que han estat assumides amb na-
turalitat com una manifestació més a les 
diades de celebració festiva. Una incorpo-
ració novella, profusament inventariada, 
que ha arrelat i que en el llenguatge dels 
joves, però també d’alguns divulgadors, ja 
fa part de la més granada tradició.

d. Paral·lelament, però, a aquesta eferves-
cència ‘innovadora’ s’ha treballat també 
en el recobrament i la restauració d’altres 
manifestacions expressives, entre les quals 
les dites danses processionals o de figu-
ra, que s’insereixen en un context festiu 
més ampli. En paral·lel a la recuperació 
del ball de sant Joan Pelut de Sant Llo-
renç, tenim els casos i els precedents del 
ball dels cossiers de Pollença que foren 
restaurats l’any 1981 per l’Esbart Pollen-
cí, que el recuperà després de setanta 
anys d’absència. Un altre cas fou el del 
ball dels cossiers de Manacor, que s’havia 
mantingut fins a mitjan segle XIX i que 

Pròleg



16

fou recuperat el 1981; o el cas, també sin-
gular, dels cossiers d’Alaró, que foren res-
taurats el 1992 després d’una interrupció 
de mig segle. En aquesta mateixa línia de 
recobrament, però que no implica restau-
ració, tenim el cas del ball de sant Joan 
Pelós a Sant Joan (1994), el de les cossie-
res de Son Sardina (1981), els cossiers i 
els cavalls cotoners de Palma que ballen 
pel Corpus, sant Sebastià i la festa de l’Es-
tendard, els cavalls cotoners de Llucmajor 
‒que es recuperaren el 2000‒ i els casos 
més extravagants de Calvià, on s’ha creat 
de bell nou el ball de Cavallers de Calvià, 
o de Campos, on s’han creat noves colles 
de cossiers i els ossos (2012). 

En algunes d’aquestes iniciatives, és pos-
sible que, encara que no en quedava 
memòria viva, en temps remots aquestes 
danses haurien estat presents en aquestes 
localitats. Hom beu en una tradició difo-
sa, arrelada a l’illa i probablement molt 
més generalitzada que en el moment en 
què es recobren. Tot plegat té sentit, no 
només per la recuperació de la manifes-
tació en si, sinó també pel context en què 
és recuperat. No és només una qüestió de 
recuperar el text, sinó també d’entendre i 
interpretar el context. Si la situació (con-
juntura temporal i espacial) ho permet la 
recuperació segurament tindrà coherèn-
cia. És per aquesta raó que el coneixe-
ment (documentació) és un element con-
textual importantíssim. Com més i millor 
es coneix una realitat traspassada, més 
vàlid serà el sentit de la restauració. En 

relació al coneixement hi ha un doble fac-
tor determinant: la memòria i la tradició. 

Tot i que s’ha de dir que el patrimoni cul-
tural immaterial és molt més lax quant a 
l’assumpció de canvis i a la incorporació 
de novetats que no en les concepcions pa-
trimonials clàssiques, s’ha de tenir present 
que és important vetlar per la sensibilitat 
de la comunitat portadora i l’apropiació 
de les distintes versions reelaborades a 
mesura que transcorre el temps. La iden-
tificació serà bàsica a l’hora d’acceptar i 
incorporar o no, influències transversals i 
contemporànies. La possibilitat d’establir 
un fil de continuïtat és essencial per donar 
legitimitat a una recuperació o restaura-
ció. La memòria documental (escrita, 
oral, visual, fotogràfica, fílmica, sonora) 
és el punt de partida recomanable per a 
la restauració de qualsevol manifestació 
popular o patrimonial. Per altra part, la 
tradició (lligada a la memòria) també es-
devé essencial a l’hora d’activar la impli-
cació. No és el mateix recobrar un ball 
de cossiers en una localitat on segura-
ment degueren ballar ‒si més no esporà-
dicament‒ quan es ballaven gairebé per 
tot arreu i que es continuaren ballant a 
localitats més o menys properes, que no 
inventar un ball que no té cap bri d’arre-
lament.

D’aquí la rellevància de llibres com el 
que teniu a les mans i de la documentació 
d’excel·lència en qualsevol manifestació 
del patrimoni cultural immaterial. És un 
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goig disposar dels testimonis del passat, 
però també presents, que permeten en-
tendre i divulgar que la recuperació del 
ball de sant Joan Pelut no és fruit del ca-
prici o l’arbitrarietat d’un grupuscle de 
romàntics eixelebrats. Ans al contrari, la 
seva recuperació ha estat un exercici rigo-
rós de recerca i obertura de perspectives 
culturals de futur lligades als orígens. Un 
esforç que, a partir d’avui, també tenim 
perfectament documentat.

Andreu Ramis Puig-gròs

President del Consell Assessor 
de Patrimoni Cultural Immaterial 
de les Illes Balears

Llorito, agost del 2021
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La festa de sant Joan Pelut, 
segons Salvador Galmés (1911)

El dissabte de Sant Joan a vespre, en els quatre cantons del carrer de ses Roques, 
formats per l’encreuament amb lo carrer de la Mar, l’al·loteia de tot el barri hi havia 
aplegats dos munts de combustible: un de borres i un de socots. 

Abans d’acabar completes, cuitors i frissosos calaren foc a una angospa de borres en 
el centre del quadrat. Una flamarada trullosa i vacil·lant embolcada de fumassa torbà 
la tranquil·litat de les tenebres. Els al·lots la botaven; les nines afegien borres i posaven 
socots. (...) 

Al punt hi comparegué en Lau Mendingo. (...) Poc a poc arribà altra gent. (...)

Arribà un estol de fadrines, algunes de bracet, només per veure la feta. Entre elles hi 
havia n’Angelina. (...)

Arribà un grup de fadrins començant a bromejar amb les joves, bromes buides i niales, 
fastidioses amb badalls i estiraments, qui constitueixen el fons de les converses volan-
deres entre fadrins i fadrines. En Jaumet era amb ells.
Una veïnada amatent els convidà a treure cadires de ca-seva, i s’assegueren formant 
una gran rotlada entorn del fogueró. (...)

- D’a on deu venir això de fer foguerons, tia Bet?

     - Re-capso! Jo no ho sé: però és una cosa ben rede-veia. Com jo era al·lota sentia 
contar a sa padrina –al cel sia ella i tots los defunts!- que sempre n’havia vists en venir 
s’estivada i a sa primavera de s’hivern. Lo que llavò, an es parèixer, en feien més que 
ara, perquè cada carrer tenia es seu, i se provaven a veure qui el faria més gros. (...)

Nota del coordinador: es transcriuen diversos fragments de la novel·la Flor de card (1911), de Salvador Galmés, en què 
l’escriptor inclou episodis de la festa de sant Joan Pelut. Aquesta narració va ser el punt de partida per a la recu-
peració de la festa l’any 1980, per la qual cosa consideram que cal que figuri al començament d’aquest volum. S.
GALMÉS: Flor de card. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Biblioteca Serra d’Or. Barcelona. 1992, pàgs.50-60
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Les nines, de bracet, formant filera de banda a banda de carrer, anaven i venien dins 
l’espai d’un centenar de passes, cantant alegrement:

    Sant Joan pelós
    va vestit de seda.
    Amb una candela 
    agenoiem-mos!

Lo endemà dematí, dejorn, en Jaumet tocà comparació a ca s’estimada. N’Angelina,  
amb altres amigues, seia a la carrera regada de fresc, dins la faixa d’ombra projectada 
per la banda llevantina del carrer. (...)

En Jaumet no se va seure, però seguí la conversa amb elles, recolzat a la rebranca del 
portal, fins que va esser hora d’anar a l’Ofici. (...) 

A la sortida de l’Ofici, en Jaumet, sense sebre com, es tornà trobar a ca n’Angelina. (...)

Una atzabó d’al·lotea els feu sortir en el carrer:

- Ja venen!

En el portal de ca sa tia Bet Fustera s’hi aplegava un estol de veïnades. Els dos joves s’hi 
atansaren a esperar... Sant Joan.

Era un fadrí dels més falaguers de la vila vestit lleugerament amb sandàlies, calces 
blanques, baldragues verdes amb cascavells, camisa blanca, capa folgada i volandera 
de llustrina de color de carn, i barret en forma de capell invertit, la cofa cap avall i l’ala 
cap amunt com una gírgola, plana. Portava un gallardet en la man dreta, descansant 
l’esquerra en la cinta formant ansa amb lo braç. Trescava tot el poble acompanyat 
de dos dimonis descalços, vestits de tela de sac en una sola peça amb pintures infernals 
d’ocre i almànguera davant i darrere, un picarol penjant al cul, un cap de figuera amb 
gran banyam de boc i una barra en la mà d’un tronc lleuger de valma-rosera.

Ballaven tots tres: el sant a rompre, però seriosament; els dimonis, amb feixugor, però 
còmicament, returant-se adesiara i llançant, per cohonestar llur malfeneria, bramuls 
feréstecs baixos: Hohohoho! –Jesús, sant Antoni!– amb les hhh fortament aspirades com 
un sacsament de sonoritats minvants.
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Darrere ells venien els sonadors, tocant a consciència amb llurs instruments destrem-
pats –flauta camperola, violí, guitarra i guitarró– La tonada de Sant Joan i La Balanguera, 
que ballaven el sant i els dimonis. 

Dos sobreposats, amb la roba bona de panyo negre i una bacina perhom, feien la capta 
un per cada banda de carrer, seriosos, amb gravetat de persones importants. (...) 

– Ja deu esser vei això de ballar Sant Joan! eh, tia Bet?

– Sí, re-capso! Com jo era al·lota sentia dir a sa gent veia que des que tenien me-
mori sempre heu havien vist.

– Que no sabeu per què el ballen?

– Per què?

– Perquè es sol, tal dia com vui, surt ballant d’alegria, si el mirau amb un sedàs.
Els dimonis arribaven: –Hohohoho!–. Un, amb la barra de valma, resquillà en terra 
fregant les sabates a sa tia Bet Fustera:

– Germanets del Senyor!

El jove qui feia de Sant Joan, ballava rabiosament, tot remull de suor. La gent me-
nuda feia gatzara i aluleia; la granada s’ho mirava tot com cosa coneguda i espe-
rada, com una funció vital periòdica de l’organisme poble, evocant remembrances 
dels temps passats.

El poble restava embolcat dins l’ullada ardenta del sol meridià que esguardava la 
terra com la nineta de foc d’un Vulcà gelós.

– Hohohoho!

L’horabaixa, després de la porfessó del Sant, els dos joves sortiren plegats a passejar la 
vila. (...) Se passejaven altres parelles, colles de fadrins, estols de fadrines, tots endiu-
menjats i amb aire festívol.

El rossegall de les faldetes arreplegava la murta i junça escampades per a la porfessó (...).
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Capítol I
Història del ball 
de sant Joan Pelut 
a Sant Llorenç de Cardassar 

Albert Carvajal 
Toni Gomila
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Introducció
Dia 14 de juliol de 2006 l’Ajuntament de 
Sant Llorenç, encapçalat pel batle, Mateu 
Puigròs; la delegada de Cultura, Dolors 
Sánchez; la tècnica de Cultura, Rafela Rie-
ra; i en Jaume Obrador (ballador de sant 
Joan de Felanitx durant molts d’anys) ator-
gava una beca de recerca sobre la història 
de sant Joan Pelut a Sant Llorenç des Car-
dassar.

Una vegada publicades les bases, ens en-
grescà la idea de poder dur endavant una 
recerca acurada que permetés donar llum 
sobre una de les danses més atractives i al-
hora desconegudes del patrimoni folklòric 
illenc, fins i tot per als mateixos llorencins. 
La nostra proposta de feina va ser presen-
tada i acceptada per la Comissió. Teníem 
l’experiència d’haver estudiat danses mana-
corines com la dels cossiers o la dels more-
tons, a més d’altres ja desaparegudes com la 
dels negrets.

El calendari d’execució de la investigació 
(que en base a les limitacions de la beca no 
podia excedir els nou mesos) es va dur a ter-
me partint de l’esquema següent:

- Recerca de fonts escrites i fotogràfiques 
(juliol-desembre de 2006).

- Recollida d’informació oral 
   (gener-abril de 2007).
- Tasques de redacció de la memòria 
   (maig-juny de 2007).

Per a la recollida de fotografies i d’infor-
mació oral comptàrem amb la inestima-
ble col·laboració de Rafel Umbert, qui ens 
ha assessorat també per tal de conèixer el 
tarannà de la festa actual. De la mateixa 
manera, cal agrair a la Parròquia de Sant 
Llorenç i al seu rector Mn. Àngel Reigadas 
les facilitats donades per consultar l’Arxiu 
Parroquial. 

El nostre objectiu era recollir de la memòria 
del poble i de la documentació escrita tota 
la informació necessària per entendre 
l’evolució i les característiques d’una dan-
sa com la de sant Joan Pelut que, a més de 
Sant Llorenç, tan sols conserven Felanitx i 
Pollença. 
 
L’esquema que ens traçàrem inicialment, si 
bé era orientatiu, no patí cap mena de mo-
dificació ja que les dades que anàvem arre-
plegant confirmaven la foscor que envolta 
una dansa d’origen medieval que quasi ha 
estat a punt de desaparèixer.

Qui és sant Joan Pelut? 
Orígens de la dansa 
a Mallorca. 
El cas especial de Palma

D’entre totes les definicions que s’han do-
nat sobre el ball de sant Joan Pelut, tal ve-
gada la més repetida alhora que senzilla és 
aquella que ens recorda que es tracta d’un 
ball de figures executat per un home que 
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representa sant Joan Baptista. Antigament, 
vestia calces, camisa i faldilla blanques, amb 
el cos cobert amb una pell d’ovella (d’aquí 
els sobrenoms de «pelós» o «pelut» amb què 
era conegut). Duia la cara coberta amb una 
màscara i portava un cabrit o anyell i una 
creu amb bandereta on es llegia la inscripció 
Ecce Agnus Dei. 

En opinió d’autors com Gabriel Llom-
part,1 els seus orígens cal cercar-los en la 
litúrgia gòtica catedralícia pròpia dels dies 
posteriors al de Nadal. La Seu de Mallor-
ca comptava amb un ritu especial per al 26 
de desembre, en què sant Esteve comparei-
xia vestit de diaca amb dalmàtica i amb el 
rostre cobert, paper que l’endemà, dia 27, 
repetia sant Joan Evangelista en companyia 
del Baptista. El recent Diccionari de Teatre a les 
Illes Balears ens ho descriu així:

En l’església medieval, almenys fins al segle 
XVI, les representacions del dia de sant Es-
teve tenien continuïtat el dia següent, 27 de 
desembre, festivitat de sant Joan Evangelis-
ta, patró dels preveres. De fet, eren molt si-
milars i els llibres de sagristia de la Seu de 
Mallorca insisteixen que s’havien de repetir 
les mateixes cerimònies. S’accentuava, però, 
el caràcter dramàtic: sant Joan Evangelista 
havia d’anar vestit amb casulla de camellot 
blanc, portava vel de seda davant la cara i 
era acompanyat de sant Joan Baptista –sant 
Joan Pelós–, vestit amb màscara, una escla-
vina negra pilosa, espardenyes i cintura cenyi-
da amb corda d’espart. El primer portava una 
palma i un llibre i el segon un anyell, en la 

mà esquerra, i la creu dels albats, en la dreta, 
amb la inscripció Ecce Agnus Dei. Protago-
nitzaven els mateixos actes processionals, des 
de la sagristia al cor i a la capella del sant, 
cantant el Magnificat i la Salve Regina. 
El prevere que personificava l’Evangelista era 
l’encarregat d’anunciar l’epístola, acte central 
de l’ofici, que  també solia farcir-se, encara 
que en llatí. En les cerimònies més antigues 
hi devia haver una figuració dels dotze apòs-
tols que acompanyaven els sants cantant res-
ponsoris i himnes sacres. Ben aviat els dos 
sants s’incorporaren a la processó del Corpus i 
restaren estereotipats en la dansa processional 
que porta el nom del segon.2 

Són força aclaridores dues consuetes del 
segle XVI que refereixen les solemnitats 
del cicle de Nadal i on es descriuen fins al 
detall les vestimentes dels personatges pro-
tagonistes:

Ille qui erit Joannes evangelista sit indutus 
vestimentis sacerdotalibus cum casulla. Et 
alter qui erit Joannes Batista sit indutus veste 
pilosa cum agno et cruce argentea. Et ambo 
sint presbiteri.3

1 G. LLOMPART: «La danza religiosa de Sant Joan 
Pelós en las Islas Baleares» in G. LLOMPART: Entre la 
historia del arte y el folklore. Folklore de Mallorca, folklore de 
Europa, FRB, volum II, Palma, 1984, pàg. 535. 

2 Diccionari del Teatre a les Illes Balears, volum I, Lleonard 
Muntaner Editor/Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, Palma/Barcelona, 2003, pàg. 368.

3 G. LLOMPART: op. cit., pàg. 535.
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E a la sacristia he vestiran dos preveras lo hu 
per Sant Johan Baptiste, vastit ab camis y 
hamit, ab una esclavina negra palossa, senyit 
ab una corde d’espart, descals ab esperdenyes, 
lo qual aporterà ab lo bras esquerra un anyell 
ab diadema, e ab la mà dreta aporterà la creu 
dels albats conventuals, e ab la creu era liguat 
un títol qui dirà: Ecce Agnus Dei, e una pe-
nitència de pilotes de mar.4 

Fins i tot l’acta del capítol catedralici del 
16 de desembre de 1573 prohibia taxativa-
ment que sant Esteve i sant Joan ballassin 
dins el recinte sacre.

Haurem d’esperar al segle XV per docu-
mentar les primeres passes de la dansa fora 
dels recintes de la Seu. No ens ha d’estran-
yar, doncs, que les notícies més antigues de 
sant Joan tal i com el coneixem avui tenguin 
com a eix central la ciutat de Palma. Així, 
l’any 1626 era present a unes celebracions 
en honor a santa Isabel en representació del 
gremi dels boters:

Primerament anaven los panons, y officis 
per son orde, y antiquitat, lo offici de som-
brarés aportaven tras del panó una vintena 
de romeros tots ab sos siris ensesos y detràs 
dels romeros aportaven una qui representa-
ve Santa Elisabet ab la corona de reyna al 
cap, y ab la mà unas rosas arambades al pit 
esquerra. Los carnisers aportaven un joch de 
bal de cosis devant del panó, qui balaven per 
la processó. Los boters aportaven Sant Joan 
Baptista qui balave de tant en tant per la 
processó.5 

Capítol I

I, encara al 1662, en unes processons pel 
naixement d’un fill de Felip IV: entre els 
gremis que hi participaren figuren els bo-
ters, “ab Sant Juan qui ballave ab lo anyell 
devall el bras”.6  

Al llarg del segle XVIII el trobarem par-
ticipant a les processons del Corpus de la 
catedral de Mallorca (eixida que, a Palma, 
sant Joan no abandonaria fins a la seva 
desaparició al segle XIX), sota la protecció 
dels boters, així com a les de la Sang. L’any 
1750, per exemple, el mestre de cerimònies 
de la Seu anotà l’advertència que amb els 
gremis hi assistia sant Joan Pelós, “qui va 
dansant en tota la processó, va ab los boters 
ab guiterra i violí sonant”. Quan acabava la 
cerimònia i tots els assistents s’agenollaven 
davant el Santíssim col·locat a l’Altar Ma-
jor, “Sant Juan Pelós dance un poch devant 
el Sagrament però amb molta modèstia”. 
Als llibres de comptes de la Confraria de la 
Sang dels anys 1774 a 1778 hi ha diferents 
partides que recullen també notes del dan-
saire: “Per dur los gegants i el que fa Sant 
Joan”, “Per portar los gegants a la processó 
i Sant Joan Pelós”.7 

4 G. LLOMPART: op. cit., pàg. 536.

5 R. ROSSELLÓ; J. BOVER: Barroquisme processional a 
Mallorca, Antiga Impremta Soler, Palma, 1981, pàgs. 15-
16.

6 Á. CAMPANER: Cronicón Mayoricense, Ajuntament de 
Palma, Palma, 1984.

7 G. LLOMPART: op. cit., pàg. 539.
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Dit any 1781 feren les processons del Cor-
pus sens gegants, dimonis, cavalls cotoners, ni 
menos Sant Juan, àlies Pelós, qui aportave 
el vestit de pell. La ordre de privar esto era 
vinguda del Rey y així matex de que no vo-
lia espectàculos en les processons, y llevaren 
ancapironats, assotants y penitents y cavalls 
cotoners”.9 

Però allò que naixia en la foscor dels segles 
era mal d’eliminar. La processó del Corpus 
continuà recorrent anualment els carrers 
de Ciutat encara que de manera cada ve-
gada més feble. Pere d’Alcàntara Penya al 
seu poema La processó del Corpus, publicat a 
Palma l’any 1892, la descriu de la següent 
forma:

I ei anaven els gegants
de l’iglésia del Socós,
els cavallets elegants,

les àligues i tres infants
vestits de San Juan pelós,
amb lo xot de bon de veres

i bandereta d’estam.

El poema refereix la presència de frares a 
la processó, motiu pel qual cal pensar que 
Penya (1822-1906) narra el Corpus ante-
rior a 1836, és a dir, el que conegué durant 
la seva infantesa abans de l’Exclaustració. 

  
8 G. LLOMPART: op. cit., pàg. 534.

9 F. VALLCANERAS: Els cossiers d’Alaró. Aproximació al 
fet dels cossiers de Mallorca, Alpha·3, Palma, 1990, pàg. 22.

En arribar el segle XIX la festa del Corpus i 
tot el seu cerimonial resten ja ferits de mort. 
Es tractava, si més no, de les darreres de-
mostracions d’un conjunt de tradicions que 
havien perdut el seu context religiós original 
i que es trobaven ferits de mort d’ençà d’una 
Reial Cèdula prohibitiva publicada l’any 
1780 per ordre de Carles III que deia així:

Sabed que, habiendo llegado a mi real noticia 
algunas notables irreverencias, que en la fies-
ta del Santísimo Corpus Christi de este año 
se han cometido con ocasión de los gigantones 
y danzas, en donde permanece la práctica de 
llevarlos en la procesión de aquel día (...) fui 
servido mandar se quitasen y cesasen en Ma-
drid para lo sucesivo los gigantones, gigan-
tillas y tarascas, porque semejantes figurones 
no solamente no autorizaban la procesión y 
culto del Santísimo Sacramento, sino que su 
concurrencia causaba no pocas indecencias, 
por lo cual no se usaban en Roma ni en mu-
chos de los principales pueblos de España, 
pues no sólo servían a aumentar el desorden y 
distraer o resfriar la devoción de la Majestad 
Divina: por mi real orden (...) he resuelto: 
Que en ninguna iglesia de estos mis Reynos, 
sea catedral, parroquial o regular, haya en 
adelante tales danzas, ni gigantones, sino 
que cese del todo esta práctica en las proce-
siones y demás funciones eclesiásticas, como 
poco conveniente a la gravedad y decoro que 
en ellas se requiere.8 

Un cronista mallorquí de l’època confir-
ma la posada en pràctica de tal disposició 
només un any després: 
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Pocs anys després, gegants, cavallets, àguiles 
i sant Joan desapareixien definitivament.

Haureu reparat, emperò, que totes les sor-
tides que hem relatat de sant Joan Pelut res 
no tenen a veure amb la seva diada del 24 
de juny. No obstant això, és significatiu el 
fet que el dansaire representàs el gremi de 
boters, que tenia la seva seu a l’església de 
sant Joan. Precisament, les festes del Bap-
tista a Palma semblen tenir el seu punt de 
partida arran de la fundació del Priorat de 
l’orde de l’Hospital de sant Joan de Jeru-
salem (posteriorment de Rodes i de Malta) 
poc després de la conquesta de 1229. Una 
de les notícies més antigues data de 1429: 
el paborde Jaume recull un ban del 22 de 
juny que prohibia tallar branques dels oms, 
polls, lledoners ni altres arbres del carrer 
dels Oms, ni tan sols per als focs de la vi-
gília de sant Joan. Almanco des del segle 
XV se celebrava una desfilada eqüestre de 
la noblesa. Aquesta cavalcada, juntament 
amb la de la festa de l’Estendard, permetia 
la revisió dels cavalls armats dues vegades a 
l’any, pel juny i pel desembre. Es va celebrar 
amb daltabaixos fins al segle XIX.10 

La difusió pels pobles.  
La comarca de Llevant

Malgrat que les notícies més antigues es 
concentren a Ciutat, hom creu que a les 
acaballes del segle XVIII la dansa de sant 
Joan Pelut s’havia estès per alguns pobles de 
l’illa, curiosament coincidint amb la deca-

dència que començava a viure a la capital. 
El fet de crear un apartat dedicat al Llevant 
mallorquí ve donat perquè durant el segle 
XIX la dansa es documenta a quasi tota la 
contrada: Felanitx, Manacor, Sant Llorenç, 
Son Carrió, Son Servera i Artà. No és es-
trany que dins aquesta àrea es concentrin 
dos dels tres pobles on encara perdura el 
ball.

Si exceptuam els casos d’Alcúdia i de Po-
llença (on la dansa romangué dins l’ambient 
de serietat i respecte propis dels segles me-
dievals), sant Joan abandonà definitivament 
la festa del Corpus per trobar aixopluc dins 
les celebracions pròpies del 24 de juny, on 
predominaven la bauxa i el divertiment. 
Malgrat mantenir un sentit mínimament 
religiós a la processó i a l’ofici, sant Joan era 
considerat gairebé un bufó que arreplegava 
diners amb què fer front a les despeses que 
s’ocasionaven. En aquest punt, val la pena 
reproduir la descripció que del dansaire feu 
Joan Amades, força aclaridora per enten-
dre la dansa fora de la capital i que, val a 
dir-ho, és aplicable a tots els pobles on es 
documenta:

En molts indrets de Mallorca, dona caràcter 
a la festa d’avui un personatge que figura és-
ser sant Joan, qualificat de Sant Joan Pelós 
perquè antigament anava cobert amb una pell 
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10 G. VALERO: La festa de sant Joan, “Festa i cerimònia 
a Palma”, Ajuntament de Palma, Palma, 2003, pàg.100
[Col·lecció Rúbrica, 11].
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de moltó, sense tondre i amb tota la llana. 
Aquest subjecte sol anar amb espardenyes blan-
ques amb un floc vermell al damunt, calces 
i camisa blanques i una capeta de seda ver-
mella, vorejada amb un rivet daurat o verd; 
al cap, un barret molt pla, ben rodó d’ales, 
que porta aplanat per darrere de la testa i que 
sembla que li faci com de corona. Duu una 
verga tan alta com ell, amb un petit travesser 
al cim formant una creu, de la qual penja un 
llarg gallardet o banderola vermella. Sota del 
braç porta un anyellet. La missió del personat-
ge és ballar, dins el pla de màxima comicitat 
possible, per tal de fer riure com més millor. A 
l’hora de l’ofici, se situa a l’altar i es lliura a 
una dansa tan grotesca i esbojarrada com sap, 
que no respon a cap regla fixa de moviments, 
i completament lliure de coreografia. Salta i 
boteja a desdir, fins a l’esgotament, al so d’una 
melodia de cornamusa, flabiol i tamborí, que 
amb llur so agut i estrident fan retrunyir les 
voltes del temple (...). Per les poblacions on hi 
ha confraries de sant Joan, que són diverses, 
el personatge corria a càrrec de la confraria. 
Feien una cercavila, captiri o llevant de taula, 
presidits pel sant, que executava una ballada 
pintoresca davant de cada casa, tant més llar-
ga i estranya, com més generós era el donatiu 
que feien als confrares baciners que acompan-
yaven el sant. El que recaptaven era per al 
profit del culte. A la tarda, feien una processó, 
davant de la qual anava el sant Joan, ba-
llant de manera molt simple i poc moguda. La 
seva missió en el seguici, més que ballar, era 
la d’obrir call i fer apartar la mainada, que 
empaitava a cops de creu i de manera moguda 
i sorollosa, fins a rompre la creu.11 

A continuació, i malgrat sigui de passada, 
farem un petit recorregut pels pobles en 
què es va ballar o encara es balla la dansa, 
parant especial esment als casos de Mana-
cor i Son Carrió per les relacions que, al 
nostre parer, tenen amb Sant Llorenç.

Alcúdia

La ciutat d’Alcúdia conegué la dansa de 
sant Joan Pelós a les acaballes del segle 
XVIII, concretament dins el període com-
près entre 1756 i 1773. De la mateixa ma-
nera que a Ciutat, la dansa s’emmarcava 
dins la processó del Corpus. L’Obrer Ma-
jor de la confraria del Santíssim Sagrament 
pagava anualment alguna despesa relacio-
nada amb les seves espardenyes i amb el 
xot que portava. Fins i tot, Antoni Mayol, 
de qui prenem les dades que oferim, docu-
menta l’acompanyament de sonadors de 
violí i guitarra.12 

Felanitx

Hom ignora quan s’introduí el ball de sant 
Joan a Felanitx. Sabem, això no obstant, 

11 J. AMADES: Costumari català. El curs de l’any, Enci-
clopèdia Catalana, volum IV, Barcelona, 2003, pàgs. 
230-232.

12 A. MAYOL: Els personatges del corpus alcudienc al segle 
XVIII: les àguiles, sant Joan Pelós, David, àngels, apòstols, Bar-
ba Roja i el dimoni, Ajuntament d’Alcúdia, Alcúdia, 2006, 
pàg. 26.
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que ja es ballava en el segle XIX. A l’edició 
de 1871 del Die Balearen, l’arxiduc Lluís Sal-
vador en fa referència tot dient que anava 
a la processó del dia 24 de juny seguit per 
un anyell que, com a Sant Llorenç, es va 
perdre fa anys. Els instruments que l’acom-
panyen eren el flabiol, la guitarra i el violí.13 

Va vestit de blanc i porta mitges, faldellí ver-
mell i guants. En temps de l’arxiduc tenia la 
cara coberta amb una careta de reixeta. És 
igualment present a la mà esquerra la clàs-
sica creu de fusta amb la llegenda Ecce Agnus 
Dei. La mà dreta va lliure o a la cintura. A 
la sortida de l’ofici anava de casa en casa 
i, a més dels molts d’anys, donava clavells 
vermells als benefactors de la festa.14 El mú-
sic i folklorista Josep Massot i Planes (1875-
1943) va descriure així tal acció:

En aquest poble hi ha el costum de sortir a 
convidar les famílies més importants per a la 
festa de sant Joan i per això els obrers, major-
doms de l’obreria, van la vigília del Sant, 23 
de juny, acompanyats d’un home amb vestit 
de punt cendrós, pellissa i amb tot allò que 
grosserament el faci semblar un sant Joan de 
casa en casa. Aquest sant improvisat duu una 
creu amb bandera que mou d’una banda a 
l’altra el temps que balla. Les seves danses 
són més aviat una espècie de salts i moviments 
de contorsió, sense deixar mai el cabrit de sota 
el braç. El dia del sant, 24 del mes esmentat, 
repeteixen el mateix.15 

Sobre aquest dansaire, Jaume Oliver va re-
collir la següent anècdota, certament trista 

i eloqüent de la visió que els externs tenien 
d’un element tan important de la nostra 
tradició folklòrica:

Era festa colenda, sant Joan. Es vespre abans, 
a la parròquia, cantaven completes, i lo en-
demà a l’ofici, acabat es sermó, a tots es qui 
anaven a l’oferta els donaven un clavell beneït. 
Però l’amo de sa festa era sant Joan Pelós, que 
de bon matí trescava per vila. Duia calces, 
camia i faldarets blancs, i damunt ses espatles 
una capa airosa de setí vermell. Careta de tela 
de sedàs, com si anàs a treure mel, i cabellera 
llarga tota escambuixada. Duia un braç com 
ansa de gerra agafat a un costat i amb s’altre 
brandava una creu lleugera amb una llegenda 
«Vet ací l’Anyell».

Sant Joan Pelós
va vestit de seda...

Su-vora un cantó, un aplec d’al·lots criden «ja 
ve!» I acompanyat per una petita orquestra 
composta d’un violí, un flabiol i un guitarró, 
el sant balla com un llagost fora d’es rostoll. 
És un balí exultant com es versets d’un Mag-
nificat, un cop aspre i ardent com es vent del 
desert, i altre cop fresc i afalagador com ses 
aigües baptismals del riu Jordà. Tots es por-
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13 P. XAMENA: Felanitx mot a mot, Gràfiques Llopis, Fe-
lanitx, 1991, pàg. 136.

14 M. PONS: Els cavallets, sant Joan Pelós i sant Marçal, 
Ajuntament de Felanitx, Felanitx, 1975, s. p.

15 J. MASSOT: Cançoner musical de Mallorca, Sa Nostra, 
Palma, 1984, pàg. 153.
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tals s’obrin de pinte en ample i l’alegria umpl 
es carrer. Sant Joan, retut per s’estrall, acopa 
ses ales de sa capa martirial i vos demana 
una almoina que barata, cap per cap, amb un 
«molts anys» ben rabent. Així tresca carrers i 
més carrers, alegrant la vila i atiant dins es 
cor d’es vells s’enyorança d’un temps que no 
tornarà. Però no vos cregueu que sant Joan 
només sortís p’es juny, que de vegades, i quan 
a la vila volien tirar sa casa per sa finestra, 
també el treien fora temps. I és que es sant 
matava un paper fora mida dins sa vida polí-
tica d’es poble. Tots, conservadors i fusionis-
tes, lliberals i republicans, el volien tenir per 
aliat. I així, quan a un peix gros d’es partit 

Sant Joan Pelós
Felanitx, c. 1930 
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o a una persona de la Família Reial li pas-
sava p’es cap de venir a fer-nos una visita, es 
cappares de la vila li preparaven una rebuda 
així com pertoca. Davall arcs d’arbocer amb 
salutacions molt primcernudes, sa música d’es 
partit feia sa verinada tocant a esclata-cor lo 
més escollit i patriòtic d’es seu repertori. Però 
a més de sa música era un plat obligat amo-
llar-li sant Joan Pelós i es cavallets.

Idò bé. Ja fa molts d’anys que, a la Infanta 
Isabel, li passà per s’escudeller de venir a la 
vila. Comandaven aquelles saons, es conser-
vadors. Uns quants dies abans hi hagué tràfec 
p’es poble: es caminers taparen clots, adesaren 
carrers i fins i tot emblanquinaren la Sala, 
posant-hi, amb caràcter provisional s’entén, 
unes instal·lacions higièniques que foren ses 
primeres a la vila i de les quals parlaren molt 
de temps. En es carrer de s’Abeurador, just a 
s’entrada de sa Plaça d’es Rossells, a s’hora 
seliejada, s’hi trobava tota la vila. Allà hau-
ríeu vist es regidors més inflats que un lleu en 
ceba, que no debades eren els pares conscripti 
elegits per la voluntat sobirana. Es batle, més 
mudat que un garballó, estrenyia sa vara amb 
sa seva mà rectora, i es municipals, amb ses 
bones maneres acostumades, feien recular sa 
gent: – «Arrere, arrere, he dit!»

Passava un quart, i mitja hora, i una hora... 
i la Infanta no venia. Es batle feia cruixir 
sa vara amb ses mans. Es regidors se sentien 
mal a pler dins sa mudada nova, i fins i tot 
es més addictes ja se’n fotien, de sa dinastia. 
Els al·lotellots –coses d’es jovent– adesiara 
cridaven fent fer un trasquiló an es batle: – 

«Ara ve, ara ve!» A la fi arribà la Infanta 
en cotxo dins un nigul de pols. Mamballetes 
per llarg, i encara no havia posat peu en terra 
quan es batle, com aquell que diu: lo que s’ha 
d’empenyorar que se vengui, ja li enflocava 
una salutació endiumenjada p’es secretari a 
l’itàlico modo. Aquella senyora estrengué ses 
mans suades d’es regidors, es batle li oferí es 
braç i sa comitiva va partir cap a l’església 
a’s temps que sa música tocava un pasdoble 
d’allò més xalest.

Es poble no pogué amagar sa seva desil·lusió. 
La Infanta, creien que seria una nina de pocs 
anys i va resultar una vella poc manejadissa i 
malcarada ferm.

–An això diuen una infanta? –va deixar es-
capar una peixatera a un cap de cantó–. Jo 
et ben assegur que la poden acurçar en voler. 
Vaja una casta d’infantes!

Davall arcs de verdesca i balcons endomas-
sats, arribaren an es Replà i allà els envestí, 
tot rabent, sant Joan Pelós, i hala! bots i xe-
calines davant la Infanta. Aquella senyora no 
estava per engronsos i li va fer dents. Ses dar- 
reres que tenien es felanitxers que la Infanta 
no en fes una bulla de veure ballar Sant Joan. 
Com més anava més reprenia es ball, i quan 
es batle creia haver tocat amb un dit en el cel 
i que d’aquella el ferien senador, vet aquí que 
aquella malsofrida li digué tota alçurada:

–Que quiten ese mamarracho!

Va esser com una galtada pegada a sa cara 
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de tots. Es batle romangué sense polsos, va fer 
senya a un municipal i amb veu sorda, ama-
rada de ràbia, va dir:

–Sant Joan, a fer punyetes!

I el pobre Sant Joan aplegà es trastos, deixant 
encara a l’aire es sons d’aquella tonada tan 
enyoradissa. I va recordar que, sempre que 
s’havia mesclat amb infantes i bestiar gros, 
se n’hi havia duit sa mà. Aquesta vegada va 
quedar confirmat que cada cosa a son temps i 
a Nadal neules.

D’aquella feta ençà, a Sant Joan no li par-
leu d’infantes. Ell sap ben bé que només pot 
ballar per nosaltres, p’es felanitxers, que l’es-
timam així com és i tan sols una volta a l’any, 
quan ses mèrleres fan niu i comencen a crive-
llar ses figues albacors.16 

Pollença

La vila de Pollença ha sabut mantenir in-
alterables al llarg dels segles tot un seguit 
d’elements folklòrics de gran valor i interès. 
Danses com la dels cossiers o les àguiles 
són un referent obligat per als estudiosos 
de les tradicions illenques. I, de la mateixa 
manera que Felanitx o Sant Llorenç, man-
té el ball de sant Joan, però en un estat de 
puresa que ja no es troba a les altres dues 
poblacions.

L’arxiduc Lluís Salvador escriví al segle 
XIX que

Cuentan en Pollença con un sant Joan Pe-
lós, parecido al de Felanitx, pero en funciones 
del día del Corpus. Es escoltado, además, 
por dos muchachas conocidas con el nombre 
de las àguiles por ser tales los animales de 
cartón que, al modo de los cavallets, ajus-
tan alrededor de su cintura y mantienen en su 
sitio, para mayor seguridad, con una mano. 
El sant Joan Pelós de Pollença baila con las 
àguiles al son de violines, guitarras y guita-
rró.17 

El jove que representa sant Joan vesteix una 
túnica curta de color verd oliva, amb una 
petita capa vermella. Va descalç, tot i que 
porta les cames pintades de vermell simu-
lant unes espardenyes. És l’únic que con-
serva sota el braç esquerre un xotet. Curio-
sament, la creu de fusta que porta a la mà 
dreta no té la llegenda Ecce Agnus Dei. Com 
indicà l’arxiduc, el rostre és cobert per una 
careta de fusta amb bigoti, barba, cabellera 
i una aurèola decorada.

Artà i Son Servera

Es té constància de la presència de sant 
Joan en aquestes dues viles durant la se-
gona meitat del segle XIX, malgrat que la 
recerca que hem duit a terme als respectius 
arxius parroquials no ha estat profitosa. 

Pels escrits de Gabriel Llompart18 sabem 
que cada 24 de juny sant Joan precedia una 
processó vestint una pell d’ovella i portant 
una creu a la mà, dansant i botant durant 
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el seguici. Una vegada acabada la cerimò-
nia, recorria tot el poble ballant i recollint 
almoines per les cases.

Son Carrió

També el proper llogaret de Son Carrió 
gaudí, almanco fins poc després de la gue-
rra espanyola, de la presència del Baptista 
cada 24 de juny. Per trobar-ne la notícia 
més antiga hem de recular als darrers anys 
del segle XIX, concretament al 24 de juny 
de 1899, data en què Mn. Alcover escriví al 
seu dietari: 

16 J. OLIVER: Llunari pagès, Impremta Josep Llopis, Fe-
lanitx, 1972, pàg. 35.
  
17 M. CASTRO, Ll. PLAZA, J. SERRANO: Les danses 
rituals de Mallorca, Govern Balear, Palma, 1995, pàg. 34.

18 G. LLOMPART: op. cit., pàg. 545.
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He predicat a Son Carrió, i han ballat Sant 
Joan Pelós i dos dimonis de Sant Antoni ba-
llaven amb ell per honrar la festa: la gent ana-
va a l’aire. Són anats a ca les Monges, que no 
ho havien vist mai.19 

No sabem si aquests dos dimonis, presents 
actualment a la nostra dansa, eren de Ma-
nacor o de Sant Llorenç. De la descripció 
de Mn. Alcover es desprèn la novetat que 
suposà la seva presència a Son Carrió. Els 
dimonis llorencins de sant Antoni els do-
cumentam per primera vegada l’any 1898 
arran d’una despesa de 9 pessetes amb 18 
cèntims per adobar i refer els seus vestits.

La descripció més completa que coneixem, 
però, va ser publicada l’any 1938 a la revis-
ta “Studia” i es deu a la ploma de Miquel 
Servera. Pel seu interès, pot ser il·lustratiu 
reproduir-la completa:

La fiesta que, en honor de San Juan Bautista, 
Precursor de Nuestro Señor Jesucristo, se cele-
bra, el día 24 de Junio, en el pueblecito de Son 
Carrió, es típica, a más no poder. Hela aquí 
escrita. El día 23 de Junio, vigilia del Santo, 
se adornan con mirto la iglesia y las calles de 
la población. El día 24, festividad del mismo 
Santo, a la salida del sol, se celebra solemne 
Misa Mayor con sermón. Al empezarse ésta, 
sale de la sacristía “San Juan”, o sea un jo-
ven que sepa bailar muy bien, vestido de modo 
muy singular, y que representa al Bautista. Va 
en mangas de camisa blanca; lleva pantalones 
de color ceniciento, cortos hasta las rodillas, 
calzas de color rosado y alpargatas catalanas. 

Cubre sus espaldas una gran capa de color ro-
sado también, atada con cintas al cuello; y en 
la cabeza lleva una gorra de las llamadas “de 
plato”, del mismo color que la capa, y que 
representa la aureola que el Santo tiene en el 
cielo. Con la mano derecha sostiene una ban-
derita encarnada, rematada por una cruz. El 
lugar de su asiento es el presbiterio, al lado del 
Evangelio. Al iniciarse la “Oferta”, un terceto 
de violín, guitarra y flauta comienza a inter-
pretar una muy típica y muy alegre pieza mu-
sical, llamada vulgarmente “tonada de Sant 
Joan”; y, durante todo el tiempo en que los 
hombres acuden a dicha “Oferta”, al compás 
de la citada música, va danzando, ligero, con 
la mano izquierda fija en el costado izquierdo 
también, y levantando con la derecha la ban-
derita, de una parte a otra del presbiterio, por 
delante del altar. A veces, mientras las mujeres 
acuden a la “Oferta”, danza también por el 
pasillo central de la iglesia. A cada uno de los 
fieles se les entrega un ramillete de flores.

Acabada la “Oferta”, cesa la música, y “San 
Juan” vuelve a su sitio. Inmediatamente des-
pués de la Misa Mayor, sale “San Juan” del 
templo, acompañado de los músicos y de los 
“obrers de la festa”. Estos últimos llevan una 
bandeja bastante capaz, y van haciendo la 
colecta por el interior de la población, al tiem-
po que “San Juan” ejecuta delante del portal 
de cada casa la misma danza que ejecutó en 
el interior del templo. El final tiene lugar en 
la Casa-Vicaría con un lunch. Por la tarde, 
los “obrers” organizan un baile al estilo del 
país en la plaza pública, el cual dura hasta 
medianoche. Todas las limosnas que se reco-
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gen durante el baile, lo mismo que las de la 
colecta, se destinan a los fondos de la “Obre-
ria”. Este baile de “San Juan” data desde 
muy antiguo. Respecto a su significado, hay 
dos opiniones: una de ellas afirma que sim-
boliza la alegría que experimentó la Virgen 
Santísima, cuando fue a visitar a su prima 
Santa Isabel, mientras que la otra asegura 
que obedece a que, según la leyenda, el sol, en 
tal día, sale bailando”.20

Deixant de banda les teories per explicar el 
significat de la dansa, sobra qualsevol altre 
comentari. La pregunta, però, és obligada: 
si Son Carrió va ser llogaret depenent de 
Manacor d’ençà de la seva constitució l’any 
1876 i fins al 1892 (any de la segregació de 
Sant Llorenç), hauria adaptat el ball de la 
seva primera matriu? Miquel Servera escriu 
al seu article que sant Joan era present en-
tre els carrioners “desde muy antiguo”. Per 
altra banda, la presència dels dos dimonis 
el 1899 l’apropa més al sant Joan de Sant 
Llorenç. Sempre que aquell no provingui 
del primer...

Manacor

Pel que fa a Manacor, la figura de sant Joan 
Pelós era mantinguda pels confrares de la 
Mare de Déu Assumpta. D’ençà que acon-
seguiren agregar-se a l’Arxiconfraternitat 
de sant Joan de Letrà l’any 1698, tres de les 
festes que organitzaven passaren a ser les 
més solemnes i importants de la Vila: sant 
Joan Baptista, l’Assumpció i sant Joan Evan-

gelista. Per aquest motiu, en una data que 
no coneixem decidiren adoptar el ball dels 
cossiers per actuar anualment el 24 de juny 
i el 15 d’agost. A partir de 1750, els cossiers 
s’anaren limitant al dia de l’Assumpció al-
hora que s’implantava la dansa de sant Joan 
Pelós, dins un conjunt de celebracions que 
sobrevisqueren fins a perdre el seu paper 
dominant cap al 1890. 

En el període que ara tractam, els obrers 
encarregats d’organitzar les festes de sant 
Joan començaven les tasques uns dies abans 
amb els acaptes de dos productes un tant 
peculiars: formatge i galls. Així es desprèn a 
diferents anotacions dels llibres econòmics 
de la capella, d’on prenem els exemples se-
güents:

1774.- Lo descargamos de 2£ [lliures], 8s 
[sous], y 6d [diners] que ha costeado por ga-
llos y tella.
1782.- Mas se descargaron con 10 libras, 6 
sueldos y 10 dineros por la fiesta de Sn Juan 
Bautª y sermón, y aguardiente que se gastó 
en las limosnas de gallos y pollastres. Mas 
se descargamos con 4 libras 18 sueldos por 
aguardiente que se gastó en las limosnas del 
queso.
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19 Ll. MIQUEL: Sant Miquel de Son Carrió, Volum I, Edi-
cions Miramar, Palma, 1998, pàg. 144.

20 M. SERVERA: «La fiesta de San Juan Bautista en 
Son Carrió», STVDIA, 8, Palma, 1938, pàgs. 17-18.
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1809.- 7£ 10s per el gasto de la acapte de 
los Galls. 
De los Galls...13£..
Del formatge que se feu en la capta de los 
Galls...3£ 9s.
1812.- Per replegar los Galls...6£ 5s.
El dia de S. Juan Batiste feu la festa y les 
taules...9£ 6s. 
Dit dia de los Galls y formatge que se va ven-
dre per el Basiner a la Plasse...18£ 13s.
1854.- 4£ 6s de un cuartín de agua ardien-
te para la cuestación de los gallos y queso de 
S. Juan.
1855.- 18£ 8s producto del queso vendido a 
beneficio del culto de S. Juan.21 

Reparau com una de les entrades de 1812 
recull com a font d’ingressos els diners 
aconseguits mitjançant les “taules”. Anti-
gament el mot s’emprava per referir l’acte 
d’aturar-se per ballar i demanar qualque 
almoina per tal de subvenir a les despeses 
d’una festa: eren “taules curtes” quan es 
feien davant les cases importants i “taules 
llargues” quan tenien lloc a les places o 
llocs públics més cèntrics, congregant així 
la gent que, amb això, es considera obliga-
da a aportar la seva contribució.22 

Mentre que el formatge era venut a la plaça 
pel baciner, els galls i els pollastres tenien 
reservat un final més tràgic. Durant el dia 
de la festa, el jovent es reunia al cos per 
participar al joc del “tir del gall”. Aquest 
entreteniment consistia a llançar pedres 
des de lluny als animals i, qui aconseguia 
matar-ne un, se’l quedava com a premi. Els 

21 Per a aquests i la resta de documents transcrits, si no 
s’assenyala el contrari, vegeu el “Llibre de Sentències 
de l’Assumpta”. Arxiu Parroquial dels Dolors. Signatu-
ra A-IV-18. I el llibre “Obrería de la Asunción”. Arxiu 
Parroquial dels Dolors. Signatura A-IV-26.

22 J. MASSOT: op. cit., pàg. 153.

23 J. AMADES: op. cit., pàg. 329.

24 G. FUSTER: Historia de Manacor, Impremta Fullana, 
Palma, 1966, pàg. 227.

Sant Joan Baptista
Retaule de l’església de la Mare de Déu dels Dolors 
de Manacor
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doblers que es recaptaven de la venda de les 
pedres es destinaven al fons de la capella. 
Cal destacar com aquesta pràctica es va dur 
a terme fins a les acaballes del segle XIX:

1782.- Mas le cargamos con sinco libras diez 
sueldos y seis dineros de los gallos y pollastres 
apedreados en dicha fiesta de Sn Juan Bautª.
1854.- 3£ 17s 4d producto de los gallos de 
la festividad de S. Juan Bautista.
1873.- Lo son producto del tiro de los catorce 
gallos cuestados para la fiesta de S. Juan.
1878.- 45 reales producto del tiro del gallo, 
el día de S. Juan Bautista en el corso de esta 
villa.
1885.- 28 reales 60 céntimos que produjo 
el tiro del gallo el día de San Juan Bautista.

Joan Amades descriu com a alguns pobles 
de Catalunya també era tradició el tir al 
gall, encara que es practicava el dia de 
sant Pere: 

Per l’Urgell i d’altres contrades de Lleida, 
com una vexació al gall que va descobrir Sant 
Pere, fou costum jugar al joc del gall; s’ente-
rrava un gall viu fins al coll, o sia que només 
tragués el cap a flor de sòl. Els qui menaven 
el joc, per un xavo venien quatre pedres que els 
concursants havien de tirar a la bèstia amb els 
ulls tapats amb un mocador i des de certa dis-
tància. El qui encertava el gall, se’l quedava. 
Era joc de fadrinalla, la qual es menjava el 
gall col·lectivament.23 

La part cultual es desenvolupava seguint 
l’esquema típic de les festivitats importants: 

novena, ofici solemne amb sermó i processó 
pels carrers del poble prèviament emmur-
tats. Tenim documentada la processó (en 
la qual segurament ja hi prenia part activa 
sant Joan Pelós) a finals del segle XVIII grà-
cies a una despesa originada el 1790, quan 
la capella adquireix un tabernacle:

Se descarga con cinco libras por andas para 
las procesiones de los SS Juan B. y Ev.

Si més no, el precedent del ball l’hem d’anar 
a cercar a les processons de la Mare de Déu 
Morta de finals del segle XVII. Seguint es-
crits del pare Gaspar Munar, Gabriel Fus-
ter afirma que 

Consta, como nota curiosa, que en aquella 
época se celebraba solemnemente la procesión 
de la virgen muerta, en la que acompañaban 
a la imagen yacente dos sacerdotes, uno con 
capa pluvial, que representaba a San Pedro, 
y otro con dalmática que hacía las veces de 
San Juan.24  

Els inventaris de la capella del segle XVIII 
consignen encara la presència d’aquests dos 
personatges, si bé no ens és possible saber 
quina era la seva funció durant el seguici. 

No deixa de ser curiós el fet que les ano-
tacions directes més antigues que disposam 
de sant Joan Pelós a Manacor ens duguin a 
1829, data en què no va sortir per mor de 
la publicació d’un ban on es prohibien els 
balls indecents. Poques simpaties devia tenir 
la dansa perquè segons el noticiari de mes-

Capítol I
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tre Guillem Llull el 24 de juny d’aquell any 

No dugueren tàmolo a la processó, no balla-
ren San Juan ni tampoch tiraren a nes gall.25  

Tot i aquesta privació, el ball degué con-
tinuar els anys posteriors, ja que el 1854 
tornam a documentar en els llibres de 
l’obreria una processó en què participaven 
un home vestit de sant Joan acompanyat de 
dos personatges (devien ser dos dimonis?), 
tres músics, quatre homes que portaven 
el tabernacle amb la figura de sant Joan 
Baptista i un home amb una bandera en-
capçalant la comitiva: 

Son data 5£ 13s esto es 12s para el repre-
sentante de S. Juan, 1£ 4s para sus dos 
compañeros, 1£ para la murta, 1£ 4s para 
los 3 músicos, 15s para los 4 hombres de 
tabernáculo y 10s para suspiros. Con estos 
15s entra el hombre que lleva la bandera en la 
procesión. Son cargo 4£ 10s producto del que 
representa S. Juan y de sus dos compañeros en 
la procesión y en las casas del pueblo.

Malauradament, no podem oferir més re-
ferències concretes de la figura del sant 
Joan Pelós manacorí. Malgrat tot, cal supo-
sar la seva continuïtat durant les processons 
organitzades els anys posteriors, tal i com 
ens ho demostra el fet que el 1857 l’obreria 
restauràs el tabernacle i la imatge del sant: 

27£ 10s importe de renovar, dorar y pintar 
la figura de S. Juan Bautista y su tabernáculo 
según recibo del maestro Antonio Santandreu. 

Així com també segurament degué ballar 
per les cases del poble durant els acaptes 
de diners que anualment duia a terme la 
capella:

1864.- Lo son catorce libras y ocho sueldos 
recogidos por dentro y fuera de la Iglesia el día 
de S. Juan Bautista.
1873.- Cuestación en dinero por la villa y 
la iglesia.

Sant Joan Pelut 
a Sant Llorenç des Cardassar: 
els orígens
 
La foscor de les fonts escrites

Una de les coses que més ens cridà l’atenció 
al llarg de la nostra investigació és l’absèn-
cia total de referències sobre la figura de 
sant Joan Pelut a Sant Llorenç amb ante-
rioritat al segle XX. Entre la documenta-
ció d’arxiu tan sols n’hem pogut trobar una 
datada l’any 1945 i conservada a l’Arxiu 
Parroquial en un llibre d’Actes de Culte. 
Relaciona com el 24 de juny, a les 9:30, hi 
hagué “ofici ab sermó de St. Juan en sufragi 
de l’amo En Juan Planisi i Galmés (a.s.s.). 
Durant l’oferta se ballarà St. Juan”.

Entre les obres impreses succeeix el ma-
teix. Les de caràcter general que recullen 
tradicions folklòriques ometen qualsevol 
referència al nostre sant Joan. Això no obs-
tant, disposam de l’esplèndida descripció 



  I 41

que en feu Mn. Salvador Galmés Sanxo 
(1911), prou coneguda de tots vosaltres, au-
tèntica fita per a la descripció de la dansa 
no només a Sant Llorenç sinó també a la 
resta de pobles on és present. [Aquesta na-
rració] ens serveix per fer una sèrie de re-
flexions força aclaridores per entendre com 
celebraven els nostres avantpassats la diada 
del 24 de juny.26 

Reparau la quantitat d’informació que ens 
ofereix Mn. Salvador Galmés: sant Joan 
era un dels joves més falaguers de la Vila; 
portava vestimenta en què destacaven els 
cascavells; l’acompanyaven dos dimonis 
que anaven descalços així com un grup de 
sonadors format per flauta, violí, guitarra 
i guitarró i fins i tot dos sobreposats vestits 
a l’antiga que recollien les almoines que el 
poble els entregava. Tot plegat té uns aires 
d’antigor que es reforcen quan un dels per-
sonatges del relat, preguntant a la seva tia 
quin era l’origen d’aital dansa, rep la con-
testació que els més vells sempre l’havien 
vista. Igual d’important és el fragment en 
què es descriu la bauxa que protagonitza-
ven els més petits entorn del dansaire i la 
melancolia que provocava entre els adults 
recordant la seva infantesa, quelcom nor-
mal “de l’organisme poble, evocant remem-
brances dels temps passats”. [La narració 
especifica que s’hi] feien també fogueres, 
ofici i processó.

D’aquells temps coneixem igualment grà-
cies a Mn. Salvador Galmés que el vestit 
emprat per sant Joan era usat durant la tra-

dicional representació del rei Herodes cada 
començament d’any:

El rei en rodes (Herodes), per una espècie de 
dret consuetudinari, era el sen Tià Senet, 
home de prosopopeia i de serenitat olímpica, 
petitó, fort de barram, vestit amb baldragues 
verdes, camisa blanca i una gran capa flo-
tant de llustrina encarnada –peces del vestit 
de Sant Joan Pelós–. Duia corona de cartó 
forrada de paper daurat, barbes d’un cerro ve-
nerable i un gran ceptre tornejat, de magraner, 
sens que un hagués posat gens esment a fer-lo 
parèixer d’or.27 

Tal circumstància ens fa creure que la vesti-
menta era guardada a la parròquia i utilit-
zada en diferents actes.

Possible procedència manacorina? 
El cas dels indis de Sant Llorenç

Pot semblar agosarat que dos manacorins 
incloguin la seva ciutat en un estudi sobre 
sant Joan Pelut, però documentalment par-
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25 A. CARVAJAL, J. LLITERAS, A. GOMILA: Balls 
i entremesos de Manacor, Ajuntament de Manacor, 2000, 
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26 Nota del coordinador: els fragments més significatius de 
la narració de Salvador Galmés han estat reproduïts al 
començament d’aquest volum.
  
27 S. GALMÉS: Narrativa/2. Relats breus i proses literàries, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
1994, pàg. 65.
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mençar el segle XX s’establí a Artà, i es 
va convertir en un dels principals artífexs 
de la recuperació dels cavallets. I com que 
els seus balls originals s’havien perdut de la 
memòria del poble després de quasi seixan-
ta-cinc anys d’absència, n’hagué de crear 
de nous partint de les danses manacorines 
que ell coneixia tan bé: ets indios, es nans, 
es moretons, la balanguera, sant Joan Pelós 
i es cossiers. Actualment només es conser-
ven els indis i els nans. Fixau-vos com in-
cloïa el ball de sant Joan.28 

Més propera a nosaltres és la dansa dels in-
dis. A Manacor es documenta per prime-
ra vegada el 1897 estretament lligada a la 
festivitat de sant Roc. No debades el ball 
restava a càrrec del Germans de la Cari-
tat Terciaris de Sant Francesc, coneguts 
popularment com a frares de sant Roc, els 
quals regentaren l’oratori de la barriada 
de sa Vilanova fins el 1910. Després de la 
desaparició de l’ordre, els veïns passaren a 
tenir-ne cura. Pel que fa a l’arribada dels 
indis a Sant Llorenç (malauradament tan 
sols se’ls documenta l’any 1917), Francesca 
Sureda ens ho explica així: 

El mestre manacorí Jaume Perelló, ‘es mestre 
mostatxut’, que cada dia anava a Sant Llo-
renç a fer escola amb un carretet i un cavall, 
residia a la barriada de sa Vilanova i, segu-
rament, mantenia una relació ben directa amb 
els indis manacorins. Tant és així que durant 
la seva estada a Sant Llorenç (...) va ensenyar 
els indis a alguns dels seus alumnes –pot ser 
que els fes assajar personalment o potser que 

lant creiem que existeix una línia conducto-
ra entre les danses i els balls de figures que 
han existit a ambdues poblacions. És prou 
conegut com a les acaballes del segle XIX 
Manacor protagonitzà un autèntic escla-
fit d’elements folklòrics que ben segur no 
es donà a cap altre indret de l’Illa. Entre 
1850 i 1920, no només es reforçaren danses 
i balls heretats de segles anteriors (com els 
cossiers, els dimonis o el mateix sant Joan 
Pelós), sinó que també se’n crearen de nous 
per solemnitzar quasi totes les festivitats: 
moretons, negrets, nanets, indis... sorgiren 
aquells anys sense deixar empremtes dels 
seus creadors o artífexs entre la documen-
tació de l’època. Sabem que alguns d’ells 
foren introduïts a altres poblacions veïnes. 
Hauria pogut passar el mateix amb sant 
Joan Pelut? A continuació, analitzarem dos 
casos concrets que ens són prou coneguts i 
que aportaran llum sobre el tema. 

Els cavallets d’Artà ballen pels carrers 
d’aquella vila per les festes de sant Antoni 
de Pàdua, titular de l’església i convent que 
allà tenen els frares franciscans. Es tracta 
d’un grup de cinc al·lots (un dels quals fa 
de dama) que executen un grapat de dan-
ses a manera de cercavila acompanyant la 
carrossa del sant. D’ençà de 1897, data de 
la tornada dels frares a Artà, els dansaires 
eren ensenyats per un manacorí anomenat 
mestre Jaume Aloi, de qui es diu que a fi-
nals del segle XIX tenia a Manacor un hos-
tal on s’allotjaven els artanencs que anaven 
i venien de Ciutat. En el seu temps lliure, 
ensenyava els indis i els moretons. En co-
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els ensenyassin els seus dos fills, Jaume i Ma-
teu Perelló, que probablement formaren part 
del grup d’indis de Manacor– amb l’única 
pretensió de participar a les festes patronals. 
Els indis llorencins, per tant, es relacionaven 
únicament amb la festa de carrer i no amb 
l’església, com passava amb els manacorins. 
De fet, aquests dansaires recorrien els carrers 
de Sant Llorenç, acompanyats dels músics, i 
s’aturaven a trenar i destrenar les seves cin-
tes al pal, allà on trobaven gent disposada a 
observar-los. Executaven una coreografia que 
s’anomena es bot (...). Els indis llorencins es 
vestien de forma molt diferent als dansaires de 
Manacor. De fet, l’abillament de Sant Llorenç 
guardava més semblances amb la vestimenta 
dels dansaires de qualsevol altra dansa ritual 
(cossiers, moretons...) que no amb la indu-
mentària dels indis manacorins. Portaven cal-
ces i jersei blanquinós amb calçons amb bufes 
també blancs, fins als genolls, coberts per una 
falda de roba vermella. Al cap duien turbant, 
plomes d’au i cintes de colors (...). En resum, 
doncs, el procediment utilitzat per a la im-
plantació dels indis a Sant Llorenç des Car-
dassar fa pensar que els organitzadors tenien 
la intenció de fer-los-hi arrelar.29  

A més, coneixem com el 1882, amb motiu 
de les festes celebrades a Sant Llorenç per 
a la benedicció del nou retaule major de la 
parròquia obrat per Pere-Joan Riera, es va 
fer una despesa de 831’70 pessetes:

Por los gastos de la fiesta de bendición, de 
cera, residencias, música, cosiés, fuegos arti-
ficiales y demás.30 

Evidentment, aquests cossiers no eren llo-
rencins. Tal vegada seria el grup vingut de 
Manacor en un moment i en una celebra-
ció concreta.

El fet que sant Joan Pelut hagi restat des 
de sempre tan lligat a la parròquia ens duu 
a pensar que algun rector o vicari hauria 
pogut portar el ball des de Manacor o, tal 
vegada, des de Son Carrió, indrets en què, 
com hem vist, la seva presència és més an-
tiga. Després de tot el que tenim relatat la 
possibilitat més segura és un origen mana-
corí, si bé tot plegat no deixa de ser una 
simple hipòtesi que, a hores d’ara, és tan 
difícil de defensar com de rebatre.
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29 F. SUREDA: «La dansa dels indis a Sant Llorenç des 
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Evolució històrica: 
un segle de daltabaixos. 
De la indiferència
a la recuperació 

Si una conclusió és clara a partir de l’estudi 
dels darrers cent anys d’història del ball és 
el fet que s’ha mantingut quasi miraculosa-
ment. El poble el va veure sortir fins a la dè-
cada dels anys 40 amb indiferència i no feu 
res per evitar la seva desaparició temporal 
a partir dels anys cinquanta. Cosa, per altra 
part, no gens estranya i que es donà també 
a altres poblacions i per les mateixes dates. 
Quan d’ençà de 1980 es produí l’esclafit 
dels balls de figures i s’anaren recobrant 
amb més o menys encert a tots aquells in-
drets on s’havien perdut, sant Joan tornà a 
dansar pels carrers de Sant Llorenç però, 
curiosament, percebent la mateixa indi-
ferència d’anys abans. 

Durant la dècada dels setanta es va formar 
el Club Card. Una de les seves seccions fou 
Card en Festa, que començà a funcionar ofi-
cialment l’any 1974. Es tractava d’un grup 
de gent amb inquietuds culturals interessa-
des a recobrar totes aquelles tradicions que 
havien quedat apagades durant els anys de 
la Postguerra: els balls de pagès, el fogue-
ró de l’església per sant Sebastià i, com no 
podia ser d’una altra manera, sant Joan Pe-
lut. Al capdavant de tots ells restava Joan 
Rosselló, rector de la parròquia, qui va te-
nir la iniciativa de fer una recerca acurada 
a l’Arxiu Parroquial per veure si hi havia 

alguna descripció que aportàs informació 
sobre com havia de ser la festa. Però davant 
la inexistència de documents, hagueren de 
recórrer a la tradició oral, és a dir, a allò 
que recordaven els més majors. En aquest 
sentit, Catalina Capó (coneguda com ‘sor 
Catalina del Camí’), una monja que havia 
viscut de jove a Sant Llorenç, els va poder 
descriure amb tot detall com era la vesti-
menta que duia la persona que represen-
tava sant Joan. Llorenç Ladària Andreu, 
conegut com l’amo en Llorenç ‘Borges’, els 
ensenyà la música: ell mateix havia acom-
panyat el ball sonant el violí. I Andreu 
Bauçà ‘Fil’ recordava els punts per ballar. 
Segons els digué, havia ballat un any quan 
era jovençà (devia tenir uns 17 anys), però 
sols ho va fer una vegada.31

La resta de persones consultades només 
recordava que sant Joan ballava dins l’es-
glésia i, a fora, amb els dimonis. I poca 
cosa més. Però amb la informació arre-
plegada aconseguiren que sant Joan sortís 
novament amb les seves danses l’any 1980. 
Aquests són els noms dels qui ho feren pos-
sible:

Sant Joan: Toni Santandreu ‘Paler’.
Sonadors: l’amo en Toni Bonet ‘Fai’ (guitarró), 
en Pep Jaume ‘de Son Berga’ (guitarra), en Toni 
Busquets ‘Orell’ (llaüt) i en Joan Adrover ‘Verrató’ 
(violí).
Dimonis: Tomeu Pascual ‘Fosser’ i Miquel Torrens 
‘de sa Murtera’.
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Es va ballar l’oferta dins l’església, es va sor-
tir ballant fins al portal i es feu un ball al 
Lloc Sagrat.

El 1981 i el 1982 es fa fer bàsicament el ma-
teix, però Joan Ramis s’afegí al grup amb 
un flabiol. Aquests anys els sonadors, els di-
monis i sant Joan, a més de dins l’església, 
anaren a sonar davant tots els bars. Un any 
després (1983), s’encarregava de tot Card en 
Festa.

Entre 1983 i 2000 foren fidels a la cita com 
a sonadors l’amo Antoni ‘Orell’ (que sonava 
la bandúrria); en Pep ‘de Son Berga’ (que 
sonava la guitarra); i Antoni ‘Fai’ (que so-
nava el pandero). Alguns anys s’afegien més 
persones per sonar junts el dia de la festa. 
També sant Joan va canviar diferents vega-
des: Toni Santandreu ‘Paler’ va ballar fins 

Nota del coordinador: el període de recerca dels investiga-
dors Albert Carvajal i Antoni Gomila s’atura a l’any 
2006. Per a una anàlisi del període complet de la recu-
peració de la festa (1980-2020), vegeu el capítol elaborat 
per Rafel Duran.
 
31 Vegeu l’apèndix documental núm. 4.

Capítol I

Sant Joan Pelut (Toni Santandreu, Paler)
Sant Llorenç, c. 1981 
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que, per motius de salut, el rellevà Antoni 
Nadal ‘Artaner’ el 1988. L’any que va venir 
després, el rector Joan Font convidà Ga-
briel Nicolau per representar la figura i va 
aprendre el ball del seu antecessor. Tots dos 
ballaren amb la indumentària confecciona-
da per Tomeu Massanet. Al llarg d’aquests 
anys la sortida de sant Joan es limitava a 
l’ofrena dins l’església i, ocasionalment, es 
va fer un ball al Lloc Sagrat. Hi va haver 
dos anys que per manca de músics no fou 
possible la seva eixida. 

Els dimonis, per part seva, han acompanyat 
el dansaire de forma intermitent. Des que 
Miquel Torrens i Tomeu Pascual deixaren 
de ser els dimonis, no sortiren més amb sant 
Joan. Va ser l’any 1997 quan s’incorpora-
ren novament, representats per Tomeu To-
rrens i Pep Jaume Umbert. 

Tot el que acabam de dir queda perfecta-
ment palès amb la lectura de les pàgines 
de la revista local Flor de card del període 
comprès entre 1980 i 1999. Si la publicació 
es feu ressò de la recuperació de la dansa 
com de passada, els anys posteriors (fins al 
1988) els comentaris eren ben minsos. Fins 
i tot entre els anys 1989 i 1992 sant Joan 
quasi no sortí i ningú no ho trobà estrany. 
Però d’ençà de 1993 la revista prengué una 
actitud reivindicativa i criticà que se substi-
tuïssin els tradicionals dimonis per caramels 
i, l’any vinent, que sant Joan no tornàs a 
sortir. El 1995, amb Joan Font al capdavant 
de la parròquia, es recuperà el ball durant 
tres anys, puix que el 1999 fou absent nova-

ment. Les batusses eren constants: qui era 
el culpable de tot plegat? El Consell Parro-
quial i, per extensió, la parròquia, per ser 
els darrers responsables de sant Joan? O 
més aviat l’Ajuntament, que es desentenia 
completament del ball per estar capficat en 
nous espais d’oci com l’Auditòrium? El que 
escapava a tothom era que el culpable era 
només un: el poble, per a qui sant Joan sor-
tia des d’antuvi. Llegiu a continuació les no-
tícies que apareixen a la revista Flor de card:

– Juny de 1980 (núm. 47).- Festa de Sant 
Joan. A s’ofertori de sa missa ha sortit a ba-
llar Sant Joan Pelut. Llavors ha ballat un 
poc per Vila. Feia una trentena d’anys que no 
ballava, i encara, segons tenc entès, sa darrera 
vegada que va ballar ho va fer d’una forma 
esporàdica i aïllada; o sia, feia anys que no 
sortia, va sortir un any, i llavors ja no se’n 
cantaren pus galls ni gallines de Sant Joan. 
Se va arraconar i fins enguany.

– Juny de 1981 (núm. 59).- Ball de Sant 
Joan Pelut. Ha ballat a sa Missa, abans de 
s’ofertori. I llavors, després de sa Missa ha 
sortit ballant i, amb sos dimonis, ha fet una 
partida de balls per sa plaça Nova, ca ses 
Monges, etc. Ha acabat ballant a sa Rectoria.

– Juliol/agost de 1982 (núms. 72 i 73).- 
Dins l’església, el temps de la missa, i defora, 
en haver acabat, balla Sant Joan Pelut.

– Juliol/agost de 1983 (núm. 84).- Festi-
vitat de Sant Joan. A Sant Llorenç hem re-
cobrat l’antiga tradició de Sant Joan Pelós”.
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– Juliol de 1984.- “Sant Joan. Un any més 
es balla Sant Joan Pelut.

– Juny de 1985 (núm. 107).- Des de fa un 
parell d’anys tal dia com avui [24 de juny] es 
va recuperant la tradició de ballar dins i fora 
de l’Església Sant Joan Pelut, acompanyat de 
guitarres i dimonis.

– Juny de 1988 (núm. 140).- Seguint la 
tradició de no fa gaire anys, el dia de Sant 
Joan va ballar Sant Joan Pelut, primer tot 
sol durant la missa del vespre –a l’oferta– i 
després a la plaça acompanyat dels dimonis. 
Enguany donaren el maneig a n’Antoni Arta-
ner i, segons els bots que pegava, sembla que 
se’n va saber desfer d’allò més bé.

– Juliol de 1993 (núm. 196).- El dia vint-
i-quatre de juny (Sant Joan), a Sant Llorenç 
ja és tradicional que a l’ofici solemne sur-
ti a ballar l’oferta Sant Joan, acompanyat 
d’uns músics que toquen una melodia pròpia 
d’aquest ball. Llavors, a la sortida de l’ofici, 
fa uns quants balls a la plaça i pel carrer 
Major. La sorpresa d’enguany fou que a la 
sortida no hi va haver els dimonis que acom-
panyaven els balls del carrer, i també una al-
tra sorpresa que a la sortida de l’església re-
partien caramels. No entenem molt bé aquest 
canvi dels dimonis pels caramels, només un 
suggeriment si ho permeteu, intentar conservar 
les tradicions. Gràcies. 

– Juliol de 1994 (núm. 207).- “El dia vint-
i-quatre de juny és el dia de Sant Joan. Fa 
més de deu anys que l’horabaixa se celebrava 

un ofici solemne amb ball de l’oferta per Sant 
Joan Pelut. L’any passat aquest mateix dia ja 
no sortiren els dimonis i enguany ni dimonis 
ni Sant Joan. És una llàstima que la tradi-
ció de ballar Sant Joan s’hagi perdut, ja que 
només hi havia tres pobles de Mallorca que 
conservàssim aquesta tradició. Ara, si volem 
veure Sant Joan, haurem d’anar a Felanitx o 
a Pollença. A veure si el Consell Parroquial fa 
les gestions oportunes perquè els llorencins no 
hagin d’anar a fora poble a veure ballar Sant 
Joan. No sabem si enguany han pogut influir 
els mundials de futbol, si fos per aquest motiu, 
perdonam a Sant Joan, si d’acàs que l’any 
que ve balli dues vegades.

– Juliol de 1995 (núm. 218).- Enguany 
Sant Joan Pelut va tornar ballar i botar per 
dins l’església i per la plaça Nova, ja que el 
nostre rector don Joan Font estava bé de salut i 
ho va poder organitzar. Al final de la ballada 
de Sant Joan hi va haver una mica de refresc 
per celebrar l’onomàstica del nostre rector. Els 
dimonis no sortiren perquè el rector comanà la 
tasca a la revista, i aquesta no va tenir temps 
de cercar-los. La revista considera que això és 
tasca del Consell Parroquial, per tal com la 
missió bàsica de Flor de card és informar 
del que passa en aquest poble.

– Juliol de 1996 (núm. 229).- A pocs muni-
cipis de Mallorca es conserva encara la tradi-
ció que surti un jove vestit de Sant Joan Pelut 
i balli acompanyat d’una colla de sonadors, 
però aquí encara la conservam, afortunada-
ment. Dia 24 de juny sortí en Biel Nicolau 
per la capella de la Mare de Déu, acompan-

Capítol I
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Margalida l’encén, Sant Bernat l’apaga” 
pareix que na Margalida li ha passat els 
papers a en Joan. A part d’això, el nom de 
Sant Joan l’identificam tots amb la festa i les 
ganes de fer-ne, festa que a Menorca té un 
sentit molt característic, a Catalunya un altre 
de molt distint i a Sant Llorenç té el sentit 
d’una peculiar tradició popular que, malau-
radament, deixarem perdre, a no ser que algú 
hi posi el remei que pertoca. Deim això per-
què el ball de Sant Joan Pelut va restar molts 
d’anys dins un calaix degut a la dictadura, 
el rescatàrem com quelcom que ens identifica 
com a poble, i ara el tornam ficar dins el 
mateix calaix per desconeixement o tal volta 
per peresa. Enguany fou molta la gent que 
anà a l’ofici dia vint-i-quatre amb la il·lusió 
de veure ballar el sant, i el sant no sortí, ni 
els dimonis, ni els sonadors. Dues preguntes. 
Primera: què és, que patrimoni tan sols és 
Son Vives i cultura tan sols l’Auditòrium, i 
al centre musical només ensenyen trompeta  
i flauta travessera per tocar temes a ritme de 
marxa i portar el pas? Segona: o és que la 
cultura popular que deriva d’una creença re-
ligiosa és competència exclusiva del rector i 
del Consell Parroquial? Perquè si fos així, 
també serien patrimoni exclusiu de l’església 
el Nadal cultural, les festes de Sant Llorenç, 
etc. O és que els llorencins som tan betzols 
(sense perdó) que deixarem que es perdi el poc 
que tenim que ens identifica com a poble? Per-
què a altres llocs que no n’havien tengut mai 
enguany l’han posat. Però els llorencins som 
així: consentim anar a fer festa a altres llocs 
que més que res feim nosa, i el que és nostre 
que es perdi, simplement per indiferència. 

yat de l’amo en Pep ‘de Son Berga’, en Toni 
Orell i en Toni ‘Fai’, i ballà i sonaren davant 
l’altar major. Després, una vegada acabada 
la celebració, repetiren la dansa damunt el 
Lloc Sagrat. Enguany es repartiren caramels 
entre el públic. Esdevindrà tradició? Necessi-
ten glucosa els feligresos? Ah, fillets! Qui ho 
sap?

– Juny de 1998 (núm. 250).- El passat dia 
24 de juny va ser el dia de Sant Joan i a Sant 
Llorenç, com cada any, va fer-se una missa 
en especial record del sant i de tots els qui fan 
festa o en feren el dia de Sant Joan. L’església 
era plena, gairebé com un dia de festa major, 
de fet, la missa tengué un caire festiu, amb el 
ball de l’ofertori de Sant Joan Pelós. Aquest 
ball és una tradició que només es conserva 
a Mallorca, a Sant Llorenç i Felanitx si no 
estam mal informats. Té com a figura cen-
tral Sant Joan Pelut, vestit amb capa ver-
mella, calçons verds, portant la bandera de 
Sant Joan; els sonadors són tres. Acabada la 
missa obriren el portal gran de l’església per 
on sonadors i Sant Joan sortiren a ballar de-
fora, on el ball es repetí amb els dimonis. Hi 
havia molts d’al·lots acompanyats de les se-
ves mares, expectants, encuriosits i impacients 
per veure ballar els dimonis i Sant Joan. El 
ball va repetir-se defora quatre vegades, fins 
que poc a poc la gent començà a escampar, a 
refrescar qualque Joan o a acabar de veure el 
futbol Espanya-Bulgària.

– Juny de 1999 (núm. 261).- Vint-i-quatre 
de juny, Sant Joan, nit bruixa, de festa i de 
calor i que encara que la dita digui “Santa 
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La dansa a l’actualitat. 
El patrimoni cultural 
d’un poble

La situació que hem referit a l’apartat an-
terior s’ha mantingut fins als nostres dies, 
encara que la percepció que el poble té de 
la dansa va canviant a poc a poc. Per a una 
comunitat relativament petita com Sant 
Llorenç, sant Joan Pelut esdevé un referent 

Capítol I

Ball de sant Joan Pelut (Biel Nicolau, Coní)
al carrer des Pou 
Sant Llorenç, 2014 
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col·lectiu que identifica els llorencins com a 
poble. Ni els canvis d’època, ni les prohibi-
cions de les autoritats, ni tan sols els canvis 
de moda suposen (ni han de suposar) una 
limitació per a les seves sortides. Només 
quan el poble se’n desentén, sant Joan entra 
veritablement en perill. Cal estar a l’aguait 
i evitar entre tots que una dansa tan nostra-
da es perdi novament de la memòria d’un 
poble. És cert que una vegada ja hi va caure 
i aconseguí sortir-ne airós. Si ho fes nova-
ment, seria un dany irreparable.

Entre els anys 2001 i 2003 la nota més des-
tacada va ser el fet que la melodia inter-
pretada per l’amo Antoni ‘Orell’ i en Pep 
‘de Son Berga’ anà desapareixent amb ells. 
L’agrupació Tramudança recollí i recreà de 
forma excel·lent al seu disc “No dona gran 
cosa més l’agre de la terra” (editat l’any 
2001) la melodia i les cançons que es canta-
ven envoltant sant Joan Pelut. El 2001, da-
vant la nova mancança de sonadors, en Pep 
Jaume (que feia de dimoni) decidí cercar-ne 
pel seu compte i pogué trobar-ne de nous 
a Sant Llorenç mateix: en Xisco Tous amb 
la guitarra i en Javier Leal amb el flabiol 
posaren la música els anys següents acom-
panyats per Llorenç Ferrer (2002), Antoni 
Genovard (2003) i alguns alumnes del Cen-
tre Musical (2001).

D’ençà de l’any 2002, després del ball de 
l’ofrena a dins l’església i el ball al Lloc Sa-
grat, el grup de sonadors, sant Joan i els 
dimonis han fet un recorregut aleatori per 
alguns carrers, aturant-se a ballar davant 

les cases dels Joans i Joanes que així ho 
han volgut. Fins i tot hi va haver un refresc 
ofert de forma totalment desinteressada 
per veïnats del poble, membres de l’Asso-
ciació de Persones Majors i grups propers 
a la parròquia.

A la pregunta de per què ballam Sant 
Joan, les respostes del jovent són aclari-
dores: principalment perquè els agrada i 
perquè així se segueix un vell i bell costum 
que ha d’enorgullir tots els llorencins.

Una altra tasca molt interessant duita a 
terme l’any 2006 va ser la d’apropar sant 
Joan Pelut als més petits mitjançant les 
escoles. Dins la Setmana Cultural orga-
nitzada pel CPC mestre Guillem Galmés 
tengueren lloc diferents tallers sobre la 
dansa adreçats als alumnes de primària i 
part dels d’infantil del centre. Els nins po-
gueren conèixer la història de sant Joan 
Pelut i gaudiren vestint-se com el dansaire, 
ballant al so de la música i refrescant an-
tigues cançons pròpies de la festa de sant 
Joan.

De forma paral·lela, s’organitzaren un se-
guit d’activitats sota la supervisió de Jau-
me Obrador, persona que ha ballat sant 
Joan Pelós a Felanitx i que l’any 2005 pro-
nuncià una conferència sobre les danses 
rituals a la biblioteca de Sant Llorenç. La 
varietat va ser la característica més desta-

32 Vegeu l’apèndix documental núm. 12.
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Ball de sant Joan Pelut 
a la plaça Nova 
Sant Llorenç, 2012 
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cada: 32 
- Després d’una introducció històrica sobre 
la figura de sant Joan Baptista, s’explicà 
l’origen de la dansa. 
- Amb l’ajuda d’uns panells i fotografies, es 
comentà com ha estat sant Joan Pelut els 
darrers anys.
- Es va projectar una gravació en DVD amb 
la sortida de sant Joan, els sonadors i els di-
monis dia 24 de juny.
- Els nins varen aprendre algunes de les 
cançons que es cantaven el dia de la festa: 

Sant Joan Pelut
carregat de banyes,
amb unes castanyes

fa tu-ru-ru-rut.

Sant Joan Pelós
va vestit de seda,
amb una candela
agenollem-nos.

- N’aprengueren el ritme i els passos bàsics.
- El que més els engrescà fou vestir-se de 
dimonis i de sant Joan: els nins escollits es 
col·locaren les vestimentes típiques i balla-
ren envoltats de la resta de companys, que 
seguien ballant al so de la música.
- Als més petits se’ls adaptà una contare-
lla preparada expressament per a l’ocasió 
i basada en la història bíblica de sant Joan, 
entretinguda i pedagògica al mateix temps, 
per tal d’engrescar-los a conèixer la dansa. 
També se’ls preparà un taller de caretes 
dels dimonis de sant Joan, propietat de l’es-

glésia.
De tot plegat s’aconseguiren resultats po-
sitius. Alguns dels nins, encara que pocs, 
coneixien la sortida de sant Joan cada vint-
i-quatre de juny, principalment perquè sant 
Joan havia visitat la casa d’algun familiar 
seu. Altres l’havien vist ballar a la plaça. La 
majoria, però, no en sabia res i era la pri-
mera vegada que podien conèixer-lo: des 
de la seva vida, passant per totes les creen-
ces i llegendes que n’envolten la figura, fins 
i tot la representació que es fa a Sant Llo-
renç amb la dansa de sant Joan Pelut. 

Un altre aspecte que cal destacar és la to-
nada pròpia del ball. Existeixen actual-
ment dos enregistraments de la música que 
acompanya sant Joan Pelut:33  

- La primera és del grup Sis Som i es va 
editar al disc Tonades i música de Llevant, ho-
menatge a l’amo Antoni Bonet “Fai” l’any 
1982. Els instruments usats en aquesta oca-
sió foren el violí, la mandolina, el llaüt, la 
guitarra i el guitarró. Per a aquest enregis-
trament s’aprofitaren les notes que havia 
transcrit Joan Ramis segons sentí sonar a 
l’amo Antoni Bonet “Fai”, a Pep Jaume ‘de 
son Berga’ i a l’amo Antoni ‘Orell’.
- No és fins a una vintena d’anys després 
que trobam el segon enregistrament al disc 
No dona gran cosa més l’agre de la terra del grup 
Tramudança (2001). Aleshores, a més de 
la interpretació que es feu al disc Tonades 
i música de Llevant, s’utilitzà la melodia que 
l’amo en Llorenç ‘Borges’ mostrà quan te-
nia ja noranta anys a Joana Domenge i a 



  I 53

Eugeni Canyelles amb el seu violí. 
N’Eugeni i na Joana, juntament amb altres 
membres del grup Tramudança, feren els 
arranjaments necessaris i recolliren algunes 
cançons que la gent recordava del dia de 
sant Joan. La peça, que permet ser ballada, 
ha estat part del repertori de moltes actua-
cions del grup a la plaça, especialment per 
obrir el ball, ja que la seva composició és 
semblant a la de la jota.34 

Finalment, no podem passar per alt la for-
mació de l’associació cultural d’Amics de 
la Dansa de sant Joan Pelut35 la qual, se-
gons els seus estatuts (pendents encara ara 
d’aprovació per part del Bisbat), té com a 
objectius bàsics:

- Organitzar la dansa a Sant Llorenç.
- Definir i redactar els punts bàsics de la 
festa, així com acceptar o refusar canvis i 
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33 Vegeu l’apèndix documental núm. 1 i 6. 

34 Vegeu l’apèndix documental núm. 7.

35 Vegeu l’apèndix documental núm. 13 i 14. 

Ball de sant Joan Pelut al carrer Nou
Sant Llorenç, 2017 

innovacions.
- Deixar constància escrita de cada sortida 
anual de la dansa.

Es tracta, no cal dir-ho, d’una associació 
sense ànim de lucre de la qual poden for-
mar part totes aquelles persones que ho 
desitgin. La seva junta directiva està forma-
da per un president i un grup de vocals en 
funció de les tasques pròpies de la festa re-
lacionades amb la parròquia, els balladors, 
els sonadors i l’acompanyada. Completen 
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Capítol II
El vestit de sant Joan Pelut.
Notes sobre la indumentària 
del Baptista en les arts figuratives

Joan Domenge 
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Per aquells dies, vingué Joan Baptista, que 
predicava així al desert de Judea (...) Joan 
duia una capa de pèl de camell, es cobria amb 
una pell la cintura i el seu aliment eren llagos-
tes i mel boscana (Mateu, 3,1-4).

He sent Johan ach officiï de virtutz, per les 
quals se fan miracles, segons que ell mostrà 
en si mateix; cor gran miracle fo en ço que 
ell mengà mel salvatge e lagostes, e vestí pells 
de camells. Sant Johan ach officiï d’arcàn- 
gels, per ço cor ell revelà majors coses, axí com 
aquells qui esguarden a la notra redempció, 
quant dehia: «Veus l’anyell de Déu» (Jaume 
de Voràgine, Llegenda Àuria).

Tant les Escriptures bíbliques com el re-
cull medieval més popular de les vides de 
sants (Llegenda Àuria) fan un “retrat” de sant 
Joan molt lacònic, poc descriptiu. Només 
comenten que durant la seva estada al de-
sert, el sant es cobria el cos amb una pell de 
camell. En certa mesura les arts plàstiques 
de tots els temps han fet cas d’aquestes in-
dicacions, i de manera més o menys fidel, 
a l’hora de representar el sant tot sol, l’han 
vestit amb un túnica que sovint presenta –o 
vol suggerir– un aspecte pelós, en record de 
la seva vida de penitència i oració al desert. 
Fill de Zacaries i d’Elisabet, Joan és consi-
derat el precursor de Jesucrist, així com el 
darrer i el més gran profeta de l’Antic Tes-
tament. Altres moments de la seva vida que 
se solen representar en les arts són el bap-
tisme de Crist i la degollació del propi sant. 
En cada període històric, els artistes han 
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introduït canvis en la vestimenta, potser 
per crear una imatge més digna i vistosa; 
el tret més comú és la incorporació d’una 
folgada capa que enriqueix plàsticament 
la figura. Un repàs ràpid i un tant aleatori 
de les representacions de sant Joan en les 
arts figuratives mallorquines de diversos 
períodes històrics permetrà constatar que 
el sant Joan Pelut de Sant Llorenç –com 
els de Pollença i Felanitx– no és fidel a la 
tradició iconogràfica. Llurs vestimentes són 
consemblants als induments alegres i fes-
tosos dels qui ballen altres danses “rituals” 
de Mallorca, com cossiers, moretons, indis, 
etc. En canvi, els sants Joans que veim a les 
pintures, escultures i altres manifestacions 
figuratives no duen calçons, calces ni cami-
sa blanca. Ho podem constatar de manera 
clara revisant alguns testimonis figuratius 
conservats a Mallorca.

En un retaule de procedència desconegu-
da, que es pot veure al Museu de Mallorca, 
s’hi representa l’Anunciació, flanquejada a 
banda i banda per sant Joan Baptista i el 
seu homònim, l’Evangelista. Pintat a la da-
rreria del segle XIV, cap a 1400, presenta el 
Precursor com una imponent figura, amb 
un rostre que trasllueix certa introspecció 
psicològica. Vesteix una túnica de pell ma-
rronosa que li arriba part davall els genolls, 
amb blens pintats de blanc i un remat al col-
ze, també pelós. Segurament amb aquests 
recursos l’artista pretenia recordar la pell 
de camell amb què el “retraten” les Escrip-
tures. Tanmateix, la túnica roman quasi 
amagada davall una generosa capa obscu-
ra, folrada de vermell i perfilada per un ri-
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vet daurat, decorat amb petits medallons, 
que dona un toc sumptuós a la pintura. 
Unes esquemàtiques sandàlies, fermades 
damunt els turmells, són insinuades només 
amb unes línies negres. Sant Joan porta els 
atributs que seran propis del sant i que en 
faciliten la identificació: un anyell, símbol 
de la passió i mort de Jesucrist, i la creu de 
doble travesser, però sense el penó que serà 
tan característic i que sol dur la inscripció 
«Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi». 
L’exclamació és treta de l’evangeli de sant 
Joan, quan l’endemà del bateig, el Baptista 
va veure que Jesús anava cap a ell i va dir 
«Mireu l’anyell de Déu, el qui treu el pecat 
del món!» (Jn 1,29). I al dia següent, mentre 
Joan estava al mateix lloc amb dos deixebles 
va passar Jesús i ell va exclamar novament: 
«Mireu l’anyell de Déu» (Jn 1,36). Es tracta 
en certa manera del reconeixement de la 
divinitat de Jesús i de la seva identificació 
amb l’anyell de Déu.

Altres pintures del segle XV segueixen, si 
fa no fa, el mateix model, encara que amb 
petites variants. Un sant Joan Baptista pin-
tat probablement per Francesc Comes pels 
volts del 1400 ja porta la vexil·la, però amb 
una creu sobre fons vermell, i sense la ins-
cripció que farà fortuna. La imatge forma 
part de la predel·la d’un retaule de proba-
ble origen mallorquí, que va pertànyer a la 
col·lecció Cambó i que es troba al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. Al Museu 
de Pollença es conserven dues taules amb 
els dos sants Joans, procedents d’un retau-
le desconegut que es degué pintar devers 

Sant Joan Baptista 
Detall d’un retaule del Museu de Mallorca
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Sant Joan Baptista 
Carrer lateral d’un retaule 
conservat a la possessió 
de Sant Martí d’Alanzell 
(Vilafranca de Bonany)
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1430-1450. La figura allargada del Baptista 
vesteix una túnica obscura i una impactant 
capa vermella, tal vegada repintada; un be 
de dimensions reduïdíssimes ajagut damunt 
del llibre i la creu de doble travesser, sen-
se banderola, són els distintius propis. En 
canvi, el sant Joan que forma part d’un re-
taule conservat a la possessió de Sant Martí 
d’Alanzell (Vilafranca), obrat segurament 
a l’inici de la segona meitat del segle XV, 
presenta algunes variants. D’aspecte sever, 
es cobreix el cos amb una túnica verdosa 
d’aspecte pelós, lligada amb un floc blanc; 
la generosa capa –tan llarga que el propi 
sant la trepitja– és de color rosat. El sant 
no duu la creu, però el petit be que aguan-
ta damunt el braç esquerre porta un petit 
estendard blanc amb una creu vermella. 

Deixem constància, per la seva singulari-
tat iconogràfica, del sant Joan representat 
en un petit retauló del convent de Santa 
Magdalena de Palma, pintat a mitjan segle 
XV. El sant, abillat amb una simple túnica 
sense mànegues, que accentua el seu aspec-
te ascètic, ofereix al nin Jesús un petit be, 
que rep agradosament. Amb la mà dreta el 
Baptista assenyala directament Jesús, com si 
volgués establir-ne la identitat amb l’anyell 
de Déu. De la creu que duu el sant, hi penja 
la banderola blanca amb creu vermella.  

Porreres ens ha llegat dos interessants tes-
timonis medievals de la representació de 
sant Joan. Si tenim present que antany 
fou el patró de la vila, no ve de nou que 
sigui així. Al revers de la bella creu proces-
sional d’argent, l’argenter Antoni Oliva hi 
va repussar i cisellar, l’any 1400, un sant 
Joan vestit amb túnica llisa, que li arriba 
fins davall els genolls, cenyida a la cintura i 
amb mànigues amples, tot prescindint de la 
capa. Només unes petites incisions al coll, a 
la voreta inferior i al folre –que descobrim 
amb el gir de la túnica damunt la cuixa del 
sant– suggereixen el revers pelós i donen un 
acabat més detallista a l’argèntica escultu-
ra. Una cinquantena d’anys després, el pin-
tor Rafel Mòger va realitzar un retaule –ara 
conservat al Museu de Mallorca– amb una 
taula central dedicada al dos sants Joans. 
El Baptista és caracteritzat com un home 
prim, vestit amb túnica marronosa, lligada 
amb cinturó blanc, que deixa les cames i 
els peus descalços al descobert. L’indument 
principal és sens dubte la gran capa obscu-



60

ra, folrada de vermell i abundosa de plecs 
que rossega pel terra, doblegant-se capri-
ciosament. Amb la mà esquerra duu el petit 
be que assenyala amb la mà dreta; amb el 
mateix braç acostat al pit aguanta el pal de 
l’estendard blanc amb la creu vermella, una 
altra variant que presenta aquest element, 
ara coincident amb l’estendard crucífer 
que sol hissar Jesucrist en el moment de la 
resurrecció. Tot plegat posa de manifest la 
manca d’una codificació iconogràfica pre-
cisa i “l’arbitrarietat” dels artistes a l’hora 
de representar aquest element, tal vegada 
perquè no rebien indicacions prou clares 
per part dels seus clients, amb una cultura 
religiosa que potser els permetia fixar els 
elements canònics.

Una imponent figura de sant Joan, escul-
pida en pedra, presideix la torre nord-est 
de la llotja dels mercaders de Palma. Va 
ser obrada al segon quart del segle XV per 
Guillem Sagrera, o per algun dels imagi-
naires més capacitats que formaven part 
del seu estol. Presenta el sant abillat amb 
una túnica que li arriba als genolls; l’artista 
s’esforça per simular-ne l’aspecte pelós, a 
partir d’unes incisions curvilínies que es van 
repetint allà on la túnica és visible. Amb el 
braç dret –en el qual l’imaginaire exagera 
l’entramat de venes que l’irriguen– aguanta 
un extrem de la folgada capa, de plecs pro-
funds i variats, que atorga un volum i una 
plasticitat especials a l’estàtua. Del be que 
el sant aguantava damunt el braç esquerre 
només en roman una pota, resolta de ma-
nera molt naturalista.

Sant Joan Baptista 
Detall de la creu processional de Porreres (1400)



  I 61Capítol II

Al retaule major de l’església parroquial de 
Sant Joan de Muro s’hi conserva una bella 
escultura del Baptista tallada en fusta que 
sovint s’ha relacionat amb l’obra sagre-
riana, per bé que convendria matisar-ho. 
Concretament es troba a la fornícula que 
flanqueja, per la banda esquerra, el sagrari 
del monumental retaule, obrat al llarg de 
molts anys (c. 1639-1787) per diversos mes-
tres coneguts, amb l’ajut dels seus respectius 
col·laboradors i macips. Que sigui un retau-
le dels segles XVII-XVIII no treu que s’hi 

Sant Joan Baptista
Torre nord-est de la Llotja de Palma

Sant Joan Baptista 
Retaule major de Muro

pogués incloure una figura anterior, la del 
patró de la vila, que hauria pogut presidir 
un antic retaule quatrecentista. Sigui quina 
sigui la seva procedència, el cert és que es 
tracta d’una figura de gran qualitat artísti-
ca, obrada per un destre i capacitat escul-
tor, ara per ara desconegut. El mestre re-
presenta el Baptista amb un aire de tristor, 
pòmuls molt marcats, barba i cabells llargs, 
resolts amb unes ondulacions efectistes, per 
bé que un tant convencionals. Per simular 
el pèl de la túnica, se serveix de registres 
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horitzontals de petits blens en forma de fla-
ma. L’obertura de la túnica damunt del ge- 
noll deixa al descobert la cama i el peu dret, 
descalç. Tota la banda esquerra del cos del 
sant roman amagada davall una folgada 
capa, amb grans plecs de formes gairebé 
còniques, i un recobriment de policromia 
daurada que contrasta amb el revers, de 
to obscur. Cal remarcar que en aquest cas, 
com passa abans en moltes representacions 
del Baptista conservades en altres indrets, 
es mostra l’Agnus sobre el llibre, i no direc-
tament sobre el braç del sant. El tractament 
“venós” del braç dret i el gest amb què as-
senyala l’anyell són hereus també de models 
artístics ben consolidats. Cal remarcar que 
de la mà li penja un filacteri cargolat als 
extrems, en el qual es pot llegir clarament 
«Ecce Agnus Dei».

Si avançam en el temps, trobarem a la ca-
tedral tres escultures del Precursor que, per 
la seva qualitat artística, no es poden passar 
per alt: una procedeix de l’antic retaule ma-
jor i es troba instal·lada a la capella reial, 
fora del seu lloc original; les altres dues ro-
manen in situ, als portals del Mirador i Ma-
jor, respectivament.

L’antic retaule major fou desplaçat del seu 
lloc durant les reformes de començament 
del segle XX i fou instal·lat sobre el portal 
del Mirador, però sense les set escultures 
que ocupaven la part central del retaule. Sis 
es col·locaren en els murs de la capella reial, 
tres a cada banda, davall de tabernacles 
neogòtics. Sant Joan ocupa el lloc central 

Sant Joan Baptista 
Escultura de l’antic retaule major de la Seu de Mallorca 
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del costat de l’Evangeli. Es tracta d’una be-
lla i proporcionada figura que degué subs-
tituir –no sabem exactament quan– la que 
s’havia beneït l’any 1496, juntament amb 
santa Magdalena. Les diferències entre les 
dues figures –o sigui, sant Joan i santa Mag-
dalena– són tan grans que no poden ser 
considerades d’un mateix moment ni d’un 
sol taller. El Baptista presenta un rostre im-
ponent d’aire profètic, entregirat cap a la 
seva esquerra. Amb l’espatlla dreta desco-
berta, vesteix una túnica tota obrada amb 
flocs que semblen més d’una pell d’ovella 
que no de camell. La mossa triangular que 
deixa el genoll esquerre a la vista permet 
apreciar el bon treball anatòmic i el lleu-
ger contrapposto de la figura. A diferència del 
que ja era corrent a l’etapa anterior i que 
ho continuaria sent en el futur, la capa no 
arriba als peus, sinó que tan sols sobrepassa 
una mica la llargada de la túnica. Amb el 
braç esquerre aguanta el be –com el devia 
sostenir antigament el sant Joan pelós de 
Pollença– i a la mà dreta hi duu el filacte-
ri ben enrodillat, desmarcant-se també en 
aquest aspecte de les convencions iconogrà-
fiques que el mostren desplegat, sovint amb 
la pertinent inscripció.

No és menys commovedora l’escultura del 
Baptista que s’incorporà “tardanament” al 
portal del Mirador, iniciat a la darrera dè-
cada del segle XIV. Les escultures exemp-
tes s’anaren incorporant amb posterioritat, 
com passa amb les esplèndides figures de 
sant Pere i sant Pau, tallades a l’obrador de 
mestre Sagrera. L’escultura de sant Joan, 

una mica malmesa, segurament fou incor-
porada en el cinc-cents, si atenem als seus 
trets estilístics, i es va col·locar entre sant 
Pere i sant Jaume. La tendència dels artis-
tes a mostrar la capacitat de representar els 
cossos nus dels personatges i a ostentar ha-
bilitat en la representació anatòmica, fa que 
el Profeta sigui presentat amb una espatlla 
i part del pit descoberts, tot seguint hàbits 
iconogràfics de grans artistes de l’època. 
Per damunt de la cintura s’hi veu una part 
de la túnica, solcada d’unes ondulacions 
que pretenen imitar una textura pelosa. De 
cintura en avall la túnica és llisa, tret del vo-
raviu que recupera l’aspecte pelós. La capa 
que li cobreix l’espatlla dreta travessa en 
diagonal el cos del sant i penja fins arros-
segar-li darrere dels peus, calçats amb unes 
sandàlies que –tot i la degradació patida– 
s’intueixen austeres i rudes, un reclam a la 
vestimenta pobra que, segons les fonts, duia 
el sant durant la seva estada al desert. El 
be, que es conserva pràcticament íntegre, 
reposa sobre el llibre, en aquest cas obert 
–a diferència de la imatge de Muro suara 
esmentada– i amb la mà mutilada, segura-
ment l’assenyalava. L’expressió facial, amb 
els pòmuls molt marcats, la boca entreober-
ta i els ulls mig clucs és de tristor i dolor, per 
no dir clarament tràgica. D’acord amb les 
“modes” pròpies de l’època, el cabell i la 
barba s’han acurçat respecte a models an-
teriors, com el que hem vist a Muro, on es 
reforça la imatge de l’asceta penitent al de-
sert. De fet, per la túnica i per la disposició 
de la capa, es pot comparar amb un sant 
Joan conservat a l’església de Santa Eulàlia 

Capítol II
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de Palma, que prové de l’antic retaule de 
la capella de Sant Josep, després convertit 
en retaule major, una obra que va realitzar 
el mestre Tomàs Amengual devers 1547-
1550.

El nou rumb, de demble classicista, es pa-
lesa d’una manera encara més clara en el 
Baptista del portal Major de la Seu. L’es-
cultor, probablement Antoni Verger o al-
gun membre del seu taller –ben documen-
tat a les obres del portal durant els anys del 
canvi de segle XVI al XVII– manifesta una 
assimilació clara del llenguatge renaixentis-
ta, i la figura gairebé nua de sant Joan n’és 
una bona mostra. La túnica, resolta amb 
els típics blens ondulats, ha quedat reduïda 
a uns petits faldons de pell que s’aguanten 
amb un tirany visible sobre l’espatlla de l’es-
querra. Per poder apreciar l’anatomia del 
sant, l’escultor replega la capa al darrere; 
només una trinxa de la mateixa li travessa 
el pit. Repetint esquemes ja ben coneguts, 
amb el gest de la mà dreta assenyala l’a- 
nyell, situat ara als peus del sant, mentre 
amb la mà esquerra aguanta la creu.

La pintura del cinc-cents no es decanta dels 
tipus escultòrics suara evocats. Si bé les fi-
gures de sant Joan potser no manifesten el 
vigor ni la robustesa que trasllueix l’escul-
tura, en canvi aporten una nota cromàtica 
que paga la pena ressenyar. Ho exemplifi-
carem amb tres casos.

Un Baptista pintat per Mateu López sènior 
cap a mitjan segle XVI, conservat a la rec-

Sant Joan Baptista 
Escultura del portal del Mirador de la Seu de Mallorca
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toria de Montuïri, apareix assegut a la vora 
d’un riu amb l’anyell blanc al costat. Men-
tre amb la mà dreta toca el nimbe del be, 
amb l’esquerra subjecta un gran llibre. La 
creu de doble travesser, amb estendard ver-
mell i creu blanca, ha passat “a mans” de 
l’anyell, la qual cosa mostra la llibertat amb 
què determinats artistes interpreten les re-
presentacions més canòniques. La túnica 
marronosa i un gran mantell vermellós són 
els induments d’aquest sant Joan.

Devers 1575, Mateu Gallard va pintar un 
tríptic, conservat en una col·lecció privada, 
amb l’escena de l’Anunciació flanquejada 
per sant Sebastià i per un sant Joan d’ai-
re més italianitzant i d’aspecte sever. Si en 
anteriors representacions ja havíem asse- 
nyalat el protagonisme que assoleix la capa 
en la vestimenta del sant, aquí en tenim una 
confirmació clara: la túnica marró roman 
camuflada per una cridanera capa vermella 
que li cobreix pràcticament la totalitat del 
cos, que es replega damunt el braç esque-
rre –amb el qual aguanta la creu amb la 
banderola blanca i la creu vermella– i que li 
cau cap enrere deixant només visible la part 
inferior de les cames.

Al palau episcopal es conserva una obra 
de dimensions considerables amb la re-
presentació de sant Joan, entregirat i amb 
un forçat contrapposto que certifica com a la 
darreria del XVII les convencions repre-
sentatives, pel que fa a la vestimenta, eren 
del tot consolidades: túnica marró de pell 
(amb els característics “penjarolls” a la part 

inferior) que deixa una espatlla descoberta i 
una capa vermellosa que cobreix l’esquena 
i que rossega pel darrere de la figura. D’una 
rústega creu hi penja la banderola blanca a 
manera d’un floc llarg, però sense cap ins-
cripció, almenys conservada. Als peus del 
sant, el dòcil be és assenyalat de manera 
emfàtica pel Precursor.

Amb les pertinents adaptacions estilístiques 
i tècniques, els creadors dels grans retaules 
barrocs també varen tallar imatges de sant 
Joan, sense introduir canvis iconogràfics 
significatius, almenys pel que fa a la ves-
timenta. Novament ens servirem de tres 
exemples, triats una mica a l’atzar, per fer-
ho evident.

Sant Joan Baptista
Pintura conservada a la rectoria de Montuïri
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En l’impressionant retaule del Corpus 
Christi de la catedral, obrat per Jaume 
Blanquer al segon quart del segle XVII (c. 
1626-1655) per voluntat del mercader An-
toni Anglès, s’hi va representar sant Joan, 
patró del seu germà i hereu, Joan Baptista. 
La figura, ben proporcionada i entregirada 
cap al relleu central del Sant Sopar, s’adiu 
bé als tipus precedents. Vesteix una túnica 
daurada, amb els típics penjarolls triangu-
lars, tant a les mànegues com a la part in-
ferior, perfilats per un passamà pelós. Una 
capa vermella, amb ornaments daurats, li 
cobreix l’esquena, cau fins als peus i es re-
plega sobre el braç esquerre del sant, amb 
el qual aguanta la creu. Un decidit gest 
amb la mà dreta fa pensar que cal conduir 
la mirada de l’espectador cap a l’anyell, en 
aquest cas absent als peus del sant; tal ve-
gada està indicant el que es representa da-
munt la taula del Sant Sopar.

Al segon cos del retaule major del convent 
de Sant Jeroni, la figura del Baptista flan-
queja per l’esquerra el relleu central amb 
sant Jeroni fent penitència al desert. El re-
taule fou realitzat pel versàtil i productiu 
taller dels Pinya. Encara que fos contrac-
tat i traçat per Jeroni Pinya, la seva mort el 
1661 obligà el seu pare Pere-Joan a enllestir 
l’obra. L’escultura del Precursor segueix 
la tradició iconogràfica cinccentista i es 
presenta amb una part del tors descobert. 
Porta túnica de roba folrada de pell i una 
opulenta capa que es replega damunt el 
braç esquerre i rossega pel darrere. Amb la 
mà esquerra sosté la creu de doble travesser 

Sant Joan Baptista 
Escultura del retaule del Corpus Christi 
de la Seu de Mallorca



  I 67

i amb la dreta reclama l’atenció cap al be  
–que sembla més aviat un petit lleó– ajagut 
als seus peus.

El retaule de sant Joan de l’església parro-
quial de Binissalem fou obrat per Pere An-
toni Pasqual, un prolífic mestre retauler de 
la segona meitat del segle XVII. Per bé que 
el moble sigui essencialment pictòric, hi fou 
esculpida la figura del Baptista, una imatge 
que desprèn serenor, i que s’adiu a les ten-
dències iconogràfiques que s’havien anat 
sedimentant a les centúries precedents: tú-
nica –que no deixa cap part del tors des-
coberta– de color daurat, amb detalls de la 
“pell de camell” al coll, a la vora inferior 
i al folre, i una llarga capa vermellosa que 
rossega pel darrere de la figura. Amb la mà 

dreta aguanta una creu de la qual penja un 
floc que duu escrita la part final de la ins-
cripció «(...)gnus Dei». El gest de la mà es-
querra condueix la mirada cap al be, ajagut 
als seus peus.

No volem cloure aquest repàs ràpid i sal-
tuari sense fer referència al Baptista pintat 
–potser pels volts del 1700– en el retaule de 
la Mare de Déu Trobada de la nostra parrò-
quia. A la part inferior del carrer lateral de 
l’esquerra s’hi troba una tela amb la figura 
d’un sant Joan que, en molts aspectes, es des-
marca clarament de les representacions fins 
ara esmentades. No és un sant Joan d’edat 
avançada, amb barba i pell bruna, colrada 
pel sol del desert, sinó un jovenívol home de 
pell blanquinosa, faccions delicades i cabells 
rossencs i fins. De front a la rigidesa i seve-
ritat d’alguns sants Joans comentats, aquí es 
presenta amb una positura molt estudiada 
(gairebé dansaire) i amb una elegant gesti-
culació. Se supera la frontalitat pintant el 
cos lleugerament inclinat i el rostre de per-
fil, com si s’estàs adreçant a algú que roman 
fora del camp pictòric. Amb la mà dreta 
aguanta una rústica creu sense penó ni fi-
lacteri i, també a la seva dreta, l’anyell que 
pastura es diferencia de les representacions 
més habituals. L’anònim pintor ha prescin-
dit d’un dels elements més característics de 
la seva indumentària, com és la gran capa, 
i l’ha vestit simplement amb una túnica de 
roba, folrada amb una pell que sembla més 
d’ovella que no de camell; de fet la blan-
cor de la llana així ho manifesta. Tota la 
part dreta del tors i bona part de les cames 

Sant Joan Baptista
Escultura del retaule 
major del convent 
de Sant Jeroni de Palma 
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romanen descoberts, mostrant la capacitat 
del pintor per a la representació anatòmica. 

Potser no trobaríem una figura més adient 
per assenyalar la diferència entre la vesti-
menta que els artistes plàstics posaren al 
Baptista i la que duu sant Joan Pelut de 
Sant Llorenç, ben distinta del que “manen” 
les habituds iconogràfiques. Els altres sants 
Joans que ballen en dos pobles més de Ma-
llorca també vesteixen de manera diferent 
a la que revelen els testimonis visuals que 
hem anat allistant.

Però no sempre va ser així. Recordem que 
les antigues representacions litúrgiques de 
la Seu de Mallorca foren més o menys fidels, 
tal com certifiquen les consuetes conserva-
des. En una es descriu sant Joan «inductus 
veste pilosa cum agno et cruce argentea»; 
en una altra, del segle XVI, es regula que 
per la festa de sant Joan evangelista, el 27 de 
gener, aquest sant comparegui acompanyat 
pel Baptista, «vastit ab camis y hamit, amb 
una esclavina negra palossa, senyit ab una 
corde d’espart, descals ab esperdenyes, lo 
qual aporterà ab lo bras esquerra un anyell 
ab diadema, e ab la mà dreta aporterà la 
creu dels albats conventuals, a ab la creu 
era liguat un títol qui dirà: Ecce Agnus Dei, 
e una penitència de pilotes de mar». I en 
temps molt més recents sembla que també 
s’havia conservat la tradició de vestir sant 
Joan amb una pell de be. La duia el sant 
Joan que antany (segle XIX) sortia a Artà, 
i encara avui en dia «s’homo des be» de les 
festes de Sant Joan de Ciutadella també 

Sant Joan Baptista
Pintura del retaule de la capella 
de la Mare de Déu Trobada 
Església de Sant Llorenç des Cardassar
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duu tot el cos recobert amb una pell de be i 
carrega un anyell a les espatlles.

Pel que fa a la vestimenta, el sant Joan que 
balla a Pollença no hi ha dubte que és el 
més “canònic”, ja que va abillat amb una 
túnica verdosa que li arriba als genolls, 
cenyida a la cintura i rematada a baix amb 
filaions. Es cobreix les espatlles amb una 
capa vermella més curta del que hem vist 
en les representacions artístiques. Va des-
calç, però duu els peus i les cames pintades 
amb unes ratlles vermelloses que simulen 
unes esquemàtiques sandàlies, presents 
també en alguna representació pictòrica. 
Un tret clarament distintiu és el be viu que 
fins no fa gaire portava dins una taleca  
–segurament per facilitar els moviments del 
ball– mentre amb la mà dreta aguanta la 
creu de la qual penja un floc vermell. La 
màscara reprodueix els trets d’un home 
d’edat, barbat, i l’aurèola circular –pinta-
da amb unes formes triangulars allargades 
que li donen una aparença radial– suposa 
un element més que el fa consemblant als 
testimonis figuratius. 

Per contra, el de Felanitx, proveït d’una màs-
cara pintada poc afortunada, presenta més 
coincidències amb el llorencí, per bé que 
amb alguna variant de forma i color. Vesteix 
camisa, calces, espardenyes i guants blancs; 
faldons i capa vermells rivetats amb cinta 
daurada. Duu nimbe crucífer –que sol reser-
var-se a la figura de Jesucrist– i creu de doble 
travesser amb un filacteri de llauna amb la 
inscripció: «Ecce agnus Dei qui tolli». 
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El de Sant Llorenç també duu camisa, cal-
ces i espardenyes blanques, per bé que lli-
gades amb cintes vermelles, i una capa 
curta vermella; però barata els faldons per 
unes baldragues verdes amb cascavells que 
pengen a la vora inferior i donen una nota 
festosa al ball. Es cobreix el cap, com diu 
Salvador Galmés, amb un «barret en forma 
de capell invertit, la cofa cap avall i ala cap 
amunt com una gírgola, plana». Encara 
que el literat llorencí no ho digui, és pos-
sible que aquest capell sigui una evocació 
(o alteració) del nimbe originari, distintiu 
de la condició de sant. Si ens fiam del tes-
timoni de Francisca Catany (Ap. doc. 3), el 
sant Joan Pelut que encara es ballava a Son 
Carrió l’any 1923 devia dur un vestit con-
semblant al de Sant Llorenç, però amb sig-
nificatives variants de color. La camisa i les 
espardenyes eren blanques, però els calçons 
–curts fins als genolls– grisos, i les calces, la 
capa i la gorra, color de rosa. 
  
Com els sants Joans de Pollença i Felanitx, 
el de Sant Llorenç també duu la creu; en el 
nostre cas, amb una banderola o gallardet 
vermell en el qual s’hi ha brodat un petit 
be blanc amb l’estendard, i la inscripció 
«Ecce Agnus Dei». Perdut qualsevol rastre 
de la vestimenta antiga, quan es va recupe-
rar el ball l’any 1980, es va haver de confiar 
en la fidelitat de la descripció de Salvador 
Galmés i en la memòria d’una monja que 
recordava haver vist ballar sant Joan temps 
enrere. Per fer el nou vestit –que ha estat 
renovat l’any 2016– s’hi va posar enginy i, 
probablement, imaginació.
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En definitiva, l’únic element de la indu-
mentària que té el seu paral·lel en les re-
presentacions antigues és la capa, encara 
que en els sants Joans dels tres pobles és 
curta –potser semblant a l’esclavina que 
duien els sants Joans en les representacions 
de la Seu– i queda ben lluny de la folgada 
i llarga capa que hem vist en les pintures i 
escultures evocades. Tret del sant Joan de 
Pollença, la prescriptiva túnica “de pèl de 
camell”, potser per raons pràctiques, ha 
estat suplantada per una camisa blanca, 
una peça de roba fàcil de trobar i potser a 
mà en molts guarda-robes de l’època. Per 
altra banda, les baldragues són una especi-
ficitat del sant Joan llorencí i també podien 
ser fàcils d’adaptar, ja que formen part de 
la tradicional indumentària mallorquina 
(calçons amb bufes o calçons a l’ampla). 
Les calces blanques tampoc no són pròpies 
de la iconografia tradicional del sant que es 
presenta descalç o amb sandàlies molt sen-
zilles; en aquest sentit el sant Joan pollencí 
és, de nou, el més fidel a la imatge “canòni-
ca” del sant. El capell també és impropi de 
les representacions artístiques del Baptista i 
ja hem comentat que pot ser una transfor-
mació lliure d’un nimbe com els que duen 
els sants dels altres dos pobles. En el nos-
tre cas hauria derivat en un capell vermell 
que fa més vistosa la figura. Pel que fa als 
atributs, tots tres duen creu, però amb va-
riants: de la creu del pollencí penja un floc 
vermell, del de Felanitx un filacteri rígid 
amb la inscripció i del llorencí la banderola 
vermella, també amb la pertinent llegenda. 
Tots es desmarquen, per tant, del que és 

habitual en les representacions pictòriques: 
l’estendard blanc amb la creu vermella. Cal 
ressaltar que el petit be viu que fins fa pocs 
anys duia el sant Joan pollencí, s’adaptava 
amb rigor a les convencions iconogràfiques 
en incorporar l’atribut per excel·lència de 
sant Joan.

És molt probable, per tant, que la major 
part dels elements que componen el vestit 
de sant Joan remetin a la tradició folklòrica 
popular. En qualsevol cas, són molt sem-
blants als que duen els dansaires cossiers, 
cavallets, moretons o indis. No vendrà de 
nou, doncs, com recorda Salvador Galmés, 
que el mateix vestit “de sant Joan” el po-
gués dur el rei Herodes en la representació 
teatral que es feia per l’Epifania, canviant el 
capell per una corona de cartó i la creu per 
un ceptre tornejat de fusta de magraner. Se-
gurament no hi havia els mitjans materials 
per confeccionar vestits adequats a cada 
ocasió, ni la capacitat de fer-ho amb rigor, 
seguint allò que mostraven les antigues re-
presentacions artístiques.

Tal vegada no és casual que els colors de les 
robes de sant Joan siguin el blanc, el verd i 
el vermell. En l’àmbit litúrgic, aquests co-
lors tenen una gran importància i un sim-
bolisme precís, per bé que pugui canviar en 
altres contextos i cultures.

El blanc és un dels colors més comuns en 
les vestimentes i paraments de tots els dies, 
ja que els sacerdots l’utilitzen amb indepen-
dència del temps litúrgic i de les festivitats 
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específiques. Símbol d’alegria, de puresa  
i d’innocència, pren una importància espe-
cial en temps de Nadal, en les grans solem-
nitats del Senyor i en les festes dedicades als 
sants que no patiren martiri. També sim-
bolitza la resurrecció de Crist i l’exaltació 
de la fe.

El verd és un color generalment associat a 
la vida, a la sort i a l’esperança. L’església 
potencia sens dubte la simbologia de l’espe-
rança quan utilitza el verd en els períodes 
que precedeixen la vinguda del Messies i 
la seva resurrecció salvadora, que es feste-
ja per Pasqua. Per això té una importància 
especial durant l’Advent i entre Nadal i la 
Quaresma.

El vermell és el color per excel·lència i el 
més ric des del punt de vista material, so-
cial, artístic, etc. Des de l’antiguitat s’asso-
cia al poder, a la riquesa i a la majestat, i en 
arribar l’edat mitjana assumeix un simbo-
lisme molt diversificat; en l’àmbit profà és el 
color de l’amor, de la glòria i de la bellesa, 
així com de l’orgull, la violència i la luxúria. 
Però en el context religiós evoca la passió 
de Jesucrist i la sang vessada per ell i pels 
sants. Per això assumeix un protagonisme 
especial en les celebracions dedicades a la 
passió del Senyor i en les festes dels sants 
màrtirs. Recordem que sant Joan Baptista 
fou decapitat per Herodes, amb la voluntat 
de complaure el desig de Salomè.

Resulta difícil dir si aquests valors simbòlics 
foren tenguts en compte en el moment de 

definir la vestimenta del Baptista o si, de 
manera un tant casual i “inconscient”, la 
importància d’aquests colors en la indu-
mentària litúrgica va acabar decantant la 
tria. 
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La dansa de sant Joan Pelut de Sant Llo-
renç des Cardassar és un ball auster, molt 
senzill, pla, sense una estructura coreogrà-
fica sòlida, tant que una persona profana 
podria dir que només es dediquen a pegar 
bots al ritme de la música. Executen el ball 
tres persones: la figura principal que repre-
senta sant Joan Baptista i dos dimonis; la 
colla tradicional (en el sentit de parella), tí-
pica representació del bé i del mal que la 
diferencia notablement de les altres dues 
danses mallorquines de sant Joan Pelós: 
Felanitx i Pollença. La tonada llorencina 
són dues frases musicals que es repeteixen 
amb una coda final, d’arrel popular i amb 
ritme ternari, talment una jota, d’una du-
ració tan breu (13 segons sense cap repe-
tició) que més aviat sembla un fragment 
d’una partitura. Els músics la repeteixen 
com un mantra perquè doni cos i durada al 
ball, anomenant roda a cada repetició. A 
Sant Llorenç, la figura del sant no duu ca-
reta, tal vegada l’ha perduda amb el pas del 
temps. A Felanitx i Pollença, la figura del 
Baptista sí que duu màscara. A Felanitx és 
de reixa pintada i a Pollença una de cartó 
de format medieval amb diadema inclosa. 
Amb la nomenclatura fins i tot hi ha petites 
diferències: a Felanitx i Pollença és pelós i a 
Sant Llorenç, pelut. Però tant pelós com pelut 
són sinònims. A Sant Llorenç i a Felanitx la 
dansa es fa dia 24 de juny, festivitat de Sant 
Joan; en canvi a Pollença surt a la processó 
del Corpus acompanyat de les Àguiles. 

Actualment el ball es fa a l’interior de l’es-
glésia just abans de l’ofertori de la missa 
vespertina en honor de sant Joan.1 La figura 

del sant, acompanyat dels músics, surt de la 
capella de la Mare de Déu Trobada i balla 
pel passadís central fins arribar davant l’al-
tar major. Com que els dimonis, per tradi-
ció, tenen prohibida la seva entrada a l’in-
terior del temple, ja que representen el mal, 
una vegada acabada la celebració eucarísti-
ca sant Joan Pelut surt dansant acompanyat 
dels músics fins a la plaça on l’esperen els 
dos dimonis que s’acoblen al ball. 

L’ànima de la recuperació

L’any 2020 s’ha celebrat el quarantè ani-
versari de la recuperació d’aquesta dansa 
tradicional a Sant Llorenç. Durant aquests 
quaranta anys tan sols en dues ocasions no 
ha ballat, el 1994 i el 1999. No hem pogut 
aclarir els motius reals d’aquestes interrup-
cions. De fonts documentals no n’hi ha, i les 
fonts orals no es posen d’acord; tal vegada 
l’any 1994 va ser per manca de balladors o 
també per absència del rector a causa d’una 
malaltia. En canvi, l’any 1999, tot indica 
que cap dels col·laboradors va ser avisat a 
participar-hi. 

1 Antigament el dia de Sant Joan era dia festiu i l’actual 
missa era una missa major, coneguda com l’ofici. I els 
oficis, antany, se celebraven al matí.
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Per un document de 1945 sabem que la 
dansa encara es ballava però a partir de 
1947 va estar trenta-tres anys sense fer-ho. 
I un fet greu és que poca gent la recordava 
i molt més poca va ser la que va transmetre 
oralment que s’hagués ballat mai. La seva 
recuperació el dia de Sant Joan de 1980 va 
ser gràcies al prevere Joan Rosselló i Vaquer, 
natural de Felanitx i de malnom familiar Fi-
rella, rector de la parròquia de Sant Llorenç 
de 1974 a 1982, home atret per la cultura 
popular, el patrimoni lingüístic i les tradi-
cions illenques. Mentre llegia la novel·la 
Flor de card (1911) de Salvador Galmés, es 
va assabentar que antany, a Sant Llorenç, el 
dia de Sant Joan es ballava la dansa de sant 
Joan Pelut. Més enllà de la ficció argumen-
tal de la novel·la, Salvador Galmés, llorencí 
de naixement, va descriure les tradicions 
del poble d’una manera gairebé documen-
tal, sobretot la festa de Sant Joan i el ball de 
les festes patronals.2 

El rector Joan Rosselló, sensibilitzat amb el 
tema, havia vist ballar sant Joan Pelós al seu 
Felanitx natal i coneixia a la perfecció la tra-
dició. Aleshores va començar a demanar a 
la gent del poble si recordava aquesta dansa 
i si era possible fer-la reviscolar de bell nou. 
Va fer una recerca acurada a l’Arxiu Parro-
quial per si trobava cap document que des-
crivís la festa però l’esforç no va donar cap 
resultat. Va demanar ajuda a moltes perso-
nes i entre un grup de gent va trobar un gran 
col·laborador: en Tomeu de ses Sitgetes (Bar-
tomeu Massanet i Gayà), sastre de profes-
sió, aficionat al folklore i que en aquells anys 
dirigia l’agrupació folklòrica Card en Festa. 

Però per portar a terme la recuperació, 
primer calia trobar totes les peces perdudes 
del trencaclosques. Per parentiu, en Tomeu 
sabia que l’amo Andreu Fil (Andreu Bauçà 
i Soler), a l’edat de disset anys havia ballat 
una vegada sant Joan Pelut. Gràcies a ell 
es va recuperar tant el ball del sant com el 
joc dansístic amb els dimonis. L’any 1980, 
l’amo Andreu Fil recordava que a Sant Llo-
renç feia exactament trenta-tres anys que 
no s’havia tornat a ballar. També varen vi-
sitar l’amo en Xesc Punta (Francesc Soler i 
Busquets), sabater de professió, que havia 
estat músic de la banda i un dels darrers 
que havia sonat sant Joan Pelut, però no va 
recordar gaire la melodia. Llavors visitaren 
l’amo en Llorenç Borges (Cristòfol Ladària 
i Andreu)3 que havia sonat el violí a sant 
Joan Pelut. Gràcies a l’amo en Borges, que 
aleshores tenia 80 anys, es va recuperar la 
tonada. I la poca gent que recordava la fes-
ta coincidia que el sant ballava tot sol dins 
l’església, i a la plaça i pels carrers ho feia 
amb els dimonis.

Per la indumentària del sant tan sols es 
disposava de la descripció acurada que 
Salvador Galmés fa en la seva novel·la. En 
Tomeu de ses Sitgetes, que ja havia confec-
cionat les vestes de la confraria del Sant 
Crist i la indumentària dels dimonis de sant 
Antoni, es va oferir per realitzar el vestit de 
sant Joan Pelut. Feren la seva interpreta-
ció a partir de l’escriptor i clergue llorencí, 
però el rector tenia molts dubtes de com 
deuria ser el barret que simbolitza el nimbe 
o l’aurèola del sant. Cada dia anava a dinar 
al convent de les germanes de la Caritat del 
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poble i amb la curolla santjoanera va co-
mentar els seus dubtes. La fortuna volgué 
que sor Catalina del Camí (Catalina Capó) 
recordàs amb molt de detall com era aquest 
barret i el vestit de sant Joan perquè l’havia 
vist de jove en una altra estada que havia 
fet al convent de Sant Llorenç. Els ho va 
explicar i en Tomeu posà fil a l’agulla per 
fer el vestit. 

2 Vegeu els fragments de Flor de card de Salvador Gal-
més, reproduïts a l’inici d’aquest volum.

3 Nin de la Inclusa, adoptat per una família del poble. 
En vida va mantenir dos noms: el familiar llorencí i el 
nom de pila en els documents oficials. 

Sant Joan Pelut (Toni Paler)
Sant Llorenç, 1980
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De la indumentària dels dimonis no se’n 
va preocupar ningú, es vestiren amb la que 
duien a la festivitat de sant Antoni, propie-
tat de la parròquia. Vestits que gràcies a les 
fotografies de l’època es pot observar com 
en els darrers cinquanta anys del segle XX, 
els dimonis llorencins han canviat d’indu-
mentària cada dues dècades i sempre amb 
dissenys i colors diferents, sense cap patró 
semblant ni cap criteri clar. La fotografia 
més antiga que hi ha dels dimonis, segons 
consta a l’arxiu de fotografies antigues del 
poble, correspon a la festa de sant Anto-
ni de 1947 i la indumentària s’assembla 
molt a la descripció de Salvador Galmés, 
uns vestits pintats damunt tela de sac «amb 
motius infernals». Però en les fotografies dels 
anys seixanta i setanta porten una granota 
blau fosc amb l’estructura òssia pintada a 
l’estil dels dimonis d’Artà. A principi dels 
anys setanta, el rector Llorenç Perelló va fer 
confeccionar a en Tomeu de ses Sitgetes un 
vestuari nou per als dimonis color granat 
o bordeus sense cap simbologia pintada a 
sobre, amb una franja negra als punys i al 
final dels camals. Un vestuari llis, apagat i 
molt poc imaginatiu. En Tomeu va dir al 
rector que aquest vestuari no corresponia 
al de Sant Llorenç i que millor que fessin 
una còpia dels darrers vestits, però el rector 
li va respondre “qui paga mana”.4 El rec-
tor Perelló va fer confeccionar una còpia de 
la indumentària dels dimonis d’es Vivero o 
es Viver, una barriada perifèrica de Palma, 
parròquia on ell havia estat destinat abans 
d’arribar a Sant Llorenç l’any 1960. Però 
durant cinc o sis anys, quan ell ja se n’ha-
via anat del poble, en el moment que les 

persones que feien de dimonis s’havien de 
posar els vestits, encara triaven els antics en 
lloc dels nous i així consta en fotografies de 
la segona meitat de la dècada dels anys se-
tanta. Amb els pas dels anys, les antigues 
granotes pintades dels dimonis s’arribaren 
a esqueixar, i els nous vestits color bordeus 
varen ser el vestuari que va acompanyar 
sant Joan Pelut en la seva primera sortida 
de 1980. 

En plena dècada dels anys setanta, en Jau-
me Figuera (Jaume Femenies i Mas), conra-
dor i –al final de la seva vida laboral– jardi-
ner de la brigada municipal, va començar a 
fer caretes de dimonis. Com que les prime-
res varen ser molt alabades, en va arribar a 
fer prop d’una vintena, i algunes comença-
ren a sumar-se a les dues caretes tradicio-
nals del poble. D’aquí que en les escasses 
fotografies del dia de la recuperació de la 
dansa, el 24 de juny de 1980, es pot ob-
servar com un dimoni duu una careta tra-
dicional i l’altre en duu una de feta per en 
Jaume Figuera.

Amb la tenacitat i l’empenta que el caracte-
ritzava, el rector Joan Rosselló havia arribat 
a trobar qui encara sabia el ball i qui recor-
dava la partitura. Tenia la persona indica-
da per confeccionar el vestit de sant Joan i 
tenia els vestits dels dimonis. Només calia 
trobar la gent que ho volgués sonar i ballar.

El primer sant Joan Pelut que va sortir a ba-
llar l’any 1980 va ser en Toni Paler (Antoni 
Santandreu i Servera) i els primers dimo-
nis, l’amo en Miquel de sa Murtera (Miquel 
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Torrents i Massanet) i en Tomeu Relles i/o 
Fosser (Bartomeu Pasqual i Amer). Per in-
terpretar la música varen demanar l’ajuda 
dels sonadors de jotes i mateixes del poble, 
l’amo en Toni Fai (Antoni Bonet i Fullana) 
amb el guitarró, i l’amo en Pep de son Ber-
ga (Josep Jaume i Bosch) amb la guitarra. 
Mancava algú que sonàs la melodia i acon-
seguiren convèncer l’amo en Toni Orell (An-
toni Busquets i Riera), que sabia sonar el 
llaüt. També demanaren ajuda a l’amo en 
Joan Verrató (Joan Adrover i Sansó)5  per re-
forçar la melodia amb el seu violí. I així va 
ser com després de trenta-tres anys la dansa 
es va tornar a ballar. 

El 24 de juny de 1980 el ball es va fer dins 
l’església i a fora, a la plaça, davant els es-
glaons del Lloc Sagrat. L’any següent, el 
1981, ja repetiren uns quants balls a la plaça 
Nova i també anaren a ballar al convent de 
les monges de la Caritat i davant d’algun 
bar del poble. El darrer ball el feren davant 
la rectoria. Aquest segon any es va afegir als 
sonadors en Joan Ramis i Garcia,6 que sa-
bia tocar la flauta dolça i va sonar amb una 
d’antiga, feta de fusta d’ametler, propietat 
de l’amo en Guillem Jaques (Guillem Pui-
gròs i Planisi),7 que li va deixar per a l’oca-
sió. Però l’any 1983 en Joan Ramis ja no va 
poder sonar perquè estudiava a Barcelona. 

L’any 1982 el rector Joan Rosselló és tras-
lladat a Petra i va ser substituït per mossèn 
Joan Font. A causa de discrepàncies inter-
nes dins el grup Card en Festa, el gener de 
1983, en Tomeu Massanet de ses Sitgetes va 
dimitir del càrrec de director de l’agrupa-
ció folklòrica. A partir d’aquest moment i 
al costat del nou rector serà aquest grup qui 
s’encarregarà de la festa de sant Joan Pelut. 

El 10 d’agost de 1982, dia de Sant Llorenç, 
patró del poble, es va fer un homenatge a 
l’amo en Toni Fai i es va presentar el disc 

4 Conversa amb en Tomeu Massanet, de ses Sitgetes. 
5 Violinista de Manacor que va actuar uns anys amb els 
sonadors de jotes i mateixes en les actuacions del grup 
Card en Festa.
6  Fill del metge Joan Ramis i Munar. La família Ramis 
i Garcia va viure gairebé quaranta anys a Sant Llorenç. 

 7 A l’època, tant l’amo en Guillem Jaques com els seus 
fills eren els pagesos de la possessió de Pocafarina.

Joan Rosselló, el rector 
de Sant Llorenç que va 
recuperar la festa                            
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Tomeu Massanet, 
de ses Sitgetes,  
col·laborador principal 
de la festa

L’amo Andreu Bauçà, 
Fil va ensenyar 
la dansa

L’amo en Llorenç 
Borges va ensenyar 
la tonada
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Tonades i Música de Llevant,8 amb jotes, ma-
teixes i copeos enregistrats per l’amo en 
Toni i l’amo en Pep de son Berga. En aquest 
disc l’amo en Toni també canta entre altres 
cançons Ses sales i diverses tonades de tre-
ball. En l’enregistrament també hi partici-
paren altres pagesos nascuts al poble com 
l’amo en Rafel de sa Fontpella (Rafel Umbert 
i Mascaró) o l’amo en Guillem Sacos (Gui-
llem Bosch i Frau). Els promotors del disc 
varen ser na Bel Cerdà, fundadora del grup 
de música tradicional Sis Som, i en Tomeu 
Massanet, de ses Sitgetes, director del Card 
en Festa, i el va patrocinar l’Ajuntament de 
Sant Llorenç. El disc s’inicia amb l’enregis-
trament, per primera vegada, de la tonada 
de sant Joan Pelut interpretada pel grup Sis 
Som però amb la sorpresa que en aquesta 
gravació hi ha certes diferències musicals 
amb la tonada que els músics sonen a l’es-
glésia del poble. La causa podria haver estat 
un error en la transcripció de la partitura 
que en Joan Ramis va lliurar als Sis Som. Eu-
geni Canyelles, membre fundador del grup 
i musicòleg, s’havia estranyat de l’existèn-
cia de tres compassos amb hemiòlies dins 
la partitura popular. Però quan foren infor-
mats, el disc ja era a les botigues i no es po-
dia tornar enrere. 

L’any 1990, n’Eugeni Canyelles i na Joana 
Domenge, aleshores membres del grup Tra-
mudança, visitaren l’amo en Llorenç Borges, 
que a l’edat de 90 anys encara els va sonar 
amb el violí la tonada de sant Joan Pelut 
que deu anys abans havia ensenyat a l’amo 
en Toni Orell, la mateixa que els músics 
acompanyaven el ball el dia de Sant Joan. 

L’any 2001, el dia de Sant Llorenç, Tramu-
dança va presentar el seu primer disc No dona 
gran cosa més l’agre de la terra.9 El CD2 també 
comença amb la tonada de sant Joan Pelut, 
i aquesta vegada enregistraren la mateixa 
tonada que sempre han sonat els músics 
llorencins. Les incorporacions dels rituals 
amorosos xiuxiuejats i les teringues infantils 
abans de la tonada, agafades de la descrip-
ció de Salvador Galmés, les va elaborar en 
Rafel Duran, que també va col·laborar en 
el doble disc.

Un període d’incerteses

Des de l’any 1980 la dansa ritual de sant 
Joan Pelut es va executar cada any tal i com 
s’havia recuperat, i amb els mateixos prota-
gonistes. Però el 1988 en Toni Paler va haver 
de deixar de ballar per motius de salut i en 
Toni Artaner (Antoni Nadal i Roig) en va ser 
el seu substitut. Aquest mateix any no sa-
bem què va passar amb els dimonis; sembla 
que les persones que els ballaven deixaren 
de participar-hi o bé es retiraren per can-
sament. Alguns membres del Card en Festa 
que també col·laboraven en el Consell Pa-
rroquial, davant la urgència, varen decidir 
que sortissin nins vestits de dimonis, però 
en lloc de dos foren tres: en Toni Botó (An-
toni Gomila i Bauçà), que aleshores tenia 
deu anys; en Gaspar Mesquida i Galmés, 
que en tenia nou; i en Biel Coní (Gabriel Ni-
colau i Carrió), que en tenia setze. Sortiren 
vestits amb la indumentària dels dimonis 
i les caretes fetes per en Jaume Figuera, el 
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qual tenia vestuari de mida infantil. Vestits 
negres amb flames vermelles als punys i als 
camals, que segons conten foren comprats a 
la botiga Eurocarnavales de Palma.

En els cinc anys que van de 1989 a 1993 no 
tenim dades concretes de qui va participar 
a la festa ni de quines persones varen fer de 
dimonis. Els protagonistes ja no hi són per 
aclarir-ho i les fonts orals no coincideixen: 
uns parlen que en Toni Artaner només va ba-
llar dos anys i d’altres que va ballar fins a 
l’any 1993; d’altres que durant dos anys sant 
Joan Pelut no va ballar. De quatre d’aquests 
cinc anys (de 1989 a 1992), la revista local 
Flor de card tampoc no fa esment de res. En 
canvi en la secció Batec del juliol de l’any 
1993 (núm. 196) s’esmenta que sant Joan va 
sortir a ballar però qui no sortiren varen ser 
els dimonis, i que es repartiren caramels als 
assistents al Lloc Sagrat. Qui aleshores es 
feia ressò, entre altres, del Batec de la revista 
local Flor de card era na Joana Domenge i 
Mesquida, de can Blanc. No hem pogut sa-
ber la raó per la qual no varen sortir a ba-
llar els dimonis l’any 1993 però tot apunta 
que des del 1988 la festa havia iniciat una 
etapa inestable i estava mancada d’un grup 
sòlid de persones que n’asseguràs la conti-
nuïtat. Ens han confirmat que en Toni Paler 
des de 1987 no va tornar a ballar; per tant, 
és evident que en Toni Artaner deuria ballar 
fins a l’any 1993.

Entremig, el 19 de juliol de 1991 va morir 
l’amo en Toni Fai i els músics es quedaren 
sense el so del seu guitarró. No fou reem-
plaçat per un altre instrument semblant. El 

8 Tonades i música de Llevant [disc], 1982, Barcelona, Au-
diofon, S.A.

9 No dona gran cosa més l’agre de la terra [2 CD], Tramu-
dança, 2001, Palma, Produccions Blau.

Sant Joan Pelut (Toni Nadal, Artaner) 
balla dins l’església
de Sant Llorenç, 1988 
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seu net, en Toni Fai (Antoni Genovart i Bo-
net), es va incorporar als sonadors fent so-
nar la pandereta. Aquest mateix any també 
va morir l’amo en Llorenç Borges qui, grà-
cies a la seva bona memòria, havia ajudat 
a recuperar la música de sant Joan. Entre 
1990 i 1993 també va sortir dues vegades a 
sonar el llaüt en Pep Galmés i Jaume (ger-
mà d’en Gento). En Pep no recorda bé quins 
anys hi va participar però sí que sant Joan 
Pelut era en Toni Artaner. Fet que reafirma 
la teoria que en Toni Artaner va ballar fins 
a 1993.

L’any 1994 no hi va haver dansa. Ningú no 
va sortir a ballar el dia de Sant Joan. Tot 
indica que el rector Joan Font no estava bé 
de salut i ningú no es va posar al capdavant.

L’any 1995 la figura del sant va ser subs-
tituïda per en Biel Coní (Gabriel Nicolau i 
Carrió). Li va ensenyar el ball en Toni Paler, 
qui l’havia après de l’amo Andreu Fil. En 
Biel encara recorda que el primer any que 
va sortir vestit de sant Joan Pelut, en Toni 
Paler va anar a veure’l ballar dins l’esglé-
sia.10 Aquest any, després de la ballada, hi 
va haver un refresc davant la rectoria per 
celebrar l’onomàstica del rector Joan Font. 
En Biel encara balla vestit de sant Joan Pe-
lut; el 2020 ha celebrat els seus vint-i-cinc 
anys de participació continuada a la festa. 
La revista Flor de card (núm. 218) de juliol 
de 1995 deixa constància que el rector Joan 
Font els va comanar que cercassin persones 
que volguessin fer de dimoni per Sant Joan i 
la Direcció de la revista va argumentar que 
«no va tenir temps de cercar-los. La revista 

considera que això és tasca del Consell Pa-
rroquial, per tal com la missió bàsica de Flor 
de card és informar del que passa en aquest 
poble». I aquest any tampoc no tornaren 
sortir els dimonis. Pels documents sabem 
del cert que ja en feia tres que no sortien: 
1993, 1994 (que no sortiren a ballar ni 
sants ni dimonis) i el 1995. Cal remarcar 
que el rector Joan Font quan posava interès 
en una celebració o un altre esdeveniment 
sempre se’n sortia amb la seva, ja que era 
una persona insistent i tossuda. Segons al-
gunes veus, la dansa de sant Joan Pelut no 
es trobava dins les seves prioritats. 

L’any 1996 la revista Flor de card del mes de 
juliol (núm. 229) informa que després del 
ball de sant Joan Pelut es tornaren a repar-
tir caramels al Lloc Sagrat i demanava amb 
ironia si els feligresos necessitaven glucosa. 
La revista no parla de l’absència dels dimo-

El rector Joan Font amb sant Joan Pelut 
i els seus sonadors, 1996
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nis, per la qual cosa entenem que aquest 
any varen sortir. La festa de sant Joan Pe-
lut, durant aquesta dècada, fou observada 
amb deteniment per alguns col·laboradors 
de Flor de card. Així que deduïm que va ser 
en aquest any quan en Pep Gall (Pep Jaume 
i Umbert) i el seu cosí, en Tolo vint-i-quatre 
hores (Bartomeu Torrents i Jaume),11 veient 
que feia uns anys que no sortien els dimo-
nis i que la festa es trobava en decadència, 
s’oferiren al rector per ser els nous dimonis. 
Els vestits de la parròquia s’havien minvat a 
causa de les rentades, i a en Pep Gall els dos 
li varen ser estrets; aleshores demanaren al 
rector si podien dur els de l’Agrupació de di-
monis de son Negre, que el seu padrí jove i pare 
d’en Tolo, l’amo en Miquel de sa Murtera, ha-
via fundat per poder anar a les Dimoniades.12 
Així va ser com es retiraren els vestuaris de 
color granat o bordeus dels dimonis i en va-
ren aparèixer uns de tela de sac amb dibui-
xos de flames negres als punys i als camals 
que novament també havia confeccionat en 
Tomeu de ses Sitgetes. En Pep i el seu cosí 
Tolo varen ser els dimonis de sant Joan Pelut 
des de 1996 fins a 2005.

En el número de juny de 1998, a la revis-
ta Flor de card (núm. 250), na Bel Llodrà  
i en Rafel Umbert hi escrigueren: «Acaba-
da la missa obriren el portal gran de l’es-
glésia per on sonadors i sant Joan sortiren 
a ballar defora, on el ball es repetí amb els 
dimonis. El ball va repetir-se quatre vega-
des» i en el Batec de la mateixa revista del 
mes de juliol (núm. 251) trobam: «Són pocs 
els llorencins que van a veure ballar el sant 
i pocs són els que se senten la festa com una 

10 Antoni Santandreu i Servera, Paler, va morir a l’edat 
de 58 anys, dia 1 de març de 1997, després d’una llarga 
malaltia. Va ser el primer sant Joan Pelut després de la 
seva recuperació. Va ballar durant vuit anys, de 1980 
a 1987.

11 Fill de l’amo en Miquel de sa Murtera, que va ser dimo-
ni de sant Joan Pelut des de 1980 fins a 1987.
  
12 Trobades dels dimonis de tot Mallorca que en les 
dècades de 1980 i 1990 se celebraven cada any en un 
poble diferent de l’illa.

Sant Joan Pelut (Biel Coní) 
balla dins l’església
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cosa que s’ha de mantenir i mostrar. Fins i 
tot creiem que hi ha algú que no sap ni que 
la tenguem. Qui actuï qui ha d’actuar i a 
veure si l’any que ve som més els que parti-
cipam a la festa». Era un crit d’auxili ja que 
la festa de sant Joan Pelut fregava la línia 
vermella de la supervivència. I no anaven 
mal desencaminats. L’any 1999 la dansa 
no es va tornar a fer. Per segona vegada en 
la dècada: 1994 i 1999. Fonts orals assegu-
ren que el rector Joan Font es va descuidar 
d’avisar cap participant. La revista Flor de 
card de juny de 1999 (núm. 261) en fa ironia 
i apunta cap al desinterès del rector i de te-
nir altres prioritats personals.

L’any 2000 només quedaven tres sonadors, 
l’amo en Toni Orell amb el llaüt, l’amo en 
Pep de son Berga amb la guitarra i en Toni 
Fai amb la pandereta. Serà el darrer any 
que sortiran a sonar. El 18 de maig de 2001 
va morir l’amo en Pep de son Berga i el 7 
d’octubre del mateix any l’amo en Toni 
Orell.

Noves veus. 
Canvi de segle i de mil·lenni

L’any 2001, davant l’absència de músics, en 
Pep Gall recorda que el rector va arribar a 
plantejar que sant Joan Pelut ballàs al so de 
l’orgue de l’església, però el problema era 
que no es podia fer el ball amb els dimonis. 
No podien entrar dins l’església. S’acos-
tava Sant Joan i amb l’estat d’urgència el 
Consell Parroquial va començar a cercar 
substituts. Na Catalina Tous, de Son Soler, 
va demanar al seu nebot, en Xisco Xavier 
Tous, si voldria sonar la guitarra, i en Pep 
Gall va demanar a en Javier Leal13 si podria 
sonar la flauta dolça. Ambdós acceptaren 
i sembla que s’hi afegiren alguns alumnes 
del Centre Musical, però ningú no recorda 
els seus noms. I d’aquesta manera el ball de 
sant Joan Pelut va iniciar una nova etapa. 

L’any 2002 es va incorporar en Rafel Um-
bert i Salas, de sa Fontpella, i amb ell la festa 
es va començar a configurar tal i com la co-
neixem actualment. En Rafel va reunir-se 
amb en Pep Gall per veure com podrien 
aconseguir que la festa fos més participa-
tiva. Recordava que de petit havia anat 
darrere els dimonis i sant Joan Pelut pels 
carrers del poble, quan ballaven davant el 
convent i davant els bars, i en canvi durant 
la dècada dels anys noranta no ho havien 
fet. En Rafel va proposar que aquell ma-
teix any podrien anar a ballar davant les 
cases dels Joans i Joanes del poble. Calia 
implicar la gent més enllà de l’interior de 
l’església i de la plaça Nova. Varen decidir 
que cada any marcarien un recorregut i 

13 Fill del metge Ramiro Leal i de Manuela Mese-
guer, infermera del Centre de Salut i regidora del PP 
a l’Ajuntament.

Sant Joan Pelut (Biel Coní) 
i els dimonis 
Sant Llorenç, 2003  
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ballarien a cals Joans i Joanes que visques-
sin dins aquest itinerari, que l’any 2002 va 
ser pels carrers de la Mar, des Pou, de Sant 
Llorenç, Nou i del rector Pasqual. Tenien 
por que la gent ni s’assabentàs del pas de 
la comitiva i decidiren també ballar a cada 
cap de cantó del recorregut marcat i així la 
gent de dos carrers sentiria música i renou i 
sortirien a badocar. Dies abans avisaren les 
cases on hi havia Joans i Joanes, que després 
de la missa passarien a ballar i a refrescar, i 
el dia de Sant Joan els varen deixar un ram 
de canyes com a penyora a cada porta, que 
en Pep i en Rafel anaren a collir a prop de 
l’estació. Quan a l’hora indicada passaren 
amb la comitiva trobaren algunes cases tan-
cades, però la majoria romangueren ober-
tes i pogueren ballar i continuar la festa. 
També començaren a enramellar el portal 
principal de l’església. Aquestes iniciatives 
d’ornamentar el portal de l’església i anar a 
ballar davant les cases dels Joans i Joanes en-
cara perduren, amb algunes modificacions. 
Els músics tornaren ser en Xisco Tous a la 
guitarra, en Javier Leal a la flauta dolça, i 
s’hi va afegir en Llorenç Ferrer i Nadal a 
la percussió, sonant una caixeta. També va 
haver-hi un refresc a la plaça ofert de for-
ma desinteressada, fet pels veïns del poble, 
membres de l’Associació de la Tercera Edat 
i persones properes a la parròquia, que fe-
ren coques i menjars diversos per celebrar 
l’onomàstica del rector Joan Font.

L’any 2003 va ser molt semblant a l’any 
anterior. Continuaren ballant a cals Joans 
i Joanes però amb l’afegit que també co-
mençaren a ballar dins les cases amb el 

consentiment dels seus propietaris. Aquest 
any la comitiva va passar pels carrers Mare 
de Déu Trobada, Soler, de la Creu i rector 
Pasqual. I aquest 2003, tant en Rafel com 
en Pep deixaren com a penyora un ram de 
romaní als portals. Els músics foren en Xis-
co Tous amb la guitarra acústica, en Javier 
Leal amb la flauta dolça, i s’hi va incorpo-
rar en Toni Genovart, amb el flabiol i el 
tamborí, que amb els anys esdevindria una 
peça fonamental dins la festa de sant Joan 
Pelut. En Rafel Umbert els va acompanyar 
a la percussió amb un xerrac de canya. El 8 
de setembre de 2003 el rector Joan Font és 
substituït per mossèn Àngel Reigadas.

Ball de Sant Joan Pelut dins ca l’amo en Joan Pont, 
de sa Begura
Sant Llorenç, 2003

14 Vegeu l’apèndix documental núm. 5. En aquest ar-
ticle hi trobam dues errades: el rector Joan Font no va 
convidar l’any 1989 Biel Nicolau a ballar sant Joan Pe-
lut ja que en Biel va començar a ballar l’any 1995. En 
Pep Gall i el seu cosí Tolo començaren a ballar el 1996 i 
no el 1997 ja que la revista Flor de card no comenta cap 
absència dels dimonis en la festa i en canvi parla amb 
ironia com el 1996 tornaren a repartir caramels. 
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L’any 2004 en Rafel Umbert enceta una 
secció a la revista Flor de card que la titula 
Per què ballam Sant Joan? En el mes d’abril 
(núm. 314) fa una entrevista a en Tomeu 
Massanet, de ses Sitgetes, i en el mes de maig 
(núm. 315) fa un escrit signat conjunta-
ment amb en Biel Nicolau, Coní, i en Pep 
Jaume Gall, on narren els últims anys de la 
festa.14

 
Tant en Rafel com en Pep havien detec-
tat que en el recorregut de la comitiva pels 
carrers hi mancava música. Una possible 
solució era trobar xeremiers que sonassin 
mentre es desplaçaven d’una casa a una 
altra. En Toni Genovart feia classes i en-
senyava a sonar les xeremies a l’Escola de 
Música de Son Servera i en aquestes classes 
de l’any 2004 hi va assistir na Constança 
Pont i Pons, de ses Sitges, i així va ser com 
na Constança va sortir aquest mateix any a 
sonar les xeremies per Sant Joan. En Rafel 
Umbert va convidar també un jove d’Artà 
a sonar el flabiol i el tamborí, que ningú 
ens ha sabut identificar, i es varen trobar 
amb na Constança el dia de Sant Joan al 
Lloc Sagrat sense haver sonat mai plegats. 
Feia només tres mesos que na Constança 
sonava i tan sols sabia interpretar la tonada 
de sant Joan Pelut. Ella mateixa conta com 
aquell dia li tremolaven les cames. Aquest 
va ser l’embrió que actualment hi hagi dos 
grups de música a sant Joan Pelut: el que 
acompanya el ball a l’interior de l’església 
i que a partir d’ara anomenarem Sonadors 
de sant Joan, i el dels Xeremiers des Puig de sa 
Font, que sonen a la plaça i pels carrers del 
poble. El recorregut triat del 2004 va ser la 

Plaça Nova i els carrers Major, d’en Ga-
briel Carrió, Clavell, de Sant Llorenç, de 
sa Sínia i el d’en Femenies. No sabem amb 
certesa qui varen ser els Sonadors de sant 
Joan del 2004, ni tan sols hem aconseguit 
trobar cap fotografia per aclarir-ho. Tot 
indica que en Rafel Umbert podria haver 
sonat la guitarra, en Javier Leal la flauta 
dolça i en Xisco Tous guitarra acústica, i 
per ventura en Rafel va estirar en Blai Sa-
lom (de s’Alqueria Blanca) amb el guitarró 
i en Xisco Llull (de Manacor) amb la gui-
tarra. En canvi sí que sabem que aquest 
any va sortir a sonar la guitarra na Catali-
na Barceló, natural de Sant Joan, que feia 
poc que vivia a Sant Llorenç arran del seu 
casament amb en Pep Gall. Na Catalina 
recorda que aquell 2004, en Jaume Alza-
mora d’Artà va venir convidat a sonar el 
llaüt.

Aquest any també es va acordar que quan 
arribassin a cals Joans i Joanes sonarien un 
ball els Sonadors de sant Joan i un altre els xe-
remiers. Aquesta decisió encara continua 
setze anys després. No n’eren conscients, 
però les decisions preses en aquesta dèca-
da varen ser del tot idònies per definir el 
que es considera una festa popular en el 
sentit ample del seu significat. La majoria 
dels nous responsables havien nascut al 
voltant de 1980, any de la recuperació de 
la dansa, i l’havien vist ballar des de la seva 
infantesa. Ara, quan tots ells es trobaven 
sobre la vintena d’anys, feien història i re-
definien la festa de cara al segle XXI. Un 
canvi generacional paral·lel a un canvi de 
segle i un canvi de mil·lenni. 
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L’any 2005 va ser el de la celebració dels 
vint-i-cinc anys de la recuperació de la 
dansa. La revista Flor de card (núm. 326) del 
mes de maig ho va celebrar dedicant-li la 
fotografia de la seva portada i amb dues en-
trevistes sobre el tema al seu interior. Una 
d’en Rafel Umbert a n’Eugeni Canyelles 
sobre la música del ball i una altra de na 
Joana Domenge a qui va recuperar la fes-
ta, el rector Joan Rosselló i Vaquer.15 En el 
2005 es va ampliar el grup dels Sonadors de 
sant Joan: en Toni Aranda (de Manacor i 
membre del grup Tramudança) amb el vio-
lí, en Xisco Tous amb la guitarra acústica, 
en Blai Salom (de s’Alqueria Blanca) amb el 
guitarró, en Rafel Umbert amb la guitarra, 
en Xisco Llull (de Manacor) amb la guita-
rra, na Joana Domenge amb el guitarró, i 
quatre nins petits que els acompanyaren en 
la percussió: en Joan Llull, na Isabel Sastre, 
na Maria Magdalena Sancho, en Joan Pau 
Garcies i en Sebastià Massanet, Coveti. La 
incorporació de na Joana Domenge i Mes-
quida, de can Blanc i/o des ball de bot, al grup 
dels Sonadors de sant Joan també serà clau en 
l’esdevenir de la festa. 

Els xeremiers del 2005 foren na Cons-
tança Pont i Pons, en Miquel Jordi Girart 
i Tous i na Sebastiana Bonet i Nadal, que 
també eren alumnes d’en Toni Genovart. 
Com que els tres eren novells i sabien poc 
repertori, na Joana Domenge va convidar 
un amic seu, en Biel Crespí i Perelló, Varet, 
de sa Pobla, que va venir amb el seu flabiol 
i tamborí acompanyat d’en Martí Torres i 
Massanet, en Torres de la vila, xeremier de 
Santa Margalida. Però no varen poder so-

nar plegats amb els llorencins perquè les 
xeremies no estaven afinades igual. A causa 
d’aquest problema tècnic, durant el reco-
rregut no els va quedar més remei que fer 
torns. Ara sonaven els xeremiers de Sant 
Llorenç, suara la colla dels forans. D’ençà 
del 2005, en Biel Crespí, Varet, de sa Pobla, 
no ha deixat de venir cada any a sonar el 
dia de Sant Joan. A hores d’ara ja en fa 
quinze que ve a Sant Llorenç.

El 2005 es va canviar el plantejament ini-
cial del recorregut de la comitiva. En lloc 
d’anar a refrescar només els Joans i Joanes 
que vivien dins l’itinerari marcat, a partir 
d’aquest any es varen obrir a tot el poble 
per anar a refrescar els que prèviament 
ho sol·licitassin. Partint sempre de la plaça 
Nova, el recorregut s’aniria modificant 
anualment en funció de la quantitat de pe-
ticions i del lloc on s’hauria d’anar a refres-
car. La nova proposta va caure en gràcia i 
la comitiva de sant Joan Pelut va ser molt 
sol·licitada. Aquest model encara perdura. 
Hi ha Joans i Joanes que troben que si sant 
Joan Pelut balla davant ca seva amb els xe-
remiers i els sonadors és festa grossa i convi-
den amistats, parents i veïnats que esperen 
amb expectació l’arribada de la comitiva. 

A l’acta de la festa del 2005, escrita per 
en Rafel Umbert, llegim que els encarre-
gats d’aleshores varen proposar: crear una 
associació d’amics de sant Joan Pelut, fer 
uns estatuts com els de la resta de danses 
rituals d’altres poblacions, millorar el ves-
tuari, elaborar cada any una memòria i 
dipositar-la a l’Arxiu de la parròquia i al 
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de l’Ajuntament, fer un treball de recerca 
de documentació sobre la festa, engrescar 
gent que vulgui aprendre a sonar qualque 
instrument de la dansa de sant Joan Pelut 
o que vulgui col·laborar esporàdicament, i 
crear uns tallers de balladors i sonadors. A 
la llarga gairebé tots aquests propòsits s’han 
arribat a realitzar.

En la celebració del vint-i-cinquè aniversari 
de la recuperació del ball, dia 17 de juny de 
2005, a la Biblioteca Municipal Salvador 
Galmés es va fer la conferència «La festa 

Comparsa de Sant Joan Pelut 
amb els xeremiers sonant pel carrer Femenies  
Sant Llorenç, 2006

15 Vegeu els apèndixs documentals núms. 6 i 7
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de sant Joan Baptista: sant Joan Pelut», a 
càrrec d’en Jaume Obrador i Antúnez, que 
havia ballat sant Joan Pelós de Felanitx en-
tre 1983 i 1991.

El mes d’abril del 2006 la revista Flor de card 
(núm. 336) publica un article signat per en 
Rafel Umbert sobre sant Joan Pelut a l’es-
cola: «Els dies 10, 11 i 12 d’abril, dins la 
Setmana Cultural organitzada pel CEIP 
Mestre Guillem Galmés, tengué lloc el ta-
ller sobre la dansa de sant Joan Pelut als 
alumnes de primària i part dels d’infantil 
del centre. Els nins conegueren la història 
de sant Joan Pelut i disfrutaren vestint-se, 
ballant la música que sona a Sant Llorenç 
el dia 24 de juny i refrescant antigues terin-
gues de cançons del dia de la festa. Aques-
tes activitats varen anar a càrrec de Jaume 
Obrador, persona que ha representat Sant 
Joan Pelós a Felanitx».16 

El mes següent es redactaren uns estatuts17 
que, a través del rector Àngel Reigadas, 
varen ser enviats al Bisbat, però que mai 
no tingueren resposta. Alguns mal pensats 
creuen que tal vegada el rector no els va 
arribar a enviar.

El 2006 també és l’any que es va consti-
tuir l’associació Amics de la festa de Sant Joan 
Pelut, els membres de la qual foren en To-
meu Massanet, de ses Sitgetes; na Constança 
Pont, de ses Sitges; na Sebastiana Bonet; en 
Miquel Jordi Girart; en Jeroni Roig, Paler; 
n’Antònia Planisi; en Biel Nicolau, Coní; en 
Rafel Umbert, de sa Fontpella; en Pep Jaume, 
Gall; el rector Àngel Reigadas; i na Joana 

Domenge, de can Blanc. Pel que consta a 
l’acta d’aquest any, el local on es reuniren 
els Amics de la festa de Sant Joan Pelut va ser 
la saleta de la rectoria que està enfront de 
l’entrada. 

A petició d’aquesta associació, l’Ajunta-
ment va convocar una beca per dur a ter-
me un estudi sobre sant Joan Pelut, que va 
ser atorgada a l’historiador Albert Carvajal 
i Mesquida i al docent i investigador local 
Antoni Gomila i Grimalt, ambdós de Ma-
nacor.18 

Entre els anys 2006 i 2007 Albert Carva-
jal i Antoni Gomila feren treball de camp 
per al seu estudi, i na Joana Domenge els va 
acompanyar a entrevistar-se amb l’amo en 
Pedro Bulla (Pere Vidal i Femenies), ja que el 
seu pare, l’amo en Toni Xaret (Antoni Vidal 
i Galmés) havia ballat una partida d’anys 
fent de sant Joan Pelut entre 1920 i 1925. 
Curiosament, d’aquesta entrevista, els dos 
historiadors no en fan cap menció al seu 
estudi sobre sant Joan Pelut. Na Joana re-
corda una anècdota que l’amo en Pedro els 
va contar sobre son pare i la dansa de sant 
Joan Pelut i que el pare de na Joana, l’amo 
n’Agustí de can Blanc (Agustí Domenge i 
Brunet) també la recorda d’haver-la sentit 
contar moltes vegades. Resulta que l’amo 
en Toni Xaret, després de ballar una parti-
da d’anys la figura de sant Joan Pelut, es va 
casar i va decidir deixar de participar en la 
festa. Va anar a veure el rector d’aleshores 
per avisar-lo que deixava de ballar, el rector 
era ni més ni manco que el famós per temut 
(així ha quedat en la memòria del poble) 
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rector Teco (Pere Santandreu i Gayà). El rec-
tor, naturalment, no va acceptar la renún-
cia i va persistir durant molta estona que, 
per favor, continuàs ballant. L’amo en Toni 
Xaret, cansat davant la insistència del rector, 
va fer un pensament perquè acceptàs d’una 
vegada la seva negativa i li va enflocar: «Ba-
llaré sant Joan Pelut amb sa condició que 
tota sa bacina de l’ofici de Sant Joan sigui 
per jo».19 I per sorpresa de l’amo en Toni, 

el rector va acceptar i ell va haver de tornar 
ballar sant Joan Pelut; això sí, aquesta vega-
da remunerat.

A l’acta de la reunió del 30 de juny de 2006 
dels Amics de la festa de Sant Joan Pelut cons-
ta com na Constança, a partir de l’expe-
riència d’haver sonat les xeremies durant 
tres sant Joans seguits, va proposar regular 
la comitiva des del moment que la figura 
del sant sortís de l’església. Des del 2004, 
els xeremiers esperaven la sortida de sant 
Joan Pelut al costat del portal Major i els 
dimonis s’afegien al primer ball de la plaça 
des de la rectoria. El cas és que el 2006, 
sant Joan Pelut, quan va sortir de l’esglé-
sia, va arribar a la plaça ballant davant els 
xeremiers i els sonadors, i tots els músics es 
quedaren aturats als esglaons que duen del 
Lloc Sagrat a la plaça Nova i feren un tap 
que va impedir els espectadors que venien 
darrere la bona visibilitat de la dansa. Na 
Constança va proposar que en el moment 
de sortir el sant, els xeremiers anassin da-
vant i es col·locassin a la plaça mirant cap 
a l’església. D’aquesta manera sant Joan 
quedaria enmig dels xeremiers i dels sonadors 
ja que aquests quedarien damunt la vorera 
ran dels esglaons del Lloc Sagrat, i així els 
espectadors es podrien distribuir al voltant 
del cercle que marcarien els músics. La pro-
posta va ser acceptada. Pocs anys després es 
va modificar la col·locació dels xeremiers,  
que de llavors ençà esperen la sortida del 
sant davant el portal de la rectoria. Quan 
sant Joan Pelut surt ballant de l’església, 
s’atura quan arriba a la plaça, i aquest és 
el moment que els xeremiers comencen a 

16 Vegeu l’apèndix documental núm. 12. 

17 Vegeu l’apèndix documental núm. 13. 
  
18 Aquest estudi s’ha publicat com el primer capítol 
d’aquest llibre.

19 Deduïm de la barrina de l’amo en Toni Xaret, que 
deuria sospitar treure un bon jornal amb la recaptació 
de la bacina. A l’època, el dia de Sant Joan era festa 
grossa i a l’ofici hi assistia molta gent que encara que fos 
pobra sempre feia donatius a l’església. 

L’amo en Toni Vidal, Xaret i la seva  
germana Maria, c. 1924 
Un dels antics balladors de Sant Joan Pelut
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sonar i els dimonis surten de la rectoria, i 
tots van cap al cercle d’on iniciaran la festa 
pels carrers del poble. Aquest model enca-
ra perdura. En qualsevol ritual escenificat 
no hi ha res tan important com la distri-
bució de l’espai. Na Constança també va 
proposar la ordenació de la comitiva en el 
recorregut pels carrers. Els xeremiers da-
vant, sant Joan Pelut i els dimonis enmig, 
i tancant el seguici els Sonadors de sant Joan. 
Tots hi varen estar d’acord i encara ho fan 
talment.

Els Amics de la festa de sant Joan Pelut també re-
beren un suggeriment sobre la dansa: sant 
Joan Pelut hauria de recolzar la mà que li 
queda lliure a la cintura ja que representa 
el gest antic de portar l’anyell. Amb l’altra 
mà aguanta la creu amb l’estendard.20 En 
Tomeu de ses Sitgetes va recordar que quan 
l’amo Andreu Fil va ensenyar el ball ex-
plicava que els dimonis només passen pel 
darrere i pel costat del sant i que mai no li 
poden passar per davant.

En aquesta reunió també varen proposar 
un distintiu per al vestuari dels Sonadors de 
sant Joan, una renovació de la indumentària 
dels dimonis i brodar Ecce Agnus Dei a l’es-
tendard vermell que sant Joan Pelut duu 
penjat a la creu que sosté amb la mà dreta. 

En Rafel Umbert i en Jeroni Roig, Paler, 
varen proposar que els dimonis d’aleshores 
(Pep Gall i el seu cosí Tolo) aprenguessin el 
ball de sant Joan ja que no hi havia subs-
tituts. En Biel Coní va ser partidari que el 
seu substitut fos el seu fill, seguint certes 

Àngela Brunet, de can Fal·lera, ofereix coca
al refresc de Joans i Joanes al carrer des Pou
Sant Llorenç, 2012

Davant ca s’Escolà, refresc de sa madona Joana Brun
Sant Llorenç, 2010
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tradicions familiars que passen de pares a 
fills. En Pep Gall no hi va estar d’acord ja 
que en Biel va arribar a ser sant Joan Pe-
lut sense que li arribàs per via paterna. En 
Pep, per demostrar que no tenia gelosa la 
figura del dimoni, va cedir el pas a dos jo-
ves que havien sol·licitat ser-ho i així va ser 
com en Pep i en Tolo deixaren de ser els 
dimonis de la festa i el 2006 foren substituïts 
per en Jeroni Paler (Jeroni Roig i Sureda) i 
en Pep Lluís de son Berga (Pep Lluís Jaume i 
Llinàs), que sortiren a ballar amb els vestits 
que duien en Pep i en Tolo. Els xeremiers 
varen ser els mateixos de l’any anterior i els 
Sonadors de sant Joan foren en Pep Galmés 
(llaüt), en Toni Aranda (violí), n’Antònia 
Planisi (flauta), en Javier Leal (flauta dolça), 
en Xisco Tous (mandola), en Blai Salom 
(guitarra), en Rafel Umbert (guitarra) i na 
Joana Domenge (guitarró).

L’any 2007 es varen estrenar vestits nous 
dels dimonis, els mateixos que encara per-
duren, però curiosament s’estrenaren per 
Sant Antoni i no per Sant Joan quan havia 
estat una proposta dels Amics de la festa de sant 
Joan Pelut. Els va confeccionar en Tomeu 
Massanet de ses Sitgetes i els va pintar la pin-
tora Antònia Tous. Ambdós feren la feina 
de franc. Conten que l’Ajuntament va ar-
gumentar que s’estrenaven per Sant Antoni 
perquè els havia subvencionat. Però només 
va pagar el cost dels metres de tela. El fet 
és que ens han arribat versions totalment 
oposades. Per sort en Tomeu21 va tenir en 
compte que la roba no fos d’hivern ja que 
els dimonis quan ballen per Sant Joan pe-
guen unes suades de por.

Aquest mateix any, sant Joan Pelut -que no 
va estrenar vestit com els dimonis- va sortir 
amb la insígnia Ecce Agnus Dei brodada a l’es-
tendard, que també va anar a càrrec d’en 
Tomeu de ses Sitgetes. Els dimonis d’aquest 
any varen ser en Miquel Janeca (Miquel Vi-
cens i Lliteres)22 i en Ramon Martínez Do-
mínguez, un jove sud-americà que va viure 
uns anys a Sant Llorenç. Naturalment els 
dimonis varen dur els vestits nous malgrat 
fossin estrenats per Sant Antoni. Els xere-
miers varen ser els mateixos des del 2005, 
però s’hi varen sumar na Cecília Genovart 
i Llodrà sonant el flabiol i tamborí, i en Pau 
Albert Huergo i Domènech d’Artà, que va 
sonar les xeremies. Els Sonadors de sant Joan 
que aquest any acompanyaren el sant ba-
llant dins l’església varen ser en Pep Galmés 
(llaüt), na Francisca Sunyer (violí), n’Antò-
nia Planisi (flauta), na Isabel Sastre Galmés 
(flauta), en Xisco Tous (mandola), en Rafel 
Umbert (guitarra), na Joana Domenge (gui-
tarró) i en Pau Galmés i Tarancón (percus-
sió).

20 Aquest suggeriment consta a l’acta de 2006 que el va 
fer un prevere convidat a concelebrar la missa del dia de 
Sant Joan, però no hi figura el seu nom. 

21 En Tomeu Massanet i Gayà, de ses Sitgetes, a més de 
cosir la indumentària dels dimonis de Sant Llorenç, 
també ha confeccionat la dels dimonis d’Artà, de la 
Colònia de Sant Pere, d’Alcúdia, i de Son Negre (Ma-
nacor); els gegants antics de Palma; els de Sant Llorenç; 
els de Llucmajor; els gegants xeremiers de Cort i els ge-
gantons i la comparsa del rei en Jaume d’Alcúdia, a més 
de vestes de confraries, indumentària dels reis d’Orient 
i de tradicional per a diversos grups folklòrics com el 
Card en Festa.

22  Fins ara és el dimoni de sant Joan Pelut que ha ballat 
més anys seguits. Concretament, catorze. 
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El 12 de juliol de 2006, a la Biblioteca Mu-
nicipal Salvador Galmés, es va presentar 
l’estudi que els historiadors de Manacor, 
en Toni Gomila i n’Albert Carvajal, havien 
elaborat sobre la figura de sant Joan Pelut 
i la seva dansa.23 Al final de la presentació 
també hi participaren interpretant la tona-
da de sant Joan Pelut en Rafel Umbert amb 
la guitarra, na Joana Domenge amb el gui-
tarró, na Isabel Sastre i n’Antònia Planisi 
amb les flautes dolces, i na Francisca Sun-
yer i Santandreu amb el violí. 

El 8 de setembre el rector Àngel Reigadas 
marxa del poble i Jeroni Llambies i Vidal 
pren possessió del càrrec de les parròquies 
de Sant Llorenç, Son Carrió, sa Coma i 
s’Illot.

Des del 2001 fins el 2007 va ser un problema 
trobar un grup de músics sòlid que s’impli-
càs en la festa. En Rafel Umbert es va can-
sar d’agafar el telèfon i suplicar aquest fa-
vor a amics i coneguts, alguns de fora poble, 
perquè el sant tingués música a l’interior de 
l’església. Na Joana Domenge, que alesho-
res era membre del grup Tramudança, ha-
via manifestat diverses vegades a en Rafel 
Umbert la necessitat de formar gent del po-
ble. Així va ser com l’any 2008 va fructificar 
un taller de cultura popular que na Joana 

ha anat impartint fins a l’actualitat. S’hi pot 
apuntar qui vulgui. L’objectiu d’aquest ta-
ller és fer conèixer els instruments populars 
i tradicionals de l’illa i la festa de sant Joan 
Pelut. La cloenda del taller anual s’acaba el 
dia de Sant Joan sonant el tradicional ball 
dins l’església i pels carrers.

Per altra banda, en Toni Genovart, que 
va participar sonant el flabiol i el tamborí 
a sant Joan Pelut l’any 2003, aquell mateix 
any havia començat a impartir classes de 
xeremies a l’Escola de Música de Son Ser-
vera, i amb alguns dels seus alumnes va fun-
dar el grup Xeremiers des Puig de sa Font. Amb 
tots ells, del 2004 al 2007, varen provar de 
fer la mateixa proposta que els Amics de Sant 
Joan Pelut, d’anar a sonar a les cases dels 
Joans i Joanes de Son Servera, ja que Sant 
Joan n’és el seu patró. Però aquesta inicia-
tiva no va arrelar i així va ser com l’any 
2008 els Xeremiers des Puig de sa Font arriba-
ren en tropa a Sant Llorenç per participar 
tots junts en la dansa de sant Joan Pelut fins 
a l’actualitat. Na Constança Pont, en Mi-
quel Jordi Girart i na Sebastiana Bonet, 
tots tres alumnes d’en Toni Genovart, foren 
com una petita representació dels Xeremiers 
des Puig de sa Font en la festa de sant Joan 
Pelut de Sant Llorenç, almanco mentre la 
resta del grup va sonar quatre anys a Son 
Servera. En Toni, de llavors ençà, també 
aprofita la festa de sant Joan Pelut per fer 
la cloenda dels seus cursos. I aquest fou el 
motiu pel qual l’any 2008 els dos grups de 
músics, tant els Sonadors de sant Joan com els 
Xeremiers des Puig de sa Font, fossin nombro-
sos. Des d’aquest any na Joana Domenge va 

23 Ens referim novament a l’estudi que es publica com a 
primer capítol d’aquest volum.

Sant Joan Pelut (Biel Coní) 
i els dimonis al carrer Major 
Sant Llorenç, 2016
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esdevenir la responsable dels Sonadors de sant 
Joan. En Toni Genovart ja era el director 
dels Xeremiers des Puig de sa Font i ho continua 
sent, els membres del qual provenen de tota 
la contrada i algun de més enfora. Els di-
monis del 2008 continuaren sent en Miquel 
Vicens Janeca i en Ramon Martínez.

En el moment en què semblava que la festa 
s’estava consolidant, en Rafel Umbert amb 
la dona i la filla anaren a viure a Palma. 
En Rafel no recorda ben bé l’any, però 
el 2008 ja no hi ha cap nova acta escrita, 
fins el 2011 quan les començà a redactar 
en Toni Gomila, Botó. Per tant, és creïble 
pensar que en Rafel Umbert degué deixar 
Sant Llorenç l’any 2008 tot i que cada Sant 
Joan tornava a sonar la guitarra. Ara bé, de 
mica en mica va anar abandonant la seva 
participació activa. Per fotografies sabem 
que va sonar fins a sant Joan del 2012. 

El 2008 la festa de sant Joan va ser utilitza-
da com a pretext per iniciar l’experiència a 
Sant Llorenç d’un pla pilot d’acolliment lin-
güístic promogut per la Direcció Insular de 
Política lingüística del Consell de Mallorca 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’ob-
jectiu del qual va ser fer de la llengua i la 
cultura catalanes el vehicle d’integració i de 
cohesió social de la població nouvinguda. 
S’editaren uns fulls informatius sobre la fi-
gura de sant Joan Pelut i què representa el 
seu ball, on s’explicava l’origen de la fes-
ta i la rellevància del personatge en altres 
tradicions culturals. Aquests fulls es varen 
repartir en versió bilingüe en diferents 
idiomes: català-castellà, català-anglès, ca-

Taller de Cultura Popular 
al saló parroquial, 2016  

Taller de Cultura Popular 
al saló parroquial, 2017 

24 Revista Flor de card, núm. 361, juliol 2008, pàg. 14.
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talà-alemany i català-àrab. Aquest Projecte 
d’Acolliment 2008 es va emmarcar dins la 
campanya Ara és la teva i es va fer en paral·lel 
amb la població de sa Pobla on la majoria 
de nouvinguts aleshores provenien del Ma-
rroc. En canvi a Sant Llorenç provenien de 
la Unió Europea.24 

El 13 de novembre de 2008 moria a Po-
rreres, a l’edat de 72 anys, el rector Joan 
Rosselló i Vaquer, persona clau en la recu-
peració de la dansa llorencina de sant Joan 
Pelut. 

El 2009 i el 2010 la festa va transcórrer sen-
se gaire novetats. En Miquel Vicens, Janeca, 
va continuar fent de dimoni, tan sols va can-
viar de parella. El 2009 el va acompanyar 

en Nicolau Santandreu i Brunet, i el 2010 
en Juanan (Juan Andrés Almendros i Adro-
ver), un jove de Canyamel que venia molt 
pel poble, on hi havia fet un grup d’amics. 
L’any 2009 en Miquel Jordi Girart i na Se-
bastiana Bonet varen deixar de sonar xere-
mies, flabiol i tamborí. S’havien incorporat 
a la festa l’any 2005.

Per fotografies sabem que sant Joan Pelut 
va ballar dins les cases de Joans i Joanes 
entre 2003 i 2009, acte que poc després va 
deixar de fer-se perquè entre sonadors, xe-
remiers, dimonis i sant varen arribar a ser 
massa persones i no hi cabien per sonar a 
l’interior. Aquest és el motiu pel qual ac-
tualment només ballen al carrer just davant 
la casa que ho sol·licita. 

Xeremiers des Puig de sa Font 
al capdavant de la comitiva de Sant Joan Pelut
Carrer des Pou, 2011
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Expansió 
i consolidació

L’any 2011 s’incorpora a sant Joan Pelut 
en Toni Botó (Antoni Gomila i Bauçà), que 
farà de dimoni i que conjuntament amb en 
Miquel Janeca seran la colla sòlida durant 
la darrera dècada d’aquests quaranta anys. 
En Toni ja era membre del Sobreposat de Sant 
Antoni des de l’any 2007 però fins el 2011 no 
va començar a ballar de dimoni per Sant 
Antoni. Per tant, el 2011 va ser dimoni d’hi-
vern i d’estiu. Aquest any, els Xeremiers des 
Puig de sa Font tenien una actuació al País 
Basc i no pogueren participar a la festa. De 
xeremiers, tan sols en varen comparèixer 
cinc: na Constança Pont, en Biel Varet (de sa 
Pobla), en Miquel Jordi Girart (que va tor-
nar a sortir), en Josep Zanoguera Orell (de 
Son Servera) i na Catalina Umbert i Roig.

Els anys 2012 i 2014 la festa es va celebrar 
amb plena normalitat i va reunir tots els 
seus col·laboradors habituals. Segons les fo-
tografies que en Serafí Lliteres va penjar a 
la revista digital card.cat, a la festa ja hi assis-
tia una gentada per contemplar el ball de la 
plaça i per xalar de valent darrere la comiti-
va pels carrers del poble. Aquestes instantà-
nies són el testimoni que els canvis efectuats 
a partir de 2002 donaren el resultat desitjat. 
Recordem que el 1998 la revista Flor de card 
apuntava la poca gent que assistia a veure 
el ball i molt més poca la que sentia la festa 
com a seva. Primer ball a la plaça Nova després 

de la missa de Sant Joan, 2014
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Però no tot són alegries. Dia 12 d’agost del 
2013 va morir en Toni Artaner (Antoni Na-
dal i Roig), que haviat ballat la figura de 
sant Joan Pelut entre 1988 i 1993; i el 19 
de gener de 2014 també ens va deixar en 
Toni Fai (Antoni Genovart i Bonet) a l’edat 
de 57 anys, el qual –després del traspàs del 
seu padrí– s’havia incorporat als sonadors 
de sant Joan fent sonar la pandereta. 

L’any 2014 la festa es va tornar a ampliar. 
La idea va sorgir quan el 20 de setembre de 
2013 es va estrenar a l’Auditori de sa Màni-
ga un muntatge teatral de Flor de card, a par-
tir de la novel·la de Salvador Galmés, amb 
direcció escènica i dramatúrgia de Joan Go-
mila. En el repartiment hi participaren en-
tre altres, els membres del Sobreposat de Sant 
Antoni i els dels Amics de la festa de sant Joan. 
Mentre preparaven el muntatge tots relle-
giren la novel·la i s’adonaren que l’autor 
descriu la revetla de Sant Joan que a finals 
del segle XIX o bé a principis del segle XX 
se celebrava al poble. Aquesta fou l’espira, 
mai millor dit, que va encendre el foc el 23 
de juny de 2014. Els Amics de la festa de sant 
Joan decidiren començar a celebrar la re-
vetla de Sant Joan a la plaça Nova (conegu-
da popularment com a plaça de l’església). 
Com és natural, es va plantejar una revetla 
d’acord a les necessitats actuals i que des de 
llavors ençà consisteix en la penjada, a l’ho-
rabaixa, del quadre de sant Joan al portal 
Major de l’església,25 l’encesa de torrado-
res,26 un ball de bot, torrada i sopar de pa i 
taleca. Al ball de bot de la revetla cada any 
hi han sonat els Sonadors de sant Joan a més 
d’un grup musical convidat, que el 2014 va 

ser l’Escola dels Revetlers. El primer any de la 
revetla els Amics de Sant Joan Pelut col·locaren 
damunt una taula una bacina de vímet per 
fer una capta per al manteniment de la fes-
ta. En el cartell que es va fer aquell any per 
donar publicitat a la festa s’anunciava que 
els col·laboradors eren els Amics de la festa 
de sant Joan, l’Ajuntament, l’Obra Cultural 
Balear (OCB), la Carnisseria de Sant Llo-
renç i Va de Jota. La festa del dia de Sant 
Joan es va celebrar com els anys anteriors. 
Va ser la primera vegada que l’Ajuntament 
es va implicar en la festa. Abans tan sols ha-
via subvencionat els vestits dels dimonis. A 
partir d’aquest any la brigada aportarà les 
fulles de fasser per engalanar el portal de 
l’església, les cadires i taules per al sopar de 
la revetla i les torradores. També es va fer 
càrrec dels cartells que anunciaven la festa. 

La matinada del 16 de juny de 2014 va 
ser trobat mort el rector Jeroni Llambies i 
Vidal a causa d’una aturada cardiorespi-
ratòria. El 20 de setembre del mateix any, 
el Bisbe Mn Javier Salinas va nomenar ofi-
cialment nou rector de Sant Llorenç i Son 
Carrió Mn. Jaume Mercant i Simó. Feia un 
any que ja havia estat nomenat rector de 
Son Servera. A partir d’aquest moment ho 
seria de les tres parròquies.

L’any 2015 es va recuperar la figura del 
baciner,27 càrrec que va assumir en Nofre 
Neula (Nofre Jaume i Alemany). Decidiren 
que el baciner oferiria un brotet de murtra 
a les persones que fessin aportacions econò-
miques a la bacina. La revetla del 2015 es 
va celebrar com la de l’any anterior. Només 
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hi va haver un petit canvi: es va decidir no 
posar la bacina damunt una taula. A partir 
d’aquest any el baciner només sortirà el dia 
de Sant Joan. El grup convidat al ball de 
bot va ser Artà balla i canta. 

Els encarregats de la festa del 2005 ja havien 
proposat millorar el vestuari i dos anys des-
prés (2007) aconseguiren confeccionar els 
vestits nous dels dimonis. Però l’any 2015, 
el vestit de sant Joan Pelut havia aguantat 
trenta-cinc anys i demanava un recanvi. Així 
va ser com l’any 2016, onze anys després 
de la primera proposta, el protagonista de 
la festa va estrenar vestit nou confeccionat 
aquesta vegada per en Nofre Neula i na Ca-
tina Vaquer (Catalina Llodrà i Vaquer). Ho 

25 Una estampa que reprodueix San Giovanni Battista 
de Leonardo da Vinci.
  
26 Per mor de la llei que prohibeix fer foc a l’estiu, les 
torradores substitueixen els antics foguerons.

27 Salvador Galmés hi fa referència a la novel·la Flor de 
card.

Revetla de Sant Joan, 2018
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feren tot nou, des del barret-aurèola fins a 
les espardenyes; també confeccionaren una 
camisa especial per al sant, ja que des de 
1980 sant Joan Pelut duia una camisa blan-
ca moderna, de carrer. També varen fer de 
bell nou l’estendard que penja de la creu on 
tornaren brodar la insígnia Ecce Agnus Dei i 
hi afegiren a la part inferior la representa-
ció del simbòlic anyell. Na Bel Galmés de la 
botiga Caliu va ser l’encarregada de brodar 
el nou estendard. Varen ser absolutament 
fidels al vestuari proposat l’any 1980 però 
milloraren la qualitat de les teles, fet que en 
el fons dignifica la imatge del sant.

La revetla del 23 de juny de 2016 es va ini-
ciar amb una exposició titulada La Patum i 
altres patrimonis, que va organitzar l’OCB a 
la sala 2A de l’Espai 36. Posteriorment es 
va fer la penjada del quadre de sant Joan 
al portal major de l’església i l’encesa de to-
rradores. També es va exposar a la rectoria 
el vestit nou de sant Joan Pelut. A les 21 h 
hi va haver ball de bot amb els Sonadors de 
sant Joan i amb el grup convidat Artà balla i 
canta, i després torrada i sopar de pa i tale-
ca a la plaça Nova. La festa del 24 de juny 
va tornar a consistir en una missa en honor 
a sant Joan Baptista amb l’ofrena del ball 
tradicional de sant Joan Pelut i recorregut 
pels carrers del poble per refrescar Joanes 
i Joans.

L’any 2017 el grup convidat al ball de bot 
de la revetla va ser l’Agrupació de sa Torre. Per 
la resta tot va continuar igual que l’any an-
terior i pel que sembla tot va anar com una 
seda, talment el vestit de sant Joan Pelut. 

L’any 2018 l’Ajuntament va sol·licitar al 
Consell de Mallorca que declaràs sant Joan 
Pelut Festa d’Interès Cultural (FIC), tema en-
cara pendent d’aprovació tot i que sembla 
que l’informe del Consell Assessor és favo-
rable, però l’any 2019 va ser any d’eleccions 
i ja sabem que tot s’alenteix, i el 2020 tot es 
va paralitzar per la pandèmia. En aquest 
2018 la festa va continuar el seu tarannà 
però en la revetla s’hi feren uns petits canvis 
sobre el programa dels cinc anys anteriors. 
Al punt de l’horabaixa, al Pou Vell s’hi va 
fer el concert Feim música junts amb la ban-
da de música i l’Escola de Música de Sant 
Llorenç. Després del concert del Pou Vell 
va sortir una cercavila amb l’acompanya-
ment dels gegants del poble que va arribar 
fins a la plaça de l’església. El grup musical 
convidat al ball de bot va ser Nirabé; hi ac-
tuaren també els Sonadors de Sant Joan. Per la 
resta es va fer la penjada del quadre de sant 
Joan, l’encesa de torradores i la torrada i 
sopar de pa i taleca com sol ser habitual des 
del 2014. I el dia 24, el ball tradicional de 
sant Joan Pelut i el recorregut pels carrers 
del poble refrescant Joanes i Joans. Aquest 
mateix any els Xeremiers des Puig de sa Font de-
cideixen canviar-se el nom. A partir d’ara 
s’anomenaran Sa Xerebanda.

L’any 2019 en Joan de Matos i Fuster es 
va incorporar com a repartidor de murtra; 
també consta com a baciner encara que el 
que sempre passeja la bacina és en Nofre 
Neula. En la revetla d’aquest any els Amics 
de la festa de sant Joan Pelut proposaren un sant 
Joan lliure de plàstics on s’advertia que cadas-
cú, a més de dur el seu sopar, també dugués 
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Sortida de la missa 
de Sant Joan, 2017 
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plats i tassons particulars. Els organitzadors 
convidaren a ensaïmada i mistela a tothom. 
El grup convidat al ball de bot de la revetla 
va ser Nirabé a més dels Sonadors de sant Joan, 
i es va fer un homenatge a en Tomàs Bosch 
Sacos, sonador llorencí, que viu a Manacor 
d’ençà que es va casar. També hi va haver 
una trobada de sonadors de la contrada. 
Per la resta, la festa va transcórrer amb els 
actes habituals i gran assistència de públic.

L’any 2020 és l’any de la pandèmia, del 
confinament de la ciutadania i de la suspen-
sió de gairebé totes les festes del país. Però 
sant Joan Pelut va sortir a ballar. Els Amics de 

la festa de sant Joan Pelut ho organitzaren de 
manera adient perquè el sant pogués sortir 
amb les mesures de precaució ben aplica-
des. El país sencer acabava de sortir de les 
quatre fases de desescalada, però en aquest 
2020 se celebrava el quarantè aniversari de 
la recuperació de la dansa i el vint-i-cinquè 
que en Biel Nicolau, Coní balla sant Joan 
Pelut. Naturalment la festa va restar molt 
modificada. Es varen suspendre la revetla 
i el recorregut per refrescar Joans i Joanes. 
Sant Joan Pelut tan sols va ballar dins l’es-
glésia i enmig de la plaça. Els Sonadors de sant 
Joan feren una enquesta interna i per majo-
ria varen decidir no sortir a sonar. I per pri-
mera vegada sant Joan Pelut va sortir a ba-
llar dins l’església al so de les xeremies: en 
Toni Genovart, director de la Xerebanda, 
va sonar les xeremies; na Cecília Genovart, 
el flabiol i el tamborí; i na Maria Eugènia 
Jaume, la tarota en do. Molt poca gent va 
assistir a la festa. L’església, amb les nor-
mes de seguretat pandèmica, només podia 
oferir el trenta per cent del seu aforament. 
Davant el portal major dues persones de 
protecció civil vetlaren perquè tot sortís se-
gons els protocols acordats. I naturalment 
tothom amb mascareta. Tot just acabada la 
missa en honor del sant i encara dins l’es-
glésia li varen ser entregats dos obsequis a 
en Biel per haver participat a la festa durant 
vint-i-cinc anys. Els Amics de la festa de sant 
Joan l’obsequiaren amb un dibuix emmar-
cat de Toni Cabanelles, que li va lliurar na 
Joana Domenge, i de part de l’Ajuntament 
la regidora de Cultura, Dolors Sànchez, li 
va fer entrega d’una litografia emmarcada 
d’en Julio Balaguer.

Any de la pandèmia de COVID-19
Sant Joan Pelut i tres músics 
de Sa Xerebanda amb mascareta, 2020
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A fora del temple els esperaven dos dimonis 
i set membres més de la Xerebanda que es 
reuniren a Sant Llorenç per acompanyar la 
festa a l’exterior. A la plaça Nova, una gran 
rotlana de 200 cadires marcava l’espai per 
poder fer el ball; entre cadira i cadira, se-
guint les normes, un metre i mig de distàn-
cia. D’entrada es va avisar que la gent no 
quedàs dreta darrere les cadires per evitar 
el perill d’acaramullar-se, era millor agafar 
seient. Sant Joan Pelut i els dimonis ballaren 
enmig de la rotlana. Però entre els dimonis 
n’hi havia un de nou. A causa d’un accident 
ciclista els metges desestimaren que en Toni 
Botó sortís a ballar. Amb caràcter d’urgèn-
cia calia trobar un substitut però els dimo-
nis es veu que tenien previst aquest tema  
i n’Ivan Antic Montero va substituir en 
Toni. Però aquest fet va destapar que sant 
Joan Pelut encara no té assignat un substi-
tut formal. El tema s’arrossega des de l’any 
2006. Després del ball enmig de la plaça i 
com a excepció decidiren que sant Joan Pe-
lut i els dimonis també ballassin davant ca 
s’escolà, en homenatge a la madona Cuana 
Brun,28 de 95 anys d’edat, ja que la seva casa 
dona a la plaça, i des de la primera vegada 
que es va proposar anar a refrescar Joans 
i Joanes, sempre hi havien ballat cada any.

Els Amics de la festa de sant Joan Pelut te-
mien que si molta gent anava a veure la fes-
ta es podia desbocar i potser no sortís del tot 
controlada tal i com havien organitzat. Però 
l’assistència fou molt mesurada, la gent es 
va fer por. El dia abans, unes imatges es-
pontànies d’un primer toc de flabiol impro-
visat a Ciutadella, amb un centenar de per-

sones una ran de l’altra tot i la suspensió de 
les festes, es mostraren per totes les cadenes 
de la televisió estatal com un exemple que 
no s’havia de seguir. Tal vegada aquest fet 
va fer recular la gent a anar fins a la plaça. 
Calia imposar precaució i mesurar les ga-
nes de fer festa. 

Sant Joan Pelut i la colla de dimonis 
davant ca s’Escolà, 2013

28 Vista amb posterioritat, aquesta decisió esdevé un 
gest entranyable. Joana Adrover i Miquel, coneguda 
com la madona Cuana Brun, va morir el 29 de juliol de 
2020, un mes després del primer Sant Joan pandèmic.
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Actualment l’Associació dels amics de la festa de 
sant Joan Pelut la conformen en Toni Gomila 
Botó, en Nofre Jaume Neula, na Joana Do-
menge de can Blanc, en Biel Nicolau Coní, 
en Miquel Vicens Janeca i en Joan de Matos.

En aquests quaranta anys la dansa de sant 
Joan Pelut s’ha ballat quatre vegades fora 
del dia de Sant Joan. La primera vegada 
va ser entre l’any 2005 i 2007 (no n’hem 
pogut saber la data concreta), quan IB3, la 
televisió autonòmica de les Illes Balears, va 
decidir durant uns mesos retransmetre les 
misses matinals dels diumenges des de Sant 
Llorenç. En una d’elles hi va assistir el bis-
be i el rector Àngel Reigadas va voler que 
es fes la dansa de sant Joan Pelut. En Rafel 
Umbert no hi va estar d’acord perquè, se-
gons ell, el ball no té sentit si no es fa el dia 
de Sant Joan i ho va corroborar dient que 
si IB3 volia filmar la dansa de sant Joan Pe-
lut que ho fes el dia de la festa. Però entre 
el rector i en Biel Coní decidiren ballar. Els 
músics que els acompanyaren dins l’esglé-
sia varen ser na Sebastiana Bonet amb el 
flabiol i el tamborí, en Rafel Umbert amb 
la guitarra (va haver de tòrcer el coll) i en 
Xisco Tous amb la guitarra acústica.

La segona va ser el 28 de juny de 2011 quan 
anaren a ballar a la residència Novaedat de 
Manacor, a petició d’en Pep Galmés i d’en 
Nofre Neula, que en aquell temps hi treba-
llaven. Aquesta vegada varen anar-hi acom-
panyats tan sols dels Sonadors de sant Joan.

La tercera va ser quan els Amics de la festa 
de sant Joan Pelut participaren conjuntament 

Ball al carrer des Pou 
davant dues cases de Joans i Joanes 
amb els frontis enramellats, 2016
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amb totes les associacions llorencines en el 
Lipdub de l’Obra Cultural Balear que es 
va fer pels carrers de Sant Llorenç el 31 de 
juliol de 2011. Aquest cop l’acompanyaren 
tots els músics, Sonadors de sant Joan i els Xere-
miers des Puig de sa Font.

També ballaren dins una sala de la posses-
sió de ses Voltes per enregistrar el capítol 
22 del programa Això és mel d’IB3, que es 
va emetre dia 10 de desembre de 2013. Un 
programa dedicat exclusivament a Sant 
Llorenç des Cardassar. Els músics que so-
naren només foren els Sonadors de sant Joan.

I a finals de 2020 en Biel Coní apareix vestit 
de sant Joan Pelut en un vídeo penjat dia 15 
de desembre a la xarxa per l’Ajuntament 
de Sant Llorenç. Un vídeo promocional del 
petit comerç local Estima Sant Llorenç, sub-
vencionat per l’Ajuntament i el Consell de 
Mallorca. En una de les seqüències es veu 
en Biel vestit de sant Joan Pelut amb mas-
careta dins el forn de ca n’Amer que es dis-
cuteix amb un centurió de Setmana Santa 
de Son Carrió per veure qui aconsegueix el 
darrer cocarroi del dia.

Fa anys que el debat és sobre la taula. On 
és el límit de la festa? Les figures han d’en-
trar al joc d’actuar més enllà dels dies de la 
seva festivitat, ja sigui per promocionar una 
cosa o altra? En el cas de sant Joan Pelut 
hi va haver persones a les quals no va sem-
blar bé que el ball hagués sortit al programa 
Això és mel d’IB3 fora del seu context sant-
joaner, i d’altres a les quals va semblar una 
desvirtuació de la tradició el fet que en Biel 

sortís vestit de sant Joan Pelut en el vídeo 
promocional del petit comerç local. Aques-
ta problemàtica ha sorgit en les poblacions 
que han recuperat festes antigues o bé que 
mantenen balls de figura com els cossiers 
o altres danses semblants. Molts dels grups 
que se’n fan càrrec han resolt aquest pro-
blema a través d’uns estatuts en els quals 
especifiquen que la dansa o les figures pa-
trimonials només poden sortir pel poble 
els dies de la festivitat que els pertoca i res 
de sortir a ballar a altres localitats. Arreu, 
també hi ha veus en contra de recuperar les 
festes perdudes. El seu argument és que si 
en el seu moment el poble les va deixar mo-
rir deuria ser que ja havien perdut la seva 
raó de ser. Opinen que no té sentit tornar 
a recuperar-les ja que seran doblement ca-
duques. En canvi, les veus que estan a fa-
vor apel·len a la recuperació del patrimoni. 
Cada festa, per austera i senzilla que sigui, 
revela com era la societat dels nostres avant- 
passats. La filosofia formula que per saber 
cap on anam cal saber d’on venim. «Qui 
perd els orígens perd la identitat» cantava 
en Raimon. 

El que ha passat amb la dansa de sant 
Joan Pelut a Sant Llorenç des Cardassar 
en aquests darrers quaranta anys és una 
mostra de l’eficàcia de ressituar i redefinir 
la festa dins les necessitats de la societat 
actual. Més enllà del que es va recuperar 
fa quaranta anys, la festa s’ha ampliat i –el 
que és més important– ha aconseguit que 
el poble se la senti seva. Ara bé, si es va po-
der eixamplar va ser per la feina que s’ha-
via fet anteriorment. Una cosa duu a l’altra 
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Sant Joan Pelut (Biel Coní)
a la plaça Nova, 2017
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i tot suma. Tampoc Sant Antoni, la festa 
per antonomàsia de l’hivern pagès, no se 
celebra com se celebrava fa mig segle. A 
l’inici, durant la primera dècada, la dansa 
de sant Joan Pelut es va mantenir i conser-
var tal i com s’havia recuperat. Però en la 
segona dècada va trepitjar la línia verme-
lla ja fos per manca d’interès o perquè no 
hi va haver ningú que la sabés mantenir 
com tocava. L’ara surt, ara no surt hagués 
pogut conduir a la seva desaparició. En la 
tercera dècada, però, hi va haver un relleu 
generacional dels qui en els anys vuitanta 
eren nins i vint anys més tard eren la jo-
ventut del poble, i saberen trobar l’interès 
i unes idees que revitalitzaren la festa i 
aconseguiren fer-la atractiva: recorregut 
pels carrers del poble refrescant Joanes i 
Joans, un taller de cultura popular molt 
beneficiós per conèixer la música tradi-
cional pròpia de la contrada, dos grups de 
músics, Sonadors de sant Joan i Xeremiers des 
Puig de sa Font / sa Xerebanda… i la quarta 
–i per ara darrera dècada– ha significat 
la consolidació de la festa. Ho corrobora 
l’assistència massiva de gent que la vol 
veure, sentir i fruir. La recuperació de la 
revetla també ha influït a retornar la im-
portància que la festa de sant Joan té en 
conjunt arreu de la Mediterrània occiden-
tal. És curiós observar com en aquests dar-
rers deu anys la festa del 24 de juny no 
s’ha modificat en cap punt, i en canvi, a 
partir del 2014, l’únic que s’ha anat ajus-
tant ha estat la revetla. Un bon indicador 
que demostra que la dansa de sant Joan 
Pelut i la festa que l’envolta té vida asse-
gurada per a unes quantes dècades més. 

Els participants a la festa  

Aquesta llista s’ha elaborat a partir de la docu-
mentació arxivada a l’Associació dels amics de la 
festa de sant Joan Pelut, als documents dels Xere-
miers des Puig de sa Font i a través de fotografies 
i de fonts orals. No hem trobat fotografies de tots 
els anys; per tant, és possible que algun nom se’ns 
hagi escapat; si fos així us demanam disculpes.

Hem posat la població natal de les persones nas-
cudes fora del nucli de Sant Llorenç només als que 
s’han desplaçat cada any al poble per participar a 
la festa. A les persones nascudes a altres localitats 
però que resideixen a Sant Llorenç ja sigui perquè 
s’han casat amb gent llorencina o per altres mo-
tius els hem considerat residents del poble.

Grup que va ajudar a recuperar la dansa 

Joan Rosselló Vaquer, Firella (Felanitx), rector, 
instigador de la recuperació.

Tomeu Massanet Gayà, de ses Sitgetes, sastre, 
aficionat al folklore i factòtum de la festa

Sor Catalina del Camí (Catalina Capó), monja 
del convent de les Germanes de la Caritat de 
Sant Vicenç de Paül de Sant Llorenç; de jove 
havia vist ballar sant Joan Pelut i en recordava 
la indumentària.

Andreu Bauçà Soler, Fil, conrador, de jove va 
ballar sant Joan Pelut.

Francesc Soler Busquets, Punta, sabater, 
membre de la banda de música i sonador 
de sant Joan Pelut.

Llorenç Borges (Cristòfol Ladària i Andreu), pagès 
aficionat a l’homeopatia i a la música, sabia tocar 
clarinet i violí. Sonador de sant Joan Pelut.
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Sant Joan Pelut

Antoni Santandreu Servera, Paler: de 1980 
a 1987

Antoni Nadal Roig, Artaner: de 1988 a 1993 

Gabriel Nicolau Carrió, Coní: des de 1995

Colla de dimonis

Bartomeu Pasqual Amer, Relles: de 1980 a 1987

Miquel Torrents Massanet de sa Murtera: de 1980 
a 1987

Antoni Gomila Bauçà, Botó: 1988 i des de 2011 
a 2019 

Gaspar Mesquida Galmés: 1988

Gabriel Nicolau Carrió, Coní: 1988

Pep Jaume Umbert, Gall: de 1996 a 2005

Bartomeu Torrents Jaume, en Tolo 24 hores: 
de 1996 a 2005

Jeroni Roig Sureda, Paler: 2006

Pep Lluís Jaume Llinàs, de son Berga: 2006

Miquel Vicens Lliteres, Janeca: des de 2007

Ramon Martínez Domínguez (Ecuador): 2007
i 2008

Nicolau Santandreu Brunet: 2009

Juan Andrés Almendros Adrover, Juanan
(Canyamel): 2010

Ivan Antic Montero: 2020 

Sonadors de sant Joan

Els Sonadors de sant Joan acompanyen la dansa a 
l’interior de l’església i després, també, el sant i els 
diomonis pels carrers del poble. Des de 2014 par-
ticipen al ball de bot que s’organitza cada any a la 
revetla de sant Joan. En aquest ball sonen jotes i 
mateixes, el ball popular de la Balanguera i canten 
les cançons de les teringues antigues de sant Joan 
Pelut que aprenen al taller de cultura popular.
   
Antoni Bonet Fullana, Fai; guitarró: 
de 1980 a 1990

Josep Jaume Bosch, de son Berga; guitarra: 
de 1980 a 2000

Antoni Busquets Riera, Orell; llaüt: 
de 1980 a 2000 

Joan Adrover Sansó, Verrató (Manacor); violí: 
de 1980 a 1984 

Joan Ramis García; flauta dolça: 1981 i 1982

Antoni Genovart Bonet, Fai; pandereta: 
de 1991 a 2000

Pep Galmés Jaume; llaüt: de 1991 a 1993 
i de 2006 a 2012

Javier Leal Meseguer; flauta dolça: de 2001 
a 2006 (absent el 2005)

Xisco Tous Riera; guitarra acústica: de 2001 
a 2005, mandola: de 2006 a 2008

Llorenç Ferrer Nadal; caixa de percussió: 2003

Antoni Genovart Espinosa; flabiol i tamborí: 
2003, xeremia: 2020

Rafel Umbert Salas, de sa Fontpella; xerrac 
de canya: 2003, guitarra: de 2004 a 2012
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Jaume Alzamora Riera (Artà); llaüt: 2004

Catalina Barceló Roig; guitarra: 2004 i 2009

Toni Aranda Gomila (Manacor); violí: 2005  
i 2006

Blai Salom Rigo (s’Alqueria Blanca); guitarró: 
2005, guitarra: 2005 i 2006

Joana Domenge Mesquida, de can Blanc; guitarró: 
des de 2005 a 2019

Francesc Llull Alzina (Manacor); guitarra: 2004 
i 2005

Joan Llull Pons; percussió: 2005

Sebastià Massanet Riera, Coveti; tambor: 2005

Pau Garcies Ballester; percussió: 2005

Isabel Sastre Galmés; percussió: 2005, flauta 
dolça: de 2006 a 2013, guitarra: de 2014 a 2018 

Els Sonadors de sant Joan 
surten de la capella 

de la Mare de Déu Trobada, 2017

Els Sonadors de sant Joan 
al Lloc Sagrat, 2012
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Maria Magdalena Sancho; percussió: 2005 
i 2006

Antònia Planisi Mesquida; flauta dolça: de 2005 
a 2010

Francesca Sunyer Santandreu; violí: de 2007 
a 2012 i de 2015 a 2018

Pau Galmés Tarancon; percussió: de 2007 
a 2010, guitarró: 2011, guitarra: 2012 

Catalina Miquel Carrió; flauta: 2008

Ariadna Coll Bonnín; percussió: 2009

Joan Llinàs Riera; percussió: 2009 i 2010, 
guitarró: de 2011 a 2016

Xavier Nadal Peregrina; percussió: de 2009
a 2011

Francina Soler Sastre; percussió: de 2009 a 2011, 
flauta dolça: de 2012 a 2019

Aina Tomàs Femenias; percussió: de 2009 
a 2011, flauta dolça: de 2012 a 2014

Martina Caimari Fernàndez; percussió: de 2009 
a 2011, flauta dolça: de 2012 a 2014

Carolina Parejo Muñoz; violí: de 2010 a 2019

Maribel Muñoz López; violí: de 2010 a 2019

Pep Vives Vila; guitarró: 2010, guitarra: de 2011 
a 2014

Jaume Nicolau Llodrà; flauta dolça: 2010 i 2011

Llorenç Nicolau Llodrà; percussió: 2011

Aina Mestre Llevana; flauta dolça: de 2012 a 2019

Capítol III
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Guillem Mestre Llevana; percussió: de 2013  
a 2019

Àngela Brunet Umbert; flauta: de 2013 a 2019

Marc Parejo Muñoz; percussió: de 2013 a 2018 
(absent el 2015 i el 2016)

Àngela Llinàs Riera; percussió: 2014, guitarró: 
del 2015 al 2019

Aina Gayà Sastre; percussió: 2015 i 2016

Toni Gayà Sastre; guitarró: de 2015 a 2017

Andreu Llull Caldentey; percussió: 2015 i 2016, 
guitarró: 2017

Rosa M. Nadal Soler; flauta dolça: de 2015 
a 2019

Bartomeu Puigròs Riera; guitarró: de 2015 
a 2019

Miquel de Matos Rosselló; percussió: de 2016 
a 2019

Maria Antònia Riera Riera; guitarró: 2016 
i 2017

Nofre Sureda Dalmau; percussió: 2016 i 2017, 
violí: 2018

Catalina Ordinas Llinàs; flauta: 2017

M. del Mar Sancho Pasqual; flauta dolça: 
de 2017 a 2019

Tomeu Adrover Riera (Manacor); guitarra: 2018 
i 2019

Andreu Adrover Riera (Manacor); guitarró: 2018 
i 2019

Agnès Llevana Adrover; percussió: 2018 i 2019

Aleix Sancho Pasqual; percussió: 2018 i 2019

Miquel Vives Alcover (Maria de la Salut); 
guitarra: 2018

Nofre Brunet Pasqual (Manacor); guitarró: 2018

Carlos Lorite Noguera; percussió: 2019

Llorenç Llodrà Aranda; guitarró: 2019

Francisco Murillo Font; percussió: 2019

Àngela Perelló Marín; percussió: 2019

Ariadna Perelló Marín; percussió: 2019

Catalina Torres Galmés; percussió: 2019

Jaume Torres Galmés; guitarró: 2019

Cecília Genovart Llodrà; flabiol i tamborí: 2020

Maria Eugènia Jaume Esteve; tarota en do: 2020
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Els Xeremiers des Puig de sa Font 
encapçalen la comitiva de sant Joan Pelut 
a l’inici del recorregut pels carrers del poble, 
2016

Xeremiers des puig de sa Font / Sa Xerebanda 

Constança Pont Pons, de ses Sitges; xeremia: 
de 2004 a 2013 (absent el 2008)

Miquel Jordi Girart Tous; xeremia: de 2005 
a 2009 i 2011

Sebastiana Bonet Nadal; flabiol i tamborí: 
de 2005 a 2009

Biel Crespí Perelló, Varet, (sa Pobla); flabiol 
i tamborí: des de 2005 

Martí Torres Massanet, en Torres de la Vila, 
(Santa Margalida); xeremia: de 2005 al 2009
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Cecília Genovart Llodrà; flabiol i tamborí: 
des de 2007 (absent el 2011, 2015 i 2017)

Pau Albert Huergo Domènech (Artà); xeremia: 
de 2007 a 2009

Antoni Genovart Espinosa; xeremia: de 2008 
a 2017, tarota en fa: 2018 i 2019, flabiol i tabal: 
2020

Bartomeu Pons Quetglas (Cala Bona); flabiol 
i tamborí: de 2008 a 2018 (absent el 2011)

Tomàs Barceló i Castelà (Cala Millor); tarota 
en fa: de 2008 a 2017 (absent el 2011 i el 2016)

Antònia Bassa Sureda (Manacor); flabiol i 
tamborí: 2009

Laura Bibiloni Sans (Manacor); flabiol i tabal: 
de 2009 a 2018 (absent el 2011, 2016 i 2017)

Maria del Mar Llull Alburquerque (Capdepera); 
flabiol i tamborí: 2010 

Ezequiel Espinar Riutort (Capdepera); 
xeremia: 2010 i 2012

José Luís Rufo Sanz (Artà); xeremia: des de 2010 
(absent el 2011, 2013 i 2016)

Catalina Umbert Roig; flabiol i tamborí: de 2010 
a 2014

Joan Lluís Alemany Pastor (Ciutadella);
dolçaina en sol: 2010 

Jeroni Sard Brunet (Son Servera); clarinet en si 
bemoll: de 2010 a 2018 (absent el 2011, 2013, 
2015 i 2017)

Josep Zanoguera Orell (Son Servera); xeremia 
en sol: 2011

Rodrigo Tenorio Márquez (Cala Millor); xeremia: 
de 2010 a 2018 (absent el 2011)

Biel Mesquida Barceló (s’Alqueria Blanca); 
xeremia: 2012 i des de 2018 

Alícia Olivares Ballester (Manacor); flabiol 
i tabal: de 2012 a 2016 (absent el 2013)

Maria Nicolau Bauçà (Son Carrió); flabiol 
i tamborí: de 2013 a 2019

Francesc Juan Pizà (Son Carrió); flabiol 
i tamborí: de 2013 a 2017 (absent el 2014)

Sergio Pérez Ortega (Son Servera); tarota en do: 
de 2014 a 2018 (absent el 2017)

Bartomeu Carrió Marquès (Artà); xeremia: 
des de 2015 (absent el 2019) 

Gwynn Ann Simpson (Vilafranca de Bonany); 
xeremia: de 2015 a 2019

Joan Sans Amengual (Colònia de Sant Pere); 
xeremia: des de 2015 (absent el 2016)

Tòfol Media Alzamora (Artà); flabiol i tamborí: 
de 2015 a 2019

Maria Eugènia Jaume Esteve; tarota en do: 
des de 2015 

Bàrbara Bibiloni Sans (Manacor); trombó: 2015

Joan Fuster Sancho; trombó: des de 2016 

Neus Juan Nicolau (Son Carrió); tamborí: 2017

Marga Morey Muntaner (Cala Bona); 
flabiol i tamborí: 2017 i 2018

Laura Fuster Estarelles; flabiol i tabal: de 2017 
a 2019
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Els Xeremiers des Puig de sa Font 
al ball de la plaça Nova, 2010 Antoni Perelló Perelló (Cala Anguila); xeremia: 

2018 i 2019

Pedro Febrer Santandreu (Cala Anguila); flabiol 
i tamborí: 2019

Maria Magdalena Bisbal Nadal (Artà); percussió: 
2019

Baciners i repartidors 
de murtra

Nofre Jaume Alemany, Neula: des de 2015 

Joan de Matos Fuster: des de 2019 
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Capítol IV
Vivències de la festa
a través dels seus participants

Joana Domenge
Rafel Duran



  I 123

Jardiner
Sant Joan Pelut, des de 1995

En Toni Artaner em va dir si volia ballar sant 
Joan Pelut. Ell no volia ballar més, deia que 
no era lo seu, i jo vaig dir: «ho puc provar». 
Però qui em va ensenyar el ball va ser en 
Toni Paler. El primer any que vaig ballar 
sant Joan Pelut crec que no varen ballar els 
dimonis; les persones que els havien ballat 
ja no anaven de res. 

En vint-i-cinc anys la festa ha canviat molt. 
En Rafel Umbert em va demanar què em 
semblava anar a ballar davant cals Joans 
per refrescar-los; ell trobava que la festa 
quedava un poc freda si només ballàvem 

Gabriel 
Nicolau 

Carrió

Coní

dos balls amb els dimonis davant l’església 
i res més. Em va parèixer una bona idea. I 
ens vàrem adaptar al recorregut perquè hi 
havia Joans que vivien a son Colom i volien 
que hi anàssim a ballar, com a can Joan Fil 
o ca la meva tia Joana. També hi ha bars 
que no tenen Joans ni Joanes i ens han de-
manat d’anar-hi a ballar. Això està bé, sen-
ten que la festa també és seva. 

Com que sempre m’ha agradat aquest trull 
de ballar i tot això, amb els anys he vist que 
la festa m’agradava i ho volia fer. Perquè si 
no m’hagués agradat pots estar segur que 
ja ho hauria deixat. Però mentre pugui ho 
vull fer, no hi ha cap dubte. Record que el 
rector Joan Font i la seva germana després 
del darrer ball de sant Joan Pelut treien una 
capsa de galetes per refrescar el seu sant. I 
em sona d’un any que varen fer coques... 
Sí, un any varen posar una taula davant la 
rectoria i convidaren la tercera edat a fer 
coques; això ho varen fer només un any.

Capítol IV     

Durant la tardor de l’any 2020, na Joana 
Domenge i en Rafel Duran varen conversar amb 
diferents persones vinculades al calidoscopi 
d’elements que conforma avui dia la festa de 
sant Joan Pelut a Sant Llorenç.

D’aquelles converses se n’han resumit i extret 
les vivències que figuren a continuació, i que 
aporten la visió més personal dels participants 
que han mantingut la tradició d’aquesta festa.
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Gerent d’estació de serveis
Regidor del PSOE a l’Ajuntament 
i batle de Sant Llorenç a partir de novembre 
de 2021
Dimoni (1996-2005)

A principis dels anys 90 els dimonis de la 
parròquia havien mancabat, es feia difícil 
trobar ningú que volgués fer de dimoni, i 
amb el meu cosí, en Tolo (Bartomeu To-
rrents i Jaume), vàrem demanar al rector 
Joan Font fer de dimonis. Hi anàrem per 
iniciativa pròpia. Primer vàrem ballar per 
Sant Antoni i com que els dimonis també 
duen associats els de sant Joan Pelut, també 
sortírem per Sant Joan. El meu padrí jove 
(Miquel Torrents de sa Murtera) havia estat 
un dels darrers dimonis amb en Tomeu Fos-
ser. Al rector li diguérem que no li costa-
ria res. Com que els vestits de la parròquia 
eren minúsculs i esquifits, en vàrem aportar 
dos de la colla dels dimonis de Son Negre 
que havia muntat el meu padrí jove per po-
der participar a les Dimoniades. El rector va 
acceptar la nostra proposta i sortírem amb 
aquesta indumentària. 

Ballar m’era un poc una purga; a mi el que 
m’agrada molt és vestir-me de dimoni, però 
bé, balles i ja està. M’agraden els dimonis  
i m’agrada el trull. En la meva vida jo només 
he ballat vestit de dimoni, i més que ballar, 
crec que podríem dissimular dient que em 
movia arrítmicament. Salvador Galmés 
descriu els dimonis de sant Joan Pelut dient 
que ballaven descompassats. Idò com jo. 
M’atreu la figura dels dimonis, em ve de 
família, el meu padrí, el meu padrí jove...  
I un pic recuperats aquests ja som allà 
dedins i ja és com el deure moral d’anar 
conservant la identitat del que és el poble i 
ajudar amb el que pugui a conservar-ho i a 
mantenir-ho. Duc interioritzat el sentiment 
de poble i d’identitat llorencina. 

Si nosaltres vàrem entrar en el moment crí-
tic dels dimonis, en Rafel Umbert va entrar 
en el moment crític quan la festa s’havia 
quedat sense músics. Va venir a ca nostra 
i em va dir: «tu que has fet això amb els 
dimonis, hem de tornar a treure els músics; 
i com és que es fa això i això altre no s’ha 
tornar a fer més?». Jo li vaig dir: «Rafel, jo 
és que no puc fer res pus, som tot sol, i faig 
el que puc...». En Rafel és el que va  incor-
porar canvis i va pensar la festa des d’un 
altre punt de vista, més oberta al poble. 
Quan se li va ocórrer marcar un recorre-
gut per anar a refrescar Joans, vaig anar a 
l’Ajuntament a cercar els Joans i Joanes que 
vivien dins l’itinerari triat per convidar-los 
a veure si volien que ballàssim davant ca 
seva, em vaig sorprendre de quasi no tro-
bar-ne: com pot ser que d’un nom tan im-

Pep 
Jaume 

Umbert

Gall
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portant n’hi hagi tan pocs? I és que només 
vaig demanar els Joans i Joanes escrits en 
català... a l’Ajuntament el que hi ha són 
molts de Juans i Juanas registrats en castellà. 

Quan en Rafel va proposar que en lloc de 
triar un recorregut fossin els mateixos Joans 
i Joanes que s’apuntassin voluntàriament no 
hi vaig estar d’acord, passava pena que no 
es convertís a anar sempre a cals mateixos 
Joans i encorsetàssim la festa. En Rafel tam-
bé va plantejar el tema dels substituts. La 
festa no podia quedar aturada si qualcú no 
hi podia participar. Havíem d’augmentar el 
nombre de músics i dels xeremiers. Ara per 
ara ni els Sonadors de Sant Joan ni Sa Xereban-
da tenen problemes perquè són molts. Els 
dimonis fa temps que sé que també tenen 
substituts, però sant Joan Pelut encara no 
en té. I si un dia en Biel per mala sort no pot 
sortir a ballar, qui el substituirà?

Amb el meu cosí vàrem ballar els dimonis 
durant nou anys. Quan en Jeroni Roig, Pa-
ler, i en Pep Lluís Jaume, de son Berga, varen 
demanar per fer de dimonis va ser quan 
jo i el meu cosí vàrem començar a desvin-
cular-nos de la festa. Fer de dimoni no era 
una exclusivitat nostra. És necessari passar 
el relleu. Els deixàrem els nostres vestits. 
Uns entren i els altres surten, i la festa és 
del poble.

Llavors, l’any 2007 feren els vestits nous 
dels dimonis. Record que vaig anar a veure 
en Tomeu de Ses Sitgetes i em va prendre mi-
des. Jo no estava tan gras com ara, i li vaig 

dir: «escolta, que el vestit nou m’estigui un 
poc bé, perquè si un dia aquests al·lots ho 
deixen, si me l’he de tornar a posar me’l 
posaré, no tenc cap problema». D’al·lot pe-
tit encalçava Dimoniades i record el meu 
padrí sempre mesclat enmig dels dimonis 
ballant, i a mi això em queda i m’estira. 

Capítol IV     
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Tècnic de Gestió Cultural 
a l’Ajuntament de Palma 
Revitalitzador de la festa des del 2002 i membre 
dels Sonadors de sant Joan (2004-2012) 
Hi va sonar la guitarra 

Vaig demanar a en Pep Gall per què no es 
feia la volta al poble, que jo recordava de 
quan era petit, i la seva resposta va ser molt 
clara: «mira-ho tu mateix; som tan pocs 
que ens ve just trobar qualcú que vulgui 
sonar uns minuts dins l’església, així que 
de volta ni pensar-ho». Tot seguit m’hi va 
convidar: «organitza-ho tu, tota ajuda és 
bona». I és clar, si qualcú vol una cosa ha 
de fer qualque passa i s’hi ha d’implicar de 
cap perquè aquesta ocorri. I va anar així. 
Record que, quan tenia 7 o 8 anys, pujàvem 
pel carrer de la Mar i a la plaça de l’església 
ja hi havia sant Joan Pelut i els dimonis que 
ballaven. I aquella sensació-tensió d’allò 
que em vegin però que no venguin es veu 
que va quedar gravat en algun racó del sub-
conscient. Molts anys després supòs que em 
va atreure fer possible que aquesta sensació 
passàs també a altres nins. A part d’això, les 

tradicions sempre m’han agradat com un 
fil d’unió entre generacions, com una cosa 
no escrita però que ens uneix a tots, i crec 
que tenen molt de valor, encara que avui les 
xarxes socials són les que ens uneixen. Però 
aquest tipus de sensacions que vivim en viu 
no són substituïbles. 

Inicialment no anàrem amb una idea d’am-
pliar la festa. Únicament volíem recuperar 
aquella mínima volta que es feia pels ca-
rrers. Amb les idees no n’hi ha prou per fer 
partir sant Joan una altra vegada. Crec que 
ens hi va empènyer un sentiment compar-
tit, una il·lusió de compartir amb més gent. 
Teníem clar que volíem reprendre el reco-
rregut i per assegurar-lo vàrem dir: «farem 
una volta curta a prop de l’església ballant 
pels caps de cantons». Ens inquietava saber 
si la gent estaria pendent o no. Vàrem pen-
sar si qualque Joan o Joana volgués sortir 
quan passàssim per ca seva... Vàrem tenir 
la sort que alguns ens varen dir que sí. Re-
cord que ens vàrem aturar a ca s’escolà i 
a ca na Joana Domenge, que estan a prop 
de l’església i, per tant, ens anava bé per 
fer el recorregut amb una mica més de sen-
tit, que no fos només aleatori, fred i a gust 
dels que tocaven i ballaven. Record que el 
primer any o el segon, quan sortíem passà-
vem molta pena que no hi hagués ningú pel 
carrer i que sant Joan Pelut i els dimonis 
ballassin com un parell d’estranys per allà 
enmig, sense que ningú estigués pendent, i 
vàrem pensar –amb en Pep Gall i en Biel 
Coní– d’aturar-nos a cada cantonada, fer 
un ball i així ens veurien de quatre carrers 

Rafel 
Umbert 

Salas

de sa
 Fontpella
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i si s’atura un cotxe idò… una mica més de 
trullet. Ens vàrem aturar a cada cap de can-
tó per on passàvem a més de les cases dels 
Joans i Joanes. 

Pocs anys després les converses havien can-
viat radicalment, i com que en Biel sempre 
ha estat molt ballador i amb moltes ganes 
de ballar, el comentari entre nosaltres era: 
«tornam a tenir molts de Joans; ni se vos 
ocorri ballar pels caps de cantons...», «no; 
no; dels caps de cantons, res; que tenim 
Joans a cada punta del poble». Llavors 
vàrem passar d’aquesta idea d’un itinerari 
aleatori i de seguretat a un altre que confi-
gurassin els Joans i Joanes de Sant Llorenç, 
que fossin ells els qui demanassin passar per 
ca seva. Aquest itinerari compartit i orga-
nitzat per llorencins que ho sol·liciten crec 
que potser sigui una de les coses que fa que 
el poble senti la festa seva.

Després d’un parell d’anys, per temes per-
sonals jo vaig iniciar una altra etapa. Vaig 
anar a viure a Palma i a la festa no m’hi 
veia necessari. S’havia format un grup molt 
nombrós de persones i la festa havia tornat 
a ser de tots. També pensava que com més 
gent de Sant Llorenç s’hi implicàs, millor. 
Tenia un poc la sensació que el fet d’ha-
ver-ho tornat a posar en marxa ja estigués 
resolt. Per tant, era feina feta. 
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Administratiu en una empresa de construcció
Director dels Xeremiers des Puig 
de sa Font/Sa Xerebanda
A sant Joan Pelut ha sonat el flabiol i tamborí 
(2003 i des de 2008 a 2018), la tarota 
en do (2018-2019) i la xeremia (2020)

En Rafel Umbert em va venir a demanar 
per participar a la festa. M’hi va convidar 
perquè hi faltava un poc de coherència 
musical. La primera vegada vaig sonar el 
flabiol i el tamborí perquè tenien la part 
musical molt descompensada. Record que 
vaig demanar si hi havia qualque partitura i 
me’n varen presentar una amb tonalitat de 
re; la vaig haver de baixar per veure si jo era 
capaç de poder sonar dins aquella tessitu-
ra. El flabiol té una tessitura molt limitada, 
igual que la xeremia. Però va anar bé, amb 
el flabiol vaig poder sonar la cançoneta. 
Això devia ser l’any 2003. 

Després es va estrevenir que l’any 2004 
ja tenia muntat el taller dels xeremiers de 
l’Escola de Música de Son Servera. Aquells 
anys a Son Servera el dia de Sant Joan, en-

cara que fos la festa patronal del poble, no 
feien res en absolut; hi havia l’ofici al mig-
dia i la resta del dia passava sense pena ni 
glòria. Vaig proposar, seguint el fil de la fes-
ta de sant Joan Pelut de Sant Llorenç, fer, al 
capvespre, una cercavila per dins Son Ser-
vera amb la xeremia. En lloc de sant Joan 
Pelut i els dimonis, que allà ja no existien, hi 
havia un grupet de nins vestits amb camise-
tes i texans que anaven fent un ballet inven-
tat per una al·lota de Sa Revetla, i ens anà-
vem desplaçant per dins el poble fent aquell 
ball a diferents indrets, a fi d’escampar un 
poquet de música per a un capvespre sense 
cap acte festiu. 

Partint de la idea llorencina també anàrem 
a refrescar Joans. La música era la mateixa 
de Sant Llorenç. No importava canviar res, 
era ideal, una melodia curteta, repetitiva i 
que dura un minut i mig, ningú no es cansa, 
ni el que balla ni el que sona, i ho vàrem 
intentar, però no va acabar d’anar tot bé. 
A Son Servera va durar una sèrie d’anys, 
i quan va acabar vàrem tornar a Sant Llo-
renç, que de cada vegada és una festa més 
agradosa, simpàtica i la gent s’hi mostra in-
teressada. Ara bé, hem de pensar que dins 
Son Servera, com que era la festa patronal, 
allà fèiem falta perquè era la base, de xe-
remiers purament, no hi havia sonadors.  
I vàrem mantenir aquest equilibri del grup 
xapat en dos durant aquests anys. Tres 
xeremiers a Sant Llorenç i la resta a Son 
Servera. No hem d’oblidar mai que a Sant 
Llorenç hi ha una associació bastant sòlida 
que fa que la festa funcioni. A Son Servera 
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això no existia, era un grup un poc desor-
ganitzat.

El que és atractiu de sant Joan Pelut de Sant 
Llorenç és, precisament, la senzillesa de la 
mateixa festa, la naturalitat. Què és allò que 
treu el poble de ca seva, un dia feiner, a les 
nou del vespre, a veure ballar sant Joan? Idò 
la mateixa festa en si. Veure com la gent vol 
participar d’una festa és una cosa realment 
molt entranyable. Jo també som “sa gent” 
però uns participen mirant, altres ballant, 
i nosaltres feim el que sabem fer: sonam. 
Mentre hi hagi sonadors, en el cas de les xe-
remies, basta amb una colla, si només n’hi 
ha dos, la resta funciona. 

Aprofit la festa de sant Joan Pelut per tan-
car el curs de xeremies i el qui no ha sortit 
mai en públic o està empegueït... És un poc 
l’excusa per als nous. I els qui no ho són 
compareixen igual. Quan tancam el curs, 
aquests nous, venen. Diríem que fan més 
nosa que falta, però ells ho necessiten per-
què si no surts no n’arribes a aprendre del 
tot. Si els diumenges passes per davant la 
rectoria i sents aquells nins que assagen i as-
sagen, amb molta paciència, i tot amb una 
finalitat, és una cosa molt guapa. Idò amb 
el curs de xeremiers passa el mateix que en 
el taller de cultura popular que imparteix 
na Joana Domenge. Si no li dones una fi-
nalitat, per què fas el curs? La meva idea 
de tancar aquest curs a la festa de sant Joan 
Pelut és incentivar els alumnes perquè, al-
manco, toquin una cançó. No tots ho acon-
segueixen, però almenys ho intentam.

Record que una vegada vàrem fer la pu- 
nyeta als balladors, en el sentit de pegar una 
andanada a la música. Per riure un poc. Ja 
era al final de tot, quan estàvem cansats, 
perquè abans aquesta festa durava més que 
ara i sonàvem devers tres hores i acabàvem 
esgotadíssims. Idò després de fer tot el poble, 
ens n’anàrem a la quinta forca i als darrers 
moments amb el cansament ens vàrem des-
baratar i ens posàrem d’acord per fer-los 
la punyeta. Ja hi havia poca gent, era per 
la part de Son Colom. Vàrem començar a 
pegar una baixada completa a la música. 
La cosa va ser molt graciosa. Ara ho procu-
ram fer un pic o dos cada vegada. O anam 
accelerant fins que els balladors ens diuen: 
hala, a fer punyetes! Ho feim un pic, més o 
manco, cada sortida. I és la part graciosa 
de la festa. Això demostra la complicitat i 
la confiança que hi ha entre els balladors  
i nosaltres. Ells riuen i nosaltres també. 
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Mestra de primària
Xeremiera (2004-2013)

Vaig començar a sonar a la festa de sant 
Joan Pelut, l’any 2004. Un any abans s’havia 
incorporat en Toni Genovart amb el flabiol 
i el tamborí. En Toni havia començat a fer 
classes de xeremies a l’Escola de Música de 
Son Servera i m’hi vaig apuntar per apren-
dre’n. El 2004 en Toni es va quedar a sonar 
amb els Xeremiers des Puig de sa Font a 
les festes de Son Servera i va ser quan en 
Rafel Umbert em va convidar a participar 
a la festa. Jo només sabia sonar una cançó 
i vaig haver d’aprendre la tonada de sant 
Joan Pelut per a aquell dia. Només feia pocs 
mesos que anava a classes amb en Toni i 
l’horabaixa del dia de Sant Joan em vaig 
trobar amb un jove d’Artà que no record 
qui era que sonava el flabiol i el tamborí 
fent ballar sant Joan Pelut. No havíem sonat 
mai plegats i a mi em tremolaven les cames. 

Davant l’església ballaven en Biel (sant Joan 
Pelut), en Pep Gall i en Tolo, el seu cosí (di-
monis). Era molt novella i la festa encara 

era una cosa molt senzilla. Fèiem el que 
podíem. Aquell dia en Biel tenia molta ba-
llera i ens demanava sonar més i més. Tenc 
el record que davant l’església eren ells tres 
ballant i nosaltres dos sonant, no hi havia 
gent. I nosaltres sonàvem i sonàvem les xe-
remies i el flabiol sense aturar-nos i un dels 
dimonis es va renegar. En Pep es va tirar 
en terra i va dir: «em voleu matar! Basta!». 
Record sant Joan Pelut balla que balla i un 
dimoni estès en terra... 

L’any següent en Toni va començar a fer 
classes a Sant Llorenç. En Miquel Jordi i 
na Sebastiana ja varen anar a classes aquí 
i l’any 2005 ja vàrem sortir a sonar tots 
tres. Aquest any també vingueren dos xe-
remiers convidats: en Biel Varet de sa Pobla 
i en Martí Torres de Santa Margalida. Ells 
dos tocaven com una colla tradicional, però 
els nostres instruments no estaven afinats 
iguals i vàrem haver de tocar un pic per-
hom, i anàvem complementant la cercavila 
del recorregut. Tot era un poc improvisat: 
si venia un xeremier tot sol, perfecte; i si en 
venien dos, també. Quan ja en vaig saber 
un poc més, tocàvem sant Joan Pelut i qual-
que altra cançó que havíem après, i quan 
érem a davant cals Joans o quan anàvem 
d’un lloc a l’altre tocàvem una altra cançó. 

L’any 2007 els Xeremiers des Puig de sa 
Font començaren a tocar a Sant Llorenç 
per sant Joan. Llavors me’n vaig anar a fer 
feina a Menorca i no vaig poder tenir una 
continuïtat. Quan era per Mallorca toca-
va, per sant Joan seguia tocant la xeremia, 
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igual que ho feia a la fira, i a qualque festa... 
Però el grup ha crescut molt a nivell tècnic i 
ha avançat moltíssim a nivell musical. Com-
ponen cançons noves, fan veus i virgueries 
sofisticades. Com a grup de xeremiers és un 
grup que ha anat més enllà del que són les 
xeremies tradicionals. 

Vaig quedar desfasada del nivell que havien 
aconseguit. Al final jo només sabia sonar 
sant Joan Pelut i poca cosa més, i la resta 
del temps m’havia de penjar la xeremia al 
coll. Vaig quedar molt distant del nivell que 
havien arribat a assolir. El 2013 me’n vaig 
tornar per segona vegada a Menorca i vaig 
deixar de sortir per sant Joan. Ara bé, no 
descart tornar a agafar la xeremia i tornar 
a sortir qualque any.

L’evolució de la festa ha estat molt positiva 
així com la implicació del poble en gene-
ral. De cada vegada s’ha anat formalitzant 
més. Hi vaig participar per aquesta part 
col·laborativa i per fer poble, perquè musi-
calment jo estava molt verda. Vaig respon-
dre a una convidada i m’hi vaig trobar bé. 
Per a mi, en Rafel Umbert va ser el motor 
d’aquella època... En aquelles reunions de 
l’any 2005 record que érem en Tomeu de 
ses Sitgetes, com a representant de l’església; 
en Rafel Umbert, que era el coordinador; 
na Joana Domenge, que en Rafel ja la va 
implicar amb la música dels sonadors; jo, 
com la responsable de les xeremies; i en Biel 
com a sant Joan i els dimonis. Ara no record 
que en Pep Gall vingués en aquestes troba-
des. Per ventura ja havia deixat de ballar. 

Al seu moment no vaig ser conscient que 
estàvem marcant cap pauta nova dins la fes-
ta. És cert que en el moment d’eixamplar la 
festa vaig ser la primera xeremiera i vàrem 
haver de prendre una sèrie de decisions que 
encara es fan. L’important és pensar qui fa 
la festa, nosaltres col·laboram en una festa 
que és del poble; per tant, el poble és el més 
important. Quan vaig començar érem pocs 
i era igual si et posaves aquí o allà, però 
amb els anys la festa va augmentar molt... 
llavors vàrem haver de solucionar aspectes 
formals com permetre que la gent pogués 
veure ballar sant Joan Pelut i els dimonis, o 
solucionar com pots tocar els instruments 
si et trobes comprimit enmig de la gent... i 
cal prendre decisions per millorar aquests 
detalls.  

Però alerta, d’aquí a uns anys podria tornar 
a decaure. Dependrà de si hi ha qualcú que 
ho segueixi nodrint i si el poble segueix res-
ponent, perquè al final la festa és del poble. 
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Funcionària del Consell de Mallorca
Responsable dels Sonadors de sant Joan. 
En la festa de sant Joan Pelut sona el guitarró 
des de 2005 i imparteix el taller de cultura 
popular des del 2008

L’any 2005 en Rafel Umbert em va dir: «tu 
toques el guitarró... pots venir? perquè ens 
falta gent...». I jo vaig dir: «bé, si vos va bé 
que vos ajudi, ho puc fer». En Rafel em 
coneixia perquè aleshores jo formava part 
del grup Tramudança i sempre convidàvem 
a sonar el seu padrí, l’amo en Rafel de sa 
Fontpella, gran sonador i cantador de jotes 
i mateixes. En Rafel Umbert cada any es 
trobava amb la dificultat que havia d’anar 
a cercar músics perquè sant Joan Pelut po-
gués ballar. I posava en pràctica la solució 
més fàcil: cercar músics no tan sols de Sant 
Llorenç, sinó pels pobles del veïnat: Artà, 
Manacor... 

La primera vegada que vaig sonar sant Joan 
Pelut dins l’església, amb el grup dels Sona-
dors de sant Joan, érem dos guitarrons, en Blai 
Salom de s’Alqueria Blanca i jo, i just quan 

sortíem de la capella de la Mare de Déu i ja 
entràvem dins la nau central en Blai es va 
aturar de sonar. Ell duia un guitarró molt 
antic amb les clavilles de fusta. Jo el vaig 
mirar i em va dir: «No puc seguir. Tot s’ha 
desafinat». I el meu primer any en tot el 
temps de l’ofertori vaig ser l’únic guitarró. 
I en Blai va haver d’aguantar el seu sense 
poder-lo sonar.

Quan en Rafel em va venir a convidar li 
vaig comentar que no havíem d’anar a cer-
car ningú de fora, que la música havia de 
sortir de la gent del poble: «Hem d’ense- 
nyar la música sigui a grans o a petits; l’úni-
ca manera que la festa funcioni és que hi 
hagi gent de Sant Llorenç que sàpiga sonar 
sant Joan Pelut». D’entrada va ser més fàcil 
del que ell es pensava. I el 2006 ja vàrem fer 
l’intent de muntar un grup: na Isabel Sastre 
amb la flauta, na Francisca Sunyer amb el 
violí, en Pep Galmés, de son Berga, amb el 
llaüt, en Rafel Umbert amb la guitarra i jo 
amb el guitarró. I nins i nines que tocaven 
percussió amb els instruments tradicionals 
fets de canyes.  

En Rafel Umbert era qui duia tots els trulls 
de sant Joan Pelut. Ell feia i desfeia i des-
prés ens ho comentava, sobretot proposava 
moltes idees. Ara, amb el temps, revises els 
documents que ell va redactar i et sorprens, 
ja que la majoria de les seves propostes a la 
llarga s’han duit a terme. En aquells anys 
jo feia feina a Palma i no podia venir a pos-
ta per fer només una reunió. Record quan 
en Rafel va proposar que la festa havia de 
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sortir als mitjans de comunicació. Ell ma-
teix feia una nota informativa i enviava una 
foto a diversos mitjans, ja fos la televisió o 
la premsa escrita. Quan hi havia Televisió 
de Mallorca varen venir a enregistrar la fes-
ta moltes vegades i a IB3 també ha sortit 
bastant. 

És vera que la festa ha canviat molt; darre-
rament ja hi ha un policia que va davant la 
comitiva i atura el trànsit als caps de can-
tons, perquè sinó ens trobàvem amb un em-
bolic de gent i de cotxes i passàvem pena... 
i com que el policia ja sap el recorregut que 
feim, atura el trànsit en aquell carrer o en 
aquell altre... 

L’any 2008 vàrem fer el primer taller de 
cultura popular a iniciativa d’uns quants 
pares d’infants de tres anys. El primer any 
va ser una mica experimental, tant pel que 
fa a la realització de l’activitat com a la 
convocatòria. Els pares volien que els nins 
aprenguessin a ballar, però en aquesta edat 
es cansen de ballar durant una hora, i a poc 
a poc vaig anar introduint qualque cançó, 
ritmes, jocs i els mostrava qualque instru-
ment. Quan el taller es va anar consolidant 
na Isabel Sastre ensenyava a sonar la flauta, 
na Francesca Sunyer va ensenyar a sonar 
la melodia de sant Joan Pelut amb el vio-
lí a na Carolina i a sa mare, na Maribel, i 
elles varen ensenyar a sonar el violí als nins 
que hi estiguessin interessats. També m’aju-
daren a ensenyar ritmes amb els tambors i 
els xerracs, i jo em podia dedicar més a la 
part de guitarró i guitarra. Els nins tenen 

una mica de respecte o de mania a la gui-
tarra. Veuen l’instrument massa gros i no 
els fa ganes d’aprendre-la a sonar. En canvi 
el guitarró té més èxit. Hi ha hagut al·lots 
que s’hi han apuntat. Aquests tallers de cul-
tura popular s’han anat succeint any rere 
any amb l’objectiu de donar a conèixer la 
música i les cançons de sant Joan Pelut amb 
la intenció que la gent de Sant Llorenç se 
senti seva la festa. D’ençà de 2014 que es 
va recuperar la revetla de Sant Joan, hem 
anat incorporant l’aprenentatge de jotes i 
mateixes i el ball popular de la Balanguera 
per poder sonar al ball de bot de la revetla. 
Primer cantam les gloses tradicionals de les 
teringues de sant Joan Pelut que hem recu-
perat i llavors comença el ball. Només per 
la revetla, perquè el dia de Sant Joan no hi 
ha temps de cantar aquestes cançons.

Cada any, un poc abans que arribi Sant 
Joan vaig avisant els nins: «aquest dia sorti-
ran els dimonis! No heu de tenir por», però 
així i tot cada any hi ha qualque nin que en 
té; jo els ho repetesc: «quan sortirem de l’es-
glésia a sa plaça hi haurà els dimonis». Els 
ho dic unes quantes vegades, però sempre 
n’hi ha qualcun que procura arrecerar-se 
darrere jo i s’aferra i sense adonar-se m’es-
tira la falda… jo pens que qualque pic me 
la davallaran...
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Mestra d’escola
Flabiol i tamborí (2005-2009)

Jo diria que em varen arrossegar a la fes-
ta, perquè el mateix any que vaig sortir a 
sonar havia començat les classes de flabiol 
amb en Toni Genovart i durant el curs ens 
va dir que el mes de juny havíem de sortir 
a tocar a la festa de sant Joan Pelut... per-
què aquell any no hi havia altres xeremiers 
que poguessin sortir i que ho havíem de fer 
en Miquel Jordi Girart i jo: en Miquel Jordi 
amb la xeremia, i jo amb el flabiol. També 
hi hauria na Constança amb la xeremia. 
Estic parlant de l’any 2005. Em va cridar 
l’atenció, no coneixia aquesta festa. Quan 
vaig començar a anar a classes de flabiol 
feia pocs mesos que vivia a Sant Llorenç i 
em va venir de nou la festa. Llavors, quan 
em varen explicar un poc en què consistia, 
ens vàrem anar engrescant.  El primer any 
que vàrem sortir només sabíem tocar dues 
cançons: Mestre Guillemet, que és la prime-
ra que aprens, tant amb el flabiol i tambo-
rí com amb la xeremia; i la tonada de sant 
Joan. 

Quatre dies abans de parir encara vaig so-
nar el flabiol a sant Joan Pelut. El 2008 jo 
estava embarassada. Havia anat a classes de 
flabiol durant tot l’any. La meva filla Maria 
Antònia havia de néixer dia 27 de juny i va 
néixer dia 28. I vaig sortir a sonar. En Rafel 
Umbert em va dir: «Però tu on vas?» i vaig 
dir: «A sonar, què passa?». 

Vaig deixar de sonar l’any 2009. No crec 
que hi hagués un motiu concret pel qual 
deixàs de participar a la festa; supòs que 
es varen donar diferents circumstàncies. El 
darrer any crec que va coincidir que me’n 
vaig anar a fer feina a Menorca i no vaig 
poder anar a classes de flabiol; a més, era 
el primer any que era a Ciutadella, ni en 
Miquel Jordi ni jo havíem anat mai a les 
festes de Sant Joan; vàrem dir: bé, ara ja no 
tenim excusa; i aquell any vàrem quedar a 
les festes de Ciutadella. I crec que arran de 
fer feina a Menorca vàrem deixar d’anar a 
classes una sèrie d’anys. L’any passat vaig 
tornar anar a classes de flabiol, hi vaig anar 
fins al confinament. Però per Sant Joan no 
he tornat a sortir a sonar. 

Dels anys que vaig tocar record que durant 
un temps venia IB3 els diumenges als ma-
tins a retransmetre les misses de Sant Llo-
renç i un dia havia de venir el bisbe i va-
ren dir a veure si ballaven sant Joan Pelut. 
En Rafel Umbert va dir: «IB3 que vengui 
a gravar el dia de Sant Joan». Al final va 
ballar un dia i vaig sonar jo amb el flabiol; 
en Miquel Jordi, no, perquè la xeremia dins 
l’església ressona massa... érem un parell 
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de sonadors… en Rafel Umbert, en Xisco 
Tous i no record qui més. La missa del diu-
menge de matí, era prest! A les nou, més 
o menys... amb tot un muntatge allà... La 
missa era en directe però començava quan 
deien els de la tele! Quan ells ho tenien tot a 
punt. I mira, també vàrem tocar en directe 
per a IB3.

Mestra d’educació primària i de música
Membre dels Sonadors de sant Joan des de 
2005. Ha sonat el xerrac, la flauta i la guitarra

Vaig començar a participar a la festa de 
sant Joan Pelut perquè l’any 2005 jo anava 
a classe a l’Escola de Música, i no record qui 
va venir a demanar que necessitaven per-
cussió. Cada un de nosaltres tocava el seu 
instrument a part, però ens varen dir que 
necessitaven percussió. Vàrem començar 
un grup d’al·lots a sonar, però l’any següent 
només vaig quedar jo. El primer any vaig 
tocar el xerrac i el segon, si no record ma-
lament, ja vaig agafar la flauta. N’Antònia 
Planisi me’n va ensenyar. Després vaig so-
nar la guitarra, i qualque any per enmig si 
no hi havia flauta jo la sonava... No m’he 
aturat de sonar des de llavors; tan sols un 
any no he participat a la festa per un tema 
d’oposicions i enguany per la pandèmia. 
Particip a la festa perquè m’agrada la músi-
ca: el que em satisfà més és poder acompa-
nyar la festa amb música perquè realment 
la festa sense música no seria el mateix. La 
música ho és tot. És la base de la festa.
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Mestre d’educació física 
Flabiol i tamborí, des de 2005

M’hi va convidar na Joana Domenge; ella 
i el grup de sonadors feien ballar sant Joan 
i els dimonis, però trobava que quan es 
desplaçaven entre ball i ball, el trasllat era 
massa silenciós, per la qual cosa ens va pro-
posar sonar les xeremies durant el recorre-
gut quan van a refrescar Joans i Joanes. La 
primera vegada vaig venir amb en Martí 
Torres, xeremier de Santa Margalida. De 
la festa em va atreure el seu caràcter po-
pular i tradicional. La veritat era que si na 
Joana Domenge hi participava era tot un 
aval. Darrerament hem acabat la ronda 
de Joans i Joanes prest, però record un any 
haver acabat a les tantes en una casa de fo-
ravila bastant enfora del poble. Aquest dia 
vaig sopar devers les dues o les tres de la 
matinada. 

Els primers balls, en sortir de l’església,  
i els primers davant cals Joans i Joanes, són 
com a més seriosos. A mesura que passa el 
vespre la cosa –sense perdre la seriositat– es 

descambuixa un poc. Fa 2 anys, després de 
voltar unes hores, un dimoni després d’un 
ball es va llevar  la careta per descansar i 
agafar un poc d’aire. Aquell dia feia molta 
calor. Jo, de broma, li vaig oferir el flabiol i 
el tamborí per si preferia sonar i el dimoni 
me’ls va tornar i em va oferir el seu garrot, 
i jo vaig acabar ballant amb sant Joan i l’al-
tre dimoni. Ara, el dimoni no va sonar el 
flabiol.

Gabriel 
Crespí 

Perelló

Varet 
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Picapedrer
Dimoni, des de 2007

En Biel Coní em va convidar a participar a 
la festa de sant Joan Pelut. Em va demanar 
si volia ser dimoni i vaig acceptar. Per a mi 
va ser l’oportunitat de ser dimoni i col·la-
borar en la festa del poble. En tots aquests 
anys que he ballat record un pic que els 
xeremiers entre ells es varen posar d’acord 
i sense avisar-nos, quan duien una estona 
ballant, varen ralentir molt el ritme de la mú-
sica i vàrem quedar com un poc aturats, no 
sabíem cap a on havíem de prendre. Jo vaig 
veure el company que ballava a poc a poc, i 
vaig fer el mateix. Però així com passava la 
cançó feien mes via i va arribar un moment 
que jo ja no sabia a on anar; les cames no 
sabia si anaven envant o enrere. La broma 
va ser divertida i ens ho vàrem passar bé. 
Ara ja ho fan cada any, només a un ball.  
A quin? No ho sabem.

Comercial
Baciner i repartidor de murtra, des de 2015

El que primer m’atreu de la festa és que és 
patrimoni del poble on visc i del qual form 
part. I en segon lloc, la seva naturalitat, la 
festa en si, que amb un simple ball i amb 
una música senzilla la gent surti al carrer 
per fer festa. El seu sentit gregari, identitari. 
Formam part d’un nucli, d’una comunitat i 
aquesta comunitat fa festa. M’agraden molt 
aquest tipus de representacions culturals. 
Que sigui el poble que faci festa, que no si-
gui una cosa imposada. Conservar aquest 
patrimoni m’interessa. Jo de sempre havia 
participat a la festa de sant Joan com a es-
pectador. No em varen venir a cercar, no 
vaig demanar per entrar-hi, simplement hi 
vaig anar a parar de manera molt natural, 
orgànica, a través d’en Toni Botó, i del Sobre-
posat de sant Antoni. 

Havia llegit Flor de card en el 92 quan vaig 
començar a fer feina a ses Sitges, i hi va ha-
ver un campament que es deia n’Angelina i 
en Belluguins. I quan férem l’obra de teatre a 

Miquel 
Vicens 

Lliteras 

Janeca
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sa Màniga, rellegim Flor de card, i veim que 
Salvador Galmés descriu la festa. De fet, 
una de les escenes de l’obra passa en un fo-
gueró de Sant Joan. I vàrem pensar: «hem 
de recuperar la revetla de Sant Joan». I ja 
en fa sis que vàrem començar a fer-la. 

La figura del baciner surt a la novel·la Flor 
de card de Salvador Galmés; l’hem recupe-
rada primer per tradició i en segon lloc, per 
la necessitat econòmica de fer una festa sos-
tenible, que es pagui a si mateixa, i no ha-
ver de dependre ni de l’Ajuntament ni del 
rector. Amb els doblers que s’obtenen de la 
recapta es paga la festa de l’any següent. Si 
hem fet 100 euros en gastam 100 i si n’hem 
recaptat 400 en gastam 400. Hem vist que 
aquest patró ens funciona i per ara el con-
tinuam. De cada any el sopar de pa i taleca 
va millor, hi ha grups organitzats que venen 
com si fos un sopar a la fresca. L’Ajunta-
ment també hi col·labora, sobretot amb la 
logística de la infraestructura: aporta les 
taules per al sopar, la brigada ho munta tot, 
les torradores, la llenya per cremar, munta 
un petit cadafal, l’equip de so, els cartells, 
contracta el grup convidat… 

A Sant Llorenç no hi ha bacina tradicio-
nal de Sant Joan. N’hi ha de Sant Antoni 
i de Sant Sebastià i volíem fer una bacina. 
No volíem passejar un plat, o una panera 
de vímet. Què vàrem fer? Vàrem anar a 
un basar xinès, vàrem comprar un plat de 
metall, el vàrem sollar de salfumant perquè 
agafàs una pàtina negra. El primer any no 
vàrem trobar cap figura de sant Joan per 

posar damunt del platet i vaig sortir amb un 
sant Crist Ressuscitat, que en Toni Botó i jo 
vàrem tunejar de sant Joan. Compràrem la 
figura als xinos de Manacor. El vaig repintar 
amb els colors verds i vermells, els colors de 
sant Joan de Sant Llorenç; vaig esborrar la 
creu de la bandera i hi vaig pintar un Ecce 
Agnus Dei. I vàrem agafar un me de plàstic 
del betlem de na Cati Faia i l’aferràrem amb 
silicona davant el Crist Ressuscitat. Vaig 
tapar les llagues amb pintura color carn. 
Ningú no ho va conèixer! Va passar per bo! 
Encara guard aquesta bacina a ca nostra. 
La bacina d’ara, més o manco, ja és correc-
ta. Duu un sant Joan canònic de devers 12 
centímetres comprat a la botiga de ciris de 
La Sang de Palma. 

Ara bé, com a baciner sempre em toca en-
calçar dimonis i sant Joan. No podem anar 
mai a l’una, no. Mai no poden esperar el 
baciner que ha de fer la seva feina. Si jo pas 
la bacina el temps que hi ha el ball en mar-
xa i els músics toquen, molest i com que 
som «magre i petit» em miren malament. 
Em diuen de tot menys guapo: «lleva’t», 
«fas nosa!», «fuig». Què faig jo? Pas la ba-
cina quan s’ha acabat el ball mentre es fan 
fotos amb els dimonis, o els infants donen 
les xupetes als dimonis i sonadors, i els xere-
miers descansen un poc... Mentre la gent 
vulgui donar doblers, jo no m’atur de pas-
sar la bacina, i la comitiva es cansa i parteix, 
i jo, que encara arrepleg: «esperau-me!», i 
sempre veuen el baciner darrere, darrere. 
I és clar, tampoc no pots dir: «doblers, do-
blers»; has de donar un poc de conversa, 
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fer un poc de cas, un poc de broma... Sí, i 
faig la broma, remèn la bacina davant per-
què les monedes facin renou... I la gent ja 
se’n tem. Hi ha gent de molta confiança a 
qui puc dir: «psst! Has donat, a sa bacina? 
Venga, venga, venga!»; d’altra que t’estira 
la mà tres fileres enrere i gent que tu saps 
que és seriosa i hi passes per davant, si et 
fan la menció de donar, m’atur i, si no, pas 
de llis... Si donen diners a la bacina, donam 
un brotet de murta, que darrerament, el 
rector Jaume Mercant, la beneeix. La mur-
tra surt a la novel·la de Salvador Galmés, 
en posaven en terra pel carrer on passava 
la processó de sant Joan Pelut. Ara en po-
sam damunt el Lloc Sagrat per on sant Joan 
Pelut passa ballant quan surt de l’església i 
se’n va cap a la plaça. Aquella oloreta de 
murtra és molt agradable, fa molta festa.

Un dia vàrem agafar la capa de sant Joan 
Pelut i la vàrem posar a contrallum i tot 
eren foradins. Jo passava una penada que 
en Biel ens quedàs en pelleringos o en pèl 
a mitjan ball perquè tot el vestit era una 
arna. A més, en Biel duia una camisa blan-
ca seva, com les de cambrer d’hotel, i unes 
calces lluentes més acríliques que Déu pia-
dós, la bandera s’havia destenyit... les es-
pardenyes encara eren les comprades l’any 
1980 i a en Biel li eren un número petites; 
a més, les vetes vermelles havien tenyit les 
espardenyes blanques de regalims vermells; 
de cascavells, en faltaven mitja dotzena, i 
aquell capellet amb les floretes fetes de les 
monges també tot era una arna. En poques 
paraules, era més que necessari renovar el 

vestuari de sant Joan Pelut. Aleshores jo, 
com que faig roba tradicional, dic: «perquè 
ens surti més econòmic, si voleu, puc anar 
a comprar la roba i puc cosir el vestit nou», 
«massa bé, massa bé». La cançó diu “Sant 
Joan Pelós va vestit de seda”... I en Salvador 
Galmés també parla de les robes de seda... 
Vaig demanar el preu de la seda i la mà em 
va tornar enrere. Vaig dir: «tampoc no fa 
falta seda». I vaig comprar un setí sintètic 
que ho pareix. No és seda natural. És una 
tela bona. Això sí, sintètica. Quan vaig anar 
a comprar la roba me’n vaig endur la capa 
dins una bossa, i vaig intentar aconseguir 
el color més exacte. Vaig descosir un bocí 
de la capa, dins la costura no havia perdut 
el color verd ni el vermell originals. Vaig 
intentar cercar i comprar els colors més 
exactes. Qui em va ajudar moltíssim en la 
confecció va ser na Catina Llodrà Vaquer. 
Els patrons els vàrem treure de damunt el 
vestit de 1980. També férem una camisa 
de cotó moreno a posta per a sant Joan, amb 
paletons i collet pujat... coll pagès. Na Ca-
tina va fer la capa reversible, eh! que li va 
quedar de cine!

Capítol IV     
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Mestre, especialista de música
Dimoni, des de 2011

L’any 2007 vàrem començar amb el Sobre-
posat de Sant Antoni. Jo vaig anar a cercar 
en Biel Coní perquè ballàs de dimoni i va ser 
aleshores quan vaig començar també a en-
trar a la festa de sant Joan, però només de 
manera esporàdica, ja que tan sols intenta-
va ajudar en Biel a cercar qualque persona 
que fes de dimoni, perquè en aquells anys 
a sant Joan Pelut sempre faltaven dimonis. 
I una cosa duu a una altra... i l’any 2011 
vaig començar a ballar de dimoni de sant 
Antoni, i clar, ja vàrem posar per condició 
que els que eren els dimonis de sant Antoni 
intentassin ser els dimonis de sant Joan. En 
Biel ballava sant Joan Pelut des de 1995 i 
en Miquel Janeca ballava de dimoni des del 
2007... i jo l’any 2011 també vaig entrar a 
formar part dels dimonis de sant Joan i a 
poc a poc també vaig anar agafant altres 
rols dins els Amics de la festa de sant Joan Pelut. 

De fet, quan era petit, deuria tenir deu 
anys, ja havia ballat fent de dimoni a sant 

Joan Pelut, el primer any que va sortir en 
Toni Nadal Artaner a ballar sant Joan. Em 
va venir a cercar la mare d’en Gaspar Mes-
quida, na Catalina Robina, que era del Con-
sell Parroquial, i com que érem veïns em 
va demanar si voldria sortir a ballar amb 
en Gaspar vestits de dimonis. Això deuria 
ser l’any 1988; per tant, ja anaven mancats 
de dimonis. També es va afegir a ballar de 
dimoni en Biel Coní, que era més gran que 
nosaltres dos. Aquell any hi va haver tres di-
monis en lloc dels dos tradicionals. Record 
que mai no havia sentit xerrar del ball, ni 
sabia què era, i d’aquesta manera m’hi va-
ren ficar...

El 2014 vàrem ampliar la festa amb la re-
vetla de Sant Joan. El seu origen és la re-
presentació teatral de la narració de Flor 
de card, que férem a l’Auditori de sa Mà-
niga, on varen col·laborar Esqueix Teatre, 
la Banda de Música, els Sonadors de sant 
Joan... bé, tothom que hi va voler partici-
par. Nosaltres ja estàvem ficats de ple dins 
la festa de sant Joan, i surt la idea de, si fa 
cent anys celebraven una revetla de Sant 
Joan, amb un fogueró, per què no miram 
de recuperar-la? els foguerons no, perquè la 
llei actual no permet fer foc a l’estiu, però 
sí que hi hagi foc d’una manera simbòlica, 
i mirar de fer un ball de bot, una torrada i 
sopar de pa i taleca... I va ser així com va 
sorgir la idea de fer la revetla, que ha tingut 
una gran acceptació. 

L’anècdota més curiosa és que els darrers 
anys els dimonis han agafat molt de pro-

Toni 
Gomila 
Bauçà

Botó
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Entrega de xupetes 
al dimoni per part dels infants, 2015 

Capítol IV     

tagonisme i d’un dia per l’altre les mares 
varen començar a venir amb les criatures a 
entregar-nos les xupes (xumets) als dimonis 
perquè se’ls enduguin, i d’aquesta manera 
aturar l’hàbit infantil. Al principi eren pocs 
els qui ho feien però n’hem arribat a dur 
penjarolls... cada any sempre hi ha pares 
que ens donen les xupes als dimonis, i ha 
continuat tant a sant Joan com als dimonis 
de sant Antoni. 
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1. La música de sant Joan Pelut
Joana Domenge

Partitura de la melodia de la dansa de sant Joan Pelut de Sant Llorenç des Cardassar que l’amo en Llo-
renç Borges (Cristòfol Ladària i Andreu) va ensenyar a l’amo en Toni Orell (Antoni Busquets i Riera) en 
la seva recuperació de 1980. 

Partitura de la melodia de sant Joan Pelut que en Toni Genovart va adaptar i transportar de tonalitat per 
poder ser tocada per flabiol i xeremia a partir de la tonada recollida de l’amo en Llorenç Borges.
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Partitura de sant Joan Pelut que el grup Tramudança va enregistrar al seu doble CD No dona gran cosa 
més l’agre de la terra (2001). N’Eugeni Canyelles en va fer els arranjaments utilitzant els instruments 
que Salvador Galmés descriu a la seva novel·la: flauta, violí, guitarra i guitarró. Per sonoritat, la flauta va 
ser substituïda per un flabiol. Durant molts anys Tramudança va començar les seves actuacions amb la 
tonada de sant Joan Pelut de Sant Llorenç. 

 146
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Partitura de sant Joan Pelut que en Toni Genovart va adaptar per ser tocada pel grup Xeremiers des 
Puig de sa Font, amb arranjaments per a xeremia, flabiol, clarinet en si bemoll, tarota en fa, tarota en 
do, trombó, tamborí i tabal.
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2. Cançons de les teringues tradicionals 
de sant Joan Pelut
Joana Domenge

Les gloses següents han estat recopilades de fonts orals i dels cançoners publicats del pare Rafel Ginard 
i d’un estudi del pare Gabriel Llompart. S’ensenyen en el Taller de Cultura Popular que na Joana Domen-
ge imparteix des de l’any 2008 i que els Sonadors de Sant Joan canten cada any a la revetla. Estan 
catalogades dins els jocs infantils. Antigament es cantaven fent teringues, que eren files de nins i nines, 
un al costat de l’altre, que es donaven les mans creuant els braços, mentre cantaven i botaven avança-
ven cap endavant. Al ritme de la cançó i en la darrera síl·laba de l’últim vers de la glosa s’agotzonaven 
o en el cas de dir «agenoiem-nos» posaven un genoll en terra.

Sant Joan Pelut,
carregat de banyes,
amb unes castanyes
fa tu-ru-ru-rut.

 Sant Llorenç des Cardassar

Sant Joan Pelut,
Sant Joan Pelat,
feis sortir ses eines
de s’enamorat.

 Sant Llorenç des Cardassar

Sant Joan llanut
carregat de banyes,
amb unes castanyes
i un peu menut. 
   
 Sant Llorenç des Cardassar

Sant Joan Pelós
va vestit de seda,
amb una candela
agenoiem-mós!

 Sant Llorenç des Cardassar, Sant Joan, 
 Maria de la Salut  

 148
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Sant Joan Pelós
va vestit de llana,
amb una campana
per jenollem-nos.

 (recollida pel pare Llompart)

Sant Joan llanut
carregat de banyes,
amb unes castanyes
i un peu pelut. 
   
 Sóller

Sant Joan Pelós
te una conia
qui cada dia
n’hi fa vint-i-dos.
   
 Llubí, Randa, Pollença

1 Glosa popular inclosa dins el poema Cançó de Sant Joan de Guillem Colom: Cançons de la terra, Editorial Moll, Palma, 
1947, pàg. 48-51.

Cantada de teringues 
a la revetla 
de Sant Joan, 2018

Sant Joan Pelós
davallau un pa,
davallau-ne dos,
que he de convidar
sant Joan Pelós.
   
 Costitx 

Sant Joan florit, 
sant Joan granat, 
mostrau-nos l’estrella 
de l’enamorat.1 
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SA PROCESSÓ DEL CORPUS (fragments)2 

Un temps, de dotze convents
s’hi veien frares a cents 
de distintes religions, 
i menestrals molt decents 
acompanyant vint penons. 
Els joves d’avui en dia
tan bons costums olvidam.

I un homo vestit amb cota 
duia una llarga massota; 
i en veure capell posat 
que deixàs de fer xacota 
a Cristo sacramentat, 
damunt aquell cap amb força 
deixava caure el llenyam.

I ei anaven els gegants
de l’iglésia del Socós,
els cavallets elegants,
les àligues i tres infants
vestits de sant Joan Pelós,
amb lo xot de bon de veres
i bandereta d’estam.

2 Aquests fragments de Pere d’Alcàntara Penya, publicats el 1892, que fan referència a la dansa de sant Joan Pelós, són recollits  
a G.LLOMPART: «La danza religiosa de Sant Joan Pelós en las Islas Baleares» in G. LLOMPART: Entre la historia del arte y el 
folklore. Folklore de Mallorca, folklore de Europa, FRB, volum II, Palma,1984, pàgs. 545 i 550-551.
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3. Festa de sant Joan (Son Carrió, 1923)
Francisca Catany  

El dia de Sant Joan es celebra una típica festa al petit poblet de Son Carrió; anomenat així pels pobles veïnats 
per esser aquest el nom de la possessió establida, on es troba avui el llogaret. Però oficialment se li dona el 
nom de Sant Miquel, llogaret de Sant Llorens des Cardassar.
En aqueix llogaret, a la romànica església feta hi ha poc temps, hi ha una capella dedicada a Sant Joan i repre-
senta el Sant; una imatge bastant hermosa. Una obreria es cuida del culte.

El dia de Sant Joan Baptista passen la imatge a l’altar major i emmurten l’església i els carrers del poblet. A 
sortida de sol diuen un Ofici solemne, i quan comença, surt de la sagristia “Sant Joan”; o sia un jove dels que 
saben ballar més bé, vestit de manera estranya i que vol representar el Sant: va en cos de camisa blanca, calçons 
grisos, curts fins als genolls, calces color de rosa i espardenyes blanques catalanes; damunt les espatles una 
gran capa color de rosa fermada al coll amb cintes i al cap una gorra de les anomenades de plat del mateix 
color de la capa, la que vol representar l’aurèola del benaventurat. En la mà dreta porta una creu amb una 
bandereta vermella.

Començat l’Ofici, Sant Joan, s’asseu damunt l’altar a la part de l’Evangeli; però quant comença l’Oferta, un 
tercet de violí, guitarra i flabiol romp a tocar una tonada alegríssima (anomenada la tonada de Sant Joan) i tot 
el temps de l’Oferta, a compàs amb aquesta música tan típica. Sant Joan balla ben falaguer amb la mà esquerra 
al costat i alçant la bandera en la dreta, anant i venint de part a part del presbiteri per davant l’altar, i a vegades 
mentre van a l’oferta les dones, balla també pel passadís central de l’església, mentre es reparteix als feels un 
ramellet de flors.

La música, el ball i les flors dins la blanca església emmurtada, formen un conjunt de gran colorit i alegria. Aca-
bada l’oferta cessa la música; “Sant Joan” torna al seu lloc, però acabat l’Ofici, surt de l’església acompanyat 
dels sonadors i obrers; aquests amb una bona palangana, i van a captar pel poble. Sant Joan balla una esto-
na davant el portal de cada casa el mateix ball que ballava a l’església i acabada la volta se sol fer l’acabatall a 
la Vicaria amb un refresc. El capvespre, els obrers organitzen un ball de mateixes, copeos i jotes, al carrer, en el 
qual no pren part “Sant Joan”, però sí molt de jovent carrioner que no es ret ni s’atura de ballar fins a mitjanit.

Tots els doblers que al ball es recapten van al fons de l’Obreria.

Si demanau quants d’anys fa que “ballen Sant Joan” ni tan sols els carrioners més vells ho saben. Contesten 
que fa més de quaranta anys i que segurament el costum ve de Sant Llorenç on també el ballen.

Quant al significat d’aquest ball diuen alguns que representa l’alegria que tengué Sant Joan quan María Santís-
sima va anar a visitar Santa Elisabet; altres diuen que el ballen perquè el sol, un tal dia, quan surt balla.

NOTA. Enguany no l’han ballat, per això ho escric abans que se’n perdi el costum (juliol de 1923)

Article publicat a: Tresor dels avis, setembre i octubre de 1923, pàgs. 77-78.
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4. Per què ballam sant Joan (I)
Tomeu Massanet i Rafel Umbert 

Tomeu, d’on va venir el teu interès cap a aquesta festa?
L’any 70 va formar-se el Club Card i una de les seves seccions fou “Card en Festa”, que començà a funcionar 
l’any 1974. Érem un grup de gent amb inquietuds per les tradicions que havien quedat apagades des dels 
anys de l’enfrontament civil de 1936 i que no se seguiren durant el règim anterior a la democràcia; entre elles, 
els balls de pagès, el fogueró de l’església per Sant Sebastià i sant Joan Pelut. Jo era un més del grup i vaig 
organitzar una mica els diferents elements necessaris per reprendre aquesta tradició.

Per què decidíreu posar novament en marxa aquesta tradició?
Va ser, com t’he explicat, perquè hi havia un grup de gent interessada en el tema i especialment don Joan 
Rosselló, qui va ser rector de la parròquia durant aquells anys. Va tenir la iniciativa de fer una recerca acurada 
a l’Arxiu Parroquial per veure si hi havia alguna descripció o document que aportàs informació sobre com 
devia ser la festa; però, segons pareix, no va trobar res.

Quin criteri vàreu prendre a l’hora de posa-la en marxa?
Ens vàrem basar en el que ens va explicar la gent.

Quina gent?
Catalina Capó, coneguda com a sor Catalina del Camí. Era una monja que havia estat de jove a Sant Llorenç 
i que ens va descriure amb tot detall com era la vestimenta que duia la persona que representava sant Joan. 
A part hi ha també la descripció que se’n fa a la novel·la Flor de card.

Llorenç Ladària Andreu, conegut com l’amo en Llorenç Borges, ens mostrà la música. Ell mateix havia acom-
panyat el ball de sant Joan sonant el violí.

Andreu Bauçà, Fil, ens ensenyà els punts per ballar la música. Segons ell mateix ens digué, havia ballat un 
any quan era jovençà (devia tenir 16 o 17 anys), però sols va ser una vegada.

Vàrem demanar a molta gent major, per veure si podíem recollir més detalls, però la gent bàsicament recor-
dava que sant Joan ballava dins l’església i amb els dimonis, poca cosa més.

Demanàrem a la família del rector Joan Galmés, que s’encarregaven de l’església, però tampoc no ens en 
pogueren donar més detalls.

Com reprenguéreu la tradició?
Sortírem novament a ballar per Sant Joan a l’església i al Lloc Sagrat l’any 80, una vegada lligat tot el que 
hem comentat fins ara.

Entrevista publicada a: Flor de card, abril 2004, núm. 314, pàg. 7.
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L’any 1980
Sant Joan: Toni Santandreu, Paler.

Sonadors: l’amo en Toni Fai amb el guitarró i en Pep de Son Berga amb la guitarra; Toni Busquets, Orell, 
amb el llaüt i Joan Adrover, Verrató, amb el violí.

Els dimonis: Tomeu Pascual, Fosser, i Miquel de sa Murtera.

Es va ballar l’oferta dins l’església, es va sortir ballant fins al portal, i es feu un ball al Lloc Sagrat.

Els anys 1981 i 1982 es va fer bàsicament el mateix, però en Joan Ramis s’afegí als sonadors amb un flabiol. 
Aquests anys, sonadors, dimonis i Sant Joan, a més de dins l’església, anaren a sonar davant tots els bars.

Tenc un molt bon record de la il·lusió i esforç que va posar-hi tothom per ajudar a recuperar aquesta tradició 
i n’estic molt agraït. Des del 1983 se n’encarregarà el grup Card en Festa.

Tomeu, per què  ballam per Sant Joan?
Perquè hem volgut tornar a un costum antic arrelat entre la gent, una cosa popular i sentida.

Gràcies per aquesta estona... ho escriuré per no oblidar-me i si ho trobes demanaré a en Pep 
si té una mica d’espai a la revista perquè a més pugui saber el que m’expliques, qui hi estigui 
interessat.

Tomeu Massanet de ses Sitgetes
Rafel Umbert de sa Fontpella 

Taller de sastre, 26 d’abril de 2004
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5. Per què ballam sant Joan (II) 
Gabriel Nicolau, Pep Jaume i Rafel Umbert

Després dels tres primers anys de represa de la sortida a ballar de sant Joan Pelut, l’agrupació Card en 
Festa s’encarregà de cercar els sonadors i balladors necessaris per seguir amb la tradició.

Des de l’any 1983 i fins l’any 2000
Foren fidels a la cita com a sonadors l’amo Antoni Orell, que sonava la bandúrria, en Pep de Son Berga, 
que sonava la guitarra, i n’Antoni Fai, que sonava el pandero. En alguna ocasió amb alguna altra perso-
na que s’ajuntava per sonar junts aquest dia.

Sant Joan va canviar diverses vegades de persona que el representava: Toni Santandreu, Paler, va ballar 
fins que, per motius de salut, el rellevà Antoni Nadal, Artaner, que va ballar l’any 1988. L’any que va 
venir després, el rector Joan Font, convidà en Gabriel Nicolau a representar la figura i el ball de sant Joan 
Pelut, qui va aprendre el ball del seu antecessor, i enguany farà 15 anys que ho balla. Tots ells han ballat 
amb la mateixa indumentària, que havia confeccionat Tomeu Massanet.

Durant aquests anys la sortida de sant Joan es limitava a ballar l’ofrena dins l’església i algun any va 
fer-se un ball al Lloc Sagrat. Hi va haver dos anys que per falta de músics a darrera hora no fou possible 
veure ballar sant Joan Pelut. Els dimonis han acompanyat la sortida de sant Joan pel poble de forma 
intermitent.

La reincorporació de la figura dels dimonis de l’església
Des que Miquel Torrens i Tomeu Pascual deixaren de ser els dimonis de l’església, tampoc no acompa- 
nyaren la sortida de sant Joan Pelut.

Va ser l’any 1997 que s’incorporaren novament els dos dimonis de l’església, representats per Tomeu 
Torrens i Pep Jaume Umbert. Des d’aquest any, sant Joan Pelut a més del ball de l’ofrena dins l’església, 
ha sortit a ballar al Lloc Sagrat en acabar la missa del dia 24 de juny, acompanyat dels dos dimonis.

Els darrers anys 2001-2003
Desgraciadament el temps no s’atura i la melodia que interpretaven l’amo Antoni Orell i en Pep de son 
Berga ha anat desapareixent amb ells.

L’agrupació Tramudança ha recollit i recreat de forma excel·lent al seu disc No dona gran cosa més 
l’agre de la terra, editat l’any 2001, la melodia i cançons que es cantaven envoltant la figura de sant 
Joan Pelut.

Entrevista publicada a: Flor de card, maig 2004, núm. 315, pàg. 25.
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Ja arribant al solstici d’estiu de l’any 2001, davant la falta de sonadors, Pep Jaume  —que feia de dimo-
ni— decidí cercar i pogué trobar nous sonadors a Sant Llorenç. Xisco Tous, amb la guitarra, i Javier Leal 
amb el flabiol, han posat la música els últims 3 anys acompanyats per Llorenç Ferrer l’any 2002, Antoni 
Genovart l’any 2003 i alguns alumnes del Centre Musical l’any 2001.

Des de l’any 2002, després del ball de l’ofrena dins l’església i el ball al Lloc Sagrat, sonadors, sant Joan 
Pelut i els dimonis han fet un recorregut aleatori per alguns carrers de dins el poble de Sant Llorenç, i 
s’han aturat a ballar davant les cases dels Joans i Joanes que així ho han volgut.

L’any 2002, després de sortir de l’església i recórrer els carrers de la Mar, Pou, Sant Llorenç, Nou i Rector 
Pasqual, va haver-hi un refresc oferit de forma totalment desinteressada per veïns del poble, membres 
de l’Associació de persones majors i persones properes a la parròquia.

L’any 2003 el recorregut va fer-se pels carrers Verge Trobada, Soler, Creu i Rector Pasqual.

Pep, per què ballam sant Joan?
Principalment perquè ens agrada i perquè ja que hem recuperat els dimonis de l’església a Sant Antoni, 
també és bo que puguin ballar per Sant Joan.

Biel, per què ballam sant Joan?
Per seguir un costum, per fer festa i alegrar l’esperit, i sobretot perquè ens agrada.

  I 155Apèndix   

Nota del coordinador: En el capítol III, en la nota núm.14, en Rafel Duran comenta dues errades que ha detectat en 
aquesta entrevista: «el rector Joan Font no va convidar l’any 1989 Biel Nicolau a ballar sant Joan Pelut ja que en Biel va 
començar a ballar l’any 1995. En Pep Gall i el seu cosí Tolo començaren a ballar el 1996 i no el 1997 ja que la revista Flor 
de card no comenta cap absència dels dimonis en la festa i en canvi parla amb ironia com el 1996 tornaren a repartir 
caramels». 
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6. Sant Joan Pelut: La música
Rafel Umbert

Existeixen actualment dos enregistraments de la música que acompanyava la dansa de sant Joan Pelut 
a Sant Llorenç des Cardassar.

La primera gravació és del grup Sis Som i va editar-se al disc Tonades i música del Llevant, homenatge 
a l’amo en Toni Bonet, Fai, l’any 1982. Els instruments usats en aquesta ocasió són el violí, mandolina, 
llaüt, guitarra i guitarró.

Per a aquest enregistrament s’aprofitaren les notes que havia transcrit al paper en Joan Ramis, segons 
ho havia sentit sonar a l’amo en Toni Bonet, Fai, en Pep Jaume, de son Berga, i l’amo en Toni Orell.

No és fins una vintena d’anys més tard que trobam el segon enregistrament de la peça al disc No dona 
gran cosa més l’agre de la terra, del grup Tramudança (2001). Per a aquesta ocasió, a més de la 
interpretació que se’n feu al disc Tonades i música del Llevant, s’ha utilitzat com a base la melodia que 
l’amo en Llorenç Borges mostrà quan tenia ja noranta anys a na Joana Domenge i n’Eugeni Canyelles, 
amb el seu violí.

N’Eugeni i na Joana, juntament amb altres membres del grup Tramudança, feren els arranjaments ne-
cessaris i a més recolliren algunes teringues de cançons que la gent recordava del dia de la festa de sant 
Joan. Aquesta peça, que permet ser ballada, ha estat part del repertori de moltes actuacions del grup 
Tramudança a la plaça, especialment per obrir el ball, ja que la seva composició és semblant a la de la 
jota (cobla-tornada).

Eugeni, tu que has treballat amb els dos enregistraments de la música de sant Joan Pelut i  
que a més ets un gran coneixedor de la cultura popular, sobretot de tot el que es refereix 
a la música de ball de Mallorca, què ens en pots dir d’aquesta peça?

Bàsicament que és una peça molt senzilla, semblant a una jota composta per dues frases que es repe-
teixen i es tanquen amb una coda final.

A més de treballar als enregistraments, has fet una tasca important de recerca històrica. 
Tens alguna teoria sobre l’origen d’aquesta música?

No, no hi ha cap testimoni clar que indiqui d’on prové aquesta música. A Mallorca hi ha moltes músiques 
que acompanyen danses rituals sobre les quals no s’ha investigat. Una de les possibilitats és que el que 

Entrevista publicada a: Flor de card, maig 2005, núm. 326, pàg. 13.
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coneixem avui dia com a la música de sant Joan sigui una part del que fou al seu origen, però no hi ha 
res segur.

Quina és la instrumentació original?
No hem trobat cap document que en doni fe. Per tant, a l’hora de fer l’últim enregistrament al disc No 
dona gran cosa més l’agre de la terra hem decidit fer una versió fidel als testimonis que hem pogut 
trobar. Inclou la descripció instrumental que en fa Salvador Galmés a la seva novel·la Flor de card, in-
troduint el flabiol, la força de la melodia definida pel violí que ens ensenyà l’amo en Llorenç Borges, el 
llaüt per l’amo en Toni Orell i la guitarra i guitarró per l’amo en Toni Fai i en Pep de Son Berga.

Eugeni, moltes gràcies per l’estona.
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7. XXV Aniversari de la recuperació 
de la dansa de sant Joan Pelut 
Joana Domenge

Una de les manifestacions més característiques de la cultura popular mallorquina són els balls de figures, 
també anomenades danses rituals.

Curiosament, el nostre poble conserva una d’aquestes danses, el ball de sant Joan Pelut, del qual en-
guany es compleixen vint-i-cinc anys de la seva recuperació.

Darrerament en Rafel Umbert, en Pep Jaume i en Biel Nicolau són les persones que miren d’aplegar 
totes les notícies i informacions sobre aquesta dansa, per tal que cada any el dia 24 de juny tot surti el 
millor possible.
Segurament per la relació que vaig tenir amb el seu padrí i darrerament amb ell mateix, ja que ha agafat 
el seu relleu a les sonades de jotes i mateixes, em resulta fàcil implicar-me en totes aquelles manifesta-
cions comunitàries que ens endinsen en les arrels de la nostra cultura popular.

Davant la il·lusió de donar continuïtat a aquesta festa em va semblar oportú parlar-ne amb una persona 
que va tenir un paper decisiu en la recuperació: el rector Don Joan Rosselló Vaquer, home entusiasmat de 
les nostres tradicions, i que juntament amb altres persones que l’ajudaren a recuperar la figura d’aques-
ta dansa, i que tal vegada en fou l’ànima per ésser de Felanitx  —un dels altres pobles que conserven 
aquesta dansa— va tenir un especial interès que Sant Llorenç la recuperàs.

L’admiració de Don Joan per Salvador Galmés va poder ser-ne un altre motiu, ja que a la novel·la Flor 
de card hi ha una descripció de com es ballava sant Joan Pelut antany.

Però no es tracta de cercar motius, sinó de donar-li les gràcies per la dedicació i l’esforç de revitalitzar 
aquesta dansa que només es conserva a tres pobles en tot Mallorca. M’agradaria dir a Don Joan que 
encara som deutors de la llavor que va sembrar entre nosaltres pel que fa a la cultura i a la llengua del 
país. Molt amablement ell ha volgut contestar aquesta entrevista on-line que hem pogut fer gràcies a 
les noves tecnologies que acurcen distàncies.

Ens podríeu contar com duguéreu a terme la recuperació de la dansa de Sant Joan?
Per ventura aquesta recuperació va néixer del corquet que sempre m’ha rosegat envers l’estimació de 
les coses nostres i que, d’una manera o altra, conformen la nostra identitat i ens han fet així com som. 
Vàrem recuperar aquesta dansa de sant Joan Pelut perquè a Sant Llorenç, altre temps, es ballava, com 
podem veure llegint els capítols V i VI (Quart creixent i Ple) de la contarella Flor de card de Mn. Sal-

Entrevista publicada a: Flor de card, maig 2005, núm. 326, pàgs. 14-15.
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vador Galmés. Si a Sant Llorenç no s’hagués ballat mai, no l’haguéssim recuperada perquè hauria estat 
un anacronisme estantís.

Qui vos va ajudar en aquesta recuperació?
Si la memòria no em falla, jo diria que una de les persones que més va ajudar a aquesta recuperació 
va esser en Tomeu Massanet, de ses Sitgetes, que també va cosir el vestit, segons el descriu el capellà 
Capirró a la contarella suara citada. Sense oblidar tota l’altra gent que va col·laborar de bona gana, 
començant per en Toni Paler, que era el ballador, seguint pels dos dimonis en Tomeu Fosser i en Miquel 
de sa Murtera, i acabant amb els sonadors: l’amo en Toni Fai, Pep de son Berga, en Toni Orell i en Joan 
Verrató; tal volta hi hagués altra gent implicada, però no ho record.

D’on traguéreu la música?
El qui va proporcionar la música fou en Xisco Punta, que era un dels darrers que l’havien sonada, però 
només se’n va recordar d’un fragment. Una altra persona que també l’havia sonada era l’amo en Llorenç 
Borges. Ells la mostraren als sonadors que ja he anomenat.

I el ball?
El ball el va ensenyar l’amo Andreu Fil, que vivia per “Corea”.

Vàreu trobar l’antiga indumentària?
Com ja t’he dit més amunt, el vestit el va cosir en Tomeu de ses Sitgetes, inspirat en la descripció que 
en fa Mn. Galmés a Flor de card. I el capell el feren dues monges, sor Catalina del Camí, que se’n 
recordava de com era, ja que ella va estar al convent de Sant Llorenç dues vegades.

Sabeu més o manco quan es va ballar per darrera vegada abans de la seva recuperació?
No ho sé; crec que el darrer que el va ballar és el mateix que ara el va ensenyar. Segons els seus càlculs 
feia trenta-tres anys que no l’havien ballat.

Es va trobar algun document a l’Arxiu Parroquial sobre aquesta dansa?
No record que n’hi hagi cap, ni que en cercàssim cap, i per tant no en trobàrem cap.

Es pot relacionar aquesta dansa amb el solstici d’estiu i amb algun cicle de la vida agrària?
Aquesta pregunta l’hauria de respondre qualcú entès en la matèria. Jo només som un simple afeccionat. 
Però amb tot i això, et contestaria afirmativament. Sabem que hi ha —o hi havia— moltes celebracions 
populars entorn de la festa de Sant Joan. Per això es pot llegir, per exemple, qualsevol costumari.

Sant Joan ballant pot estar relacionat amb l’afirmació de l’evangeli de Lluc (I, 44) quan descriu la visita 
de la Mare de Jesús a la seva cosina Elisabet, i aquesta s’exclama que “tot d’una que he sentit la veu 
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de la teva salutació, l’infantó ha botat de gaubança dins les meves entranyes”. Aquesta és l’opinió d’un 
amic meu, que el tenc per molt sabut.

Ens podríeu explicar quin significat té la figura del dimoni en aquesta dansa?
Segons aquest mateix amic, pot ser que la figura del dimoni sia més antiga que la dansa de sant Joan 
i que llavors s’hi afegís. Però són opinions ben discutibles i com dirien les Rondalles, “qui no ho creu, 
no peca”.

Coneixeu els altres pobles on es balla aquesta dansa?
Antany es ballava a diferents pobles, segons consta al Diccionari Català Valencià Balear. Actualment 
em pens que només es balla a Pollença el dia del Corpus; a Sant Llorenç i a Felanitx, el dia de Sant Joan.

A Sant Llorenç, sant Joan Pelut; a Felanitx, sant Joan Pelós; i a Pollença, sant Joan. Pensau 
que tots són iguals malgrat el nom que li dona cada poble?
Jo diria que sí.

I si voleu afegir alguna cosa...
No hi ha necessitat d’afegir res pus; si no és el desig que seguiu en la vostra tasca amb constància, 
paciència i bon humor. Molts d’anys!
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8. Carta tramesa als Joans 
i Joanes de Sant Llorenç

Sant Llorenç, 1 de juny de 2004

Benvolgut Joan/Joana,

Com deus saber, és costum que surti a ballar pels carrers de Sant Llorenç sant Joan Pelut, acompanyat 
pels dimonis i sonadors, el dia 24 de juny, dia de Sant Joan, després de la missa de les 20.30 h.

Enguany el recorregut serà de l’església baixant pel carrer major fins al c. de Gabriel Carrió, girant al c. 
del Clavell fins al c. de Sant Llorenç, per on baixarem fins al c. de la Sínia per tornar a pujar pel carrer 
Femenies fins a la plaça de l’església.

Si sou Joan o Joana, i residiu dins el recorregut descrit, ens agradaria passar per ca vostra a oferir-vos 
aquest ball per Sant Joan, per donar-vos els molts d’anys i fer una mica de festa.

Per confirmar que va bé que ens aturem a fer un ball a ca vostra dia 24 de juny en acabar la missa a par-
tir de les 21.15 h, o si voleu més informació podeu telefonar o anar a Ca s’escaleta (tel. 971 569 549), 
demanar per Francisca Ramon i apuntar-vos a la llista que ella té. Hi ha temps fins al dilluns 21 de juny.

Molts d’anys!

Ho organitza i col·laboren:

Grup d’amics i sonadors de la festa de sant Joan
Delegació de Cultura de Sant Llorenç des Cardassar
Parròquia de Sant Llorenç des Cardassar
Majors i particulars, amics de la festa de sant Joan
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9. Cartells de la festa 

Selecció de quatre cartells al voltant de la festa
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10. Sant Joan Pelut a l’escola
Rafel Umbert

Els escolars de Sant Llorenç han conegut ben de prop la dansa de sant Joan Pelut.

Els dies 10, 11 i 12 d’abril dins la Setmana Cultural organitzada pel CPC Mestre Guillem Galmés tengué 
lloc el taller sobre la dansa de sant Joan Pelut per als alumnes de Primària i part dels d’Infantil del centre.

Els nins conegueren la història de sant Joan Pelut i gaudiren vestint-se, ballant la música que se sona a 
Sant Llorenç el dia 24 de juny i refrescant antigues teringues de cançons del dia de la festa de sant Joan.

Les activitats
Tota una sèrie d’activitats relacionades amb la dansa van anar a càrrec de Jaume Obrador, persona que 
ha representat sant Joan Pelós a Felanitx, que pronuncià una conferència sobre la dansa l’any 2005 a la 
Biblioteca de Sant Llorenç, i que és bon coneixedor de les danses rituals de Mallorca.

Les activitats foren molt diverses:

- Després d’una introducció històrica sobre la persona de sant Joan Baptista es va seguir amb l’expli- 
  cació de l’origen de la celebració de la dansa.
- Amb l’ajuda d’uns panells i fotografies de la dansa, es va comentar com ha estat sant Joan Pelut els  
  darrers anys a Sant Llorenç.
- Es va projectar una gravació en DVD d’una de les sortides de sant Joan, sonadors i dimonis el dia    
  24 de juny.
- Els nins varen aprendre les teringues de cançons que es cantaven el dia de la festa: 

Sant Joan pelut
carregat de banyes,
amb unes castanyes
fa tu ru ru rut.

Sant Joan pelós
va vestit de seda,
amb una candela;
agenollem-nos.

Article publicat a: Flor de card, abril 2006, núm. 336, pàg. 4.
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- Els nins aprengueren el ritme i els passos bàsics de la dansa.
- El que més els engrescà fou vestir-se de dimonis i de sant Joan Pelut. Els escollits es col·locaren les  
  vestimentes típiques de la dansa i ballaren envoltats dels altres companys que seguien ballant el so   
  de la música.
- Als més petits se’ls introduí a la figura de sant Joan amb una contarella-rondalla preparada expres-     
  sament per a l’ocasió, basada en la història bíblica de sant Joan, entretinguda i pedagògica al mateix  
  temps, per tal d’engrescar-los; veient l’atenció amb què escoltaven sembla que va aconseguir-se.

Per altra banda, als petits també se’ls preparà un taller de caretes de dimonis de sant Joan, que són els 
dimonis antics de Sant Llorenç, propietat de l’església.

Què en sabien els nins?
Alguns d’ells, encara que pocs, coneixien la sortida de sant Joan el dia 24 de juny, especialment perquè 
sant Joan havia visitat la casa d’algun familiar seu. Uns altres havien vist ballar sant Joan Pelut a la 
plaça. Molts altres no en sabien res i era la primera vegada que podien conèixer-lo de prop, des de la 
seva vida, passant per totes les creences i llegendes sobre ell i fins a la representació que se’n fa a Sant 
Llorenç amb la dansa de sant Joan Pelut.

Gairebé tots ens han respost que el que més els agrada és el moment de la dansa, tant quan sant Joan 
balla el dia de la festa com quan l’hem practicada a l’escola.

També hi ha hagut qui s’ha fixat en detalls de la vida de sant Joan Baptista, com en Tomàs Bauzà, de 
2n de Primària, i en Toni Adrover, de 4t de Primària, que ens diuen que els ha cridat l’atenció la història 
dels pares de sant Joan, que no podien tenir fills. En Martí J. Bauzà, també de 4t de Primària, a més hi 
afegeix que l’ha estranyat molt del que s’alimentava sant Joan. Altres alumnes de 2n de Primària, com 
na Neus Riera o en Dani, el que més els ha agradat ha estat la música. En Pere Nebot ens diu que el 
millor ha estat el vídeo sobre la festa que hem vist. En Sergi i en Toni Gomila, que s’han vestit de dimonis 
de sant Joan, n’han gaudit i ho repetirien... i així, un sens fi de sensacions d’una estona que dedicàrem 
a la memòria i al futur d’una dansa ritual que conservam a Sant Llorenç: sant Joan Pelut.
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11. Text publicat al suplement “Diari de l’escola” 
del Diario de Mallorca 

El Col·legi Públic Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar va dur a terme, els dies 10, 11 i 
12 d’abril una activitat per fer conèixer la dansa ritual pròpia de Sant Llorenç, sant Joan Pelut.

Sant Joan Pelut
Emmarcada dins el programa de la Setmana Cultural del curs 2005-06, estava adreçada a l’alumnat 
d’educació Infantil i Primària i fou subvencionada per l’Ajuntament de la localitat. Es desenvolupà en 
una sèrie de sessions en les quals es treballà mitjançant audiovisuals, fotografies i altre material que 
mostra la festa, els jocs, les cançons que acompanyaven aquesta dansa, per així, finalment aprendre a 
ballar-la.
Es pretenia recuperar algunes tradicions de la cultura popular, motivar els alumnes a la recerca de 
cançons relacionades amb les danses, conèixer i valorar les danses rituals del municipi i valorar les dan-
ses rituals dins l’entorn d’una nova societat.

La dansa
Per la festa de Sant Joan de l’any 1980, va tornar a sortir a ballar sant Joan Pelut. Feia trenta anys que 
no ballava. Una característica de sant Joan de Sant Llorenç és que balla acompanyat de dos dimonis. 
Mossèn Salvador Galmés el descriu en el seu llibre Flor de card com un costum antic de principis del 
segle XX.

Un dansaire, acompanyat de dos dimonis, surt a ballar enmig de la gent el 24 de juny, dia de Sant Joan, 
acompanyat de violí, guitarra, guitarró, llaüt i flauta camperola.

La dansa de sant Joan Pelós es balla a Catalunya, Pollença, Ciutadella, Sant Llorenç... Sant Joan Pelut no 
es vesteix igual a tots els llocs on es celebra la festa. La indumentària bàsica està formada per calçons 
verds, una capa vermella, uns picarols per les cames, un barret pla i vermell amb una cinta blanca, i du 
un penó vermell.

El Ball de sant Joan Pelut es fa cantant la cançó de sant Joan:

Sant Joan pelut
carregat de banyes,
amb unes castanyes

fa tu tu tururú.

S.a.: Diario de Mallorca, any XXI (núm. 745), 17 de maig de 2006.
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Després de sentir això es va començant amb el peu esquerre pegant una coça cap endavant i després, 
amb el dret cap endavant. Quan s’ha fet un parell de vegades, es canvia la trajectòria i, en lloc de cami-
nar cap endavant, es fa cap endarrere i, després, un altre pic cap endavant.

Sant Joan
Conta la història que el pare de Joan nomia Zacaries i la mare Isabel. El pare es va quedar mut perquè 
no creia que poguessin tenir un fill, però tornà a recuperar la veu quan posaren al seu fill el nom de Joan.

Quan Joan va ser gran, se’n va anar a viure al desert on menjava llagosts i mel boscana i es vestia amb 
pells d’animals. També es va dedicar a batiar en el riu Jordà, però un dia el rei Herodes el va fer empre-
sonar. A una festa del palau, la fillastra del rei va ballar molt bé i, de content que estava, Herodes li va 
prometre que li donaria tot el que volgués. Ella li va demanar el cap de Joan dins una palangana.

CP Mestre Guillem Galmés

A http://www.tourism-mallorca.com/llorencins/07festes/08sJoan.htm  
es pot llegir la informació següent:

Dia 24 de juny és la festivitat de sant Joan. A Sant Llorenç es balla la dansa de sant Joan Pelut, una 
dansa d’origen desconegut. En molts altres indrets de Mallorca sant Joan Pelós surt a la processó del 
Corpus (sant Joan Evangelista, vinculat a la iconografia de l’àguila). El personatge llorencí, però, sembla 
rememorar més aviat la figura de sant Joan Baptista, que predicava pel desert. La dansa es realitza al so 
d’una melodia pròpia interpretada per guitarró i un flabiol.

El ball és simple i rítmic. Primerament s’interpreta dins l’església en el moment de l’ofertori i una vegada 
acabada la missa el sant surt a ballar al carrer acompanyat dels dimonis. Sant Joan va calçat amb unes 
espardenyes d’espart blanques lligades amb unes cintes vermelles a unes calces blanques. Vesteix capa 
vermella amb cascavells i porta capell. A la mà subjecta una vara i una bandereta. 
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12. Proposta didàctica
Jaume Obrador 
Proposta didàctica realitzada per Jaume Obrador, i treballada amb l’alumnat de l’escola de Sant Llorenç.

  I 167Apèndix   



168 168



  I 169  I 169Apèndix   



170 170



  I 171  I 171Apèndix   



172 172



  I 173  I 173Apèndix   



174

13. Proposta d’estatuts de l’Associació Cultural 
“Amics de la dansa de sant Joan Pelut”  

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1. Amb la denominació d’AMICS DE LA DANSA DE SANT JOAN PELUT es constitueix  
l’associació cultural, que regularà les seves activitats i els seus estatuts.

Article 2. Els fins de l’associació són:
1. Organitzar la dansa de sant Joan Pelut al nucli de població de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca).
2. Definir i redactar els punts bàsics de la festa. Acceptar o refusar canvis i innovacions.
3. Anualment definir, pressupostar i prioritzar les necessitats per a la millora de la festa.
4. Donar entrada i sortida a nous membres a l’assemblea general de socis.
5. Deixar constància escrita de cada sortida anual de la dansa de sant Joan Pelut.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. El domicili de l’associació s’estableix al ________________

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4. Poden formar part de l’associació totes les persones que ho desitgin. Han de fer-ho 
saber als components de la Junta i es decidirà la seva admissió formal a l’assemblea general. 

Article 5. Són drets i deures dels membres de l’associació:
1. Assistir i ser part amb veu i vot a les reunions de l’assemblea.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas i exposar a Junta tot el que considerin que pugui 
    contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització del objectius socials bàsics.
4. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
5. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
6. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’assemblea.

Capítol III. L’assemblea i la Junta directiva

Article 6. L’assemblea general està formada per tots els socis, vocals i institucions implicades 
en la dansa i festa de sant Joan Pelut, té les facultats següents:
a) Modificar els estatus.
b) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals presentats per la junta, i també adoptar els acords    
    per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta.

Nota del coordinador: existeixen diversos esborranys d’estatuts (de més incipients i de més madurs). Transcrivim aquí el 
que sembla més definitiu, tot i que és evident que no n’és una versió definitiva (p.e. del capítol III dels estatuts es passa al 
capítol V, probablement per error).
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c)  Acordar la dissolució de l’associació.
d) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
e) Conèixer i decidir sobre les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes 
   d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
f) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.  
   La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les 
   atribucions de la Junta. Són causes per ser donat de baixa de l’associació per la Junta: que ho decideixi la   
   persona interessada, que ha de comunicar a l’assemblea. No complir les obligacions estatutàries.
g) L’assemblea es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i serà vàlida amb un número de 
   membres de la meitat més u dels components, dins el mes de juliol. En les reunions de la Junta, correspon 
   un vot a cada membre de l’associació. En cas d’empat el vot del president valdrà doble.

Article 7. La junta directiva
a) Es reunirà dos cops l’any:
    Es reunirà dins el mes de juliol coincidint amb l’assemblea general per avaluar com ha anat la sortida de l’any  
    present i aprovar les propostes que es creguin oportunes.
    Es reunirà dins el mes d’abril per tancar les propostes fetes al juliol i posar en marxa la propera sortida de juny.
b) La junta es renovarà cada 2 anys a l’assemblea general.
c) Qui forma la junta?

El president: el president serà elegit per l’assemblea d’entre els vocals. Tendrà les funcions de representar l’asso-
ciació, convocar i dirigir les reunions, emetre vot de qualitat en casos d’empat, visar actes de reunions, atribucions 
restants que li siguin encomanades; serà substituït en cas d’absència pel vocal de més edat.
Els vocals: poden ser un o dos per a cada una de les funcions establertes. En conjunt formaran la Junta i decidiran 
per una majoria de 2/3 qualsevol qüestió referent a la festa. Cada vocal s’encarregarà de tenir un substitut per 
quan ell no pugui encarregar-se de la seva tasca:

- De la parròquia, representarà els interessos, necessitats i les inquietuds d’aquesta i serà l’interlocutor amb 
els membres d’aquest col·lectiu. Feines concretes: ornamentar l’entrada amb el fasser. Notificar dates, hores, 
recorregut, etc. a la parròquia. Donar difusió de la festa entre aquest col·lectiu.
- Dels balladors, representarà els interessos, necessitats i les inquietuds d’aquests i serà l’interlocutor amb 
els membres d’aquest col·lectiu (sant Joan i dos dimonis). Feines concretes: acordar i realitzar assajos. Tenir 
com a mínim un substitut de cada una de les figures que formen la dansa. Notificar dates, hores, recorregut, 
etc. als altres balladors.
- Dels sonadors, representarà els interessos, necessitats i les inquietuds d’aquests i serà l’interlocutor amb 
ells. Feines concretes: acordar i realitzar assajos, tenir com a mínim un substitut per a cada instrument. 
Notificar-los dates, hores, recorregut, etc.
- De l’acompanyada, representarà els interessos, necessitats i les inquietuds d’aquests i serà l’interlocutor 
amb ells. Feines concretes: acordar i realitzar assajos, tenir com a mínim un substitut per a cada instrument. 
Notificar-los dates, hores, recorregut, etc.
- El secretari, deixar constància escrita de les reunions a un llibre d’actes, fer la crònica anual de l’execució 
el dia de la dansa. Donar l’ordre a l’enviament de les cartes que obren el termini per apuntar-se a la dotzena.
- El tresorer, controlar els fons econòmics de l’associació. Realitzar material gràfic o altre per a difusió de la 
festa si cal.
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Capítol V. El règim econòmic

Article 8. Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de les subvencions oficials o particulars i altres ingressos que 
puguin obtenir-se.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb la firma del tresorer i la del president.

Capítol VI. La dissolució

Article 9. L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’assemblea.
Un cop acordada la dissolució, la Junta ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels 
béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. El romanent 
net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, 
en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor dels objectius de 
l’associació.

Sant Llorenç, a…

Signatures de tots els socis fundadors
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14. Esborrany de l’acta fundacional  

Acta fundacional a l’associació cultural “AMICS DE LA DANSA DE SANT JOAN PELUT”.

Sant Llorenç des Cardassar, dia ______ de _________ 2006

Es reuneixen les persones següents, totes majors d’edat:

Sr. Àngel Reigadas en representació de la parròquia de Sant Llorenç des Cardassar, DNI o NIF _________
amb domicili a _________

Sra. Dolors Sánchez Márquez, en representació de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, 
DNI o NIF _________ amb domicili a __________

Sr. Gabriel Nicolau amb DNI _________  domiciliat a ___________
Sr. Rafael Umbert amb DNI _________
Sra. Constança Pont
Sra. Joana Domenge
Sr. Pep Galmés
Sr. Jeroni Roig
Sra. Sebastiana Bonet
Sr. Miquel Jordi Girart

Acords:

1. Es constitueix l’entitat denominada associació cultural “AMICS DE LA DANSA DE SANT JOAN PELUT “.

2. S’aproven els estatuts pels quals s’ha de regir dita associació.

3. S’elegeix la Junta directiva amb la composició següent:

President: Sr. Gabriel Nicolau
Tresorer: Sr. Miquel J. Girart
Secretari: Sr. Rafael Umbert
Vocal de la parròquia: Sr. Tomeu Massanet
Vocals dels balladors: Sr. Pep Galmés i Sr. Jeroni Roig
Vocal dels sonadors: Sra. Joana Domenge
Vocals de l’acompanyada: Sra. Constança Pont i Sra. Sebastiana Bonet

Signatures,
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15. Glosa
Gabriel Nicolau
 
Avui fa vint-i-cinc anys
que per primera vegada
sant Joan Pelut ballava
an es poble de Sant Llorenç.
Per a mi és tot un honor,
un honor i un gran orgull,
representar es personatge
sense cap altre avantatge
fer-ho tot pel vostre amor,
al nostre poble estimat,
un poble on s’alegria
i es sentit de germanor
han de ser de lo millor,
es bon pa de cada dia.
Biel Nicolau, es meu nom,

i som de nissaga d’Artà,
amic de tots i de tothom,
net d’un il·lustre dimoni,
que, amb permís de Sant Antoni,
des del cel em deu mirar.
Potser amb una llagrimeta
i amb so cor damunt sa mà
a ell vull recordar perquè
va ser un gran dimoni.
Ses gràcies jo vull donar
a tots vosaltres, bona gent;
i un fort aplaudiment.
Salut i fins l’any que ve;
molts d’anys i salut,
i Visca sant Joan Pelut.
 

Nota del coordinador: Gabriel Nicolau, ballador de sant Joan Pelut, va llegir la glosa que s’inclou en aquest apèndix, de la qual 
és autor, dins l’església de Sant Llorenç el 24 de juny de 2020, dia de la festa de Sant Joan.
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16. Vídeos de la festa de sant Joan Pelut

A través d’aquests codis QR es pot accedir a diferents vídeos de la festa de sant Joan Pelut.

Vídeo de sant Joan Pelut 
de 2014
Autor: IB3 TV

Vídeo de sant Joan Pelut 
de 2017
Autor: Serafí Lliteres

Vídeo de sant Joan Pelut 
de 2020
Autor: Serafí Lliteres
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Albert Carvajal Mesquida
Joan Domenge Mesquida 
Joana Domenge Mesquida
Rafel Duran Domenge 
Antoni Gomila Grimalt

Coordinador: 
Pere J. Santandreu Brunet

La festa de sant Joan Pelut a Sant Llorenç des Cardassar analitza els orígens, la 
difusió per alguns pobles de Mallorca, l’evolució històrica i l’actualitat del ball 
de sant Joan Pelut, a partir de la recerca d’Albert Carvajal i Antoni Gomila. 

Aquesta antiga celebració, que té lloc cada any els dies 23 i 24 de juny 
 -revetla i dia del ball respectivament- a Sant Llorenç des Cardassar

(Mallorca), es va interrompre a mitjans de la dictadura franquista; 
es va recuperar l’any 1980; i en aquestes darreres quatre dèca-
des s’ha expandit i consolidat, tal com detalla Rafel Duran. 

Per altra banda, Joan Domenge estudia la indumentària del 
Baptista en les arts figuratives a Mallorca i la relació del 

sant Joan Pelut de Sant Llorenç amb la tradició ico-
nogràfica. A més a més, els participants expliquen 
les seves vivències de la festa, uns testimonis 

imprescindibles per refer-ne els darrers qua-
ranta anys. Finalment, el volum ofereix un 

bon apèndix documental, amb la músi-
ca i les cançons de sant Joan, amb 

textos des del 1923 fins a l’actua-
litat, amb extractes apareguts 
a la premsa local i insular, 

amb propostes didàcti-
ques, amb les inicia-

tives associatives, i 
amb accés a les 
xarxes socials.
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