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LA MÚSICA 

La música és l'art que s’expressa mitjançant la combinació de sons i silencis, d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia 

i el ritme. L'art de la generació, manipulació i combinació dels sons, produïts per veus humanes o per instruments, buscant 

la bellesa formal i/o de l'expressió d'emocions, o de complir certes funcions.  

Les seves manifestacions s'acostumen a sotmetre a dictats que tenen validesa dins d'un context cultural concret, tot i que, 

des del segle XVIII, s'ha dit sovint que la música és un llenguatge universal.  

A part de constituir l'essència de fenòmens ben vius dins la nostra cultura com són el concert i els enregistraments, la mú-

sica continua servint per una considerable varietat de funcions vinculades a rituals, la coordinació del moviment corporal, 

la comunicació, la socialització... a més de l'entreteniment o l'oci. 

El mot “música” prové directament del terme llatí musica que el pren del grec μουσική/mousiké (de les muses), adjectiu 

que dóna com a implícit el substantiu τέχνη/techne (art o tècnica), de manera que el conjunt seria l'art o la tècnica de les 

muses, una figura de la mitologia grega i romana. Originàriament, doncs, el mot no indicava cap art en particular sinó que 

es referia a totes les arts de les muses en general i a quelcom de perfecte i bell. 

LA NOTACIÓ 

La notació ha estat una forma de capturar la música en el temps, un recurs per lluitar contra la seva essència efímera. Tra-

dicionalment ha servit per la memorització i la transmissió de les intencions del compositor o recopilador —o font en ge-

neral— al intèrpret sense haver de recórrer a una comunicació directa. 

 

El fet de poder aprendre a sonar un instrument resulta més senzill si ja es tenen unes bases de lectura musical. Com més 

bones siguin aquestes bases, més senzill serà comprendre l’instrument i aprendre’n el seu ús. 

La lectura musical no és indispensable per sonar les xeremies, la tradició xeremiera ho deixa ben clar. Abans aquest instru-

ment s’aprenia i es sonava d’oïda. Encara que la possibilitat de poder llegir una partitura facilita molt repassar i estudiar les 

cançons o accedir a noves peces sense dependre de ningú, i  el fet de conèixer les bases del funcionament musical facilita 

poder sonar a dues o més veus. 

Una particularitat que tenen les xeremies és que sempre es toquen les cançons de memòria. Sobretot quan es sona al car-

rer. No hi ha faristols per als xeremiers, encara que sí que n’hi ha per a la tarota. Per això és primordial potenciar la memò-

ria musical, escoltar-se a un mateix, escoltar a la colla o als altres membres del grup, banda, o estol,  i també escoltar mol-

ta música, sobretot del món xeremier. 

L’oïda és primordial per sonar afinat, de fet, la fita més difícil per a un bon xeremier, i per a un bon taroter, és sonar ben 

afinat. Sobretot quan es sona en companyia d’altres instruments. 

El flabiol té una afinació més estable i, si el buf és suficient, no té aquest problema d’afinació. El problema del flabioler és 

que ha de mantenir un ritme constant amb el tamborí, evitant accelerar o retardar el ritme natural de la cançó. 

La colla de xeremiers sembla ser una de les agrupacions musicals més antigues que hi ha en vigència. Aquesta curiosa sim-

biosi musical ve de lluny. El fet de poder sonar en colla implica que els xeremiers han de tenir bastant seguretat amb ells 

mateixos i cercar l’afinació entre ambdós instruments. És un exercici musical molt gratificant, sobretot sonant al carrer. 

Sonar en banda, grup o estol (es pot anomenar com hom vulgui), és una bona forma de començar, sobretot al carrer. Nor-

malment implica moltes hores d’estudi i d’assaig, d’estar molt pendent de la resta dels músics, de saber escoltar l’afinació i 

el compàs per a poder integrar-se amb la resta del grup. És important saber aturar-se quan un s’equivoca i rectificar a 

temps.  

Realitzar una bona execució d’una peça, d’un cercaviles... o millor encara, de tot un concert, i veure i sentir el reconeixe-

ment del públic, compensa amb escreix l’esforç realitzat. Tot aquest esforç fet en comú, i un bon treball en conjunt, creen 

una agradable sensació de germanor entre el components del grup, és una sensació que val la pena viure i sentir. 

La música és el domini de l’home sobre el renou. Sonar desafinats o descompassats és fer renou. 
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INTRODUCCIÓ 

La Xeremia té un so molt fort i penetrant, i no es poden fer notes fluixes ni suaus, és propi 
d'un instrument fet per a sonar al carrer. A Mallorca, és sobretot un instrument popular, 
molt vinculat a la música que es fa a les festes dels pobles i amb un fort arrelament dins la 
cultura mallorquina. A la resta de les illes de l'arxipèlag balear no hi ha tradició d'aquest ins-
trument. 

La seva presència està totalment arrelada a dins les festes i dins els temps d'esbarjo d'arreu de tot Mallorca, fins al 
punt en que tots els mallorquins coincidim en dir: “El so de la xeremia fa festa!”, relacionant el so de les xeremies amb 
sentiments positius i d'alegria. Hi ha pocs llocs on la xeremia participi de cerimònies o processons tristes. En canvi als 
esdeveniments solemnes i, sobretot, als alegres hi sol ser habitual. Curiosament, es sol tenir la impressió de que el 
xeremier és una persona animada i divertida, amic de la gresca i la xerinola, la qual cosa no sempre és així. 

 

Origen i evolució de les cornamuses 

La invenció d'aquest instrument es perd a dins l'antigor de la història. Hi ha gravats de l'antic Egipte on es veuen mú-
sics sonant un instrument molt consemblant, però en una forma un tant rudimentària. Els romans ja empraven un 
instrument que es semblava a l'actual gaita anomenat “Tibia Utricularis”, que era l'instrument de la infanteria roma-
na, el qual estava format per dues caramelles afegides a una bufeta d'animal, a la qual se l'insuflava aire mitjançant un 
bufador. Sembla que l'antic emperador Neró no sonava una lira, sinó un “Utricularis”. Aquest instrument rudimentari 
anà evolucionant en el temps. A Europa no hi torna a haver referències fins al segle IX. 

Pareix que la gaita amb grall és una derivació de l'antiga “xirimia” (una mena de dolçaina): un sac al qual se li ha afegit 
una “xirima”. Ambdós instruments varen conviure durant molts anys sonant conjuntament. No se sap quan se l'hi afe-
gí el sac i la trompa, alguns historiadors asseguren que fou a les regions provençals on aparegueren per primera vega-
da durant l'alta Edat Mitja. La seva extensió a la resta del continent europeu, a les Illes Britàniques i al Magrib (al nord 
d'Àfrica), fou aparentment molt ràpida, propiciada pels joglars i els músics occitans. Encara què, no hi ha acord, entre 
els estudiosos del tema, sobre el moment en que les gaites aparegueren a dins el món cèltic de les cultures atlànti-
ques. Algunes estatuetes trobades a diferents jaciments arqueològics de l'època romana suggereixen que foren els 
romans qui introduïren la cornamusa a dins aquests pobles. A Irlanda no hi ha cap referència sobre la gaita fins ben 
entrada l'Edat Mitja. 

Segons les primeres notícies escrites sobre aquest instrument a Mallorca, sembla que arribà a l'illa de la mà de Jaume 
I el Conqueridor, encara què, tampoc es descarta la possibilitat de que els musulmans també utilitzessin algun instru-
ment semblant a la gaita. 

El flabiol de la colla de xeremiers és d'origen incert. Pareix ser que aquests flabiols per a una sola mà van aparèixer 
cap al segle XIII només a Europa i sobtadament. Gaudí de gran popularitat i la seva aparició va ser revolucionària pel 
fet que un sol executant pogués interpretar el ritme i la melodia al mateix temps, amb la mà esquerra un flabiol i amb 
la dreta la baqueta que percudeix en el tamborí, el qual, depenent de l'instrument que l'acompanya, penja amb una 
corretja en bandolera en el cas de flautes llargues (Chiflo, Pito, Txistu, Silbo, Chirula...) i de vegades del canell (flabiol 
eivissenc) o bé, com en el cas del flabiol mallorquí, entre el dit índex i el polze. 

Les xeremies mallorquines al llarg del temps no ha evolucionat gaire, encara es sembla molt al “sac” que sonava a les 
corts medievals dels castells mallorquins i catalans. 

 

HISTORIA DE LES XEREMIES 

 La Cobla 

Les Xeremies Mallorquines o Xeremia és un instrument que pertany al grup de vent-fusta, de la família de les Corna-
muses i és l'instrument que dóna nom a la colla de xeremiers (xeremier i flabioler). 

La colla de xeremiers a Mallorca formava part del grup de Ministrils, formació musical que pertanyia al Gran i General 
Consell, fins a la seva desaparició a principis del segle XX. Estava composta per: Vàries tarotes, trompa natural, saca-
butx, baixó, bombarda, flabiol i tamborí, i el sac de gemecs. 

UNA MICA D’HISTÒRIA 
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El ministril, també anomenat ministrer, fou inicialment sinònim de joglar, es a dir, fou un músic dedicat quasi per com-
plet a la interpretació, ja que el compositor de les peces era el trobador. Segons el diccionari Alcover-Moll un ministril 
o ministrer era l'executant o sonador d'un instrument musical. 

Cap al segle XVII, quan ingressen els Ministrils al servei de la Catedral, per un conveni amb el Gran i General Consell, 
(l'antic govern de l'illa de Mallorca), els xeremiers són apartats de la banda de ministrils i substituïts per l'òrgan en 
l'interior de l'església, i van continuar la seva tasca al marge de la nova visió culta dels seus antics col·laboradors.  

L'agrupació musical dels Ministrils de Cort fou recuperada recientment, conservant la seva antiga presència tan pel 
que fa a l'estil antic de la seva vestimenta com a la formació i el seu estil musical. 

De l'antic grup de Ministrils sortí la “cobla de tres quartans” (descrita anteriorment), i després de la desaparició de les 
tarotes i del sacabutx es quedà reduïda a una simple colla de músics, anomenada “mitja cobla”: un sac i un flabiol amb 
el tamborí, coneguda arreu de Mallorca amb el nom de “colla de xeremiers”, o dit vulgarment: “ses xeremies”, essent 
una de las formacions musicals, encara vives, més antigues de tot Europa.  

 

En mans dels pastors 

A partir d'aquest moment i fins als anys setanta del segle XX, els pastors van ser els hereus i guardians de la tradició 
de la cornamusa a Mallorca, per a bé i per a mal. Cal no oblidar que aquells vells pastors foren la tradició genètica i 
ancestral d'aquest ofici mil·lenari, envoltats sovint d'un aura bucòlica. En realitat, els pastors que es dedicaven a tocar 
les xeremies en molts casos estaven obligats a tocar, ja que, en ser un instrument que es sentia de molt lluny, el majo-
ral per al que treballaven podia sentir-los i així sabia que no estaven dormint mentre pasturaven les ovelles durant les 
nits d'estiu. Per això, de la mateixa manera que les ovelles i cabres porten esquellots o picarols perquè el pastor les 
pugui localitzar, la manera de tenir controlats als pastors era mitjançant l'instrument, o dit d'una altra manera, l'ins-
trument era el seu picarol. 

A l'estar en mans de pastors, cal a dir que no hi havia xeremieres, o sigui, dones sonant la xeremia. 

Entre les moltes funcions de la colla de xeremiers hi havia la d'assistir als actes protocol·laris, sobretot els de les auto-
ritats civils i religioses de l'illa. 

Durant molts anys la colla de xeremiers fou el referent de la música al carrer, participant, com ja s'ha dit abans, de 
molts actes oficials i culturals arreu de tots els pobles i racons de l'illa, essent el punt d'atenció de festes patronals i 
també de balls particulars normalment organitzats pels propietaris o els majorals de les possessions, encarregant-se 
de divertir i fer ballar als treballadors i/o habitants de la possessió.  

La importància d'aquest instrument arribà a fer-lo clau a tota festa que s'apreciés, i això derivà en que alguns pastors 
canviessin d'ofici convertint-se en xeremiers. Per cert, molt ben pagats. 

I quan arribà el boom turístic, encara més demanda hi va haver, havent-hi colles que vivien només de treballar als bar-
bacoes (llocs de sopar, festa i esbarjo per als turistes). Alguns sonaven per als turistes, als carrers de les zones turísti-
ques o damunt la platja, vivint de les propines que rebien. I altres es dedicaven a anar a les festes de poble en poble. 
Havent-hi un bona demanda i existint poques colles, és fàcil entendre el bon sou que cobraven. 

 

Història recent 

Les xeremies eren un cant de tradició familiar que no s'ensenyava, sinó que s'havia d'aprendre d'oïda i, de vegades, 
d'amagat. Durant alguns anys fou una manera de viure i anaven ben alerta a ensenyar-ne gaire. 

Les xeremies mai varen estar realment a punt de desaparèixer, el que va passar fou que estaven en mans de clans 
bastant tancats, normalment familiars. Els instruments, molt difícils d’aconseguir, i el repertori emprat, passaven de 
pares a fills, o de padrins a néts, tenint aquest repertori molt gelós, fins al punt de que hi havia colles que no volien 
sonar si veien que davant d'ells hi havia una altra colla o algun xeremier que no fos “dels seus”, evitant així que les hi 
poguessin copiar les seves cançons.  

Altra forma de passar el testimoni d'una generació a una altra era la típica “mestre-alumne”, essent prou comú que el 
mestre ensenyés poca cosa a l'alumne, o bé que l'ensenyés malament a sonar per així evitar que pogués sonar millor 
que ell. 

El problema més greu que es trobava un aspirant a xeremier, era el poder aconseguir l'instrument. Eren molt escassos 
i cars. Era normal que quan es moria un xeremier, després de respectar uns dies de dol, altres xeremiers, o aspirants a 
ser-ho, anessin a la casa del difunt interessats en comprar la xeremia (o el flabiol i el tamborí). 

No hi havia luthiers que en fessin, a dins tot Mallorca hi havia com a molt “un parell” d'homes que sabien fer una xe-
remia o un flabiol de dubtosa qualitat. Per tant, com a darrer recurs, es donava una xeremia (normalment molt vella) 
a un fuster o torner per a que la copiés, qui, amb nuls coneixements musicals, no s'hi mirava gaire prim amb la seva 
afinació ni la seva musicalitat. 

Altre problema eren les inxes (canyetes), cada xeremier s'encarregava de fer-se la seva. Eren de difícil fabricació i se'n 
tudaven moltes per aconseguir-ne una de bona. Les brumes no donaven tant de problema, eren més senzilles de fer i 
duraven molt més. A la inxa no se la tocava per res, i si s'espenyava era una desgràcia. 
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Un problema afegit era aconseguir un bon sarró, el qual solia tenir una vida útil d'uns dos o tres 
anys. Normalment es feien de pell de cabrida jove (com a molt, de dos anys), a fi d'aconseguir el 
tamany adient. Era qüestió de cercar un bon carnisser, o un pastor, que sabés treure'n la pell a l'ani-
mal sense fer-la mal bé i que amés la sabés assecar i tractar fins aconseguir un sarró sense forats ni 
que es podrís en poc temps. Sembla que es feren proves amb pells d'altres animals, però, o bé pel 
tamany, o bé per la qualitat final, no s'empraven. Per exemple, la pell de ca feina molta pudor. 

Actualment el sarró es fa de nous materials, com el Sympatex (de fabricació alemanya) o el Goretex 
(nord-americà). Aquest material el deixa transpirar, cosa important ja que per la seva funció sempre 
sol estar humit al seu interior. Encara que, és comú veure xeremies que duen sarrons de pell de ca-
brit. 

La fabricació dels flabiols i dels tamborins també estaven en mans d'uns pocs aficionats i/o de gent 
manyosa. No eren músics. Així que, si es podia aconseguir un instrument que sonés, ja es donaven 
per contents.  

De tal manera que, quan es tenia un flabiol i un grall que sonessin i afinessin igual, o just de forma 
consemblant, es donava per feta la colla. 

 

En mans dels urbanites 

A partir dels anys 70 del segle passat a tota Europa hi hagué un reviscolament del folklore, dels valors i de la cultura 
del camp, de la foravila. Valors menyspreats des dels inicis de l'era industrial. Aquest ona arribà amb especial força a 
tot Espanya ja que durant el franquisme el folklore regionalista havia estat en mans de la 'Sección Femenina de la Fa-
lange', amb els seus 'coros y danzas' convertint el folklore regional amb una pantomima i donant al folklore 
“nacional” (sobretot a la música flamenca i a la “música española”) un caràcter representatiu de tots els espanyols. I a 
Mallorca es crearen noves escoles de ball de bot en una forma de voler reivindicar “lo nostro”. 

I de les escoles de ball de bot de per Palma sorgiren les primeres colles de xeremiers que no provenien de la pagesia. 
Per primera vegada les xeremies estaven en mans de gent “amb sabers”. I la xeremia es convertí amb una mena d'ico-
na del mallorquinisme. 

Es començà a mirar de recuperar els instruments de la colla de xeremiers. Es cercaren formes i maneres de copiar, 
reproduir i millorar els antics instruments, tan en estètica com en qualitat musical. 

I així, a finals dels anys 70 principis o dels 80, sorgiren els primers constructors, que, encara no que no eren luthiers 
professionals, més bé eren artesans, sí que aconseguien fer instruments d'una qualitat molt acceptable, aconseguint 
millorar la tècnica amb els anys. I sobretot, per primer cop es podien comprar instruments nous, i a preus accessibles. 

D'aquesta nova fornada de xeremiers, a finals dels anys 80, sortiren els primers mestres xeremiers amb voluntat d'en-
senyar a sonar bé l'instrument. I a mitjans dels anys 90 a Sant Llorenç des Cardassar es va fer el primer “Taller de Xere-
mies”, enfocat cap a un alumnat variat i nombrós. Amb una tècnica musical, d'execució i coneixement de l'instrument 
ja encaminada a la formació musical del futur xeremier. I amb nous i suficients instruments i material didàctic a l'abast 
dels alumnes. 

A finals dels anys 90 del passat segle, els “Tallers de xeremies” (ensenyament no reglat de l'instrument) floriren com a 
bolets pels diferents pobles, convertint-se en pocs anys en cursos musicals, incorporant així les xeremies a algunes 
escoles de música, de on destacà l'Escola de Xeremies de s'Escorxador, a Palma, amb més de seixanta alumnes. A prin-
cipis del segle XXI s'obrí l'aula de Música Popular al Conservatori de Música de Palma, essent part important del curs 
l'estudi de la xeremia i del flabiol amb el tamborí. 

 

LES XEREMIES A L’ACTUALITAT 

Les xeremies a les escoles de música 

Des de que les xeremies han entrat a dins les escoles de música, o des de que s'ensenyen al diferents “tallers de xere-
mies” (classes no reglades) és molt habitual veure-les sonar amb grups de varis individus (alguns superen els 20 mem-
bres), essent cada dia més freqüent sentir aquests grups sonar les seves cançons a dues o més veus, i/o acompanyats 
d'altres instruments. 

La colla de xeremiers encara està cercant nous camins musicals i cada vegada és més normal veure-la formant part en 
grups de diferents formacions musicals: Xeremia, flabiol amb tamborí i/o tabal, tarota en Do, tarota en Fa, i el trombó,  
recuperant així l'antiga formació de la cobla; integrats a dins grups de ministrils; sonant puntualment amb alguna ban-
da de música; sonant amb grups de música rock, folk... etc. 

Avui en dia resulta molt senzill trobar partitures per a poder ampliar o millorar el repertori. O bé per intercanvi de 
peces entre agrupacions, o més fàcilment: per Internet.  

Tot aquest avanç musical és possible gràcies a la incorporació de les xeremies a dins el món musical. Ja no es tracta 
solament d'un instrument folklòric o cultural, ara ja es tracta, amés, d'un instrument musical. 
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Les fires i festes dels xeremies 

Cal esmentar la importància que tenen les fires de xeremies i xeremiers que cada any es fan arreu de l'illa. Punt de 
trobada dels grups on, o bé sonen plegats, o bé els grups es dispersen pels diferents recons de la fira, observant-se i 
escoltant-se uns als altres, podent escoltar noves cançons o diferents formes d'interpretar-les. 

La més important és la fira anual de Sa Pobla, la “Fira de Xeremiers i de Luthiers”, que com el seu propi nom indica és 
un punt de trobada per a la majoria de xeremiers de Mallorca i de luthiers, tan mallorquins com de fora de l'illa. Inicia-
da a principis dels anys noranta del segle passat, cada any reuneix un nombre important de luthiers i fabricants de 
xeremies, flabiols, tamborins i altres instruments que puguin tenir a veure amb les xeremies. D'aquesta fira han sorgit 
un parell de discs, enregistrats “in situ”, per a donar mostra del moment actual de les xeremies. La nit anterior a la 
fira, es fa un concert de cornamuses, mostrant les varietats que hi ha al món i també els diferents grups i tendències 
musicals dels xeremiers mallorquins. Altres pobles també proven d'organitzar trobades i fires de xeremiers amb dife-
rent èxit de participació. 

La mostra més gran de grups xeremiers es fa a Sóller a finals d'agost, la “Trobada de Escoles de Xeremies”. Des de 
l'any 2005 es fa aquesta mostra reunint un nombre proper, o superior, al centenar de xeremiers. 

La Fira de l'Esclata-sang de Mancor de la Vall actualment és la fira ramadera a on més xeremiers hi sol haver,  amb un 
nombre important d’agrupacions de xeremiers. 

 

Els grups de xeremiers 

Gràcies a l'actual ressorgiment de les xeremies, sobretot el que hi ha hagut durant quests darrers quinze anys, és es-
trany el poble a on no hi hagi un grup, gros o petit, de xeremiers. Fins al punt de que resulta poc freqüent poder tro-
bar sonant a una simple colla, ja què el nombre de xeremiers amb ganes de sonar fa que sempre hi hagi voluntaris per 
a sortir al carrer. Cal a dir que actualment la majoria de xeremiers que formen part d'aquests grups sonen per amor a 
l'art. Sense remuneració. Molts de grups cobren alguna quantitat modesta per actuar (normalment a càrrec de l'ajun-
tament), però és habitual que aquests doblers s'utilitzin per al manteniment propi del grup: reparació, compra i/o 
manteniment dels instruments, compra de vestimenta (per anar tots conjuntats), sopars o dinars de companyonia, o, 
en alguns casos un petit viatge, etc. Rarament la retribució sol ser pecuniària. 

Avui en dia són habituals les actuacions conjuntes entre grups: fires, festes, concerts... o esdeveniments puntuals or-
ganitzats pels propis xeremiers. I una variada col·lecció de discs a l'abast de tothom, on la base és la xeremia. 

 

SOBRE EL NOM DE LES XEREMIES 

Possiblement deu el seu nom a l'antiga “xirimia” (nom encara usat en alguns llocs de l'illa i de la península), el qual 
podria derivar de l'antiga paraula “Xelamie” paraula d'ascendència catalanoprovençal, que vendria de “Charamelle”, o 
sigui: Caramella.  

 

Fins al segle XIX, a Mallorca l'actual xeremia, era coneguda com a “cornamusa”, “gaita”, o també com a “Sac” o “Sac 
de gemecs” (com encara se l'anomena a Catalunya). A altres indrets dels països catalans també rep, o rebia (ha desa-
paregut a molts indrets), altres noms: musetes, cabretes, criatura verda, coixineres, sacs de les aspres, ploraneres, 
bots de les nines, bots de vent, bunes, botelles, manxes borregues, catarinetes, etc. 

L'actual nom de xeremies (en plural) sembla venir a l'antiga agrupació: La cobla de tres quartans; anomenada així de-
but a que tres músics sonaven quatre instruments; la qual estava formada per: flabiol i tamborí, sac i una o vàries ta-
rotes (aquest instrument era el qui rebia el nom de “xeremia”). A aquesta formació se la coneixia vulgarment amb el 
nom de “Ses xeremies”. Del grup desaparegueren les tarotes (“xeremies”) i el sacabutx. Les tarotes, possiblement de-
rivaren cap a instruments més moderns: clarinet, saxofon... i el sacabutx derivà cap al trombó passant a formar part 
de les “noves” bandes de música. I ja que tothom sabia el què era un sac, un element molt comú a dins el món de la 
foravila, el sac (de gemecs), al ser un instrument molt peculiar i sense un nom clar i definit, es quedà amb el nom de 
l'agrupació: “Ses xeremies” (en plural). Al músic que toca el flabiol i el tamborí també se l'anomena “xeremier”, però, 
al sonar un instrument amb un nom més concís: “el flabiol”, normalment se li obvia la consideració de xeremier, ano-
menant-lo: el flabioler. 

 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

Les xeremies gaudeixen de bona salut. La dita: “Un dia de xeremies”, que ve a dir: un dia a l'any o un dia molt puntual, 
ja no té gaire sentit. Ara quasi cada dia hi pot haver xeremies, ja sigui per actuar, assajar o estudiar.  

Durant aquests darrers anys, gent de tota mena i edat, amb coneixements musicals o sense, que havia tingut curiosi-
tat per conèixer aquests instruments, ha pogut gaudir de moltes facilitats per a poder-ho estudiar, provocant un fort 
increment del nombre de xeremiers. Actualment n'hi ha més de quatre-cents a dins Mallorca, i un bon grapat fora de 
l'illa. Fet que ha provocat que hi hagi xeremiers de totes les edats, i també xeremieres, essent, per sort, cada dia més 
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habitual la presència femenina sonant les xeremies i/o flabiols.  

El repte actual és poder fer atractius aquests instruments a les noves generacions, 
provocant que els més joves s'interessin per sonar-les, garantint així la seva conti-
nuïtat en el temps. 

 

LA XEREMIA 

Les Xeremies Mallorquines o Xeremia és un instrument que pertany al grup de vent
-fusta, de la família de les Cornamuses (Corn de les Muses) i és l'instrument que 
dóna nom a la colla de xeremiers (xeremier i flabioler). 

 

La seva forma és deu a que està feta en base a una pell d'una cabra jove. Del que 
era el coll de l'animal hi penja el braguer i, en conseqüència, les trompes; a un braç 
hi va el nou que aguanta el bufador, per on s'insufla aire al sac; de l'altre braç hi penja el grall, que és l'encarregat de 
fer la melodia; tota la resta de la pell, a l'altura del començament de les cuixes de l'animal, es ferma ben fort per evi-
tar que surti l'aire del sarró, creant així la forma d'un sac. Per a poder fer un sarró, s'ha d'aconseguir una pell sencera i 
sense talls, un cop adobada la pell de l'animal se li dóna la volta quedant així la part peluda per dedins, i la que era la 
part interna de la pell queda per defora, essent aquesta greixosa i no massa agradosa a la vista, per aquest motiu es 
vesteix el sarró amb el característic vestit de la xeremia, que sempre es sol fer a gust del xeremier. 

Aquesta cornamusa es compon bàsicament d'un recipient on s'hi acumula l'aire, denominat Sac o Sarró, que abans 
era fet de pell de cabrida i actualment s'empren nous materials polimèrics per a la seva fabricació. D'ell surten tres 
orificis: un és el braç, a on s'hi posa el Bufador, que es la peça que, com diu el seu propi nom, serveix per a bufar-hi i 
inflar el sarró; l'altre orifici és a on va el Grall, l'instrument que fa la melodia; i l'altre, el més gros, a on hi va en Bra-
guer, que és la peça encarregada de distribuir-ho cap a la Trompa i cap als Bordons. Des del bufador l'aire va directa-
ment al sarró i d'aquí es distribueix directament cap al Grall i cap al Braguer. 

Les xeremies tradicionals estan afinades en Do# (veure “Tonalitats”) i només tenen una trompa sonora, afinada en 
Do#4 encarregada de donar una nota pedal, i dos fillols muts, que no sonen i només tenen funcions d'adornament. 
També hi ha la xeremia de tres bordons, o sigui, tres trompes donant una acord pedal: el Do# major. Una trompa en 
Do#4, un bordó en Sol#4 i l'altra en Do#5. També hi ha xeremies afinades en Do natural i algunes porten un forat a la 
trompa perquè també pugui donar un Re4. Aquest forat es tapa i destapa a conveniència. 

La tessitura del grall (afinat en Do natural) va des de el Si4 fins al Do6, podent arribar fins a un Re6 i un Mi6 (el Fa6 és 
molt excepcional), encara que aquestes notes sonen molt forçades i la possibilitat de que sonin bé depèn del grall, de 
la inxa i de l'habilitat del xeremier. Es poden fer totes les notes de l'escala cromàtica, encara que algunes sonen amb 
una afinació un tant dubtosa (per a més informació veure “Tonalitats”). 

La particularitat que té la forma del sarró de la xeremia fa que l'aire que conté, que ha de sortir a pressió, entri amb 
més quantitat i més directament al braguer que al grall, ja que  aquest té el forat d'entrada d'aire més gros, i amés 
està situat al cap (al coll) del sarró facilitant així la direcció de l'aire que surt. Aquest fet fa que el grall tengui una man-
cança  de potència de l'aire i no pugui octavar les notes com sí ho poden fer altres cornamuses. 

 

El xeremier agafa l'instrument aguantant-lo amb el colze i l'avantbraç del braç esquerre (els esquerrans ho agafen 
amb el braç dret) i pressionant el sarró contra el seu cos, infla el sac pel bufador i les dues mans les ocupa per fer so-
nar les melodies amb el grall, emprant la mà dreta per a fer les notes de baix (del Si al Fa) i mà esquerra les de d'alt. 
Per aconseguir que la xeremia soni s'ha de pressionar amb força el sarró contra les costelles (el costat), amb el colze i 
l'avantbraç. Aquesta pressió ha de ser contínua, compensant en tot moment la pèrdua de pressió d'aire del sac insu-
flant-hi més aire pel bufador. No és fàcil aconseguir un bon so continuat, de fet és més difícil dominar el volum neces-
sari d'aire per fer sonar bé les xeremies que aconseguir dominar les melodies al grall. El so que surt per la (les) trompa
(es) és una nota contínua a mode de nota pedal, el sonador no s'ha de preocupar per aquesta part de l'instrument ja 
que al tenir una entrada lliure de l'aire el so es reprodueix d'una manera automàtica.  

 

 

EL FLABIOL 

El flabiol mallorquí és l'instrument que, evidentment, dóna nom al Flabioler dins la colla de xeremiers. És un petit ins-
trument fet de fusta i que es toca amb la mà esquerra, ja que la mà dreta del flabioler està ocupada sonant el tambo-
rí. Destaca pel seu so dolç i brillant (sona dins la mateixa octava que el grall) i complementa a la xeremia donant-li la 
brillantor que es destaca del seu timbre. El flabioler ha de procurar picar les notes aconseguint així una millor diferen-

LES XEREMIES COM A INSTRUMENT MUSICAL 
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ciació de les notes per mor de que la xeremia, debut a la seva pròpia naturalesa, només pot fer les notes lligades.  

Les dimensions d'aquest instrument són, aproximadament, d'uns 25 cm de llargària i d'1 cm de diàmetre. 

El cos principal està format per un tub buit i cilíndric fet de fusta, al qual se l'hi ha fet una finestra, una llengüeta i tots 
els forats necessaris per poder executar les notes musicals. El número de forats solen ser 5 o 7, dels quals 2 o 3 
(depenent si el flabiol te 5 o 7 forats) estan a la part inferior de l'instrument i la resta a la part superior. Els forats “de 
baix ” es sonen amb el polze i el dit petit, els altres dits s'encarreguen dels forats “de damunt”. Els flabiols de 7 forats 
aconsegueixen fer més notes que el de cinc, però per l'evident manca de dits aquests forats no solen ser mai emprats.  

A l'entrada del tub hi ha el tosquet, que és una peceta de fusta que va totalment encaixada dins el flabiol. La seva mis-
sió és formar un conducte d'aire (broc) que incideixi correctament sobre l'aresta de la llengüeta per produir el xiulet. 
Aquest s'aconsegueix quant la incidència de l'aire sobre l'aresta de la llengüeta es divideix amb dues corrents: el més 
gros surt cap a fora i la resta penetra a l'interior del tub sortint pels diferents forats. La rompuda de corrent d'aire inci-
dent origina canvis de pressió i d'altres corrents d'aire al indret de la finestra i al llarg de tub del flabiol, que es com-
porta igual que els tubs tancats. 

Del flabiol destaquen a la vista las dues virolles, una a cada extrem de l'instrument. La missió de la virolla, feta de llau-
tó, acer inoxidable, plata o d'altre material, és protegir de l'esquerdament a l'extrem del flabiol. 

 

 

EL TAMBORÍ 

El tamborí, conegut popularment com a “tamboret” o “tamborino”, és un instrument de percussió i s'encarrega de 
dur el ritme al flabiol i a la xeremia. El sona el flabioler, qui el fa sonar al mateix temps que el flabiol. L'aguanta amb la 
mateixa mà que fa sonar el flabiol: l'esquerra, penjant-lo del dit polze mitjançant la corretja que porta incorporada el 
propi tamborí, i mantenint-lo a l'altura del colze amb una posició horitzontal. El percudeix amb la maceta, la qual es 
maneja amb la mà dreta. Els esquerrans empren la mà dreta per a sonar el flabiol i aguantar el tamborí ja que sempre 
s'ha d'emprar la mà bona per a manejar la maceta. 

El tabal, també conegut amb els noms de: timbal, tamborot o bombo. És un instrument de recent incorporació a l'es-
tol o grup de xeremiers. 

El tabal el sona un  flabioler, és l'encarregat de mantenir la coherència de l'aire de la peça que interpreta el grup, el 
seu so greu i profund destaca dels sons aguts del tamborí i fa que els músics el puguin seguir amb facilitat per a no 
perdre el ritme de la peça que s'interpreta. 

Més endavant es fa una descripció més acurada d’aquest instrument. 

 

 

LA TAROTA 

L'instrument que antigament era conegut com a xeremia és el que actualment s'anomena “Tarota”. Aquest nom sem-
bla que ve de l'onomatopeia “ta-ro-ta” en representació del seu so. A partir dels anys quaranta i cinquanta cau en 
desús arreu de Catalunya i no és fins als anys noranta que es torna a recuperar gràcies al constructor de gralles català 
Xavier Orriols, que el recuperà per incorporar-ho als grups de grallers. Actualment a aquest instrument, a Catalunya, 
encara se'l coneix pel nom de Xeremia o Xirimia. A partir de principis d'aquest segle aquest instrument s'ha anat in-
corporant a diferents agrupacions de xeremiers, aportant-hi segones veus i contracants. 

La tarota és un instrument de vent de la família de les cornamuses, com els oboès, format per un tub de fusta, una 
transició metàl·lica (el tudell) i una llengüeta (inxa) de doble canya. La llargada del tub és d'uns seixanta centímetres i 
en la seva versió més primitiva (tarota seca) consta de sis forats a la part davantera i un a la part posterior on el músic 
col·loca els dits per executar la melodia. Bàsicament existeixen dos tipus de tarotes: la Tarota Seca, sense cap clau, i la 
Tarota Dolça, amb claus. 

A nivell històric la tarota és antecessora de l'oboè, germana de la gralla (i de la dolçaina) i es pot dir que comparteixen 
els orígens. Com a oboè més greu i més dolç que la gralla, i ja en l'edat medieval, era utilitzada preferentment en la 
música de cort. Més tard (segle XIX) va a passar formar part de la formació de "cobla de tres quartans" amb el sac de 
gemecs i el flabiol i tamborí.  

La tarota té un so ple, elegant i cerimoniós, dóna a la Cobla un so baix (sona una octava més baixa que el grall), càlid i 
melodiós, empastant perfectament amb els sons aguts del grall i del flabiol. Contrasta amb la xeremia picant les seves 
notes, encara que aconsegueix un so molt ple lligant-les. 

Actualment a Catalunya hi ha diferents constructors de tarotes que han treballat i afinat el patró i fins i tot hi han afe-
git alguna clau per augmentar-ne la tessitura. Avui en dia, l'instrument comença a guanyar popularitat ja que nombro-
sos grups de l'escena folk catalana i mediterrània l'estan integrant en el seu repertori i per tant es diu que gaudeix 
d'una bona salut. 
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Actualment a dins Mallorca coexisteixen, bàsicament, dues afinacions per aquests instru-
ments:  

 - El grall en Do sostingut, de timbre més estrident, el seu so pot arribar molt lluny, 
característica que el fa òptim per a sonar en colla al carrer. Té l'inconvenient que la seva 
afinació és més inestable per a sonar en grup i que, debut a la seva estranya afinació, no és 
compatible amb altres instruments musicals. L'existència d'aquesta afinació sembla ser de-
but a que les antigues xeremies estaven fetes en tonalitat de Re, tenint en compte que al 
segle XIX el diapasó estava sobre els 420 Hz, i que els actuals 440 Hz varen ser fitxats, inter-
nacionalment, a l'any 1955. Les xeremies estarien afinades amb un Re baix, quasi mig to 
baix. 

 - El grall en Do natural (a 440 Hz). Aquesta  tonalitat fou creada quan les xeremies 
començaren a incorporar-se a grups musicals (normalment de música folk) allà pels anys 80. 
Sorgí de la necessitat de la xeremia per a poder sonar amb altres instruments musicals. Té 
un so més dolç, no molesta tan a l'oïda, i amés té una afinació més estable, per tant és òp-
tim per a sonar en bandes, o grups, també anomenats estols. La seva tonalitat fa que sigui 
ideal per a les escoles de música. Inconvenient: És menys penetrant que la de Do sostingut i 
per tant el seu so no arriba tan lluny. 

 

Si només hi ha una sola trompa en funcionament sol tenir una afinació en Do#, però, debut a que les diferents secci-
ons dels tubs de fusta que la formen (que entren un a dins l'altre), allargant aquests elements és possible baixar la 
seva tonalitat fins al Do natural. 

Quan sonen les tres trompes estan afinades amb les notes: Do#4, Sol#4 i Do#5, amb la particularitat, abans descrita, 
de poder-ne baixar mig to si el grall està afinat en Do natural. 

 

Amés d'aquestes dues afinacions, que són les més habituals, n'hi altres: 

 - El grall en Si bemoll, aquesta és la tonalitat més agradable a l'oïda humana, ja que emet un so noble i poc es-
trident. És ideal per a sonar en espais interiors o per acompanyar a altres instruments. Té l'inconvenient que necessita 
unes trompes més llargues que les habituals perquè puguin donar un Si bemoll (a vegades basta canviar la bruma de 
la trompa). 

 - Més minoritària és la presència de gralls en tonalitat de Sol natural. Aquest to permet utilitzar les trompes 
afinades en Do natural, ja què només es sol emprar per acompanyar a les xeremies afinades en aquest to. Normal-
ment s'utilitza per a sonar una melodia d'acompanyament. 

 - No se'n fan tonalitats més baixes debut al tamany que requeriria el grall, amés, s'haurien de fer trompes apos-
ta per acompanyar-lo. 

 - La tonalitat en Re natural, que era la tonalitat en que s'afinaven les antigues xeremies, és la més estrident de 
totes, essent el seu so el que més lluny arriba en exteriors. El seus inconvenients són que té una afinació inestable i és 
molt poc fiable per a sonar en grup. Aquesta tonalitat no s'utilitza a Mallorca, però és usual trobar-la a Astúries, Galí-
cia i a altres indrets. 

 - Les tonalitats més agudes que el Re no són possibles perquè ja desvirtuen el so del grall.  

Tonalitats d'altres instruments: 

 - En el cas dels flabiols, al no estar fermats a l'acompanyament de les trompes, sí que n'existeixen en totes les 
tonalitats. Aquest punt sempre depèn del luthier que les vulgui fer. Destaca el “flabiol de porqueret”, en tonalitats de 
Fa6 o Sol6, pel seu reduït tamany sembla pensat per a mans infantils. 

 - Sobre l'afinació dels tamborins s'ha de dir que hi ha flabiolers que les afinen cercant un Sol,  Sol# o bé un Do o 
Do#. Encara què, normalment es sol obviar la seva afinació. 

 - Les tarotes solen emprar tonalitats de Do natural i/o Fa natural. Recentment s'han creat la tarota amb tonali-
tat de Do sostingut, però de moment amb poc èxit. 

 

L’AFINACIÓ 

L'afinació de l'instrument és indispensable per aconseguir una correcte interpretació de la melodia, i més encara si es 
sona en grup, ja sigui d'un mateix instrument o format per a distints aparells musicals. 

 

Si un o varis instruments sonen desafinats, més que aconseguir crear una melodia el que fan és crear renou, sovint 
molest per als que escolten. 

TONALITATS I AFINACIÓ 
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Per afinar una xeremia es pot fer basant-se en el Do que fa el flabiol, ja que aquest darrer instrument no pot modificar 
la seva afinació i la xeremia, en concret el grall, sí que ho pot fer enfonyant la inxa més endins o traient-la  cap a fora. 

 

La afinació actual, a nivell mundial, es fa en base a un La a 440 Hz. Un cop afinat el Do del grall, es podrà afinar la 
trompa i també els bordons.   

 

Degut a la gran quantitat d’harmònics que crea la forma troncocònica que tenen el grall i la tarota, aquests instru-
ments s’afinen en una escala natural, no temperada. Del grall només s’hi ha d’afinar el Do baix, la resta de notes s’han 
d’afinar amb la pressió del sarró (el Mi sempre està baix en relació al diapasó per mor dels harmònics) pel que fa la 
xeremia, la tarota s’ha d’afinar ficant o llevant la canya del tudell. Si així no sonen ben afinats pot ser un problema de 
pressió (del braç a la xeremia i de buf a la tarota), o bé de la inxa. 

 

Per afinar és molt important la situació climàtica, ja que el fred fa que la xeremia soni més baixa, i la calor puja l'afina-
ció. 

 

Abans de començar a afinar és aconsellable fer sonar una estona l'instrument a fi de que es pugui escalfar un poc la 
fusta (i la inxa) i agafar un punt més idoni d'humidificació. Al hivern es pot escalfar un poc el grall amb les mans calen-
tes, o bé, bufar-hi un poc al seu interior, aconseguint així pujar un poc la seva afinació.  A l'estiu, una opció és pujar un 
punt o dos els Hertz de l'afinador, a fi de no haver de manipular en excés la inxa ni les brumes. Aquesta opció depen-
drà del conjunt d’instruments que sonin en el grup i de la possibilitat de ser manipulats per a pujar la seva afinació. 

 

Del flabiol no cal preocupar-se'n tant ja que al tenir una entrada d'aire directe aconsegueix el grau d'escalfor i d'humi-
tat necessaris ben aviat.  Encara què, també és vàlid bufar-li un poc a la finestra  on hi ha la llengüeta. 

 

Avui en dia és relativament fàcil adquirir xeremies, tarotes, flabiols i tamborins, encara que, no es solen trobar a les 
tendes de música sinó que s'han de comanar directament al constructor. Dit de pas, a Mallorca els constructors de 
xeremies, flabiols i tamborins segueixen essent artesans i no luthiers. Volent dir amb això que no són constructors 
professionals. Sembla que, encara que tenen prou feina, aquest tipus de negoci no dóna per a viure. Actualment hi ha 
prop d'una desena d'artesans, els quals solen especialitzar-se en fabricar un sol tipus d'instrument, uns construeixen 
xeremies, uns altres fan flabiols, altres els tamborins i tabals...  

Encara que n'hi alguns que són capaços de fer qualsevol d'aquests instruments. També es poden aconseguir aquests 
instruments fabricats a Catalunya, Astúries, Galícia... N'hi ha de tot preu. Solen ser de bona qualitat i amb diversitat de 
disseny, sense sortir de la forma de la xeremia. Amb les tres trompes o bordons sonant; amb un bordó i dos fillols 
(bordons que no sonen); amb grifons (per a tancar l'aire que va al bordó) o sense; en diverses tonalitats... 

Les inxes, anomenades vulgarment “canyetes”, que s'utilitzen actualment són, en la seva majoria, estil “gallec”. O si-
gui, aprofitant la part vidriosa (dura) de la canya. Encara que també se'n poden trobar fetes de la “pasta” de la canya. 
Hi ha fabricants a Galícia, a Catalunya, i alguns també a Mallorca (amb menys producció). 

 

En quan als flabiols, és habitual que estiguin fets a Mallorca, encara què també n'hi ha de fabricats a Catalunya. No 
passa el mateix amb els tamborins, que es fan tots aquí. 

 

I encara que les tarotes es comanen a constructors catalans (a la illa hi ha molt poca producció), la gran qualitat dels 
artesans mallorquins fa que no sigui necessari sortir a fora a cercar una bona xeremia o un bon flabiol. Ben al contrari, 
és molt aconsellable comprar-ho a Mallorca, pel tracte personal del constructor, per el bon servei post-venda, i per el 
manteniment que necessita l’instrument. 

 

 

LES FUSTES 

La fusta per a construir una xeremia ha de tenir unes característiques especials: permetre un acabat quasi perfecte, 
que no es crivelli, que amb la humitat no s'infli gaire, que permeti un bon poliment, i que transmeti bé el so. No hi ha 
gaire fustes que compleixin aquestes característiques.  

La cultura popular mallorquina diu que, perquè la fusta sigui bona i no es faci malbé, l'arbre de fulla caduca s'ha de 

LA FABRICACIÓ DE L’INSTRUMENT 



11 

 

tallar en lluna vella de febrer o, si és de fulla perenne, en lluna 
nova de febrer. 

Per a fer les trompes es solen utilitzar fustes de bona estètica i 
sobre tot lleugeres, ja què debut a la seva situació física (al cap del 
sac) sempre fan un contrapès al xeremier. 

Per al grall i per al flabiol  s'utilitzen fustes de gran sonoritat, sense 
tenir massa en compta els altres factors. 

 

Per a la construcció de flabiols i xeremies es poden utilitzar varis 
tipus de fusta però aquí hi ha un resum de les més comuns: 

 

Algunes fustes autòctones: 

 

- El Boix (Buxus balearica Lam.) 

Planta abans molt abundant a les muntanyes de l'illa, actualment està en recessió però encara es pot trobar per la 
Serra de Tramuntana. Aquest arbust, de fusta blanquinosa, està actualment protegit i per fer xeremies es sol utilitzar 
boix portat de fora de l'illa. 

 

- El Ginjoler (Zizyphus jujuba Miller ) 

Arbre de fruit molt apreciat i per tant avui en dia no és gaire difícil de trobar en àrees cultivades. Es poden fer xeremi-
es senceres fetes d'aquesta fusta, o sigui: el grall i les trompes. En concret els gralls fets d'aquesta fusta tenen un so 
potent,  brillant i ric en harmònics. Per mor d'aquestes qualitats també s'hi solen fer flabiols. 

 

- L'Ametler (Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb) 

Actualment és uns dels arbres més presents en el camp mallorquí.  L'abundància d'aquesta fusta ha fet que sigui uns 
dels elements més utilitzats per a fer xeremies i flabiols. La dificultat que es troba el luthier a l'utilitzar-la és que té 
moltes vetes internes i això fa que es tudi molta fusta i s'hagin de tirar peces quasi acabades. A més, es trenca fàcil-
ment durant el tornejat. 

 

- El Cirerer (Prunus avium L.) 

Arbre molt conegut i familiar a dins tota l'illa. Tot i aquest fet, no és fàcil trobar-ne bona fusta. Abans abundaven els 
cirerers de muntanya, de tronc fort i gruixut, que donaven una fusta d'excel·lent qualitat. Actualment s'utilitza fusta 
portada des de França o des d'Amèrica; aquesta és una fusta molt porosa i dóna un so més dolç i fluix. La seva millor 
qualitat és el seu poc pes, per aquest motiu es sol emprar, sobretot, per a fer el bufador, el braguer i les trompes de la 
xeremia. Així s'aconsegueixen unes xeremies lleugeres i per tant fàcils de portar.  No es sol emprar per a fer ni gralls ni 
flabiols. 

 

- L'Albarcoquer (Prunus armeniaca L.) 

Arbre bastant comú dins la foravila mallorquina. És una fusta d'una qualitat molt consemblant a la del ginjoler, però, 
la dificultat per a trobar-ne fa que sigui poc emprada pels luthiers. 

 

- La Servera (Sorbus domestica L.) 

Antany era un arbre abundant per la serra nord, s'apreciava pel seu fruit. Actualment està en franca recessió. No és 
fàcil de trobar-ne arreu de l'illa.  La seva fusta té unes característiques sonores més dolces que  l'ametler. Degut a la 
dificultat per trobar-ne no se'n solen fer flabiols. 

 

- L'Ullastre (Olea europea L. var. silvestris ) 

Arbre molt abundant a tota l'illa.  La seva fusta té molta veta i una duresa poc uniforme, això comporta bastant dificul-
tat a l'hora de treballar-la, per aquest motiu és poc utilitzada a Mallorca per a la confecció de xeremies i flabiols, en 
canvi a Catalunya és molt apreciada per fabricar-ne sacs de gemecs, tarotes i gralles. 

 

- El Lledoner (Celtis australis L.) 

Arbre fàcil de trobar arreu de l'illa. La seva fusta s'utilitza, en forma de post prima o tauler, per a fer els tamborets. El 
seu poc pes i la seva mal·leabilitat la fan ideal per a la confecció d'aquest instrument. No s'utilitza per fer ni flabiols ni 
xeremies.  
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- L'Alzina (Quercus ilex L.) 

Arbre abans molt abundant a tota l'illa, encara que avui encara es pot trobar amb facilitat, es troba en recessió.  La 
seva fusta, per la seva duresa i el seu pes, la fan ideal per a la confecció de la maceta del tamboret. A Catalunya s'em-
pra per a fer-ne flabiols. 

 

- La Canya (Arundo donax). 

S’utilitza per a confeccionar les inxes o canyes del grall i les brumes de les trompes. Planta molt abundant a les zones 
humides de l’illa (sobretot a vora els torrents). 

 

 

Algunes fustes d’importació: 

 

- L'Eben (Pithecellobium Ebano) 

Aquest arbre, originari de la Índia i de Sri Lanka, té una fusta molt vistosa i que produeix un so potent i agradós. Es pot 
emprar per a fer flabiols i gralls (també se'n fan xeremies senceres) encara que es tracta d'una fusta molt vidriosa, 
delicada i fàcil de trencar durant el tornejat. En conseqüència, si cau, també es pot trancar fàcilment. 

 

- El Granadillo (Caesalpinia granadillo Pittier) 

Aquest arbre es porta des d'Amèrica central. Actualment hi ha una certa mancança d'aquest material a causa de la 
sobreexplotació que hi ha hagut d'aquest arbre. Hi ha zones on està protegit. A més, últimament els xinesos també 
s'han interessat molt per aquest fusta i això ha fet augmentar molt la seva demanda. Tot això fa que hi hagi hagut un 
fort encariment de preu d'aquesta fusta al mercat aquests darrers anys. Fusta molt dura i de molt bona qualitat sono-
ra. Té un so fort, brillant, voluminós i molt ric en harmònics. Aquestes característiques fan que sigui molt apte per a 
fer tot tipus d'instruments musicals que tenguin com a base la fusta. 

 

- La Bubinga (Guibourtia Benn. sp.) 

La fusta de bubinga prové d'Àfrica. Actualment és molt abundant dins el mercat de la fusta. És poc pesada, i d'un com-
portament sonor molt acceptable. Molt fibrosa, porosa i d'acabat un tant dificultós. Ara bé, el seu poc pes, el seu preu 
actual i tenint en compte que és molt vistosa fa que sigui un element cada dia més utilitzat per a fer-ne flabiols i xere-
mies. Les trompes pesen poc i el grall dóna una sonoritat dolça i agradosa. 

 

- El Cocobolo (Dalbergia retusa) 

Arbre importat des de Mesoamèrica. La duresa de la seva fusta resulta bastant adequada per a fer xeremies. De color 
vermellós, resulta ser molt vistosa i el so resultant és brillant, fort i ric en harmònics. 

 

 

Hi ha altres tipus de fusta aptes per a fer xeremies, i al fet de que unes xeremies estiguin fetes d'una fusta o una altre 
hi té molt a veure l'estètica final, el gust del xeremier que les comana, i sobretot el gust del luthier a l'hora de confec-
cionar-les ja què també es poden combinar diferents tipus de fusta per aconseguir l'aspecte final d'una xeremia. Cal a 
dir que per fer els gralls i els flabiols la fusta més demandada és el Granadillo. 

 

En definitiva, al fet que s'utilitzi una fusta o l'altre, hi té molt a veure la facilitat que tengui en luthier en aconseguir la 
matèria prima. El més habitual és anar a cercar la fusta al mercat: als proveïdors, als magatzems de fusta. Encara que, 
de tan en tant, la sort fa que caigui en les seves mans un tronc de fusta mallorquina ben assecada i de bona qualitat. 

 

La cultura és l'esforç que fan els pobles per dotar-se d'una personalitat. 

 

 

 

 

 

 

Informació basada en varis articles de la revista “Es Grall, sa revista dels xeremiers”. 
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Fillols 

Bordons muts que no poden sonar. 

Virolles 

Tubs metàl·lics que normalment es fan de llautó o 
d'acer inoxidable, també n'hi ha fetes de plata. Pro-
tegeixen l'esquerdament de les unions i les parts 
dèbils de les peces de fusta que formen la xeremia. 

 

Vestit 

Està fet de roba i és per a cobrir el sarró. És el que 
l'hi dona color a sa xeremia i es fa a gust del propie-
tari de l'instrument. Sol ésser de colors vius i atrac-
tius. 

 

Ornaments 

Borles i cordons de fil que es fermen als bordons 
unint-los al braguer per evitant que si s'amollen 
puguin caure a terra. 

 

Amb el temps o amb els canvis d'humitat i/o tem-
peratura les peces de fusta que van encaixades una 
a dins l'altra es poden amollar, i per a tornar-les a 
encaixar s'utilitza el Teflon, un material polimèric 
en forma de cinta. Abans s'utilitzaven materials 
naturals com l'estopa. El Teflon també s'utilitza per 
acabar d'encaixar la inxa al grall i la bruma a la 
trompa, encara que per això també s'hi pot utilitzar 
fil molt prim, millor de seda. 

El sac, o sarró 

L'odre que conté i emmagatzema 
l'aire i que el distribueix cap a les 
trompes i al grall. Abans es feien 
de pell de cabrida jove, avui en 
dia es fan de materials polimè-
rics. 

 

El bufador 

Peça de fusta foradada que ser-
veix per introduir l'aire a dins el 
sarró. A l'extrem interior disposa 
d'una vàlvula de pell per evitar el 
retorn de l'aire. Aquesta vàlvula 
abans estava feta de cuiro dur, 
avui en dia es fan de materials 
sintètics. 

 

El grall 

Instrument musical de fusta de 
forma troncocònica, amb vuit 
forats per col·locar-hi els dits. 
Mitjançant una inxa adequada 
emet notes (dins la seva tessitu-
ra) de la mateixa freqüència que 
el flabiol. 

 

Nous 

Dispositius de fusta, que servei-
xen per ajuntar tan el grall com el 
bufador a cada una de les potes 
de la pell del sac. Es reforcen amb 
una virolla per tenir més força i 
evitar que la boca del nou es pu-
gui trencar. 

 

Braguer 

Peça de fusta foradada que va 
unida al sarró i mitjançant 
aquests forats distribueix l'aire 
cap a la trompa i els bordons. 

 

Trompa 

També anomenada bordó gros 
que dóna una nota pedal, el Do, i 
sona una octava més baixa que el 
grall. 

 

Bordons 

Trompes més petites que donen 
notes pedals: una en Sol i l'altre 
en Do octavat. 

 

LES PARTS QUE FORMEN LA XEREMIA 

Inxa o canyeta 

Feta de dues làmines, ano-
menades llengüetes, de ca-
nya de torrent ben assecada, 
va incrustada al grall i és l'e-
lement que el fa sonar. 

 

 

 

Bruma o buna 

Feta de canya de torrent, 
d'una sola llengüeta 
(idioglota), va incrustada a la 
trompa i als bordons. La seva 
llargària ha d'estar en conso-
nància amb la llargària del 
bordó. I la seva freqüència 
depèn sobretot de la longi-
tud de la llengüeta (com més 
llarga, més baixa freqüència) 
i de la seva finor (com més 
fina, més baixa freqüència). 
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El tamborí es mereix aquest petit apartat  debut a la seva naturalesa d’instrument de percussió i no melòdic.  

 

Forma i nomenclatura 

El tamborí mallorquí està format per una caixa de ressonància cilíndrica d'uns 23 cm de diàmetre i uns 23 cm d'alçada. 
Aquesta caixa està feta habitualment de planxa de lledoner d'uns 5 mm de gruix, corbada en forma tubular i closa pels 
extrems. Antigament, per aconseguir unes òptimes condicions de la fusta, es tenia la planxa en premsa envoltant-la 
molt poc a poc a un motlle rodó, i aquest procés podia durar tot un any. Avui en dia s'ha comprovat que posant la 
planxa de fusta uns dies en remull s'aconsegueix corbar-la aviat i sense problemes. 

L'instrument disposa de dues pells (de 30 cm de diàmetre) sense pèl. Abans s'empraven pells de cabrida o de moix, 
actualment s'utilitza pell curada de cabra o d'ovella (sovint importada de la península), o bé pell sintètica encara que 
el so d'aquest tipus de pell no acaba d'agradar.  

Ambdues pells estan cosides a dos cèrcols fets amb filferro gruixut (abans es feien amb vergues d'ullastre) adaptats a 
les dues boques cilíndriques del tamborí. Per aconseguir estirar aquestes pells i poder trempar l'instrument s'usa cor-
da de llendera prima a mode de tensor. Per a col·locar la corda tensora es fan un foradets a la pell, just vora el filferro, 
i en forma de ziga-zaga es va ficant la corda cercant el forat  d'una pell fins enllaçar-lo al forat de l'altre pell enganxant
-la al cèrcol de filferro, que és el que realment tensa la pell del tamborí. I així es van unint tots els foradets. La corda i 
la pell, amb el temps es van destensant, i per a poder-la tensar més, a la ziga-zaga que ha format el cordat se l'hi 
col·loquen unes pecetes de pell amb forma d'anell per a poder-ho estrènyer. 

Contactant amb la pell que es percudeix s'hi solen posar dues cordetes fetes de budell, ben tensades, a mode de bor-
dons, les quals vibren amb la repicadissa del tamborí donant-li un so característic. 

A l'esquena del cilindre del tamborí s'hi col·loca una corretgeta de pell a mode d'ansa, per a poder aguantar l'instru-
ment. Es col·loca en el dit polze de la mateixa mà amb que es toca el flabiol. La seva llargària a de ser prou com per-
què arribi fins al colze del flabioler. I a la mateixa esquena (entre punt i punt de la corretja) es  fa un forat al cilindre de 
la caixa d'uns 2 cm de diàmetre per a així permetre sortir el so i la pressió de l'aire que es produeix a dins el tamborí 
mentre es sona. Aquest forat també s'utilitza per a ficar-hi la maceta quan es descansa.  

La maceta està feta de fusta tornejada. N'hi ha que prefereixen fusta feixuga: Alzina (la més comú), eben, fusta de 
granadillo, ginjoler o ametller. D'altres la prefereixen més lleugera, a pesar que no sona tan fort, com el cirerer.  

 

 

Com es sona 

S'agafa la baqueta, o maceta, entre el dits índex i polze, i es colpeja la pell mitjançant un moviment rotatori de l'avant-
braç i del canell, procurant endevinar  al seu centre. No s'ha de percudir mai movent  tot el braç, ni l'espatlla. Els cops 
no s'aconsegueixen fent rebotar la maceta contra la pell, sinó que cada cop ha de ser provocat pel moviment abans 
esmentat. 

Les dues pells, encara que semblin iguals no ho solen ser, n'hi sol haver una de més dura que l'altra. Encara què, es 
pot colpejar indistintament qualsevol de les dues pells (a gust del flabioler), és millor percudir la pell més dura, que és 
la que per damunt té les cordetes que fan de bordons. L'altra pell més fluixa està pensada per a vibrar. 

Cal mantenir el braç, sobretot l'avantbraç i el canell, el més relaxat possible, qualsevol força no útil que es faci tendrà 
un efecte contraproduent, com un cansament innecessari o un alentiment del moviment percudiu. 

Practicar els diferents ritmes fins aconseguir automatitzar-los. El fet d’automatitzar els ritme permet dedicar més 
atenció a l’execució de la melodia amb el flabiol. 

Es tracta d'aconseguir mantenir una aire constant, sense accelerar ni disminuir la velocitat de la cançó. Els ritardandos 
o accelerandos han de ser fruit de la voluntat del intèrpret i no per mor d'una mala execució. 

Sobretot quan es sona amb colla, és important que el tamborí destaqui clarament el inici de cada compàs (pegant un 
cop més fort), per així deixar més clar l'aire de la cançó.  

La riquesa de l'acompanyament amb el tamborí s'aconsegueix: mesclant el ritme bàsic i el complet; intentant comple-
mentar el ritme afegint-hi petits cops d'adornament;  cops a contratemps; algun temps o compàs buit; forts i fluixos; 
colpejant la fusta o el cèrcol de filferro del tamborí...  

EL TAMBORÍ 



15 

 

ELS RITMES 

 

De forma molt bàsica es pot dir que hi ha dos tipus de ritmes: Binaris i Ternaris, amb els quals es poden acompanyar 
la majoria de cançons. Els més comuns són: 

 

El ritme binari seria el que s'executa amb compassos de 2/4 i 4/4. Com per exemple: pasdoble, corregudes... 

 

Ritme bàsic: 

 

 

 

 

Ritme complet: 

 

 

 

 

 

 

El ritme ternari seria el que s'executa amb compassos de 3/4. Com per exemple: jotes, valsos... 

 

Ritme bàsic:Ritme bàsic: 

 

 

Ritme complet: 

 

 

 

 

 

Després tenim el ritme de Bolero, que essent un 3/4, es sol executar d'una forma peculiar: 

 

Ritme bàsic: 

 

 

Ritme complet: 

 

 

 

I també hi ha el ritme de 6/8: 

 

Ritme bàsic: 

 

 

Ritme complet: 

 

 

 

Naturalment hi ha altres tipus de ritme que els abans descrits (per exemple, els compassos d'amalgama), sempre de-
penent de la destresa, de la capacitat, de la intensió, i també de la cultura musical del intèrpret. 

Una curiositat rítmica és el “ritme murero”, propi dels antics xeremiers del poble de Muro. La tècnica consisteix en 
crear el ritme a base de corxera amb puntet i semicorxera, donant al ritme una curiosa sensació de velocitat. 
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Anar en compte amb la respiració i procurar no sobreoxigenar-se. Aturar-se de sonar si esdevé algun mareig. 

Debut a que aquest instrument té un so potent i molt penetrant és molt recomanable protegir les orelles amb taps aïllants. 

LA XEREMIA 

El grall té la digitació oberta (no tancada o creuada), semblant a la flauta dolça, de tal manera que les notes pugen així com 

es van aixecant els dits del forats i baixen així com es tapen. 

La mà dreta agafa el grall per baix i fa les notes: si, do, RE, MI; i l’esquerra ho agafa per dalt i fa les notes: FA, SOL, LA, SI, DO. 

Exercici per aprendre a tallar les notes amb la xeremia. El tall es fa picant la nota de part damunt , o la que hi ha part davall, 

segons convengui al xeremier. És convenient practicar el dos tipus de tall. 

EXERCICI D’ARPEGIS 

Començar l’exercici poc a poc i anar augmentant  la velocitat d’execució de les notes. 

Exercici de notes llargues per aprendre a sonar la xeremia. S’ha de controlar la pressió d’aire al sarró mitjançant la introduc-

ció de l’aire i la força del braç evitant en tot moment que oscil·li el so de les notes. 
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EL FLABIOL I EL TAMBORÍ 

El flabiol té una escala creuada, amb una postura aposta per a cada nota. Es sona amb la mà esquerra (amb la dreta els es-

querrans). Amb el flabiol és important picar cada una de les notes.   

LA TAROTA 

Té una digitació molt semblant a la del grall i sona una octava més baixa. Cal vigilar l’afinació de les notes. 

Començar a sonar fent notes llargues i mantenint l’estabilitat i l’afinació de la nota en tot moment, provant de picar cada 

nota i  també practicar la lligadura. Les notes més amunt del Sol solen ser més inestables, anar-hi en compte. 

Aplicar el ritme a l’exercici de notes. 

EXERCICI D’ARPEGIS AMB EL FLABIOL 

Començar l’exercici poc a poc i anar augmentant  la velocitat d’execució de les notes. 

Amb el tamborí picar els temps forts del compàs (1er i 3er temps). Amb la baqueta procurar picar en el centre de la pell. 
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MESTRE GUILLEMET 

Cançó Popular 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme bàsic: 

Xeremia: 

Al començament és normal que s’ad-

ormin els músculs de la boca. Això 

dóna la falsa sensació de que la xere-

mia no funciona. No s’omple per molt 

que es bufi. En aquest punt val més 

aturar-se de sonar fins l’endemà ja 

que  aquests músculs tarden molt en 

tornar-se a posar a punt. 

Exercici: Omplir d’aire el sarró i, sense 

tornar-hi a bufar, intentar sonar el 

màxim de compassos possible. Pitjar 

fort el sarró amb el braç. 

Dia a dia anar augmentant el nombre 

de compassos. 

Flabiol i Tamborí: 

Amb el flabiol és important anar pi-

cant cada una de les notes de la melo-

dia.  

El picat simple es fa pronunciant el 

mot “tu” a damunt cada nota que es 

fa. 

Agafar bé la maceta, procurant con-

trolar el retoc o tornada de la baqueta 

i mantenir el braç i la mà el més rela-

xat possible.  

Procurar picar sempre en el centre de 

la pell del tamborí. 

Tarota: 

Agafem la inxa per la part de la pala, 

sense tocar mai el filferro i sense girar

-la, l'acoblem al tudell deixant-la ben 

encaixada. 

La inxa ha de quedar perpendicular als 

forats de les notes.  

Humidificar la inxa abans de començar 

a sonar, amb aigua o ben ensalivada. 

Embocar-la folrant les dents amb els 

llavis, sense mossegar la canya i bufar 

amb força.  

La bufada ha de ser potent, se li ha 

d’insuflar prou aire  amb poc temps. 

1 
1a 

Part 

La Coda forma part de la cançó, però no se la lliçó. De moment no es sona. 
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EL BON JESUSET 

Cançó Popular 

Andante 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Xeremia: 

Els dits s’han de mantenir estirats a 

damunt el grall, tapant els forats amb 

les falanges dels dits i no amb les pun-

tes. 

Bufar de cop, amollant tot l’aire possi-

ble. Empènyer amb el diafragma, no 

amb el coll ni amb les espatlles. 

Flabiol i Tamborí: 

Tapar els forats del flabiol utilitzant les 

falanges dels dits, excepte amb el dit 

gros que ha de tapar el forat que ocu-

pa mitjançant la seva punta. 

Practicar el ritme de forma constant a 

fi d’aconseguir automatitzar els movi-

ments de la mà que porta la baqueta. 

Tarota: 

S’ha d'aconseguir tenir una bona 

quantitat d'aire i donar-li pressió amb 

el diafragma. Si es bufa fent força amb 

el pit o amb el coll, no va bé. 

Tallar les notes picant amb la llengua 

damunt les pales de la inxa. 

2 

No acumular aire viciat a dins els pulmons, procurar de tan en tant exhalar tot l’aire i aspirar-ne de nou. 

Per fer això es poden aprofitar les notes llargues, les notes de pas i en general les notes poc importants 

per llevar-les-hi una part del seu valor (temps). Un altre recurs pot ser “menjar-se” alguna d’aquestes  

notes poc importants, no sonar-la, i aprofitar el seu espai per a renovar tot l’aire. 

1a 

Part 



20 

 

MATINADA 

Cançó Popular 

Andante 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Exercici per al flabioler: 

El ritmes binaris, com el 2/4 o el 4/4 es comencen amb dos cops de tamborí.  

La velocitat d’aquests cops indicarà l’aire de la peça. 

És important manejar la maceta amb la mà bona (amb la dret el dretans i amb l’esquerra els esquer-

rans), deixant  la mà bamba per al flabiol. 

Practicar les notes part damunt el Sol: La, Si, Do, Re; ja que són les més difícils d’executar. 

3 
1a 

Part 

Exercici per al xeremier:  

És molt important que la inxa estigui en un punt idoni d’humitat per a què el grall soni bé. Normal-

ment és suficient la humitat produïda per la saliva, que li arriba del sarró. Després de sonar uns mi-

nuts la inxa sol estar al seu punt d’humitat. Si hi ha molta sequedat és convenient mullar la inxa, o 

bé ensalivant-la o bé mullar-la amb aigua. 

Per a manejar el grall és important agafar-lo sempre pel coll, mai pel cos o per la campana ja què es 

pot escardar la fusta. Anar molt amb compte amb la canyeta quan es torna a ficar el grall al sarró. 
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GALARINA 

Autora: Mª del Mar Llull 

Moderato 

Aquests instruments es toquen de dret. Procurar mantenir el cos en una postura recte, amb les 

cames un poc separades i el cos estirat. No tombar l’esquena ni adoptar postures estranyes. 

Al agafar aire procurar no aixecar les espatlles ni inflar les galtes. 

A l’executar les notes evitar aixecar massa els dits. Els  dits han d’estar a una distància curta 

respecte del seu forat. Just que el so pugui sortir amb naturalitat pel forat. 

Els xeremiers i els taroters han de procurar tenir els dos dits petits ben estirats, no arrufar-los, 

ja que si estan arrufats entorpeixen el moviment del dit anular. 

No oblidar que qualsevol moviment inútil és perjudicial per a la correcte execució de les notes. 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Xeremia: 

Mantenir una pressió adient i cons-

tant al sarró evitant que les notes os-

cil·lin ni es desafinin. 

Per aprendre i practicar les cançons 

sense molestar als veïnats és millor fer

-ho amb un flabiol trucat (amb digita-

ció de grall) o equivalent.  

Flabiol i Tamborí: 

Bufar amb prou força. El flabiol neces-

sita una certa potència de buf per 

sonar afinat. La oscil·lació en el buf 

pot fer variar mig to l’afinació del fla-

biol. 

Tarota: 

Practicar notes llargues, picades i/o 

lligades, procurant que aquestes no 

desafinin. 

Les notes altes (a partir del Sol) són 

més difícils d’afinar. 

 

 

4 
1a 

Part 
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Xeremia: 

Un cop s’han endurit els músculs de la 

boca és habitual que els músculs que 

no aguantin siguin els del braç esquer-

re, l’encarregat de mantenir la pressió 

d’aire al sarró. 

Procurar exercitar aquest braç amb 

l’exercici que s’indica a la lliçó 1/1 i 

també  fent notes molt llargues procu-

rant evitar que aquestes es tallin en 

cap moment.  

PER TOCAR CAMINANT 1 

Cançó Popular 

Andante 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Flabiol i Tamborí: 

El tamborí té dues pells, una sol ser  

més gruixuda que l’altra. Aquesta més 

gruixuda és la que porta els bordons i 

està pensada per a ser percudida. L’-

altra pell, sol ser més prima i està pen-

sada per a vibrar. 

No obstant això, es pot percudir da-

munt qualsevol de les dues, depenent 

del gust del flabioler. 

Els bordons estan pensants per a fer 

vibrar la pell, hi ha flabiolers que no 

els hi agrada aquest so i les destensen  

o les lleven del tot. 

Tarota: 

Per acoblar la canya al tudell s'ha d'a-

gafar la canya per les pales, mai s'ha 

de tocar el filferro o el fil, perquè se'n 

va cap avall i s'afluixen les pales, enca-

ra que aquest moviment no es vegi. 

Hi ha varis tipus de inxes per a tarota, 

varia el tamany i la duresa de les pa-

les. És molt aconsellable provar dife-

rents tipus d’inxes (i de diferents fa-

bricants) per trobar la més adient a la 

tarota, i al taroter. 

5 
1a 

Part 
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BALL DE L’ÓS 

Cançó Popular 

Andante 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

És important aprendre a equivocar-se. 

Equivocar-se és humà, i els músics, per molt bons que siguin, s’equivoquen. 

 

Mentre s'aprèn la cançó s’ha d’evitar el vici d’aturar l’execució de la peça cada cop que un s’e-

quivoca. Fer un esforç i procurar seguir cap endavant com si no hagués passat res. 

Quan ja es sap la cançó i esdevé una errada, intentar no aturar-se i continuar sonant sense per-

dre el ritme ni el punt a on es troba la melodia.  

 

Quan l’execució de la peça implica errades contínues, baixar la velocitat d’execució fins que es 

pugui estudiar o assajar la cançó sense errors. A partir d’aquest punt, i a mesura que s’agafa 

seguretat i confiança, anar augmentant-ne la velocitat fins aconseguir sonar-la més aviat del que 

cal. En aquest sentit, val més anar sobrats. 

 

No confondre les equivocacions amb els mals vicis. Quan s’esdevé una mala execució o un error 

continuat sobre un mateix punt, aturar la lliçó i depurar-hi l’execució. 

A vegades pot ser més difícil llevar un mal vici que aprendre una cançó nova. 

6 
1a 

Part 
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PER ANAR DE COPES 

Cançó Popular 

Allegretto 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

7 
1a 

Part 

Exercici per al xeremier: 

Practicar el control de la pressió d’aire al sarró. Fer frases curtes i aturar el so de cop. Per exemple: 

 

 

 

 

 

A partir d’aquesta cançó procurar acabar les peces amb l’aire just evitant que la xeremia segueixi 

sonant quan s’acaba la cançó. 
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ES PONT DE PARÍS 

Cançó Popular 

Allegretto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Exercici per al taroter: 

En aquesta peça  intentar modular la intensitat del so fent forts i fluixos. 

Anar molt en compte amb la afinació. 

8 
1a 

Part 
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BOLERO DE SANTA MARIA 

Cançó Popular 

Andante 

RITME DE BOLERO: 

 

Ritme bàsic: 

 

 

Exercici per al flabioler: 

El ritme de Bolero s’inicia amb dos cops de tamborí (igual que el ritmes binaris). 

La velocitat d’aquests cops indicarà l’aire de la peça 

9 
1a 

Part 
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JOTA DE SA TEULERA 

Autor: Pep Zanoguera 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Als xeremiers, quan sonam al carrer, tothom mos sent, però pocs ens escolten. 

El sortir a sonar a davant la gent ja sigui al carrer o damunt un cadafal, tot sol, en colla o en grup... 

forma part de l’aprenentatge del xeremier. És important perdre la por a sonar davant el públic. Això 

s’aconsegueix amb la pràctica. 

Les errades i equivocacions s’aconsegueixen evitar a base d’estudis i d’assajos, però, formen part de 

l’espectacle i de la música en viu. Encara que, naturalment, hi ha que procurar no equivocar-se, tam-

poc se li ha de donar una importància massa dràstica al fet de cometre algun error. El públic entén i 

perdona si el músic fa alguna errada. 

Exercici per al flabioler: 

La majoria dels compassos  ternaris, com per exemple el 3/4 o el 3/8, comencen amb 4 cops 

de tamborí, sobretot les Jotes. El ritme de Bolero n’és una excepció ja que, com s’ha vist a la 

pàgina anterior, comença només amb 2 cops. 

Quan la melodia comença a temps, el quart cop coincideix amb la primera nota de la peça 

(com la cançó d’aquesta pàgina). 

10 
1a 

Part 
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SOR TOMASSETA 

Cançó Popular 

Andante 

Exercici per al flabioler: 

Practicar el canvi de ritme, d’un binari tranquil a un ternari ràpid. 

11 

Procurar tenir cura de l’instrument.  

La fusta vol un mínim de manteniment per aconseguir allargar la seva vida. Amb un pedaç suau pro-

curar donar-li una capa d’oli per a les fustes (oli de teca, d’ametlla....). Sobre tot a l’estiu, que la fus-

ta s’asseca més. 

Netejar les virolles de llautó. Això no ajuda a millorar la sonoritat, però sí la presència de l’i-

nstrument. 

La pell del tamborí no necessita cap especial atenció. Hi ha quelcom que li posa algun tipus de pro-

ducte per a protegir la pell, personalment crec que no li fa falta. 

Amb el temps a la pell del tamborí li surt una “taca” arrodonida al centre. És el greix que  té la pell, 

que s’hi concentra. És millor no tocar aquesta taca, ja que si es lleva, la pell queda danyada. 

Evitar deixar els instruments exposats al sol o a la fredor del hivern.  

1a 

Part 
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SES PORGUERES 

Cançó Popular 

Moderato 

Exercici per al flabioler: 

Aquesta cançó comença amb un compàs binari i acaba amb un ternari. 

12 

Assimilar les definicions bàsiques de les repeticions que té una cançó: 

- Parts: Aprendre a diferenciar les parts que té una cançó. La d’aquesta pàgina en té tres: “Primera 

part”, Segona part”, “Tercera part” i Coda. 

- Cada part es pot repetir, o no. Les repeticions es van anomenant : “Primera repetició de la primera 

part” ,  “Segona repetició de la primera part”, “Primera repetició de la segona part”..., i així s’aniran 

definint cada una de les successives parts. 

- Quan s’han acabat les parts, la cançó (excloent la Coda) s’anomena “Volta”. I moltes vegades les 

cançons dels xeremiers tenen tres “Voltes”:  “Primera volta”, “Segona volta” i “Tercera volta”; des-

prés de la darrera volta, la cançó sol acabar amb una Coda o sobtadament al Fine (final). 

I també convé conèixer els més habituals “tecnicismes musicals” (alguns d’ells ja s’han vist a les ante-

riors cançons): Tempo, per exemple “Moderato” (l’aire o velocitat de la peça), Da Capo (al co-

mençament),   Dal Segno (a la senyal), Coda (coa o acabament), Fine (final), Accelerando (anar 

accelerant), Ritandando (anar retardant)...  

1a 

Part 
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JOTA DE MURO 

Cançó Popular 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Exercici per al flabioler: 

Quan en un compàs ternari la melodia comença a l'anacrusi (el temps de dalt del compàs), 

també es peguen quatre cops de tamborí per a començar la cançó, però amés s’hi compte 

un compàs buit (corresponent al segon compàs del temps) abans de fer la primera nota.  

13 

Una anacrusi és una nota o un grup de notes sense accent fort a principi d'una cançó o 

d’una frase.  

1a 

Part 
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SANT JOAN PELUT 

Cançó Popular 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Exercici per al flabioler: 

Quan en un compàs ternari la melodia comença al temps fluix (al segon temps), la melodia co-

mença a sonar just després del quart cop de tamborí. 

Exercici: En aquesta cançó anar mesclant el ritme bàsic i el complet. 

14 

La humitat a la xeremia. 

Després de sonar la xeremia durant una estona llarga, la inxa sol quedar molt humida, en aquests casos, 

quan s’acaba de sonar, és aconsellable llevar el grall del sarró i deixar-lo eixugar, procurant mantenir la inxa 

protegida. (Mai llevar-la del grall, ja que es desafina). 

La bruma sol tenir una vida més llarga ja que té la pala més gruixuda i no té contacte directe amb la saliva. 

El mateix passa amb el bufador, per evitar que la fusta humida es dilati o es podreixi, procurar treure’l des-

prés d’una llarga sonada. 

El sac, encara que sigui de material sintètic, també agraeix que es deixi ventilar quan ha agafat molta humi-

tat. Els sacs de pell són més delicats que els sintètics. 

La vida, o durada, d’aquests elements depenen en gran mesura del cuidats que se lis doni, però també depe-

nen de l’acidesa de la saliva del sonador, la qual influeix en la seva degradació. Sobretot en la de la inxa. 

Recorda que quan manipulis el grall hi ha que agafar-ho pel coll i mai pel cos o per la campana, així evitaràs 

la possibilitat de que s’esquerdi la fusta.  I ves molt en compte de protegir la canyeta, tan quan treus el grall 

com quan l’enfonyes al sarró. 

1a 

Part 
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ENTRADES 

Tres variacions de entrada, començament, o introducció a la  cançó 

Ad Libitum 

Les entrades són un avís per al públic oient de que la cançó està a punt de co-

mençar. 

Era l’avís que els músics feien als balladors perquè estiguessin atents ja que el 

ball estava a punt de començar. 

Sempre sol ser a càrrec del xeremier. 

Molts xeremiers acaben desenvolupant les seves pròpies entrades. 

1 2a 

Part 
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TRIPETES 

Cançó Popular 

Allegretto 

RITME BINARI: 

 

Ritme  complet: 

 

Exercici per al flabioler: 

Començar a practicar el ritme binari complet. 

Exercici per al taroter: 

Mesclar, a gust del intèrpret, notes picades i lligades. 

2 2a 

Part 

La inxa i el tudell a la tarota. 

Un cop afinada i acomodada la inxa al tudell, és aconsellable no tornar a tocar la inxa fins 

que ja es faci malbé. La inxa quedarà sempre encaixada al mateix tudell fins ja que s’acabi la 

seva vida útil. 

A causa de la sensibilitat que tenen les inxes als canvis d’humitat (la saliva, el temps...), és 

aconsellable portar sempre vàries inxes (unides al seu respectiu tudell). Sol ser necessari can-

viar la inxa vàries vegades al llarg d’una actuació i per aquest motiu és aconsellable utilitzar 

un porta tudells. 

Hi ha diferents tipus de canyetes i diferents mesures de tudells, l’experiència del taroter en 

combinar inxa i tudell segons la necessitat de cada moment farà que es pugui tenir sempre a 

punt la inxa més òptima per a cada actuació. 
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CERCAVILES DE SANT LLORENÇ 

Autor: Antoni Genovart 

Allegretto 

RITME BINARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

Exercici per al flabioler: 

A partir d’aquesta cançó es començarà a practicar el doble picat. 

Això es fa picant les notes pronunciant la doble paraula: “tu-cu”. 

Es pronuncia “tu” a la primera nota i “cu” a la següent, i així  es van picant totes 

les notes correlativament. 

3 
2a 

Part 
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SA CALERA 

Cançó Popular 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme complet: 

 

Exercici per al flabioler: 

Començar a practicar el ritme ternari complet. 

Del compàs 24 al 32 picar amb la maceta a damunt el cercle del tamborí.  

 

Practicar el compàs ternari picant les negres al centre de la pell i les corxeres a damunt el 

cercle del tamborí. 

4 
2a 

Part 
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PER TOCAR CAMINANT 2 

Cançó Popular 

Andante 

RITME BINARI: 

 

Ritme  complet: 

 

Exercici per al flabioler i el taroter: 

 

Practicar el picat-lligat. Es fa picant una de cada dues notes. 

5 2a 

Part 
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BOLERO ANTIC 

Autor: Bartomeu Calatayud 

Moderato 

RITME DE BOLERO: 

 

 

Ritme complet: 

Exercici per al flabioler: 

Sonar aquest cançó amb el ritme complet. 

A la darrera repetició, accelerar el ritme. 

6 2a 

Part 
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SES RODES 

Cançó Popular 

Presto 

RITME BINARI: 

 

Ritme  complet: 

 

Exercici per al flabioler: 

A partir d’aquesta cançó es començarà a practicar la tècnica del picat-lligat. Es fa 

picant una de cada dues notes. 

Alternar entre el doble picat i el picat-lligat. 

7 2a 

Part 
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SANT ANTONI 

Cançó Popular — Versió Serverina 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme bàsic: 

 

 

 

Ritme complet: 

8 2a 

Part 
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ETS TXERETXES 

Cançó Popular 

Presto 

RITME TERNARI: 

 

Ritme complet: 

 

Els reguinyols: 

Els mordents i notes d’adornament s’anomenen “reguinyols”. És un recurs musical que els xeremi-

ers solen utilitzar amb generositat. 

Són recursos que s’han d’utilitzar amb prudència, ja que el seu abús pot carregar massa la melodia 

i fer-se pesats. Ben utilitzats donen frescor  i mobilitat a la melodia. 

Poden ser senzills: mordents; o bé dobles: notes d’adornament; o inclús més sofisticats. Normal-

ment a les partitures que es poden trobar actualment no hi figuren els reguinyols, per tant es deixa 

en mans de l' intèrpret la seva execució. I depenent de la seva habilitat i del seu gust en farà més, 

o menys. 

Sonant amb grup és convenient posar-se d’acord a on es fan els reguinyols, ja que sinó la cançó 

pot semblar una coral d’ocellets. 

Exercici: 

Cercar, i provar, les diferents combinacions de mordents per aconseguir fer els reguinyols. La xe-

remia ho sol aconseguir amb la nota anterior o posterior, el flabiol pot cercar altres tipus de com-

binació depenent de la nota i, per tant, de la postura dels dits. 

9 2a 

Part 
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HIMNE DE RIEGO 

Marxa Republicana 

Andante 

RITME DE 6/8: 

 

Ritme bàsic: 

 

 

Ritme complet: 

 

Exercici per al flabioler: 

Practicar el ritme de “6 per 8”. 

10 2a 

Part 
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HAVANERA (Repartiment de Coques) 

Cançó Popular 

Largo 

RITME D’HAVANERA: 

 

Ritme complet: 

 

11 

El glissandos: 
 
El glissando és un desplaçament continu de to d’una nota a una altra, fent que sonin tots els quarts de 
to i semitons que les separa, passant amb molta suavitat d’una nota a l’altra. Ja siguin notes successi-
ves (per exemple: de Do a Re) o distants (per exemple: de Do o Mi). 
 
El glissando més senzill és quan es fa amb notes successives, per aconseguir-ho es desplaça suament el 
dit en direcció horitzontal destapant poc a poc el forat de la nota amb la qual es vol fer el glissando. De 
tal forma que, per a fer un glissando entre el Do i el Re, s’anirà desplaçant poc a poc el dit anular que 
tapa la nota Do fins que aquest forat quedi completament destapat  i així deixi sonar el Re. 
 
Per aconseguir glissandos de més distància tonal s’utilitzarà la mateixa tècnica, desplaçant els dits dels 
seus forats fins aconseguir la nota final. Es poden desplaçar els dits d’un en un o bé tots de cop. 
 
Aquesta és una tècnica difícil d’aconseguir, s’ha d’anar practicant poc a poc i a mesura que es domini 
es podran fer glissandos més ràpids, segons la intenció del intèrpret. 

Exercici per al flabioler: 

Practicar el ritme d’havanera. 

2a 

Part 
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CANÇÓ DE NA MARIA DEL MAR 

Autor: Antoni Genovart 

Andante 

RITME BINARI: 

 

Ritme  complet: 

 

12 

El trinats: 
 
En música el trinat és un ornament consistent en una l’alternança ràpida entre dues notes 
conjuntes, la inferior es considera la principal i la superior la que actua com a ornament de 
l'anterior. La manera habitual d'interpretar un trinat és alternar amb gran rapidesa entre 
ambdues notes. Convé tenir els dits ben relaxats per aconseguir trinar amb soltesa. 
 
Els xeremiers i els taroters depenen de la seva habilitat per aconseguir un bon trinat, per 
tant cal practicar-ho amb totes les notes de l’instrument (millor amb les notes naturals, les 
alteracions són més complicades). 
 
La naturalesa del flabiol, amb la seva execució creuada de les notes, fa que no es puguin 
trinar totes les notes, i no sempre es pot trinar amb la nota correlativa havent de cercar un 
camí alternatiu. Amés, hi ha la gran dificultat de mantenir el ritme del tamborí sense que 
s’alteri ni s’interrompi. 
 
Per al flabioler és molt aconsellable començar la tècnica del trinat practicant amb cançons 
ben conegudes. Per exemple: les que hi ha a la primera part d’aquest quadern. 

2a 

Part 
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VALSET D’ESTIU 

Autor: Antoni Genovart 

Andante 

13 

RITME TERNARI: 

 

Ritme complet: 

 

El vibrats: 
 
El vibrat es fa batent els dits sobre el forat o els forats que han quedat oberts, sense arribar a tapar-
los.  Es tracta de moure la columna d’aire que surt pels forats oberts de l’instrument.  
 
També es pot fer només sobre un sol forat, en aquest cas sol ser el forat de la nota que hi ha just par 
d’avall. 
 
El vibrat pot tenir vàries velocitats de batuda, no cal que el moviment dels dits sigui sempre el mateix. 
Es pot anar accelerant o retardant els seu moviment. 
 
En el cas del flabiol és més complicat, i no totes les notes poden ser vibrades. Per aconseguir vibrats 
amb el flabiol és millor fer-ho controlant la pressió de l’aire mitjançant el coll, fent oscil·lar el pas de 
l’aire ajudant-se amb la gargamella. 

Exercici per al flabioler: 

Aprendre a matisar amb el tamborí: practicar els cops forts i fluixos. 

2a 

Part 
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CERCAVILES DE SON SERVERA 

Autor: Antoni Genovart 

Andante Andante 

RITME 6/8: 

 

Ritme bàsic: 

 

 

Ritme complet: 

 

14 

Per a un xeremier és molt important aprendre a afinar la xeremia. 
Abans el grall s’afinava amb el flabiol (el qual no es pot afinar), un cop els dos instruments sonaven igual, o 
quasi igual, ja es donava per afinada la xeremia. Avui en dia és convenient afinar-la amb un afinador electrò-
nic, a 440 Hz. 
 
Per mor de la quantitat d’harmònics que emet el grall  (és un dels instruments que emet més harmònics), és 
convenient només afinar el Do (de baix), les altres notes han de sonar bé controlant la pressió del sac. Si no 
és així vol dir que la inxa no és bona, o que el xeremier no domina la pressió del sarró. 
 
- Si s’endinsa la inxa cap a dins el grall, el so puja. Si es treu cap a fora, el so baixa. Aquests moviments són 
minúsculs, un petit moviment basta per a pujar o baixar la tonalitat del grall. 
- Si les pales de la inxa es separen (el grall sonarà més potent) la tonalitat baixa. En canvi, si s’ajunten (el 
grall sonarà més ofegat) la tonalitat puja. 
 
Un cop afinat el grall, es procedirà a afinar la/les trompa/es.  
La trompa s’afina separant o ajuntant les parts que la formen. Separant les seves unions el to baixa (pot 
variar més de mig to). Si aquestes unions s’ajunten, el to puja.  
La trompa també es pot afinar manipulant la bruma. 

2a 

Part 
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SONADA LLORENCINA 

Autor: Antoni Genovart 

Presto 

1 

Exercici per al flabioler: 

A partir d’aquesta cançó el ritme ha de ser ric i variat, depenent sempre del 

intèrpret.  

3a 

Part 
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CANÇONETA 1 

Autor: Antoni Genovart 

Allegretto Allegretto 

Exercici per al flabioler: 

Cançó amb un compàs binari interromput per compassos amb ritme de tresets de negra. 

 

El Si bemoll és una nota difícil d’aconseguir amb en flabiol, i més quan es tracta d’una nota de pas. 

Per a fer-la, més que voler aconseguir un Si bemoll s’ha de cercar fer un La mal afinat, i això s’ac-

onsegueix tapant malament el forat del dit petit. Un sistema útil és regirar un poc el canell de la 

mà, ajudant a desplaçar-se fora de lloc al dit petit. 

2 3a 

Part 

Les inxes noves. 
 
Tan per al grall com per a la tarota, al canviar la inxa hi sol haver un temps d’adaptació, que pot ser 
de dies, o de setmanes. 
 
El xeremier (o el taroter) s’ha d’adaptar a la nova inxa. I la nova inxa s’ha d’adaptar a xeremier.  
 
Aquest pas es nota, sobretot, amb la xeremia ja que la canyeta pot estar més oberta del que cal i 
sovint, durant els primers dies en que es fa sonar, s’ha d’anar tancant i duent a lloc. 
 
No totes les inxes noves són vàlides, n’hi ha que surten defectuoses, això s’aprèn a valorar amb el 
temps. 
 
La bruma també té un temps d’adaptació, i quan es manipula s’ha d’anar ben alerta a no obrir-la 
massa, ja que perdrà massa aire per la trompa.  
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ES POU SALAT 

Autor: Tomeu Bonet 

Andante 

3 

Exercici per al flabioler: 

Vigilar els canvis d’accent del ritme. 

3a 

Part 
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CANÇÓ PER NA CECÍLIA 

Autor: Antoni Genovart 

Andante 

4 

Exercici per al flabioler: 

Executar aquesta peça canviant els accents a voluntat. 

3a 

Part 
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JOTA MENOR 

Autor: Antoni Genovart 

Presto 

5 

Intentar sonar aquesta peça amb companyia d’altre/s instrument/s. 

3a 

Part 
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UZTAI DANTZA 

Cançó Popular Basca 

Andante 

Bemolls i sostinguts. 

Encara que últimament es van introduint el Si bemoll i el Fa sostingut en les cançons dels xeremiers, hi ha 

que dir que les alteracions (bemolls, sostinguts...) encara no hi són gaire habituals. Això no vol dir que no 

s’hagin de conèixer. 

Les notes alterades no acaben de sonar ben afinades amb aquests instruments, sempre donen la sensació 

d’estar desafinades. O bé, sonen més ofegades que les altres notes naturals. Això és debut a la pròpia 

idiosincràsia de la xeremia i del flabiol (la tarota aconsegueix afinar un poc més aquestes notes) per mor 

de la seva forma, la distribució dels forats i, sobretot, a la quantitat d’harmònics que emeten. 

El Sol sostingut, o La bemoll (és la mateixa nota), és la única nota que el flabiol no pot fer amb una sola 

mà. Per a poder-la sonar es necessiten ambdues mans. 

6 3a 

Part 
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AMAZING GRACE 

Himne Popular Nord-americà 

Lento 

7 

Exercici per al xeremier: 

Sonar aquesta cançó amb sentiment i solemnitat, aplicant les tècniques de trino i posant els 

reguinyols que hom trobi oportuns. 

Practicar el vibrat en les notes llargues. 

El Re octavat és una nota poc estable, pot dependre del grall i de l’estat d’humitat de la inxa, 

però sobretot depèn de l’habilitat del xeremier. Convé perdre-li la por i practicar aquesta 

nota, que encara que no sovintegi a les partitures, és una nota  real, interessant, i útil. 

A partir d’aquest cançó el  flabioler ha de seguir el ritme escrit en la partitura. 

3a 

Part 
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CANÇÓ DES XEREMIER 

Autor: Antoni Genovart 

Moderato 

8 

Intentar sonar aquesta peça amb companyia d’altre/s instrument/s. 

Interpretar aquesta cançó amb elegància musical, aplicant trins i vibrats amb 

la xeremia i algun reguinyol amb el flabiol. A gust del intèrpret. 

Respectar el ritme escrit amb el tamborí. 

3a 

Part 



54 

 

CANÇÓ PER N’AINA 

Autor: Antoni Genovart 

Presto = 200 

9 3a 

Part 
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SA POLCA RUCA 

Autor: Antoni Genovart 

Allegro 

10 

Intentar sonar aquesta peça amb companyia d’altre/s instrument/s. 

Repetir-ho tres pics accelerant a cada volta. 

Repetir-ho tres pics accelerant a cada volta. 

3a 

Part 
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BALL D’ESTRANYS 

Autor: Antoni Genovart 

Presto 

11 3a 

Part 
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CANÇÓ DE NOCES 

Autor: Antoni Massanet 

Andante 

12 

La dificultat d’aquesta cançó està en el  temps i les notes sincopades. 

Practicar el Fa sostingut. 

Anar amb compte amb el “Ritardando” al final de la peça. 

3a 

Part 
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CALABRUIX 

Autor: Antoni Genovart 

Andante = 65 

13 

Xeremia 

Flabiol 

Tamborí 

3a 

Part 
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FRANÇA 

Boha, Gasconya 

 

 

 

Bodega, Occtiània 

 

 

 

 

 

 

Biniuo Koz, Bretanya 

 

 

 

 

 

Cornamuses Mecàniques 

Chabretta, Auvèrnia 

 

 

 

 

 

 

Moussete-Bechonnet  

CORNAMUSES DEL MÓN 

ESPANYA 

Sac de Gemecs, Catalunya 

 

 

 

 

 

Gaita de Boto, Aragó 

 

 

 

 

 

 

Gaita Sanabresa, Zamora 

 

 

 

 

 

 

Gaita Gallega o Asturiana 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGAL 

Gaita de Tras-os-Montes 

IRLANDA 

Uilleann Bagpipe  

GRAN BRETANYA 

Bagpipe 

Smallpipe, Northumbria 

 

 

 

 

 

 

ITALIA 

Piva, Emiliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zampogna, Sicília 

 

SUÈCIA 

Sack Pippa 

 

FLANDES 

Doedelzakfeife  

 

 

 

 

ALEMANYA 

Hümmelchen  

 

 

 

 

 

 

POLÒNIA 

Duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUNÍSSIA 

Messouet 
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DIGITACIÓ DEL GRALL DE LA XEREMIA 

DIGITACIÓ DEL FLABIOL 

DIGITACIÓ DE LA TAROTA 


