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Dimonis, xeremiers i balls típics per a una colcada «tradicional»
La desfilada començà al passeig marítim amb una hora de retard
F.MARÍ/N.MARTÍ.Palma.
Amb més d'una hora de retard, i davant la xiulada de la gent que esperava ja
impacient al llarg del passeig marítim, començà ahir verpre la primera colcada
popular organitzada pel Govern balear, i que donava continuïtat a l'acte
organtizat a l'Auditòrium, en el qual es feren entrega dels premis Ramon Llull i la
medalla d'Or de la Comunitat. «El sol és el gran pintor de les terres
meditarrànies. Ell ha il·luminat tota la tradició al llarg dels segles». Amb aquestes
paraules, el director d'Els Comediants, Jaume Bernadet, explicava a aquest diari
el significat del seu espectacle, preparat a posta per a aquesta ocasió. De fet, el
Catalina Cirer, Jaume Matas i Pere
Rotger durant la colcada.
sol i les bèsties lul·lianes, presidits per la Policia muntada i pels tamborers de la
Sala donaven el sus a una colcada que, tot i el curt recorregut que tenia, mostrà
un llarg repertori de la cultura popular, no tan sols de Mallorca, sinó que també hi eren representades Menorca i les
Pitiüses.
En total, més de 700 persones: gegants, xeremiers, bandes musicals, caparrots, agrupacions de ball de bot,
personatges de les rondalles, danses populars, dimonis i altres elements de bestiari festiu ocuparen els voltants de
l'Auditòrium més de dues hores llargues. La cita serví també per donar la benvinguda a dos nous elements dins el
folklore mallorquí. En Forner i na Tanit, els dos nous gegants del Govern balear, presidien una comitiva formada per
més de 25 gegants i gegantes d'arreu de Mallorca.
Els sons de les xeremies, de les bandes, dels picarols o les campanes, quedaren aviat eixordats pel renou dels petards
i del correfoc que tancava la desfilada. Dimonis de Bunyola, Eivissa, de Mancor de la Vall, de Muro, sa Pobla, Maó,
Esporles, Pollença i Santa Margalida donaren el toc final a una desfilada que fou seguida per milers de persones que
feia més d'una hora que estaven de peu plantó al passeig per veure la desfilada.
Els que més despertaren l'interès foren els Cavalls del Migjorn, de Menorca, que amb els seus bots n'espantaren més
d'un. La llarga espera es féu menys feixuga gràcies als més de 8.000 tassons de suc de taronja de Sóller que
l'organització repartí al llarg del recorregut. També pantalles gegants a l'exterior del recinte mostraven l'acte de
lliurament dels premis Ramon Llull, la finalització dels quals indicaria l'inici de la colcada.
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