GRUP FOLKLÒRIC SANT ISIDRE
Domicili Social

C/ Doctor Camps, 4 bis · Ciutadella de Menorca
Tel. 971.48.05.00

Director del grup
Responsable actuacions

Nina Barceló Mercadal · Tels.: 971.48.05.00 – 680.46.37.90
Juana Janer Marqués · Tels.: 971.38.56.97 – 699.59.03.29

Nombre de components

30, entre sonadors i balladors

CURRÍCULUM

De la trajectòria musical del grup, cal destacar que ha actuat a les diferents localitats menorquines.Va participar a les festes de la Mercè a Barcelona, l’any 1980.
Pocs anys després, el 1983, va participar a la festa de la Hispanitat a Sant Agustí
de la Florida (EUA). El 1985 actuà a Vilanova i la Geltrú i l’any 1994 va enregistrar un casset. El setembre del 2001 va realitzar un intercanvi amb el grup Sa
Revetlla de Sant Antoni de Son Ferriol (Mallorca); l’octubre del 2002, amb el grup
S’Estol Porrerenc de Porreres (Mallorca); el maig del 2003, amb el grup Coros y
Danzas Niño Jesús del Balate, Mula (Múrcia); el setembre del 2004, amb el grup
Coros y Danzas Villa de Madridejos (Toledo); l’agost del 2005, amb el Grup de
Danses del Pinós (Alacant). El setembre 2005 va participar al Festival de Canals
(València). L’agost del 2006 va fer un intercanvi amb el grup Aires de Monti-sion,
Porreres (Mallorca). El maig de 2007 va commemorar el seu trentè aniversari
enregistrant un DVD. L’agost del 2007 va fer un intercanvi amb el Grupo de
Danzas Calahorra (La Rioja); el setembre del mateix any, amb el grup Es Majoral
i Revetlles de Calonge (Mallorca), i el novembre va participar a la X Fira
Mediterrània de Manresa (Catalunya). El setembre del 2008 va fer un intercanvi
amb el Grupo Danza Taldea Murixka de Lezo (Guipúscoa).
Els instruments musicals utilitzats pel grup són el guitarró, la bandúrria, la guitarra, el tiple i les castanyoles (aquestes darreres, a diferència dels altres elements
musicals, són els balladors i balladores mateixos els qui les fan sonar mentre
ballen).
El grup forma part de la Federació Menorquina de Grups Folklòrics (FEMEFOLK)

REPERTORI

Fandango de dalt, fandango per a onze, sa rondalla, bolero de Ciutadella, jota de
dalt, jota de baix, jota retxada, jota del re-si-mi, ses peteneres i es tupe.
BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC TRAMUNTANA
Domicili Social

C/ Barceló i Caymaris, 26 · Ciutadella
Tel. 971 38 52 54 - 971 48 16 52

Director del grup
Responsable actuacions

Mari Villalonga Taltavull · Tel. 971 48 16 52
e-mail: tramuntana@femefolk.org

Nombre de components

34

CURRÍCULUM

El naixement de l’agrupació es remunta a l'any 1972, quan Esteve Mercadal Barceló, decidit a conservar les arrels
de la pagesia de Ciutadella, va reunir unes quantes persones per formar un grup. Aquestes persones eren Pere
Llorens Benejam,Toni Torres, Llorenç Taltavull Pons i Miquel Truyol Cursach.
Tot va començar quan Esteve Mercadal i Pere Llorens van aprendre a sonar i cantar, i un bon dia van conèixer
Toni Torres, Llorenç Taltavull i Miquel Truyol, que provenien de la pagesia. Durant dos anys aquest grup de persones quedaven a can Toni per assajar i per acabar d'aprendre les tradicions menorquines; durant aquest període
s’hi van afegir Joan Mascaró i Perico Marquès Taltavull.
El 1975 el grup ja comptava amb una quinzena de membres i ja a finals d'aquell any es va fer la primera actuació
amb l'ajuda d'altres balladors que provenien de Falange (Secció Femenina). Es pot dir que és en aquest moment
quan comença a rodar el grup folklòric Tramuntana.
Les primeres actuacions van ser a la sala d'espectacles Nura; al col·legi salesià per Sant Joan Bosco; en ballades
organitzades pel Col·lectiu Folklòric de Ciutadella; a les festes de Sant Llorenç d'Alaior, i a festes particulars.
A partir d’aquí el grup va anar actuant pels diferents pobles de Menorca (a festes de poble, ballades populars i
actuacions a recintes turístics) i també per la resta de les Illes Balears.
Però ha estat mitjançant els intercanvis culturals que el grup ha pogut expandir la cultura popular de Ciutadella
per tot Espanya. Amb aquests intercanvis el grup ha recorregut, a més de les Illes Balears, Barcelona, La Rioja,
Saragossa, Alacant,Terol, Lugo, Gran Canària i Lleó.
El grup també ha participat en diferents festivals de renom: Trobada de Música de la Mediterrània (1980, representant Menorca), Festival Mundial de Balls Folklòrics (1991), Vl Festival Folklòric Internacional d'Eivissa i
Formentera
(2002), I Trobada de les Illes de la Mediterrània (2003 representant les Balears a l'illa de Sardenya) i XIV Festival
Folklòric Isla de Gran Canaria (2007).
Han actuat, també, a la base americana de s’Enclusa el desembre de 1978; en l'homenatge a Francesc d'Albranca
el 1979; al VIII Premi Born de Teatre el gener del 1979; al primer premi Don Bosco de Cine el 1980; al carnaval
del Cercle Artístic el 1980; al Toro per l'encontre hispanoalemany per la no-violència de 1981; a la inauguració de
l'Esplai de Ciutadella el 26 de juny de 1981; en una ballada a la plaça el dia 1 d'abril de 1982, “dia d'enganar”; a la
inauguració de l'avinguda Francesc de Borja Moll el 1983; en la recepció als presidents del Govern espanyol i del
Govern balear a l’Hotel Falcó l'agost del 2001, o a l'homenatge que es va realitzar al Teatre des Born a Pere Melis
Pons el desembre del 2002.Alguns membres del grup van participar a la recepció als prínceps d'Astúries el 2005.
També han viatjat a la ciutat de Córdoba (Argentina), el 2007.

REPERTORI

El seu repertori es compon de benvinguda, fandango de dalt, jota des re-si-mi, bolero de
Ciutadella, jota de dalt, fandango per a onze, jota de baix, rondalla, jaleo de Ciutadella i jota de
despedida.

BALLS TRADICIONALS

GRUP DE BALL ES PANELL
Domicili Social

C/ de Pau Pons, 18, 1r- 2a. · Ferreries
Tel. 971 37 42 22

Director del grup
Responsable actuacions

Dolors Hidalgo Muñoz
Tel. 971 37 42 22

Nombre de components

27 músics i balladors

CURRÍCULUM

El grup es va fundar el juliol de 1988 i durant aquests anys ha
duit a terme diferents activitats dins i fora de la nostra illa. En
especial, es pot destacar la seva Trobada de Ball, que, el mes de
juliol de cada any, duu a Ferreries algun grup d’altres terres. En
les setze trobades que s’han fet han vingut grups de les altres
illes, de Catalunya, Segòvia,Toledo,Astúries, Cantàbria,Andorra,
Madrid...
També han estat importants les actuacions fetes fora de
Menorca i la participació a festivals com el XI Festival de
l’Emigració a Luxemburg, el Festival Internacional Folk’2000 de
Platja d’Aro, el Festival Terras de Cambra a Portugal o el VII
Festival Folklòric de Barakaldo.
A més d’aquestes activitats s’han organitzat trobades amb
grups de música folk com Nou Romancer de Mallorca i
Trepadella de Catalunya.

REPERTORI

Està format per fandangos i jotes tradicionals (fandango de
Ferreries, jota de Ferreries, L’amo de Son Carabassa...), altres
músiques populars de la nostra illa (jaleo, replec de cavalls,
aigua-ros...) i composicions pròpies del grup (Sa civadera, Sa jota
d’en Pere, Sa jota de sa mestressa o Sa jota polida).
BALLS TRADICIONALS

G. F. AIRES DES BARRANC D’ALGENDAR
Domicili Social

C/ Fred, 58 · Ferreries
Tel. 971 37 40 83

Director del grup
Responsable actuacions

Llorenç Barber Pons
Tel. 971 37 40 83 · Fax 971 37 45 13

Nombre de components

32

CURRÍCULUM

Agrupació integrada dins FEMEFOLK. El grup va néixer devers l’any 1945 i
ha actuat per tots els pobles de Menorca. Des de finals dels anys setanta ha
realitzat intercanvis amb grups de Mallorca (Palma, Son Ferriol, Pla de na
Tesa, Inca, Manacor, Llubí, Artà), Eivissa (Sant Josep de s’Atalaia, Sant Carles
de Peralta), Catalunya (Barcelona, Lleida), València (Montcada), Aragó
(Favara), Castella-Lleó (Renedo de Esgueva) i Galícia (Mos). Per Sant
Bartomeu organitza la Mostra Folklòrica, que ja ha complert la XXII edició.
Ha participat en diversos espectacles de la Creu Roja de Ferreries, Fira del
Cavall de Raça Menorquina as Mercadal, Festes de la Mercè a Barcelona,
homenatges, programes de ràdio, vetlada de Sant Antoni... L’any 2003 va
enregistrar el CD Aires des Barranc d’Algendar. Menorca, amb cançons i músiques tradicionals de l’illa. Des de fa uns anys organitza un concert de
cançons populars en què es promociona la part més musical.

REPERTORI

Concerts de música popular, ballades i actuacions amb balls i cançons.
Balls: jota de Ferreries, fandango de Ferreries amb els passos barranquers, jota menorquina, fandango de Menorca, fandango de sa pujadeta, jota de s’espardenya, jota des Mercadal, ses boleres...
Cançons: Sa vega des sabaters, Sa balada d’en Lucas, Lo pretendent, A
romandre, Es Murtar, Es porró, Dolores tenia un novio, Sa cuinera...
BALLS TRADICIONALS

GRUP DE MÚSICA I BALL CCE SANT LLUÍS
Domicili Social

C/ de Sant Lluís 56
Tel. 971 15 16 11 · Fax 971 15 67 68

Director del grup
Responsable actuacions

Toni Seguí Carreras (Música) i Ana Pons Pons (Ball)
Tel. 971 15 06 34 i 971 15 67 68

Nombre de components

9 músics i 20 balladors

CURRÍCULUM

El grup neix l’any 1988 per la necessitat de l'escola de ball
menorquí CCE de Sant Lluís de tenir un grup de música i
posar en pràctica un programa de ballades populars al
carrer. Aquest grup de moment no té vestuari típic per fer
demostracions.
El grup ha actuat a tots els pobles de Menorca i ha fet intercanvis amb grups de Catalunya, Mallorca i València. L’any
1997 va gravar un disc que duu per títol Ball encès. L’any
1999 va presentar el fandango de Sant Lluís. L’any 2000
col·laborà amb la gravació del CD Les rondalles menorquines
amb la “Jota de sa cabra i es cabritet”.

REPERTORI

Jota bolera, jota de Sant Lluís, fandango des Migjorn, ses
tiranes, jota de Ferreries, jota des Migjorn, fandango de
Maó, bolero de Ciutadella, jota de dony Pere Singlà, s’escandalari, fandango de Sant Lluís, la parra, fandango de
Sant Climent, Sa morena de Torret.
BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC AIRES DES MIGJORN
Domicili Social

Carrer Major, 137 · Es Migjorn
Tel. 971 37 02 27 / 971 37 05 39

Director del grup
Responsable actuacions

Sebastià Gomila Pons · Tel. 97137 02 27
airesdesmigjorn@femefolk.org
www.femefolk.org/CAT/migjorn.htm
9 músics i 15 balladors

Nombre de components
CURRÍCULUM

El grup es va formar devers l’any 1940, de la mà d’Antoni Barber
(es Conquet) i Francisco Pons (Xico “Fumeta”). Durant tots
aquests anys han fet moltes actuacions, tant fora de Menorca
(Bilbao, Tarragona i a diferents pobles de Mallorca) com darrerament pels pobles de Menorca.
Actuen molt especialment per la festivitat de Sant Antoni, patró de
Menorca –dia 17 de gener– as Migjorn, i en el mercat d’estiu que
se celebra el dimarts dels mesos de juliol i agost al poble.
També participen a les ballades que organitza Femefolk (Federació
Menorquina de Balls Folklòrics de Menorca).
De generació en generació han mantingut els balls i músiques
tradicionals de Menorca, que interpreten tal com els
els van mostrar els fundadors del grup i els avis en diverses festes
(porquejades, trobades familiars, festes patronals, etc.).
També ballen balls mallorquins.

REPERTORI

Fandago menorquí, jota menorquina, fandanguera, bolero, ses boleres, tupè, ses vermadores, sa marieta, copeo,
parado de Valldemossa.
BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC DE CIUTADELLA
Domicili Social

Torres Quevedo, 150 · Ciutadella
Tel. 971 38 50 71 - 971 48 08 50

Director del grup
Responsable actuacions

Xavier Florit Huguet
Tel. 971 48 08 50

Nombre de components

32

CURRÍCULUM

El grup es va crear l’any 1978. Anualment organitza una
trobada folklòrica amb grups de fora de l’illa. El grup ha
actuat a diferents indrets de la resta de les Illes Balears i
de la Península: Catalunya, País Valencià, Múrcia,
Hoyagonzalo, Mallorca, Eivissa, Formentera, Astúries,
Valladolid,Albacete, Lleida, Osca i Madrid. Ha procurat la
recuperació del ritme, cant, entonació i afinament del
temps d’emprimer.

REPERTORI

Fandango, jota de dalt, jota de baix, bolero, fandango per
a onze, jota de re-si-mi, jota retxada, jaleo amb coreografia pròpia.

BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC DES BORN
Domicili Social

C/ d’Eivissa, 45. · Ciutadella
Tel. 971 38 37 34

Director del grup
Responsable actuacions

Cristóbal Febrer Pons, Marga Febrer Nicko
Tel. 971 38 37 34

Nombre de components

De 45 a 50 persones

CURRÍCULUM

El grup es va fundar l’any 1988, format principalment per
gent jove. Des de 1989 organitza la Trobada Folklòrica
d’Estiu, amb la participació de grups de fora de l’illa.
Han fet diversos intercanvis amb grups mallorquins i de
la Península. Van participar en l’agermanament entre
Oristany i Ciutadella, a l’illa de Sardenya; el 1992 van participar en la XII Trobada de Música del Mediterrani a
València; l’any 1993 van ballar a la cerimònia inaugural del
Mundial d’Optimist, i el 1996 van participar en l’obertura del Concurs Mundial de Fotografia Submarina.

REPERTORI

Música: Fandango, Fandango per a onze, Rodella, Bolero,
Jota de dalt, Jota de baix, Jota retxada, Re-si-mi i Jaleo.
Balls: fandango (es sis primers), fandango (es sis
darrers), fandango antic, fandango de s’àvia, jota de s’enredo, jota de despedida, bolero, peteneres i jaleo.
BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC ”ES REBOST”
Domicili Social

C/ Amazònia, 44 · Maó
Tels.: 971 35 41 70 · Fax: 971 36 96 42

Director del grup
Responsable actuacions

Rafael Saura Taura
Tel.: 628 17 84 84
E-mail: rafelsaura@caritasmenorca.org

Nombre de components

31

CURRÍCULUM

Tenen les arrels en el ja desaparegut Grup Folklòric de Maó (19461989). L’any 1991 formen el grup anomenat Es Rebost. Han actuat a les
illes veïnes, a la Península, França i Alemanya, bé per intercanvis culturals o per assistir a festivals internacionals. Des de 1996 organitza, a
l’estiu, les Ballades a sa Plaça, Trobada de Balls Festes de Gràcia i la
Romeria a l’Ermita de Gràcia. El grup és pioner en la recerca de la indumentària tradicional del segle xviii-xix. Per Sant Antoni de l’any 2001
organitza per tot Menorca “El Vestir d’Emprimer” amb gran èxit de
públic. El 2002 col·labora en “El segle xviii i nosaltres” amb l’espectacle
“Els Balls d’Emprimer” al Palau Saura de Ciutadella. També va fer un
homenatge al folklorista Francesc d’Albranca fent “El folklore de la
pagesia”. El 2004 el grup és elegit per la City of St. Augustine trust for
historic preservation per representar Menorca en el Menendez
Birthday Festival en un agermanament entre Sant Agustí (Florida, EUA)
i Menorca. Des de l’any 1997 té una escola de música i ball oberta a
tothom.

REPERTORI

Balls i cançons tradicionals menorquines: es lanceros, ball d’Escòcia i
l’espectacle Els Balls d'Emprimer
BALLS TRADICIONALS

GRUP DE BALLS POPULARS ARRELS DE SANT JOAN
Domicili Social

Director del grup
Responsable actuacions

C/ de ses Tres Alqueries, 17 · Ciutadella
Tel. 971 38 14 72 · Mòbil: 626 707 985
Fax 971 38 41 52 · E-mail: arrelsdesantjoan@yahoo.es
Coloma Marquès LLufri

Nombre de components

72

CURRÍCULUM

El Grup Folklòric Arrels de Sant Joan, de Ciutadella, es va formar l'abril de 1983. Des d’un primer moment la seva finalitat va
ser cultivar i fer arrelar la cultura folklòrica de Ciutadella.A poc
a poc ha anat fent feina perquè això fos possible. En l’actualitat
les feines fetes més important són dues: la recerca dels orígens
de la vestimenta que duien els nostres avantpassats i la recuperació d’un instrument típicament de Ciutadella que s’havia
perdut, el tiple de Ciutadella, instrument de només quatre cordes. Van enregistrar un primer CD amb dotze peces musicals
de les cançons tradicionals de Ciutadella.

REPERTORI

Fandango de Ciutadella, jota de dalt o es sis darrers, jota de
baix o es mallorquins, bolero de Ciutadella, jota retxada, jota de
re-si-mi, fandango per a onze, ses peteneres, sa rondalla, jaleo
de Ciutadella, popurri.
BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC CASTELL DE SANT FELIP
Domicili Social

C/ de Sant Jordi, 70 · Es Castell
Tel 971 35 48 76

Director del grup
Responsable actuacions

Pilar Esbert Quevedo
Tel. 971 35 48 76

Nombre de components

25

CURRÍCULUM

Inicia l’activitat l’any 1978 amb l’objectiu de recuperar el
ball des còssil o ball d’Escòcia. Participa en trobades
populars, festes patronals a diferents poblacions de l’illa i
als diferents actes festius de l’Ajuntament des Castell.
Intercanvis folklòrics amb grups d’Inca, Son Ferriol, Sant
Joan Despí, Lloseta, Manacor, Saragossa, Albacete i Osca.
Va participar en l’exhibició folklòrica menorquina a
l’Auditòrium de Palma, en la XXVII Europea a Valladolid,
a l’Expo 92 a Sevilla i a l’Auditori Municipal d’Albacete.

REPERTORI

Ball des còssil, fandangos i jotes menorquines, cançons i
tonades de Menorca.

BALLS TRADICIONALS

GRUP FOLKLÒRIC SANT MIQUEL
Domicili Social

C/ Formentera, 30 · Ciutadella
Tel. 971 696 01 10 24 · Fax 971 48 03 44

Director del grup
Responsable actuacions

Mercedes Cursach Pons
Tel. 696 01 10 24

Nombre de components

22

CURRÍCULUM

El grup Sant Miquel fou fundat l’any 1971. Es creà mitjançant la parròquia de Ciutadella que duu el mateix
nom. Essent un grup amb moltes ganes d’ampliar els
coneixements folklòrics i en recercar balls i cants ja perduts, va recobrar sis passos més de fandango, els anomenats passos antics o nous i també la coneguda jota retxada.Actualment és un grup bastant jove i amb molt d’ànim de seguir amb les seves activitat folklòriques; el
forma una vintena de components i tots ells amb un
mateix objectiu: mantenir, recobrar i difondre els balls i
cants tradicionals del folklore Ciutadellenc.

REPERTORI

Jota de baix, jota de dalt, fandango per a onze, jota retxada, jaleo, bolero i passos antics.

BALLS TRADICIONALS

