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Una de les ofertes que la Candidatura

"Independents d'Algaida" uà fer durant les
eleccions va ésser la d'establir un servei
de recollida de fems. Com que aquesta ofer-
ta no s'ha duit a terme, hem cregut conve-
nient explicar la història d'aquest assump-
te i comentar les raons de la demora que
s'ha produit. Després que cada algaidí con-
sideri fins a quin punt aquestes raons jus-
tifiquen la tardança.

La primera passa obligada era la con-
fecció del Padró de Contribuents afectats
per la recollida. El padró -de confecció
relativament laboriosa- es va exposar al
públic segons consta al Bolletí Oficial de
la Prov/íncia de dia 17 de juny de 1980.

A continuació es va elaborar i aprovar
la corresponent Ordenança fiscal que, tal
com està legislat, es va exposar al pú-
blic. (Bolletí Oficial Província de 28
dágost de 1980).

Només mancava fer el Plec de Condicions
que havien de regir el concurs per contrac-
tar aquest servei. El Plec de Condicions
es va enviar al Govern Civil dia 7 de
gener de 1981.

Mentrestant, s'havien mantingut conver-
ses amb persones que podien estar interes-
sades en aquesta feina. La nostra idea era
que s'havia de donar preferència a gent
d'Algaida. Podem assegurar que les conver-
ses estaven bastant avançades i que tot es-
tava a punt per posar en marxa el servei a
principis de 1981. Aleshores se'ns va
convocar al Consell de Mallorca per crear
la Mancomunitat del Pla de Mallorca que ha-
via de resoldre la recollida de fems dels
municipis de Vilafranca (UCD), Maria de la
Salut (UCD), Santa Eugènia (UCD), Sant
Joan (UCD), Sencelles (UCD), Petra (UCD),
LLubí (UCD), LLoret, Costitx (UCD), i Al-
gaida. La mancomunitat oferia uns avantat-
ges que sobretot afectaven a una considera-
ble reducció del cost i un més fàcil accés
a crèdits i subvencions. Per això conside-

ràrem oportú suspendre les nostres ges-
tions ja que les primeres impresions eren
que l'adhesió a la Mancomunitat podia re-
presentar un retard de mig any. Prenguérem
la decissió pensant en l'economia dels con-
tribuents.

Però la realitat ha estat ben diferent
de lo que pensàvem. Els quatre o cinc me-
sos que el Consell calculava que duraria
el procés s'han convertit en un any i mig;
i encara va per llarg.

Dia 24 de març de 1981 començava una
llarga sèrie de reunions que donaren com a
fruit l'aprovació dels "Estatuts de la Man-
comunitat Pla de Mallorca" dia 16 de fe-
brer de 1982.

Desprès pareixia ja tot senzill i dia
16 de març es va constituir la Mancomuni-
tat i s'anomenaren els càrrecs dirigents:

-Presidenta: m A. Munar (Batlesa de Cos-
titx).

-Uicepresident: Antoni Oliver (Batle de
Petra).
-Depositar!: Miquel Oliver (Batle de Ma-

ria de la Salut).
La total ineficàcia de la gestió d'a-

questes persones -per altra banda, totes
d'UCD- ha quedat ben patent: en sis mesos
no s'ha fet absolutament res per a la con-
tractació del servei, llevat de l'aprova-
ció d'un pressupost que no es podrà execu-
tar.

Com que des de l'Ajuntament no veim
gens clar que la solució de la Mancomuni-
tat sigui ràpida i, a més, estam conven-
çuts de la necessitat de la recollida de
fems, hem reanudat les gestions pel nostre
compte. Només hi ha una dificultat per ^u-
perar: en aquests moments és difícil tro-
bar un contractista per un servei que
pot durar uns quants mesos. Estam cercant
fórmules per vèncer la dificultat i con-
fiam poder implantar el servei a principis
d'any.

Algaida, setembre de 1982
"Independents d'Algaida"
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¿& QJWantament ;2¿) ' QJWaaida INFORMA

Aquest mes l'Ajuntament aprofita per donar compte de la situació en què es
troben una sèrie d'obres que estan en marxa:

FORN DE RANDA: pràcticament estan acabades les obres de picapedrer i falta la
part de fusteria. El local quedarà en condicions per servir com a lloc de reunió
i per fer-hi la visita mèdica. La sala queda dividida en dues parts -sala d'espe-
ra i sala de visita- amb el seu corresponent servei.

CAMÍ DE SA COMUNA: es va poder emplear un dissabte un camió de vernis del Minis-
teri d'Obres Publiques i amb els empleats de l'Ajuntament i uns quants de veï-
nats que aportaren la seva feina s'han tapat els clots d'aquest camí. El mateix
sistema es pensa utilitzar per arreglar el camí de Castellitx.

CARRETERA DE PINA: a càrrec del Ministeri d'Obres Públiques s'està eixamplant i
arreglant el pis d'aquesta carretera. L'Ajuntament se n'alegra de l'èxit de
les seves gestions i ha col.laborat solucionant al Ministeri problemes amb els
propietaris; gràcies a aquestes gestions l'obra s'ha pogut començar immediata-
ment i dins poc temps estarà acabada.

OBRES CEMENTIRI: al cementiri s'hi han fet unes obres en vistes a solucionar el
problema de la humitat de les tombes de la part d'abaix. S'ha donat sortida a
totes les aigües de pluja que cauen dins el cementiri. Molt més difícil de resol-
dre és el problema de les aigües que baixen pel comellar i es filtren dins les
tombes.

PINTURA PERSIANES DE SES ESCOLES: quan va començar el curs havia quedat acabada
aquesta obra. Es va pintar també el menjador i es va fer una passada a totes les
pissarres.

ENTRADA DE SA TALAI ETA: s'ha enviat al Bolletí Oficial de la Província el Plec
de Condicions i tot d'una es podrà adjudicar l'obra.

ASFALTAT DELS CAMINS DE SON ROIG i DARRERA LES VINYES: només estam pendents de
L'avis del Consell de Mallorca per poder contractar aquesta feina. Es probable
que ben aviat es pugui adjudicar.

FONT DE PINA: les obres de neteja, adecentament i construcció d'un marge a
la Font estan començades. Recordam que aquesta obra la varen decidir el mateixos
pineros dedicant-hi part del pressupost que ells administren.

COBRANÇA CONTRiBUCJ ONS_ j _ ARBJ TRJ s_ _
Recordam que els dies de cobrança seran els A, 5 i B d'octubre a Algaida

i dia 7 a Pina.
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'hon dit
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Aquest sord sempre ha procurat no sentir notícies o comentaris de caire polí-
tic, però hi ha qui ha considerat que quan parlava de si s 'Ajuntament actual havia
promès moltes coses que estan pendents, o si els d'usedé anaren o deixaren d'anar
per Pina, o.. .hi ha qui, repetesc, pensa que tot això és fer política. Avui , un pa-
rell de setmanes abans del 28 d'octubre, n 'hem sentides moltes de coses, bastants
de desbarats, però mos han sortit per s'altra orella, i no els volem recordar.
Així és que a partir d 'a ra , alerta als sopars o dinars, que si ho sentim ho direm,
i ben for t .

/ hem tengut un don me.¿, amSL e.¿ ¿eieirAsie., ¿i. volíem pasila/i de. ¿opasu>, pesiquè
n'hi. fia hagut, -i molió.

£-6 que. £esie.n e.¿ caçador, e.¿ di.ie.diuA, va ¿est co-io, £e./ien lla/ig, i. aix.0 ho
¿eniL/iem a un de.l¿ qui. anasien a comanasi-lo, a un ie.¿tausiant. "No ¿é. què disia />a
geni, ¿i. ho ¿ap -i ¿oisie.tot ¿-i e.¿ So/id ho -ôeni. . . " Idò ho uà mentisi. No vo¿ va
veusie com ¿'any pausai aio 4 Venia ( s>aA.eu què. hi. estàveu d'e.4 nt¿g), pesió £ésie.u
o ion. de. pe-ix. un g/iapai de. di,e.¿>. Be, ¿i, isioe.au que. vo¿> ho heu guanyat, ja no n'hem
de palliasi m¿4. Pesió d' e./> cap d'un paneJti de. ¿eimane.4 £ote./i-uo¿ due¿ poice.lle.->>
(aque-AÍ " n.o¿," té. Hona /laça, csi¿e.n moli, pe.n.0 moli, lo que. en pot vendre poque.¿),
aijcò ja é¿ ma¿¿a; lÃavofià UOA he.u de. posasi a /lègim, i f.on.a ¿al, i. SJLede./>, i, . ,

Vos pensau que només hem sentit parlar d'es caçadors, que sopen? Idò no. Escol-
tau, si ho ha estat bo, aquest mes de setembre: Els Cossiers, diuen que per prepa-
rar-ne un de bo, feren un bon sopar. Els de l 'Obra, amb s'excusa de preparar qual-
que cosa pel seus 10 anys de vida, sopen. Els del Grup d'Esplai, amb els pares
dels al·lots, devers sa Perla, feren un bon sarau, fins ben tard. Els dels coloms
també soparen, encara que no hi hagués molte gent, sa cosa va estar animadeta.
No en volem parlar més, però trobam que es directius d'es futbol fan un poc llarg,
si a cada reunió sopen. Acabaran malament.

Àsia que. hem pa/ilat de. Ja L)isie.ciiua, volem dÀsi que. hem mentii que. van -f-Oia CO/L-
da: e./> piÀmesiò /ie.^uliatò han anat molt üè, j. ¿a campanya de. ¿oc¿ó, rtLÍlloi: hi. han
£ei, mou diguesien, en B-ie.1 flajo/ia¿ -i tot. Ale./iia a em&.af.asi a ¿a geni, amA. tante.¿
ii.£e.¿>, que. OÀJCÒ can¿a un poc; una cada me.¿ é¿ ma¿¿a,

L'Associació de Veïnats de Pina sembla que té molt bones intencions, i ganes
de fer feina; però mos digueren que miraven de trobar una dotzena de rellotges,
un per cada directiu, perquè n 'hi hagué dos, d 'Es Saig, que esperaren més d 'una ho-
ra per fer s'entrevista.

Seniísiem un pasie.U. de. pj.nesio¿ que estaven molt s>aii.;>£eis> ami. ¿'asisie.cjlo de.
¿a ¿e.va casuie.tesia¡ queda una "'autopiòta". Pesió. , . Semp/ie. hi. ha quoique "empe/ió",
en ¿enü/iem un que. tsioüava que. esia una animalada ¿i. la ^ei.e.n amí. g/iaviJlla, e.n
lloc d'aglome.n.ai. No ¿é. ¿i. />aLia lo que. dei.a, pesió ai.x.i. ho ¿e-ntisieM.

A qualque carrer d 'Algaida hi ha problemes de circulació; n 'h i ha un que es
veinats ja s 'han mogut, i fins i tot n 'han parlat a n'es bâtie: es Carrer de la
Unió, segons els qui hi viuen, hauria d'ésser d 'una sola direcció. Però diuen que
per s 'Ajuntament no els fan massa cas. També diuen si deu ésser perquè aquestes re-
formes mai deixen a tothom content, i això és perillós abans d'eleccions.

P a s s a a l a p l a n a s e g ü e n t
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M'HAN DIT QUE DIUEN (acoíament)

£n Biel Wat uà guanyar no òé. quina volia, allà pen. Seò Ca.ndsu.e4. A Algaida ni
óe n'han donat compta, alò aficionat*, un de-ta que oi /04 a floniuí./U, òeguAoment
li hau/1-Le.n f,et un homenatge; què. jLan elò a£icionat¿ algaidinò?

Per sortir de Sa Tanqueta a sa carretera de Manacor, davant es surtidor d'En
Tugores hi ha una arbres i herbes que lleven tota sa visibilitat. Un deia que
s'Ajuntament va fer molt bé de fer netejar sa Creu de S'Hostal d'En Gì, però hau-
ria pogut llevar aquests, també. Sabem que això toca fer-ho a Obres Públiques,
però...amb poca feina, sàrreglava un poc es problema. Problema que sembla que es
vol solucionar, ja que hi ha un projecte ambiciós per part d'Obres Públiques
(com sempre, hi ha qui no veu bé aquesta reforma, segons mos han dit).

Tornam a P-Lna. L'Aò00 ciacco de. Ve.Zn/> va on.gan-Ltz.an. un homenatge, alò ve.llò
í a Don ¿oan eò metge el dù.a de. Sani Coirne, i Uam±à, Ln pn.incip-L ¿'homenatge eò
va pn.ogiam.an. peló vello de méò de 75 any ò i eò va f.e.1 una Itiòta, Llavo/iò
L·ioía/ien que n'h¿ havia ma^òa i decidiren que jLoò noméò pelò de 80 anyò peji
amunt, Üualcun delò vello que. òe queda/ien òenòe homenatge ò'ho va pie.ndne ma-
lament i va t/iacta/i elò onganitzadoiò de <uietonò.

UN SORD

A U N V E A M I C

d)Lledoner de ses set soques

-mil segles de mi allunyat-

mar planera feta cendres,

paradís dels primers anys.

Lledoner, set llunes grogues

penjades del teu brancam,

set braços no t'abraçaven,

set ulls i un cos d'infant.

Set oronelles volaven

amb el cap pintat de sang,

set desitjós dintre l'ànima,

set desenganys a l'esguard.

Lledoner, taronges verdes

del teu jardí van penjant;

la mar bramula a la soca

- qui les podria abastar?

I els set gegants que guardaven

el teu cor tan amagat

dintre una magnòlia blanca

són set pecats capitals.

Set peus acorats s'enfilen

- és tan difícil pujar!

Les branques d'argent i nacre

quan les toquen tornen fang.

I les taronges vermelles

-que ja de sang s'han tornat-

es van morint una a una

retudes de soledat.

Lledoner, set esperances,

set colomes de coral,

set margarides vermelles,

set ulls i un cos d'infant

t'acaronen les set soques

portant ja mort a les mans.

Miquel Oliver Bauzà

(1) Estava darrere es molí de N'Andreu, era cau

de les nostres corredisses d'al.lots. Sempre ua tenir

un especial misteri.
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DAVANT UNES ELECCIONS: 28 d'octubre

També, ademes de llaurar, és bo sebre es-
pigolar i retreure com a record paraules
ja dites però que, encara, no han arri-
bat als graners de tots.

Potser que en aquella primavera -maig
de 1978- l'empenta de la nostra esglé-
sia era ben esperançadora. De fet, el
seu treball encara és estimat.

1 Creim que és urgent un acostament de cada vegada més fort i sincer al poble,
als seus problemes i als seus afanys. Una integració amb el poble vol dir també
fer-se solidari amb ell. Vol dir retrobar el sentit a la paraula autonomia,
i lluitar contra qualsevol intent que vagi contra l'alliberació i el creixement
del poble com a tal. Vol dir preocupació per tots els problemes de la comunitat
que passen per: l'ensenyament, la manca de lo necessari, les injustícies so-
cials, l'atur, la migració, la urbanització que espenya el paisatge, la degrada-
ció ecològica, etc."

1 El compromís a favor d'una societat més justa i humana és una dimensió fonamen-
tal de la fe cristiana adulta. Solament les nostres obres de justícia i estima-
ció poden donar credibilitat a la nostra fe. Hem de superar el divorci que pugui
existir entre fe i vida, fe i compromís, evangelització i promoció humana, sal-
vació de l'home i salvació dels pobles."

' Aquesta Església vol afirmar amb tota força que independència respecte als par-
tits no vol dir neutralitat socio-política, i per això procurarà sortir sempre:

1.- en defensa del bé comú, que ha d'estar per damunt els interessos particu-
lars i els interessos de partits;

2.- en defensa de la solidaritat amb els més marginats de la nostra societat:
aturats, minusvàlids, paralítics cerebrals, alcohòlics, orfes, gitanos,
etc, ;

3,- en defensa d'una honradesa i competència administrativa dins els nostres
ajuntaments i institucions autonòmiques;

4.- en defensa dels drets socials (escola, treball, vivenda, esplai, etc) i
de les llibertats ciutadanes (dret de lliure expressió, reunió i associa-
ció);

5.- en defensa d'una real autonomia cultural, econòmica i política pel nostre
poble, que l'ajudi a retrobar la pròpia personalitat col·lectiva, promogui
la nostra cultura i llengua i ens faci obtenir un adequat desenvolupament
humà, polític i econòmic;

6.- en defensa d'una democràcia més real en lo social i econòmic on la igual-
tat d'oportunitats sigui de ver possible."

Ciutat de Mallorca, 23 maig 1978.-



DEU ANYS
0'OBR.A CULTO R. R\~

D'ALÇAÍOA EDITORIAL
ES SAIG va néixer a l'empar d'Obra Cultural i surt amb el subtítol de "Bolletí

de la Delegació d'Obra Cultural". Es cert que, com hem dit repetides vegades,

està al servei de tots els algaidins i de tots els grups, entitats, associacions,.

d' Algaida, Pina i Randa. Però també és lògic que commemorem amb un número extraor-

dinari els deu anys d'existència de l'Obra al nostre poble.

A Les fulles que segueixen trobareu un resum de la feina i les activitats que

s'han fet durant aquests anys. Aquesta feina no és tanta com hauríem volgut, però

tampoc és tan petita com per sentir-nos defraudats. Són deu anys d'organitzar ma-

nifestacions molt diverses: excursions, xerrades, taules redones, cine, cursets,

homenatges, estudis, exposicions, revitalització dels cossiers,...D'aquestes acti-

vitats unes han tengut més ressò dins cl poble, altres han estat més íntimes, més

recollides, però totes elles amb una intenció i uns objectius comuns: coneixement

de la nostra cultura, amor a la nostra llengua, reforçament de la nostra identitat

com a poble.

"Cada poble llaura el seu futur". I hem procurat sempre que la nostra llaurada

servís per posar els fonaments d'un futur millor, amb més autenticitat, amb més es-

perit de col·laboració, amb una millor covivència. La situació no és com per sen-

tir-nos satisfets i quedar-nos mans creuades, contents amb lo que tenim o resig-

nats davant les dificultats que s'haurien de superar i que per comoditat deixam

que es mantenguin. Es necessari seguir lluitant i amb esperit vigilant per llaurar

el futur que voldríem.

"Vigila, esperit, vigila;

no perdis mai el teu nord;

no et deixis dur a la tranquil·la

aigua mansa de cap port"

D'això es tracta: de vigilar i no perdre mai el nostre nord, la nostra orienta-

ció, que no pot ésser altre més que el progrés i la millora cultural del nostre po-

ble.



-8-
DEU ANYS D'OBRA CULTURAL A ALGAIDA

GLü/VTR€ -ANÈCDOTCS
Fer la història, expli-

car la vida i miracles de
la nostra Delegació d'Al-
gaida durant aquests deu
anys que du d'existència,
d'una manera seriosa, és
difícil, però es pot es-
tructurar: sigui cronològi-
cament o per matèries, i
això és el que s'ha fet en
un altre indret d'aquest
suplement. Però fer això
en pla anecdòtic resulta
més difícil per una raó
molt senzilla: anècdotes,
fets que recordam riguent,
n'hi ha, i molts, però el
que és mal de fer és expli-
car-los de manera que pu-
guin arribar amb un mínim
d'interès a la gent, sobre
tot si pensam que la majo-
ria no els va uiure direc-
tament .

Tot això vol dir que el
que segueix, més que un
intent d'història desenfa-
dada de l'Obra a Algaida,
és una visió molt perso-
nal, subjectiva moltes ve-
gades, d'uns anys que hem
viscut amb una relació bas-
tant directa amb tot a-
quest món.

De les primeres reunions
que temguérem, cap a l'es-
tiu del 72, poques coses
en record: havíem fet un
torneig d'escacs, un cur-
set de català (en aquells
moments això demostrava
unes inquietuds, per part
de tots noltros, no massa
freqüents), ens reunírem
un parell de vegades per
parlar de concretar aque-
lles ganes de fer qualque
cosa amb la creació d'un
organisme o entitat que
ens obligas a seguir d'una
manera seriosa i organitza-
da. Parlàrem amb en Joan

Verger, que llavors estava
de notari a Porreres, a
on es va crear una Agrupa-
ció Cultural, i ens incli-
nàrem per la formació
d'una Delegació de l'Obra
Cultural Balear, bàsica-
ment per motius de tipus
legal, ja que era més fà-
cil aconseguir permisos en
uns moments en que això pe-
sava molt.

Possiblement aquest era
el problema més greu que
teníem durant els primers
anys: la nostra legalitat.
Hi hagué moments en què
l'Ajuntament deia que l'O-
bra era il·legal; i els
cossiers, com que estaven
dins l'Obra, no podien ba-
llar. El diari "Ultima Ho-
ra" se'n va donar compte i
envià un periodista: al
dia següent, amb grans ti-
tulars, sortia "Guerra en-
tre los Cossiers y el Ayun-
tamiento, en Algaida". De
fet, no passà res i els
cossiers ballaren, però du-

rant uns mesos a dins l'O-
bra, aferrat a la paret,
hi hagué una fotocòpia del
"certificat de legalitat"
de la nostra Delegació. A-
ra, deu anys després, pen-
sam que tot allò és possi-
ble que actuàs com a revul-
siu, i que ens ajudas a se-
guir amb més força, però
aquells moments no eren a-
gradables, perquè t'obli-
qriwen a discutir amb gent
3ue no tenia les coses cla-
res (o no les hi volia te-
nir) i feia que molts de
pares aconsellassin als
seus fills que no s'acos-
tassin massa a noltros, ni
venguessin d'excursió tan
sols.

Sembla un contrasentit,
però és en aquests moments
quan duguérem endavant una
sèrie d'actes que tengue-
ren ressò entre la gent
del poble. Un d'ells el fé-
rem en col·laboració amb
l'Ajuntament: fou l'home-
natge a En Biel Janer, amb
motiu de la concessió del
premi Ciutat de Palma. El
férem sense permís, al Te-
atre Parroquial, que no es-
tava legal.lizat; els que
estàvem informats que al
Govern Civil no en sabien
res, no estàvem gens tran-
quils, i en cada persona
desconeguda que entrava al
teatre vèiem un policia
que venia a aturar l'acte
(i n'hi havia molta oe
gent que no coneixíem, a-
mics d'en Janer, que ve-
nien de Ciutat per l'home-
natge) .

Això mateix, però amb un
caire més perillós, va pas-
sar quan es va escenifi-
car, al mateix teatre,
l'obra "Un, dos, tres,
show", considerada en
aquells moments com a revo-
lucionària, pel fet de can-
tar-se "L'Estaca", d'En
LLac. Vist ara faria riure
el caire "revolucionari"
del text, però els temps
han canviat. I, com sem-
pre, era impossible dema-
nar permís, per culpa del
teatre Parroquial; així és
que vaig anar a veure el
batle, que me donà permís,
sempre que la Guàrdia Ci-
vil estàs avisada i hi con-
sentís; anàrem, amb en Mi-
quel "Wolleta" a veure al
tinent de la Guàrdia Ci-
vil, a explicar-li que si
no teníem permís era per
motius del teatre, que
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l'obra s'havia representat
a Ciutat (i eia veritat,
a l'Assistència Palmessa-
na, crec) i que ela actors
cantaven i ballaven,...
Mos va dir que sí. Jo no
coneixia el text de l'o-
bra, i això va fer que ja
al final, quan surten dos
actors, de la part del ca-
rrer, vestits de soldat
amb unes escopetes, mig a
les fosques,... Tots els
assistents s'assustàren un
poc, però els organitza-
dors mos assustarem molt.
Aquesta representació
d"Un, dos, tres, show" va
fer que més d'un soci es
donàs de baixa, i que qual-
cú digués que l'Obra era
"una eta en petit".

Tots aquests problemes
feien que els actes pú-
blics, sobretot al Teatre,
no es prodigassin gaire.
Un dels que també ens du-
gué molts de maldecaps fou
l'actuació d'En Francesc
Pi de la Serra, a Ca'n
Gordiola. Si allò s'hagués
organitzat sis o set anys
més tard, hauria estat un
gran èxit, però en aquells
moments En "Pi Serra" no
era molt conegut a Mallor-
ca, i gens a Algaida.
Tenguérem problemes amb la
censura de les lletres que
nav/ia de cantar, i n'hagué-
rem de suprimir un parell,
però va anar bé, amb poca

gent, però que sortí satis-
feta.

Però hi ha hagut una se-
ria d'aquests actesq que
sí vàrem esser ben aco-
llits pel poble d'Algaida,
segurament perquè es trac-
tava de coses ben seves,
del poble, i que estimava
i segueix estimant: estic
parlant dels homenatges al
xeremiers (mestre Jordi
era viu, i fou realment
emotiu l'abraç entre ell
i mestre Joan "Tiu", avui
també desaparegut, ja),
i a Mestre LLorenç Batle,

a més del Certamen de Can-
çó de Festa i Ball Mallor-
quí, a sa Plaça, i l'home-
natge a Pere Capellà,
més darrerament. Tots,
com he dit, tengueren molt
d'èxit per part del poble,
que hi assistí massivament.

Capítol apart, i molt im-
portant dins la història
de la nostra Delegació,
són els COS5IERS. He dit
moltes vegades que només
pel fet de fer reviure els
nostres Cossiers, la Dele-
gació de l'Obra ja té raó
d'ésser. Es un grup amb el
que he conviscut bastant,
he assistit gairebé a tots
els assaigs, i a molts de
sopars; els conec bastant
bé, i sempre he dit que és
una gent collonuda, però
molt heterogènia, és difí-
cil que es posin d'acord,
és difícil que a l'hora
d'anar a ballar a un lloc
0 a l'altre, no hi hagi es-
tirades, però després tot
roda bé. Anècdotes n'hi ha
tantes que és difícil re-
cordar-ne un parell. Re-
cord bé aquells primers
dies en què mestre Joan co-
mençava a ensenyar els pri-
mers "punts" als que en
volien aprendre, al Teatre
Parroquial; i que cridava
1 s'enfadava, mestre Joan,
i suava, suava molt, el po-
bre, que ja tenia devers
setanta anys, i encara bo-
tava com un jovenet, però
suava, sempre anava re-

mull. Amb En Pedró "Serra"
va cridar molt, tant que
aquest ho va deixar anar;
però n'hi havia d'altres
que jo no veia clar que ar-
ribassin a ballar, i avui
dic que si ballen és per
força de voluntat: En Joan
"Maria", En Joan "Xico",
i el mateix Biel Majoral,
que quan anava per dins
s'hort d'un lloc a l'al-
tre, anava ballant l'Ofer-
ta o Ses Bombes, perquè
també rebia qualque passa-

da de mestre Joan.
Sopars n'han fet molts,

els cossiers, però mai
s'han repartit un duro per
haver ballat. I, com podeu
suposar els que els conei-
xeu, cada sopar és una
anècdota, però no es pot
explicar, s'ha de viure.
Una vegada, ses dones, de
tant de sentir-ne parlar,
hi volgueren venir: va és-
ser un fracàs, ningú gosa-
va dir res, estaven com a
empagueïts. No han tornat
a cap altre. Parlen molt
d'un que feren a Ses Set
Portes, a Barcelona, on
els camarers els deixaren
tots sols, o d'un altre
a Sitges, on n'hi hagué
que "nedaren" amb vi d'Ale-
lla. EEls diuen que hi tor-
narien en voler, per Bar-
celona, i així ho digueren
a l'"Honorable" Jordi Pu-
jol quan va venir a Randa
i va demanar per veure'ls
ballar; els cossiers estan
segurs que qualsevol dia
els cridaran per anar a
ballar a la Generalitat.

Hi ha hagut, al llarg
d'aquests anys, moltes con-
ferències o xerrades que
s'han fet al local social,
i n'hi ha hagudes amb mol-
ta de gent, amb poca, i
sense ningú. Quan vengué
En Mèlia s'omplí el local,
i era lògic: tenia un
"cartell" políticament,
sortia per televisió, era
un home "important" per
molta gent. Quan es Nota-
ri, En Joan Verger, va par-
lar d'es testaments, ell
fou el primer sorprès
per la gent que hi anà:
molta i de totes edats.
Ara bé, a la conferència
sobre "Cartografia m i t g e -
val mallorquina", com

era d'esperar, no hi vin-
gué quasi ningú (n'hi ha
hagudes d'altres amb molt
poca gent ) .

Dues activitats que pràc-
ticament no s'han interrom-
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put durant els deu anys
han estat el cine i les ex-
cursions. De les sessions
de cine (n'hi ha hagut de
molt bones) la caracterís-
tica permanent ha estat
una: mai sabíem què anàvem
a veure fins que sortia
a la pantalla, i mai coin-
cidia amb el cartell que
havia fet En Fiolet.

Hi ha hagut èpoques
en què les excursions te-
nien una assistència molt
forta. Es una activitat
que molta de gent no té en
compte, però que ha fet
conèixer recons encanta-
dors de Mallorca, i del
nostre terme. Pensau que
són molts els joves d'Al-
gaida que a través d'unes
excursions de l'Obra han
conegut el Puig de Galdent
o el de Ses Briuxes, la
"Colònia de Son Mendívil",
els talaiots del nostre
terme, Punxuat, Sa Cabana,
ses possessions més inte-
ressants ,.. .Tot això, i
més, ho hem recorregut,
a peu o amb bicicleta. Es
clar que, a vegades, es
"passaven" fent caminar
a la gent; En Tomeu Segui
després d'una o'elles, que
segurament va esser un poc
sobrada, va escampar per
tot el poble que "si un es

vol suicidar, que vagi a
una excursió de l'Obra".
Un episodi anecdòtic,
però gens agradable, va
ésser l'entrada a Inca,
venguent de LLuc, amb un
autocar sense frens; la
gent estava blanca...Però,
això sí, no hi ha hagut
mai cap desgràcia.

Bé, cap desgràcia no ho
vull dir. Hi ha hagut un
grapat de matrimonis que
s'han arreglat a excur-
sions o altres activitats
de l'Obra: Miquel i Catali-
na, Joan i fiaria, Jerònia
i Miquel, Jaume i Antònia,
Andreu i Antònia Maria,...

i altres que ara no recor-
dam. Vos agradaria, ara,
que poséssim els llinat-
ges, però cada un que pen-
si per qui pot anar, que
ells ja ho sabran.

I, com que ja és hora
d'acabar, molts vos fareu
una pregunta que tots els
qui hem estat aficats per
aquí mos hem fet moltes de
vagades: ¿Ha valgut la pe-
na?

Rotundament, sí. Hauríem
pogut fer molt més, però
mirau el caire positiu,
la feina que hi ha feta i
que, poc o molt, ha arri-
bat al nostre poble, a Al-
gaida. No tothom ens ha

acceptat, ens han tractat
d'"etarres en petit",
se'ns ha dit que érem un
"clan", una "capelleta",
s'han donat de baixa socis
perquè -deien- l'Obra esta-
va finançant un partit po-
lític determinat, mos han
dit que estàvem politit-
zats, que érem catalanis-
tes,... Però hi ha coses
que fins i tot els més con-
traris han d'acceptar:
Cossiers, Cames Tortes,
obres de teatre com "Els
Reis", excursions, homenat-
ges a gent tan nostra com
els que hem anomenat,
aquesta revista,"Es Saig",
que surt com a bolletí de
l'Obra i que tanta gent
llegeix, . . .

¿Què passarà, a partir
d'ara? Com seran els deu
anys que vénen? Això és

una pregunta que han de
respondre els joves, o al
manco així hauria d'ésser,
perquè si no és així, ma-
la feina haurem fet, no
haurem sabut sembrar una
bona llavor, i pensau que
el símbol de l'Obra és un
llaurador: "Cada poble
llaura el seu futur".

}oan ftulet
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Una mica d'història.
La delegació de l'O.C.B. a Algaida es va formar a ran d'un curset de català que

es va fer l'estiu de 1972. Establiren aquest primer contacte Joan Mulet, Biel Ma-
jorai, Père Fullana, Guillem Fullana, Nofre Vanrell, Andreu Oliver, Antònia Ma

Mulet, Bartomeu Roig, Margalida Tomàs, Nadal Trias, entre altres.

L'objectiu primordial era recuperar la nostra llengua i la nostra cultura i per
tant, dins l'aspecte cultural, una de les primeres passes va esser la recuperació
dels cossiers, tan significatius dins la nostra cultura; de llavors ençà han ac-
tuat per les festes de Sant Honorat i per Sant Jaume.

Una altra de les recuperacions, durant aquests dos darrers anys, ha estat la
festa d'En Cames Tortes, pels darrers dies, que havia desaparegut l'any 1936.
L'Obra Cultural l'any 1977 ja parlava de tornar a treure aquesta festa, però la
seva realització no va ésser possible fins l'any 1981 gràcies a l'entusiasme i aju-
da de molts de joves d'Algaida encoratjats per Andreu i Biel Majoral.

Una de les activitats més importants que ha duit a terme l'O.C.B. ha estat la
realització durant els primers anys (fins l'hivern del 77) de cursets de llengua
catalana.

BIBLIOTECA
També es va posar des dels primers moments per a t o t s p1^ socis un servei de

biblioteca d'autors dels Paisos Catalans, i per tal d'informai ai.^ i - se'ls va
enviar una relació dels llibres, per així poder conèixer més i m i l l o r '.a nostra
llengua i cultura. Amb la mateixa finalitat l'Obra ha rplebrat encía ari la festa
del llibre, on se treuen llibres d'autors en català ai rai i er perdue rribin més
fàcilment a la gent. L'any 1977 es va aprofitar aquesta diada ¿.t-r r « . Lir firmes
per demanar a l'Ajuntament el canvi de noms dels carrers.

CIRCULARS-SLPLEMLNT-
Des del primer moment una de les preocupacions <ie la Junta Direc; ..i \ \ * ser

que els socis estassin ben informats de la marxa de l'Obra; per aquest mi': i u s- Is
ha anat enviant regularment les circulars i a partí; del novembre il.- \)7< ,.
reïxen els suplements, generalment a càrrec de Pere Mule* , u;. _' •:,' > ,.,- i
rents aspectes de la història d'Algaida.

D'una manera intermitent també els socis han anat rebent la revista LLuc i
les Monografies que edita l'Obra Cultural de Ciutat i el calendari de l'O.C.B.
a començament de cada any.

FESTES SANT HONORAT
Des del principi l'Obra ha organitzat les festes de Sant Honorat amb una setma-

na cultural. Una constant d'aquesta setmana ha estat la celebració a l'església de
Sant Pere i Sant Pau d'un concert. Han actuat: la Coral Polifònica de Bunyola,
la Coral de Sineu, Unión Juventudes de Mallorca, la Coral Universitària els Nins
Cantors de Sant Francesc i la Capella Oratoriana.

EXPOSICIONS
L'Obra sempre ha cedit el seu local als artistes que l'han sol·licitat per expo-

sar les seves obres. Generalment hi ha hagut exposicions per Sant Honorat i per
Sant Jaume. Aquestes han estat sobretot de pintura (Rafel Forteza, Manuel Picó,
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Jaume Capellà, Josep Puigserver, Jaume Falconer, Antoni Mas, Margalida Capellà,
Florenci Subies, Víctor Andreu, Rafel Perelló, etc), de fotografia ("Mostra de
fotografies antigues d'Algaida" i les dels concursos de fotografia que s'organit-
zaren per Sant Jaume els anys 1974 i 1975), d'escultura, de premsa forana, etc.

CONFERENCIES
- " Comp/iendae. eÂ. món avui", Joan Bestard.
- "¿I món de. le.¿ /londalle,*", Josep Grimait.
- "ecologia de. Piallo/ica", Climent Garau.
- "Capito g/ia^.ia mallorquina", Antoni Gili.
- "¿í £uiAol", Antoni Tarabini i Marc Verger.
- "Alternative.^ /le-gionali-^te.^", Josep Mèlia.
- *'Administrado ió cal", Andreu Ferret.
- "Piodleme^ de.1 camp", Biel Majoral.
- "ensenyament a Algaida durant la II Re.puJili.ca", Francesc Ramis.
- "Cultura talaiòti-ca a dallo rea", P. Gaspar Munar.
- "Proíl-emàtica de-Is te.stame.nts", Joan Verger.
- "Dret laboral", Ferran Comila.
- "Nacionalisme, avui. a Mallo iça", Jaume Armengol.
- * educació dins la lliJL&rtat", Margalida Ma-rroig.
- "Problemática a le.s e.scole.s", Jaume Alberti.
- "La constitució", Joan Verger.
- "economia i autonomia", Miquel Alenyar.
- "Català-mallorqul, lle.ngua-di.ale.cte.", F. Borja Moll.
- "el diuorci", Miquel Mulet.
- "Tematica de. la pintura", Victor Andreu.
- "Perfeccionament excuisionista", G.E.M.
- "una utlada a flalloica", Pere Orpí.

CURSETS

Cursets de llrngua catalana a càrrec de Biel Majoral, Biel Bibiloni, Jerònia Oli-
ver Rotger i Joan Arrom.
Curset d':niuimació i premsa. Antoni Tarabini i Andreu Ferret.
Curset d'elaboració de Teresetes. Pere Fullana.
Curset d'història de Mallorca. Sebastià Serra.
Cursets de balls mallorquins. Jaume Oliver i Jerònia Oliver.
Cursets d'educació sexual per Miquel Mestre i Antoni Obrador, i un altre per Susa-
na f'añellas.
Curst r de mímica L expressió corporal. Pere Martínez Pavia.

TAULES RODONES

-Sobre pedagogia.
- "Problemàtica política-econòmica-cultural a les illes".
- "llengua i ensenyament".
- "Problemàtica de la llengua",Aina Moll, Antoni Serra, Gabriel Janer Manila,
LLorenç Capellà, Isidor Marí.
- "Unió de pagesos".

Hi ha hagut moltes d'aquestes activitats que han interessat vertaderament, ja que
el local era ple d'assistents; en canvi altres no han tengut la resposta esperada.

RECITALS
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- Vetlada de música folk per Maria Munar.
- Concert de guitarra per Agustí Aguiló.
- Recital folk per Antoni Reus i Miquel Angel Rubert.
- Vetlada musical pel grup Boira de guitarra clàssica.

S'han fet dos recitals fora del nostre local, un d'en Francesc Pi de la Serra a
Can Gordiola i un altre de na Maria del Mar Bonet al Teatre Parroquial. S'havia
projectat un recital de Ramon Muntaner i per causes legals no es va poder'fer;
així mateix va cantar al nostre local en una espècie de recital familiar.

CI NE W

Una de les activitats que més nombrosament s'han fet i d'una manera periòdica
ha estat la projecció de pel·lícules en Super-8 i 16 mm. La projecció en Super-8
ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de Miquel Mulet (fins
ara rector d'Algaida).

Entre les pel·lícules projectades cal anomenar:

- "La caza" i ' Ana ¿ ¿o¿ ¿06.0-0", Carlos Saura.
- "Ciudadano Hone." Orson Welles.
- "Campanadas a medía noche." Orson Welles.
- "La noche." Miguel Angelo Antonioni.
- "La muesiie. de. un c.¿c.Lis>ta", Bardem
- "ÜctuJUe 1917" Eisenstein
- "LoiA-a eÂ. g/i¿ego", Kakoyanis
- "Li e.s>piAÀ.iu de. ta colmena", Erice.
- "íieJUJú-ón a 6.0/ido", Franc LLoyd.
- "Codtpelt"
- *De£¿/u.o¿ de. g/iand^¿.u" amb Louis de Funes.
- "ï>opu de. gan^u*i *L¡:i,j noche en La 0pesia", Germans Marx.
- "Joma e.L d^ne^o y co/me.", Woody Allen.
- "¿001 Od¿¿ea en et e.¿pac¿o", Stanley Rubric.
- "ïïaiathon man", Duftin Hoffman.
- * XinaLaum"

A més d'aquestes pel·lícules de tipus comercial hem de destacar la projecció
de:

- "naJLLoica en £e./>tfL¿", de Vicenç Mates. Es una mostra de les festes més populars
de Mallorca entre les quals figuren d'una manera molt destacada els Cossiers d'Al-
gaida.
- "Patfa'j-ïo e ̂ panyuJ.", d'Antoni Riera, basada en la novel.la de LLorenç Capellà.

Pel·lícula sobre l'autonomia (Diada del 29 d'Octubre de 1977), del Col·lectiu de
Cinema. Com es va poder observar la participació de l'Obra Cultural a la Diada va
ésser important, hi havia molts de socis amb pancartes i senyeres.
- "nalloica ÜÍ4e./wed", que tracta de la vida i costums dels animals a Mallorca.
- Projecció de diapositives sobre ecologia de Mallorca, pel grup d'Escoltes Jaume I

Projecció de diapositives sobre diferents aspectes culturals de Mallorca per
Pere Orpí.

PRESENTACIÓ DE LLIBRES

- En Joan F. March ha vengut a presentar els seus dos llibres *'L'hesieu de. ¿a Co-
lona" i * ¿¿s iúom¿ado/i¿".

ALTRES ACTIVITATS

El local també s'ha aprofitat per fer altres coses, com per exemple a partir
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del desembre de 1976 la celebració d'una xocolatada per la Nit de Nadal, que sol
esser molt animada i que generalment acaba amb unes bones ximbombades.

Cada any s'inaugura pel mes d'octubre el nou curs amb una assemblea general,
a la qual estan convidats tots els socis, i amb un sopar de germanor; sol coinci-
dir amb el dia de sa Fira.

I parlant de sopars, l'O.C.B. l'any 1982 va organitzar un sopar-concurs, on ca-
da participant va dur una petita mostra del seu art culinari, tant dolç com salat.
Hem de dir que va ésser molt divertit i simpàtic.

Com podeu veure s'han fet moltes d'activitats en aquest local, però a més el
local està obert perquè tots els socis hi puguin anar quan vulguin a llegir, a
jugar a ping-pong o simplement a fer tertúlia.

Una festa molt alegre i entrenyable, que per dues vegades ha organitzat l'Obra
i amb bastant d'èxit, ha estat la Festa de les llenternes, on cada un dels assis-
tents se passetjava pel carrer amb una llenterna en la mà cantant "El sereno ha
mort un moix", "Sant Joan Pelos" i "Una tiringa".

TEATRE

Quan es va formar la delgació a Algaida de l'O.C.B. es va dividir en diverses
seccions, entre les quals hi havia la secció de teatre, que s'encarregava de con-
tractar grups de teatre per venir a fer representacions; però la labor més impor-
tant va ésser la creació d'un grup propi de teatre que començà amb l'escenificació
de la comèdia "Els reis", que va tenir molt d'èxit, escenificació de rondalles i
altres peces de teatre. (Cal dir que a m-s dp la camèdia es va fer responsable de
la Cavalcada dels Tres Reis d'Orient durant uns quants d'anys).

Se pot considerar que aqueta uncid! grup ,Uj teatre iuu l'origen de l'actual
"Terra Seca".

Perquè vegeu l'interès del grup de teatre de l'O.C.B. vos podem dir que organit-
zaren durant el curs 1976-77 un curset de mímica i expressió corporal a càrrec de
Pere Martínez Pavia i diverses xerrades sobre teatre.

Aquests són els diferents grups de teatre que han vingut a actuar a Algaida
durant els deu anys d'existència de l'Obra:
- Agrupació de Porreres: "Un ¿ejiyoi damunt an /me*.
- Grup de Son Espanyolet: "Un, doò, ¿/z.e.4, ¿how".
- El grup de Sóller de teresetes.
- Grup Tramvia, mímica.
- Grup Cucorba: "¿n }oane.t de.¿ ¿loLio l".
- Grup d'Esporles, teresetes.
- Grup S'Estornell: "Li Paí* de. la Cade^ine^ia".
- Grup Pluja-Teatre (de València): "Sang i Ce.ua".

- Companyia de l'Assistència palmessana: "fìo/it. ..qui ¿'ha moni.?" i "l'amo de. Son
Clag/ione^.".
- Grup Aubu (Son herriol): "f.ó flasiqué-ò de. Sa Re.Ha¿*a",
- Grup de Bunyola.

EXCURSIONS

La secció d'excursionisme ha estat la més constant i moltes vegades la de més
èxit, però també s'ha de dir que qualque vegada hi ha manca de participació.

Hem fet excursions dins el terme d'Algaida, a peu:
- Puig de Son Roig, Puig de Ses Bruixes i de Galdent (per dues vegades).
- Sa Colònia de Son Mendívil.
- Puig d'En Bort, passant per Castellitx i Albenya.
- Puig de Galdent.
Altres que també s'han fet dins el terme d'Algaida, però en bicicleta són:
- Son Reus, Cabrera, Binicomprat, Son Coll, Castellitx i Albenya (per dues

vegades; a la darrera l'Obra va convidar a pa amb sobrassada i botifarró).
- Punxuat i Castellitx.-
- Poblat talaiòtic de Son Fornés (Montuïri) (també s'ha fet dues vegades).
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- Son Hendí vil i Sa Comuna.

Se feren, a més, dues excursions que sorgiren a rel del curset d'Història de
Mallorca:

- Ses paises (Artà), Cementeri Púnic de Son Real (Can Picafort), Teatre i Ciu-
tat Romana de Pollentia (Alcúdia).

- "Mallorca Pre-històrica": Son Gaià (Felanitx) i Capocorb Vell (LLucmajor).
Totes les altres excursions s'han fet a la Serra de Tramuntana. Anàvem amb

l'autocar de l'amo en Rafel des Forn, i ens ho passàvem molt bé, cantàvem i xerrà-
vem, fins un cert punt on començava l'excursió a peu, que generalment eren molt
llargues i pesades i la gent remugava molt, (que era un element més de l'excur-
sió), i així i tot val la pena aquests cansaments per poder contemplar "in situ"
el magnífic i inigualable paisatge de Mallorca.

Aquestes excursions a peu s'han fet amb l'ajuda de les Rutes Amagades i la
col·laboració de: Pere Fullana, Bartomeu Roig, Miquel Fiolet i sobretot del guia
Manuel.

Ve't aquí l<=s excursions més importants:
- Castell d'Alaró.
- L'Ofre (Sóller).
- Valldemossa i Na Foradada.
- Avenç de Son Pou (Sta. Maria).
- Puig de Galatzó (Andratx- Estallencs).
- Es pouet (Valldemossa).
- Massanella (LLuc).
- Sa Canaleta des Massanella.
- S'Esclop.
- Es Teix (Valldemossa).
- Es Tornir (LLuc).
- La Trapa (Andratx).
- Sa Talaia de la Victòria (Alcúdia).
- Sa volta al Puig Roig (LLuc).
- Castell del Rei ( Pollença).
- Cala Castell (Pollença).
- Serra de Cornavaques (Pollença).
-Puig de ses Vinyes (Gorg Blau).
- Puig Ciuró.
- Es Clots Carbons.
- Cavall Bernat i Cala Boquer (Pollença).
- Es Galileu.
- Es Tossals.
- Puig de Ca Miner (Campanet).
- Puig de N'Ali.
- Cuculla de Fartàritx (Pollença).
- Font des Joncar.
- S'Estornell Vell i Font Nova (LLoseta).
- Es Castellet (LLuc).
Algunes d'aquestes excursions s'han repetit dues i tres vegades.
Cal fer una menció especial a l'excursió al Torrent de Pareis, que s'ha fet ca-

si cada any perquè és una de les més hermoses de Mallorca.
No solament s'han fet excursions per l'illa de Mallorca, el primer any se va

fer una anada de tres dies a Menorca, coincidint amb les festes de Sant Joan de
Ciutadella. També se va programar anar al Monestir de Pedra de Saragossa, però per
falta de participació no es va arribar a fer.

CERT/̂ ENS

S'organitzaren dins el programa d'activitats de l'O.C.B. Certàmens de Cançó
Mallorquina a Algaida, Campanet i Montuiri. A la delegació d'Algaida li va tocar
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arranjar el Certamen de Cançó de Festa i Ball Mallorquí, que va tenir lloc el 25
de juliol de 1975 a sa Plaça.

Hi participà gent de tota Mallorca (Algaida, Sant LLorenç, LLubí, Sant Jordi,
Son Servera, Sa Pobla, Sóller, Montuïri, Ciutat, Sineu, Sencelles). Va tenir un
gran èxit i una gran ressonància per tota l'illa. Cal dir que hi va haver un gran
nombre d'algaidins que hi participaren: el grup de ball, la parella formada per
Jaume Oliver i Jerònia Oliver i els cantadors Joan Xico, Biel Majoral i ses germa-
nes Fullana Falconer.

HOMENATGES

Uns dels actes més importants que ha realitzat la delegació a Algaida de l'O.C.
han estat els homentages.

- l'hivern de 1973 es va fer un homenatge a l'escriptor algaidi Gabriel Janer
Manila al Teatre Parroquial. Hi va haver parlaments de Josep Ma LLompart i Fran-
cesc de Borja Moll; el batle li va fer entrega d'una placa commemorativa. Van ac-
tuar Pius François i Mestre Mariano Batle que va interpretar unes peces de guita-
rra clàssica. Biel Vilanova per raons de censura no va poder actuar.

- Dia 2 de setembre de 1973 es va retre un homenatge als xeremiers Mestre Jordi
Pixedis i Mestre Bernat Bandereta, a sa Plaça.

Va ésser un homenatge molt emocionant ja que el propi Mestre Jordi va tocar un
ball acompanyant als Cossiers.

En Biel des Cantó va cantar romanços i ballaren els grups de balladors de na
Jerònia Oliver.

Se'ls va fer entrega d'un llibre com a record de l'acte.
- Un dels homenatges que més èxit han tengut va ésser el que vàrem tributar al

nostre glosador Mestre LLorenç Batle, a sa placeta des Sitjar, dia 14 d'agost de
1977.

El seu nét Llorenç Capellà va fer un parlament i van actuar el grup d'en Biel Ca-
ragol, la Banda Municipal de Montuiri, Mestre Mariano Batle i es va escoltar una
gravació d'en Batle de sa Comuna que cantava unes gloses dedicades a mestre LLo-
renç. També en Biel Majoral i en Joan Xico feren un glosât. L'acte va començar amb
el ball dels Cossiers.

En honor a Mestre LLorenç, l'O.C.B. va editar amb ajuda del Congrés de Cultura
Catalana un recull de les seves gloses i cançons titulat "Çlotado/iA de. nalioica".

- El darrer homenatge es va lliurar a l'escriptor Pere Capellà, amb motiu del
25 aniversari de la seva mort. Aquest homenatge, amb la col·laboració de l'Ajunta-
ment, es va fer durant les festes de la setmana de Sant Honorat de 1980 al Teatre
Parroquial. Es feren dues representacions d'obres seves, 'L'amo de. Son Plagiane-J"
i '£4 flanqué.* de. Sa ReJla¿¿a* i, una vetlada homenatge amb intervenció de diverses-
personalitats del món literari (el seu fill LLorenç Capellà, Antoni Serra, Josep
Ma LLompart, Gabriel Janer Manila i Joan Miralles i Monserrat), i la representa-
ció del sainet "' De.cj¿asiac¿on¿ jmijudejf per un grup de gent del poble algaidi.

Aquests homenatges han tengut una significació especial perquè han estat dedi-
cats a gent del nostre poble i també perquè han suposat una gran satisfacció per
l'Obra Cultural, tant per la bona marxa de l'organització com per la participació
del poble.

REVISTA

A partir del desembre de 1980 els socis ja no reben les circulars informatives
ni els suplements per la senzilla raó que en aquestes dates va començar la publica-
ció de la revista Es Saig. que és el bolletí informatiu de l'Obra; a partir d'a-
quest moment hi apareixen les activitats previstes per el mes següent i els Suple-
ments, a part d'altres seccions com editorial, plana de l'Ajuntament, plana de Pi-
na, Es Sord, esports, entrevista, etc que són pròpies de la Revista.

ORGANITZACIÓ

Totes aquestes activitats, que fins ara s'han anat detallant, han estat possi-
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bles gracies a l'organització interna de l'Obra.

En un principi hi havia una junta, amb un President, un Vicepresident, un Secre-
tari, un Tresorer i un nombre indeterminat de vocals, durant el primer curs 1972,
73. Per poder treballar millor, a l'Assemblea General de l'octubre de 1973, es va-
ren formar seccions, que en un principi eren sis:

- Informació.
- Cursets i conferències.
- Pintura, dibuix i fotografia.
- Teatre, cinema i música.
- Excursionisme.
- Cossiers.
A l'Assemblea General de l'octubre de 1974 se manten la mateixa estructura de

la junta directiva i els mateixos grups de treball.
Aquesta esturctura interna de l'Obra dura fins al setembre de 1976 que es pro-

dueix una reforma.

CURS

1972-73

1973-74

1974-75

1975-76

PRESIDENT

Joan
Mulet

Joan
Mulet

Joan
Mulet

Joan
Mulet

VICEPRESIDENT

Biel
Majoral

Biel
Majoral

Biel
Majoral

Biel
Majoral

SECRETARI

Guillem
Fullana

Guillem
Fullana

Guillem
Fullana

Guillem
Fullana

TRESORER

Nofre
Uanrell

Nofre
Vanrell

Nofre
Uanrell

Nofre
Uanrell

VOCALS

Pere Fullana Falco-
ner, Antònia Ma Mu-
let, Andreu Oliver,
Bartomeu Roig.
Pere Fullana Falco-
ner, Pere Fullana
Miralles, Jaume Oli-
ver , Joan Ferra-
gut, Frcesc Ramis,
Joan Trobat, Frca.
Miralles, B. Roig.

Pere Fullana Falco-
ner, Pere Fullana
Miralles, Jaume Oli-
ver, Joan Ferra-
gut, Maria Jaume,
3oan Balaguer, Fran-
cesc Ramis, Joan
Trobat, Frca. Mira-
lles, B. Roig, An-
dreu Oliver.
Pere Fullana falco-
ner, Pere Fullana
Miralles, Jaume Oli-
ver, Joan Ferra-
gut , Maria Jaume,
Joan Balaguer, Fran-
cesc Ramis, Joan
Trobat, Frca. Mira-
lles, B. Roig, An-
dreu Oliver .

A l'Assemblea General del setembre de 1976 es va posar a votació dels socis
assistents, la formació d'una nova Junta com l'anterior o canviar de sistema i
formar uns equips de treball; la majoria es va inclinar per aquesta segona op-
ció. Desapareix la Junta Directiva i se formen tres grups de treball, al front
de cada un hi havia un responsable i per tal de cocordinar els tres grups de fei-
na hi havia el Coordinador General.
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CURS

1976-77

1977-78
1978-79
1979-80
1980-81

COORDINADOR

Miquel
Sastre (Pioli

Catalina
Mas

VICECOORDINADOR

Catalina
it) Mas

Miquel
LLompart

GRUPS DE FEINA

ADMINISTRACIÓ

Miquel
LLompart

Josep
LLompart

Miquel
LLompart

Catalina
Mas

INFORMACIÓ

Miquel
Sastre

Pere
Mulet

Manuel
Soler

Pere
Mulet

Miquel
Sastre

ACTIVITATS

Biel Majoral
Joan Ferragut

Jeremia Olivar
Biel des Porxo

Biel Majoral
Jerònia Oliver
Maria Majoral

Joan X ico
Andreu Oliver

Guille-m Fullana
A 1'Assamblée General de l'Octubre de 1981 hi va haver una nova reestructura-

ció. No es presentaren candidats als càrrecs de Coordinador i Vicecoordinador,
però sí es va presentar un grup de nou persones per fer feina i formar la nuv-\ ^un-
ta Directiva.

CURS
1981-82

COORDINADOR
Margalida
Puigserver

VICECOORDINADOR
Catalina
Martorell

ADMINi s TRAC ió
Miquel
LLompart

Joan
Mulet

ACTIVi ATS

Antònia
Ramis

Miquel
Rafel

Agostí
Mulet

Nof re
Uanrell

Antònia M?
Mulet

L'Obra s'ha finançat amb l'ajuda de les quotes dels socis que han anat augmen-
tant a travers dels anys: els primers anys fou de 300 pts anuals, passant després
a 600 ptes i actualment a 1000 ptes incluida la revista Es Saig.

A més de les quotes dels socis s'han rebut ajudes particulars i de diferentes
entitats bancàries (la Caixa, Banca Catalana, Sa Nostra, etc) i de l'Ajuntament
d'Algaida.

I això és tot. Com es pot observar l'Obra Cultural ha fet moltes coses, i
encara n'hauria fetes més si no hagués estat, d'una banda, per motius legals, i,
de l'altra, per la manca de participació de la gent.

L'Obra Cultural ha estat ignorada i rebutjada per moltissima de gent del poble
però no es pot negar que ha complert una funció molt important dins l'aspecte cul-
tural d'Algaida, i això ens ho dt-mostra, -i només posarem un exemple- la recupera-
ció dels Cossiers. En canvi hi ha hagut molta gent que ha col·laborat amb entusias-
me en les tasques que s'ha imposat l'O.C. i, encara que s'hagin desanimat moltes
vegades, han pensat que per Algaida valia la pena i han tornat arrencar encara
amb més força. Des d'aquí l'O.C. vol donar les gràcies a tota aquesta gent que de-
sinteressadament ha "perdut el temps" fent feina per recuperar la nostra cultura i
fer possible que aquesta entitat, l'O.C., anàs endavant.
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DEU ANYS D'OBRA CULTURAL A ALGAIDA

Suplements.
Entre les feines que durant aquests anys ha realitzat l'Obra hi trobam la publi-

cació d'una sèrie de suplements, 29 en total, que es varen anar repartint entre
els socis. Es publicaven ciclostilats i s'enviaven juntament amb les circulars que
mensualment comunicaven les activitats de l'Obra. El primer va sortir per l'octu-
bre de 1976 i varen anar sortint amb certa regularitat durant quatre anys fins que
varen ésser substituïts per la revista ES SAIG.

Vos oferim una relació dels suplements que es publicaren amb un resum del seu
contingut.

1) NOTES SOBRE LES CREUS DE TERME D'ALGAIDA, de Pere Mulet. El títol és prou ex-
plícit. Aquest suplement, amb petits retocs, es va publicar al nQ 7 d'ES SAIG
(juliol, 1981).

2) TESTAMENT DES PORC. Codolada popular. Es va publicar pels mesos de novem-
bre-desembre, època de matances.

3) EXECUCIONS PÚBLIQUES A ALGAIDA, de Pere Mulet. Amb materials de l'Arxiu Muni-
cipal, petit estudi d'unes execucions capitals que es feren a la Plaça d'Algaida
el segle XVII.

4) CARRERS D'ALGAIDA, de Catalina Mas. Diàleg sobre els noms antics dels nostres
carrers, noms actualment ja recuperats. ALGAIDA EN EL LLIBRE DEL REPARTIMENT DE
MALLORCA, de Joan Mulet. Possessions i rafais que hi són citats.

5) SOBRE UNA EPIDÈMIA DE PESTA A ALGAIDA L'ANY 1652. de Pere Mulet. L'any 1652
coincideix amb la darrera gran epidèmia de pesta a la Mediterrània. Estudi de
les repercussions en pèrdues humanes i despeses que va tenir al nostre poble.

6) ELS MALNOMS D'ALGAIDA AL SEGLE X V I I I . d e Pere Mulet. Catàleg de malnoms algai-
dins trobats a documents d'aquest segle.

7) MÉS SOBRE ELS MALNOMS D'ALGA I PA. de Pere Mulet. Complement de l'anterior.
Aquests dos suplements es publicaren refosos i ampliats al nQ 12 d'ES SAIG (desem-
bre de 1981)

8) BAILES D'ALGAIDA, de Pere Mulet. Relació dels baties d'Algaida des dels 1900
amb una petita introducció.

9) UNA LLENGUA D'ANAR PER CASA?, de Manuel Soler Pala. Anàlisi de la problemàti-
ca de l'ús de la nostra llengua.

9 bis) GLOSADORS DE MALLORCA. Homenatge a Mestre LLorenç Batle. Aplec de gloses
de Mestre LLorenç publicat amb motiu de la vetlada homenatge que es va fer a la
Placeta des Sitjar per l'agost del 77. Publicat per l'Obra Cultural i el Congrés
de Cultura Catalana.

10) UNES GLOSES DE CARÀCTER PUBLICITARI, de Pere Mulet. Recopilació d'unes glo-
ses de propaganda comercial publicades a "La Razón" (1931) i molt probablement de
Mestre LLorenç Batle.

11) CODOLADA DES QUARTER QUART D'ALGAIDA. Anònim.
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12) POBLACIÓ D'ALGAIDA L'ANY 1787 de Pere Mulet. Comentari a un document de l'Ar-
xiu Municipal sobre la distribució de la població per edat, sexe, estat i profes-
sió.

13) EL CANT DE LA Si B IL.LA.
i text d'aquest cant.

pel "Grup d'informació d'O.C.B. d'Algaida. Història

14) SALARIS l PREUS AL SEGLE X V I I I . de Pere Mulet. Estudi comparatiu de salaris
i preus amb dades de l'Arxiu Municipal.

15) TAVERNES. DARRERS DIES. BALLS. COMPIXAR de Pere Mulet. Ordenances i
que regien a Algaida sobre diversions.

normes

16) ALGAIDA FA QUATRE-CENTS ANYS., de Pere Mulet. Coment-» r i a "r.a enquesta que
l'any 1578 es va fer "per en cas que vengués l'armada turquesa". Relació d'homes
d'armes, provisions, armament, bestiar, diverses professions, etc.

17) LLIBRE DEL MOSTASSA DE LA VI LA D'ALGA I PA (1600). de Pere Mulet. El mostassa
era l'encarregat de pesos i mesures i enu espècie d'inspector de sanitat. Trans-
cripció de les normes que regien la seva feina.

18, 19. 20. 21 i 22) ESTABLIMENTS DE TERMES A ALGAIDA, de Pere i Joan Mulet.
Resum del treball sobre els establiments de Punxuat i Tresorer(treurer) que va
guanyar el Premi Villa d'Algaida d'investigació l'any 1976.

23) NOTÍCIES SOBRE EL P R I M I T I U FOSSAR D'ALGAIDA, de Pere Mulet. Dades sobre el
cementiri que hi havia a la placeta de davant l'església i que no va desaparèixer
fins fa poc més de cent anys.

24) ANTIGA PARRÒQUIA DE CASTELLI TX. de Rafel Coll, Joan Mulet i Pere Mulet.
Suplement extraordinari que es va publicar per Pasqua de 1979. Comprèn: Notes his-
tòriques. Introducció del gòtic a Mallorca. Descripció de l'antiga Parròquia de
Castellitx. El retaule. S'imatge de la Mare de Déu. Altres elements interessants.
Conclusions finals. (Plànols i fotografies).

25) CASTELLITX i LA BUL.LA D'INNOCENCI IV. de Pere
demostren l'existència de Castellitx l'any 1248.

Mulet. Amb testimonis que

26) CARNICERÍA i BOTIGA A ALGAIDA DURANT EL SEGLE X V I 1 1 . d e Pere Mulet. Funciona-
ment d'aquests dos serveis segons documents de l'Arxiu Municipal.

27) BREU HISTÒRIA DE L'ERMITA DE SANT HONORAT, de Pere Mulet. Publicat per la
festa de Sant Honorat de 1980. Es un resum del treball de Pere i Joan Mulet guanya-
dor del Premi Villa d'Algaida d'investigació de l'any 1975.

28) PREHISTÒRIA l PROTON l STÖR IA D'ALGAIDA, de Pere Mulet. Catàleg dels restes
i troballes prehistòrics dins el terme d'Algaida.

y/9- a^^
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"COSSI ERS"
Una de les primeres tasques que es va imposar la delegació a Algaida de l'OCB

després de la seva creació l'any 1972 va esser la recuperació dels cossiers.
Tothom es va posar a fer feina amb entussiasme, el capdavanter era en Biel Majo-
ral; no era una tasca fàcil, feia ja molts d'anys que no ballaven (així i tot
hem de dir que l'amo des Van Bar els havia comercializat i havien ballat f iris
l'any ) i, per tant, el primer que s'havia de fer era anar a cercar gent que
els hagués ballat un temps i així poder-los ballar una altra vegada ells matei-
xos o, ensenyar-los a gent nova. N'hi va haver molts de cossiers antics que
s'oferiren, uns per ensenyar i uns altres per ensenyar i ballar-los una altra
vegada com en Guillem Mindona, en Gaspar Santet, en Pep Rúala i mestre Joan
Tiu, que tants d'anys havia fet de dama i ara ho tornaria esser. Un grup de
joves els volgueren aprendre i molts de vespres anaven a assajar al Teatre Parro-
quial (1). Ens falta un element molt important de la festa i és el dimoni, el
primer any hi va haver de fer un extern i llavors, durant un parell d'anys hi
feia el primer agoserat que es trobava però darrerament sempre fa de dimoni
n'Andreu Majoral, (i ben gelós que té aquest càrrec).

Mentres tot aquest grup de gent intentava ensenyar i aprendre a ballar, un
altre grup, i aquesta vegada tot de dones, mirava de fer-los els vestits perquè
els antics eren inservibles. Allò era un desgavell. N'Inès Estaca dirigia la
maniobra i les de més seny s'encarregaven de les inexpertes, però els vestits
arribaren a sortir i estaven a punt pel dia del debut: Sant Jaume de 1973.

El primer any la festa va ser un poc freda, la gent no estava habituada a
veure'ls i va participar ben poc, però de cada any s'ha anat, entussiasmant més
i més (moltes vegades la gent que més participa és la de fora poble) i darrera-
ment ha estat un èxit que s'ha renovat cada any.

Es indubtable que els cossiers fan la festa, omplen l'ambient amb l'alegria
de la seva música, els colors dels seus vestits i l'oloreta d'alfabaguera.

Com és natural cada èxit s'ha hagut de celebrar amb un bon sopar a sa caseta
d'en Mindona.

La darrera satisfacció que han tingut ha estat que per Sant Honorat de 1982
varen ballar la "dansa nova" que els havia costat molta pena aprendre. Va ésser
molt emocionant perquè el moment que la ballaven es va posar a ploure, però la
gent va aguantar fins que la dansa va acabar.

Els cossiers no sempre estan d'humor per ballar; hi ha vegades que amb dos
balls ja en tenen prou, ja estan cansats i ens deixen amb les ganes i, altres,
com enguany, que ningú els pot aturar; així f-auria d'ésser sempre!

Més endavant pensam publicar un suplement sobre la significació i importància
dels Cossiers dins el món de la cultura 1 rània.

T̂osTT̂ ^

jŜ jTo-5:
(1) Aquest grup de joues eren en Joan de can fiaria, en Joan Xico, en Biel Majo-
ral, en Jaume Torres i les germanes Jerònia i Joana de can Fava. Darrerament
s'hi havia apuntat en Jaume Falconer.

En Toni Rei de Montuïri tocava el flabiol , en Toni Artigues les xeremies.
Després ho han fet en Jordi Oliver, en Delfí Mulet i enguany es va estrenar to-
cant un parell de balls en Mateu Mulet.
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xemda grob els «Presídenrts.
Amb motiu del desè aniversari de la De-

legació d'Obra Cultural d'Algaida decidí-
rem mantenir una conversa amb els presi-
dents que ha tengut i que són:
- Joan Mulet Cerdà durant 4 anys.
- Miquel Sastre "Fiolet" durant 1 any.
- Catalina Mas Targa durant 4 anys.
- Margalida Puigseruer Garcies des de fa

1 any.

Començam amb en Joan Mulet.
- Com -L peM. què va néixe/i í'ÜIL·ia a Al-

gaida?
Durant l'estiu del 72 en Biel Majoral

va fer un curset de català al Saló Parro-
quial; aquell mateix estiu es va organit-
zar un troneig d'escacs. Això va suposar
que ens reuníssim repetides vegades un
grup de persones i com que en aquells mo-
ments no hi havia cap organisme que garan-
titzàs una continuïtat per a les nostres
inquietuds, pensàrem fer una agrupació cul-
tural o una Delegació de l'Obra, després
d'uns contactes ens inclinàrem per una De-
legació perquè hi vérem més avantatges.
- Durant aquests deu any-i, e¿¿ col.laío-

/iado/i¿ han e¿tat el¿ mateix.o¿ o han con-
viai?

Bàsicament són els mateixos -contesta
na Catalina-, però també hi ha hagut reno-
vacions. Gent que per motius personals o
professionals se n'ha allunyat un poc
(en aquest moment em ve a la memòria en Pe-
re Fullana) i també gent nova que hi ha en-
trat.

Ens hagués agradat veure més persones
que s'incorporassin a l'Obra, però tampoc
no hem d'ésser massa pessimistes. Avui
comptam amb un grup de joves que col·labo-
ra activament.

- Clique.1, tu en/, podriie.^ comentan, un
poc í'evolució del número de. ¿oci¿ dmiant
aque.¿t¿ de.u any¿ i de. la ¿èva participació,

Sempre hem estat molts de socis en pro-
porció a altres Delegacions o Entitats.
Sempre hem estat més de cent i a hores d'a-
ra passam dels 125. I la participació,
malgrat el nostre pessimisme de certs mo-
ments, ha estat també acceptable, sobretot
si la comparam amb Ciutat. Pensem que las
manifestacions culturals no són atractives
per una majoria.

- Pel que d-tu en "7 Lo let" hi ha haguí ve-
gades en què el deòànim ha e^tat gn.oo¡
é¿ vefia, }oan?

Sí, però ho hem superat i hem seguit en-
davant. Desanimava tant veure poca gent a
un acte com que pel carrer un soci et di-
gués: Què deia sa circular? L'he rebuda,
però no l'he llegida".
- L'UíLia ha tizngut. alt¿ i <Laix-üo¡ a què

atsii&.ueixe¿ aquests, momento ÍLÚ.X.OÒ que. vi-
vim, ftojiyalida?

Inicialment l'Obra organitzava des
d'una festa d'al.lots a una xerrada políti-
ca, passant pel teatre, escola de Balls ma-
llorquins, cursets de català o d'histò-
ria de Mallorca...

Avui tot això s'ha clarificat: unes co-
ses han desaparegut i altres han passat a
ses escoles (ensenyament del català), a
un grup d'esplai, a un grup de teatre,etc.
- Clique.1, ¿'ha dit que. í'OL·ia é¿ una

"cape.fjj¿ta*, un "clan"; hi e¿ta¿ d'acond?
Mai hem volgut que fos una "capelleta".

Hem estat sempre oberts a gent nova. Lo
que passa és que circunstancies molt diver-
ses i que seria llarg de comentar han fre-
nat a determinades persones.
- Cn.ei/> que eÂ. poüíe. n'ha ¿oïtH. guanyant

de. £.'existència de í'o&ia?
Es evident que sí. Se'ns poden criticar

fallos i defectes, però creim que hem ten-
gut coses positives: revitalització dels
cossiers, hem acostumat a la gent a llegir
en català, la festa d'en Cames Tortes,
excursions per conèixer millor el nostre
terme...Si fèiem un balanç, trobam que se-
ria ben positiu per Algaida.
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"VOTÚTiL i "VOT ÍNÚTÍÍ'
Cada vegada que arriben unes eleccions Els nostres parlamentaris no han sabut

generals, els partits centralistes posen defensar i ni tan sols han aixecat la
en funcionament la dinàmica del "ver, útil" veu per reestructurar la nostra agricultu-
que, segons ells, equival a donar el vot ra, cada dia més descapitalitzada i desor-
als partits grossos que tenen possibilitat ganitzada; la indústria en crisi; la peti-
de formar govern a Madrid i intentar fer ta i mitjana empresa que representa més
veure que els vots cap als partits naciona- del 80 % del sector econòmic; l'ecologia
listes són vots perduts, que van dins un cada dia més destruida; la cultura, etc...
paner foradat. Ja és ben hora que valorem En una paraula, no esperem que si tornen
quin és el "vot útil" i quin el "vot inú- sortir elegits aixequin una encesa reivin-
til", perquè amb cinc anys que fa que dicació en nom dels pobles de les Illes,
tenim representants de les Illes Balears Aquesta no és la seva funció, el seu paper
al Parlament de Madrid, ja podem jutjar si és el que ja coneixem: ésser comparses pas-
la seva labor ha estat bona o no per nosal- sius d'uns partits centralistes que igno-
tres. ren la nostra terra i els seus problemes.

El diari Última Hora, en dies^ succés- A Catalunya i al País Basc a tot això ho
sius ha anat fent una valoració de la tenen ben clar. La gent vota els seus par-
labor realitzada per cada un dels nostres tits nacionalistes perquè defensen els
diputats i Senadors durant aquests dar- seus interessos. Allà els partits estatals
rers quatre anys, i els resultats han no hi tenen res a fer.
estat prou decepcionants. Es fa una puntua- Si hem seguit un poc, a través de la
ció del zero al deu(lO) i el diputat que premsa, la confecció de les llistes de
ha tret més punts n'ha tret 4'5, ni tan uCD, AP, CDS i PSGE, haureu pogut veure com
sols ha obtingut el qualificatiu d'apro- Madrid ha fet i desfet sense respectar les
vat. Tots han tret carabassa. Ara per les llistes inicials fetes a Mallorca. Sols un
properes eleccions, aqjests mateixos se- partit no ha hagut de donar compte, a Ma-
nyors es tornen presentar; deu ésser per drid, el PSM, l'únic partit nacionalista
veure si aproven els exàmens de setembre. mallorquí que es presenta a les properes

La vertadera definició de "vot útil" eleccions.
és la de donar el vot a qui pugui defèn- Indubtablement la TUE jugarà un paper
sar, plantejar i discutir els problemes de molt important dins les tendències de vot,
Mallorca al Parlament de Madrid. L'expe- i sois hi sortiran els partits centralis-
riència passada ens demostra prou bé, que tes. Els mallorquins hem d'aprendre a deci-
no hem d'esperar res dels partits centra- dir pei nostre compte, a donar el nostre
listes. Tots recordam els pactes del P50E uot, sense deixar-nos embaucar per "cares
amb la UCD que han fet per a les Illes guapes" o per suposats "vots útils" que a
Balears un Estatut d'Autonomia de 3̂  cate- ]_a llarga són molt inútils,
goria i que, a més a més, ha marginat
la part forana i les Illes Menors. També Andreu Majoral
han pactat la LOAPA (llei que retalla to-
tes^ les competències de les comunitats NOTA ACLARATORIA ; M'han arribat rumors
Autònomes); el fons de compensació inter- de que hi va haver persones que se sentiren
territorial (que destina una^ misèria per al.ludides en el meu article al passat n^
inversions a Balears, quasi bé amb la pro- d'Es Saig. Voldria que quedés ben clar que
porció que de cada 20 pts que el govern ço- en cap moment me vaig referir al poble
bra a Balears sols n'hi torna invertir d'Algaida i que l'exemple de Mestres d'o-
3. per millores i manteniment); la no solu- bres es refereix a la destrucció ecològica
cío de les tarifes dels transports aeris c . -, • , .. ,• _ ... . , T,, . , i que han fet alguns ajuntaments on hi ha
i marítims entre les Illes i entre les . . .,,.,-,-,
Illes i la península (els preus són molt maJ°ria d UCD-
superiors als de Canàries).
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ff.

El passat diumenge dia 26 de setem-
bre es va celebrar amb gran solemnitat
la festa dels Patrons de Pina Sant Cos-
me i Sant Damià. A més, es va fer un
homenatge als vells, un homenatge a Don
Joan Pizà i es va celebrar la festa de
l'Associació de Veins q_ue, com sabeu,
es diu "Associació de Veins de Sant Cos-
me i Sant Damià de Pina" i que era
l'organitzadora dels actes.

La jornada començà amb la rebuda a
l'entrada de l'església de D. Joan per
part dels regidors d'Algaida encapça-
lats pel batle que li va entregar la va-
ra i a la seva esposa un ram de flors.
Seguidament es va dir una missa de
de festa, celebrada pel P. Gaspar Munar
i concelebrada per tres capellans que
han estat a Pina, per un altre fill del
poble i pel provincial dels franciscans
que actualment ve a dir la missa a
Pina. El P. Munar va predicar el sermó
en el qual va fer un resum de la histò-
ria religiosa, social i econòmica de
Pina; en descriure les pintures de 1'es-
glésia es va llamentar del mal estat de
conservació en què es troben.

Finalitzada la missa i dins l'esglé-
sia, el regidor de Pina i President de
l'Associació de Veins Antoni Oliver va
pronunciar unes paraules d'agraiment
als pineros per l'assistència masiva a
l'acte -feia molt de temps que no se
veien tants de pineros junts-; també va
agrair a l'Ajuntament d'Algaida la seva
presència, aprofitant per assenyalar
l'autonomia econòmica concedida a Pina,
cas que, segons va dir, creia que era
únic a Mallorca. Va tenir unes paraules
pels vells i per Don Joan, elogiant la
feina feta entre noltros durant 40 anys
i entregant-li seguidament una placa de
plata; D. Joan, visiblement emocionat,
va firmar en el llibre d'or de l'Asso-
ciació.

Després l'amo En Tomeu Seguí va
llegir una glosa als vells desitjant-
-los molts d'anys de vida entre els pi-
neros, glosa que fou molt aplaudida
fins arrabassar llàgrimes entre la
gent; també en va fer una a Don Joan,

manifestant el desig que la seva labor

tengui continuació en el seu fill.

A continuació damunt plaça hi hagué
refresc per a tothom i es va entregar
als 18 vells majors de 80 anys una en-
saimada i una botella de xampany a cada
un. La festa va estar animada per dos
tocadors de guiterra i bandurria que to-
caren música típica mallorquina i qual-
cú es va animar a pegar quatre bots. La
festa va acabar amb la visita a la
casa fundacional de les monges francis-
canes.

OPINIÓ

T uis aqui ia fie.oSie.nya de. ¿'acte. Que
va ten-ui una solemnitat í assistência
poc /.'tequent a P-ina. L'acte. e.¿ uà o/iga-
nitzoA l'Associació de. Veïns, pen_ò aquí
uoJf^m ne.ndÌA. homenatge, a ia persona que.
ria f-eJt possiüle. tot aix,ò -pe.n.que. és e,ii
qui ria /.et ia £eina-, que. ria jLet poss¿-
&-le ai mateix temps totes les coses que.
doASie/iame.nt te. nan font a l}ina, a poc a
poc, pesió sense pausa, que. està dedi-
cant moita pa/it dei seu temps a ta.eA.a-
lla/i pel Uè. del poule., que. està dejnos-
tn.ant una g/ian voluntat pe.i miilo/ian e.1
li.ejne.otaA. de. Pina, i que., essent l'únic
que. tsieJLaita pesi Pina, injustament é¿
c/iiticat pe.1 a¿gun¿ p-inesio¿; uns p-ine.-
fios que. de. moment només han demost/iat
e.ssesi í.ons pesi CMÙ-ticasi-io, pejiò ien a-
iejita a mou/ie. cap d¿.t pe.i Hé. de.í poHie,;
poMje^Lx. que només salLen mou/ie la llen-
gua. Pa/iiam d'una pet-iia minoii.a, peni-
que ia ma j o/i POMA- de.is pin&ios estan
d'accsid amí. ia nosL·ia opinió. Pen. aix.ò
fiem volgut mani^.estaA el nosL·ie. lecol-

zament -L eÂ de molts de pinedos a aques-
ta persona que com haureu endevinat es
tracta del ie.gidoi i president de. l'As-
o emaciò Antoni Oliver A/viom.

Dia 22 de setembre moria en Damià
Amengual bibiloni als 74 anys d'edat.
En pau descansi!

Xesc O l i v e r
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NOTICIARI
ASSOCIACIG PARES D'ALUMNES CUL. P.PGU

El passat divendres dia 24 es va cele-
brar 1'Assemblea general de l'Associació
amb assistència d'unes 80 persones. Un
dels punts de la reunió era el de l'elec-
ció dels menbres de la Junta Directiva que
per renovació estatutària de càrrecs o per
dimissió havien cessat. Varen sortir ele-
gits per número de vots els següents so-
cis:

-Pere Capellà Barceló -- secretari
-Joan Ferragut Salom -- tresorer
-Jeroni Oliver Vich -- vicepresident
-Catalina Trobat Oliver -- vocal 2§
-Magdalena Garau Oliver -- vocal 3§
-Franciscà Bonet Adrover -- vocal 4§
-Catalina Seguí Amengual -- vocal 5§

Segueixen un any més en el càrrec d'a-
cbrd amb els estatuts:

-Gabriel Salas Fullana -- President
-LLorenç Jaume Mut -- vocal 1§

Un altre punt de l'ordre del dia era el
de la liquidació de les festes de Sant
Jaume. Per raons d'espai no podem oferir
en detall totes les entrades i sortides.
Els totals són els següents:

Total sortides --- 1.174.229 pts
Total entrades 1.310.600 pts

Superàvit 136.371 pts

Aquest superàvit està ingressat al
Compte que l'Associació té a "La Caixa".

PRESENTACIÓ PROGRAMA ELECTORAL DEL PSM

El Partit Socialista de Mallorca va
convidar totes les publicacions de Prem-
sa Forana a un dinar a Sineu per tal de
presentar el seu programa electoral i
els seus candidats al Congrés i al Se-
nat. Hi assistiren representants de pràc-
ticament totes les publicacions i la reu-
nió va transcórrer dins un ambent cor-
dial i agradable.

PLUGES A ALGAIDA

El nostre bon amic, l'apotecari Gabriel
Martorell, ens ha facil.litat les següents
dades respecte a les pluges que hem tengut
a Algaida. Es compte per anys agrícoles,
és a dir, de dia 1 de setembre a dia 30
d'agost.

1979-1980 --- 636'9 l/m2
1980-1981 -— 578'3 l/m2
1981-1982 -— 431 '4 l/m2

Com es pot comprobar, l'any agrícola
que hem acabat ha estat molt sec. Vos re-
cordam els anys de més i manco pluges des
de l'any 1933-34

De més pluges:
1943-44 --- 879'3 l/m2
1951-52 —- 794'9 l/m2
1972-73 —- 778'7 l/m2
Els més secs:
1961-62 —- 414'1 l/m2
1944-45 —- 427'0 l/m2
1981-82 —- 431 '4 l/m2

NOTICIARI DE L'OBRA

Dia 16 d'octubre, dia de Sa Fira, al lo-
cal social se celebrarà Assemblea General.
Començarà a les 9 del vespre.

A continuació hi haurà sopar per tots
els assistents (botifarrons, llonganisses,
coques...) i acabarem amb una festa per
commemorar el 10 aniversari de la fundació
de l'Obra. Actuaran en Biel Majoral i
el seu conjunt.

Tots els socis assistents rebran un
obsequi.

Teniu a la vostra disposició al local
social la revista "El Correu de la Unesco"
en l'edició catalana. Aquesta subscripció
és un present dún soci de l'Obra.
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INAUGURACIÓ DEL MENJADOR DELS VELLS

Una festa ben entranyable i simpàtica la que es
va celebrar el passat diumenge dia 26 amb la inaugu-
ració del menjador pels vells. Tots els baixos de la
Rectoria, induït el pati, estaven plens de taules
amb padrins disposats a dinar. També hi eren cpnvi-
dats els membres de l'Ajuntament, el Sr. Granell
(President de la Federació Balear d'Associacions de
la Tercera edat), el Sr. Fernandez (Director de
les Aules de la Tercera edat) i altres persones (Mi-
quel Mulet, Biel Majoral,...). El dinar va estar
ben animat i va ésser molt bo (arròs, escaldums, en-
saimada, fruita,...) i a l'acabament només se sen-
tien paraules de satisfacció. Per altra part, els vo-
luntaris i voluntàries que serviren ho feren de lo
més bé.

Quan surti aquest número d'ES SAIG ja haurà comen-
çat el servei normal de menjador. S'obri així una
ajuda pels nostres vells que era ben necessària i
que estam segurs que anirà en augment. Per cert que
als parlaments que hi va haver al final del dinar es
va posar de relleu que només s'havia donat una pri-
mera passa que havia de tenir continuació en l'exe-
cució de projectes més ambiciosos dels quals confiam
poder-ne donar compte ben aviat. Seria senyal que
els projectes es duen a terme a un bon ritme.

La nostra enhorabona als organitzadors, amb el
desig que l'èxit acompanyi la seva tasca.

adminigtrai
fp_t£££af Í3t_

dibuixen :

E S S A I G

Bolletí de l'Obra Cultural
d'A L G A I D A

mensual D.L. P.M. 495-1980.
î£Í££ii£üs Delfí Mulet

Francesc Antich
LLorenç Oliver
J. Balaguer

_ Jaume Falconer
Joan Valent

m .e £.a £•£ £ £ af_Í £1M i r e i a Mulet
££.l.̂l.,a t)£.££n_j. Andreu Oliv/er

Pere Mulet
Jaume Balaguer
Antònia Ramis
Joan Trobat
Joan Mulet
Cat. Martorell
Xesc Oliver
Antoni Garau

Domicili: Rei, 1.ALGAIDA
ES SAIG només es responsa-
bilitza de l'EDITDRIAL.
Imprimeix Apóstol y Civili-
zador. PETRA.

MOVIÎ ENT

DEMXRAFIC

HAN NASCUT

Mes de setembre;
dia 3: Antònia Tuqores

Company. filla de
'Bernat i Rosa.

dia 6: Joan Llompart

dia

Glivejr,
Bartomeu
lena.
7: Maria

fill de
i Magda-

del Mar
Puigserver Juan.
filla de Bernat i
Catalina.

HAN MORT

Mes d'agost:
dia 25: Margalida Sastre

Andreu, als 84
anvs.
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FUTBOL

Aquest començament de
campeonat sí que és satis-
factori de totes totes!

Tres partits du dispu-
tats s'equip de Primera Re-
gional i tres victòries
clares i merescudes.

Es primer partit dins
Es Porrassar va ésser con-
tra el Molinar i es va gua-
nyar per 2 a 0; de dins Es
Secar de la Real es varen
dur dos positius ja que
l'Algaida va vèncer per 1
a 2; i finalment a l'Inde-
pendent se li va guanyar
per 4 a 1 .

En quant als juvenils,
tenen quatre punts de dos
partits: el Vilafranca va
perdre dins Es Porrassar
(2-1) i de dins Consell es
va treure un 0-2. Així és
que de moment ja tenim es
dos equips primers dels
respectius grups.

Sa bona marxa esportiva
ja du ses seves conse-
qüències: s'afició s'ale-
gra i s'anima aportant sa
quota de soci. Es restau-
rant Poliesportiu va orga-
nitzar pels jugadors un
esplèndid sopar. Hi ha pro-
postes per tenir animada
sa plantilla.

per

Només un petit emperò,
encara que a la llarga pot
esser un gran perill: es
comportament a dins es
camp per part d'es juga-
dors. Al·lots, a veure si
prenim titlo en lloc de
tant de cafè!

Sa Talaieta i els infan-
tils d'Algaida també han
començat sa pre-temporada ,
encara que fins dia 26
d'octubre no comencin sa
lliga. En es partits amis-
tosos, també s'ha vist que
enguany poden fer una bona
temporada. Sa Talaieta
dins Llucmajor va guanyar
a Can Tia Taleca per 0-3;
i els infantils guanyaren
dins Montuïri per 3-4 do-
nant una més que bona im-
pressió .

ESCACS

El primer dissabte
d'octubre, es club d'es-
cacs d'Algaida començà es
campeonat de lliga. Per
aquest campeonat es nostro
club ha inscrit dos e-
quips, com dèiem es mes
passat. S'equip B, inte-
grat per jugadors molt jo-
ves d'edat, però ja vete-
rans en competicions, es-
tarà dirigit p'en Miquel

f t», f *. t f
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Joan Trobat

Munar i el primer compro-
mís haurà estat contra el
Manacor dia 2 d'octubre.
Mentres que s'equip A ten-
dra per responsable en To-
meu Roig.

Així que cada dissabte
al Saló Parroquial, escacs
per tots els aficionats.

CICLISME

En primer lloc, des
d'aquesta pàgina volem do-
nar l'enhorabona al nostre
paisà Biel Mas per sa vic-
torià a sa Volta a Teneri-
fe, on va resultar guanya-
dor absolut; i també pel
bon paper que va fer al
Cinturó Ciclista interna-
cional de Mallorca on,
davant uns bons equips pe-
ninsulars i estrangers,
sempre va anar dins es
grup de corredors que més
estiraven sense desento-
nar, sinó més bé intentant
en tot moment millorar sa
classificació. Molt bé,
Biel!

Seguint amb es Cinturó,
ham de parlar d'es gran
èxit de s'etapa d'Algaida.
Molta animació i un bon re-
sultat que s'apunten en
Joan de' Sa Talaieta, en
Toni Cerdà, es "Poc a Poc"
i tots quants col·labora-
ren a s ' oranització de
s'etapa. Per cert i xer-
rant de "Poc a Poc", mos
han encomenat que digués-
sim, per si qualcú ja no
s'en recorda, que cada diu-
menge dematí hi segueix
havent partida.

Pel dia de Sa Fira, es
pretén organitzar una car-
rera per ciclistes vete-
rans d'es poble.
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L'ASSOCtacití DE V£ÏNS

Fa un pareil de mesos ua quedar lega-
litzada l'Associació de Ueins de Pina
"Sant Cosme i Sant Damià". Presentaren al
Govern Civil els corresponents estatuts
que varen ésser aprovats. Avui mantenim
una xerradeta amb dos dels seus membres,
en Toni Oliver Arrom i Rafel Oliver Jaume.

- Com va nélx.e/i l'Associació?
- Va néixer -ens diu en Rafel- per

iniciativa d'en Toni Oliver a fi de comp-
tar amb el recolzament del poble davant
tota una sèrie de problemes que afecten a
Pina. Pretenem també que els mateixos pi-
neros agafin consciència de poble per po-
der dur a terme les reformes que siguin
necessàries.

- (lulna fAjn.aJLii.aJL té.?
- La finalitat queda ben clara en els

estatuts que hem repartit a tots els as-
sociats: la defensa dels interessos de Pi-
na i la promoció i millora del nostre po-
ble a tots els nivells.

- Pesi què no vos havíeu plante, j ai aJL·ins
ia csieacló d'una Associació?

- Hauríem de fer una mica d'història
d'aquests darrers anys a Pina i veuríem
que les mateixes circumstàncies ens ho
han demanat.

El nostre poble, com la majoria, és
molt donat a criticar l'actuació dels
altres en comptes de posar-hi les mans i
fer-hi feina; les poques coses que s'or-
ganitzaven es feien a través de la Parrò-
quia, i darrerament ha estat en Toni,
com a representant del poble, qui ha duit
la iniciativa. Ara bé, els pineros s'han
anat concienciant de que formen una comu-
nitat i demanaven una entitat que els per-
metés dur endavant una sèrie de feines i
solutzionar problemes que ens pertanyen
a noltros, problemes de caire social,
cultural, urbanístic, esportiu, etc.

-P/iojectes Inrnedlats I a emit testine, que.
teniu?

-De moment només hem legalitzat l'Asso-
ciació.

El projecte més inmediat és fer un ho-
menatge a Don Joan, es Metge, i als vells
de Pina. Desprès en sortiran d'altres.

'PINA-
( D'aquesta festa en trobareu relació de-

tallada dins aquest mateix número a la pla-
na de Pina)

-Sentiu enveja del cas d'A/ilnay?
-No, rotundament no.
Si se manten l'actual autonomia econò-

mica de què disfrutara, estam satisfets.
Pensam que una independència total ens du-
ria problemes que ara no podríem resol-
dre. Per altra part, acceptam que els pro-
blemes que ens afecten els hem d'assumir.

-Què tal es llegeix ¿S SAIÇ a Pina?
-Es llegeix molt: hi ha bastants de sus-

criptors degut, sobretot i com és natu-
ral, a la plana de Pina, molt ben duita
pel "corresponsal" Xisco Oliver.

Personalment -diu en Toni- estic molt
content de que publicàssiu íntegra la car-
ta que vaig enviar fa dos mesos.

- Pesi pòsit nosisia, ja hem acaüat. Voleu
a£egl/i-hl /íes més?

-Volem agrair a ES SAIG la deferència
que ha tengut en uns moments tan impor-
tants per donar a conèixer l'Associació.
I feim una crida a tots els pineros per-
qué es facin socis, ja que si no col.la-
boram tots correm el perill d'un fracàs.
Tenim una oportunitat que no podem deixar
passar.

-Què. pensau de. l'actuació de. l'Ajun-
tament d'Algaida en /lelacló a Pina?

-Pels pineros, els dos primers anys de
l'actual Ajuntament pareixia que les
promeses electorals havien quedat un poc
oblidades; darrerament veim que les pro-
meses es van complint.

Avui estam francament satisfets de
l'autonomia econòmica i comprenem d'una
forma pràctica que aquí comença a ha-
ver-hi autonomia.

Catalina flasito/iell l níquel Llompait




