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Oficina Principal:
PALMA, c/. Manacor, 2 y Foners, 1 - Tels. 460366-460258-460262

Delegaciones en:

CAMPOS DEL PORT, c/. Cruz, 13 - Tel. 650374
FELANITX, c/. Miguel Bordoy, 16 - Tel. 580362
PORRERAS, c/. Queipo de Llano, s/n. — Tel. 647165
SA POBLA, c/. Iglesia. 9 - Tel. 540858
SON CARRIO, c/. Oral. Godet, 11
SON MAÇIA, c/. Son Martín, 8

En Menorca:

MERCADAL, c/. Dr. Llonsó, s/n. — Tel. 375030

En Eivissa:

EIVISSA, c/. Isidoro Mocovich, 45 — Tel. 304512-304508
SANTA EULARIA DEL RIU, c/. Del Mor, s/n. - Tel. 330885

Inscrita con el N.® 82 del Registro A de B. de España
Asociada al Consorcio Nocional de Cafas Rurales

CAIXA RURAl
PROVINCIAL dt BALEAOS

Entidad colaboradora del Banco de Crédito Agrícola
a través de la C.R.U.N.A.

Portada: Mntiga Banda de Música d'/Hgaida.
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Bar - Restaurante

S'ATALAIETA

FRITO

CALLOS

ARRÒS BRUT

SOPES MALLORQUÍNES

CspeciaUdadi en

XOT ROSTIT
LOMO
COSTILLAS
CODORNICES
CONEJO

Tot torrat an es Caliu

Carretera Manacor Km. 20 Tel. 665153
algaida

LES FESTES DE SANT JAUME
FA CENT ANYS

Cossiers, banda de música, focs d'artifici, bails, carreres, ... eren i segueixen
essent la base de les nostres Festes de Sant Jaume. Anam a comprovar-ho:

Dia 21 de ¡uliol de l'any 1871 es va reunir l'Ajuntament d'Algaida en
Sessió Extraordinària per tractar el tema de les festes. Un deis regidors protesta
de que el batle hagi decidit suprimir aquesta festa «que se celebra des de temps
immemorial» i proposa que s'organitzi sens falta, que es nomenim majordoms,
que es posi lo bandera al baleó de l'Ajuntament i que «en la víspera anterior
se disparen fuegos artificiales cuyos intervalos sean amenizados por escogidas
tocatas, sin que falte baile público al estilo del país, carreras de caballos y
demás diversiones». El batle s'hi oposa manifestant que «el fin y objeto del
municipio no es hacer ni acordar fiestas». Posada la proposta a votació el resultat
va esser de dos vots en contra i set a favor de lo festa. El batle resol que «supuesto
que no hay unanimidad de pareceres, no permitirá que se tome acuerdo en

pro de una fracción y a disgusto de otro». Un bon exemple de democràcia ben
entesa. La sessió s'aixeca entre les protestes de lo majoria, decidida a celebrar
la festa.

L'endemà es va convocar nova sessió que començà sense el batle. Per
unanimitat dels assistents s'acorda seguir endavant amb la festa i «que se mande
llamar al director de la música para poner lo bandera con más solemnidad».
Al final de la sessió arriba el batle que segueix oposant-se a tots els acords i
amenaço amb la intervenció del Governador i de lo Guàrdia Civil

Hi va haver festa i al cap d'un mes trobam l'acta d'una sessió bastant
moguda -no entram en detalls- amb motiu de pagar els gastos ocasionats.

A principis de juliol de 1874 s'acordo que l'Ajuntament intervengui en
l'organització de la festa popular de Sant Jaume que l'any anterior no s'havia
celebrat per culpa del «clero» que havia suprimit els obrers. (Són els anys de la
primera República). Per unanimitat es va decidir «consignar dins el pressupost del
corrent any econòmic lo quantitat de cent-cinquanta pessetes per dita festa», amb
l'advertència que d'aquesta quantitat s'han de fer uns vestits nous pels cossiers.

A part de certs detalls anecdòtics i curiosos sobre el funcionament de la
Corporació Municipal, aquestes dues ressenyes ens permeten fer-nos una idea
de les festes de llavors i dels actes que devien configurar-les. I que, com veim,
són bàsicament els que enumeràvem al començament d'aquest escrit. Només
voldríem destacar-ne dos: en primer lloc, la presència dels nastres cossiers com

element integrant de la festa; i en segon, l'existència fa més de cent anys d'una
Banda de música evidentment ja organitzada com es dedueix del fet de tenir
un director.

Delfi Mulet



Peluquería Caballeros

COSMETOLOGISTA DIPLOMADO

Tratamientos contra la caída del cabello,
Graso, Caspa y cualquier deficiencia capilar

EXAMEN DEL CABELLO GRATUITO

Calle Ribera, 4 ALGAIDA

AAóquinas y Muebles
Metálicos pora Oficinas,

Registradoras y Ordenadores
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Vía Alemania, 12
Tels. 290250-54-58 PALMA DE MALLORCA

Comercial NOGUERA
C/. Iglesia, 1 - Tel. 665056 ALGAIDA

J^eó deôea. ptiáen unaó j^elíeei j^ieHaá
Les ofrecemos todo clase de electrodomésticos

y artículos pora el hogar.
Las mejores morcas a los más bajos precios.

Facilidades de pago hasta 42 meses.

grandes ofertas:
TV Color 27" Contado 79.000 ptas.

Cubertería 114 piezas, Contado 17.900 ptas.
LOTE REGALO CON LA CUBERTERIA

1 Batería cocina vitrificada de 8 piezas, 1 Cafetera 6 tazas
1 Plancha vapor, 1 Jarrón flores

Tintorería PRESIDENT
Les ofrece sus servicios en Palma

C/. Teniente Torres, 17 - B - Tel. 237790

Especialidad en ANTE Y PIEL

Sucursal en Algaida: COMERCIAL NOGUERA



Una dito ben antiga ¡a parla que «Algaida solleriquetja» i aquesta
semblança no és motivada per altra cosa que la del Glosar. Sempre he defensat
que els glosadors no hi neixen com molts volen suposar, sinó que es van formant
a mesura de la pràctica i d'aquesta manera poden aconseguir una habilitat
sorprenent i que als no doctes els pot semblar un do especial. La cosa ben certa
és que hi ha pobles que al llarg de la història poden bravetjar d'haver tengut
més fills il.lustres en l'art del Glosar. Algaida, juntament amb Sóller i Llucmajor
no oblidant Cas Concos i lo port del Llevant en general, és el poble que major
quantitat d'improvisadors de cançons i gloses ha donat a la literatura popular.

Fa un grapat d'anys tenguérem la necessitat de fer un homenatge a
mestre Llorenç Batle, el glosador més conegut de la nostra vila, home que féu
combats amb els millors improvisadors de tota Mallorca, i que, també, fou
considerat un dels millors de tots els temps moderns. Aquesta idea sortida de
les inquietuds culturals dels algaidins, tengué continuïtat a d'altres pobles que,
odonant-se de la importància d'aquests personatges, volgueren fer testimoniatge
d'una cultura a la qual el poc sentit comú i lo poca sensibilitat dels temps presents
anava esfondrant per sempre. La figura d'aquest gran glosador, emperò, no
podia de cap de les maneres tapar els altres homes algaidins que també en
feren honor i és així que de la manera que puguem us en donarem notícies,
probablement sortint-ne col.laboracions a la revista Es Saig

Avui començam per un home que morí jove, però sense cop dubte tenia
bona vena: BARTOMEU TOUS I SANTMARTI, de malnom «Cultor» va néixer
l'any 1880 i morí l'any 1918, s'any des grip, el terrible mes d'Octubre, tenia 38 anys,
casat amb una pinera, tenien sis fills -Miquel, Joan, Bartomeu, Guillem, Gori i
■Maria. Era el rival algaidí més encarnissat d'en Batle -aquest era dos anys
més jove- acostumaven d'engatinyar-se sovint a la taverna i fins i tot feren
combats públics a ca na Mena, centre vital d'aquells temps. La seva professió
era de pagès i estava d'amo a Son Llubí. D'una de les més famoses enquan-
trades, en són aquestes dues gloses:
CAPELLA.-
Bartomeu de Son Llubí,
repara bé aqueixes coses,
tu ets tan bo per fer gloses
com un porc per parar lloves
en es curucull d'un pi.

CUITOR.-
A dins Algaida tot Déu.
te diu s'ataconador
i a dins sa possessió,
tant si és amo com senyor,
me diuen l'amo en Tomeu.

Són moltes més les cançons que hem trobades de combat d'en Cultor,
però ens ha interessat donar una mostra d'una obreta que deixà dictada, no
sabem exactament quin any, intitulada «Una gran Qüestió entre un Carriler i
el seu Cavall»: Un cavall troba que el seu amo abuso considerablement d'ell
quant a feina i a càrrega: un dia quan són a Ciutat, en Noble -nom del ca¬
vall- demana permís a En Miquel -el seu amo- per anar a resoldre els seus
dubtes sobre els seus drets com o traginer, pren cap a la Sala i parla amb
el Batle demanant-li de consell de les brutalitats que pateix, però resulta que
ha de fer un munt de papereig i ha de pagar; això no el convenç i cop a
l'Audiència a parlar amb missers i jutges, troba la mateixa tala, tot s'arreglo
amb dobbers i valen mès els remeis que els mals: s'escapa dels embulls dels
missers i cap Algaida amb son amo que el torna carregar espès; al cap i a
la fi ha nascut cavall i no cavaller. La glosada és rica amb ironies i fa un
cert ús faulesc on els personatges dialoguen entre ells siguin persones o ani¬
mals. Vat-aquí una mostra:

J) MIQUEL-
Noble... lo que has de fer via
que això no és compte teu.
dos reals ja los sap greu
i si dos més n'hi afegia
cap passatger tendría
i es perjudici, és meu

3) MIQUEL-
Per anar d'aqui a Ciutat
tampoc no és cap esclator;
jo et don bona racció,
ben begut i... ben menjat,
i es dematí ben fregat
que això és vida de senyor.

5) MIQUEL-
Si et queixes és que em vols mal
tu no estàs gens mal cuidat
te desesganx a s'Hostal:
si et fa dolor cap queixal
et don alfals capolat.

2) cavall-
Això és que em fa mal de ventre
sempre sentir atropellar
amb so garrot amb sa mà
me fas s'esquena calenta
per fer s'altra gent contenta
jo me tenc de rebentar
4) cavall-
Ja me'n dònes de fregades
quan m'aixec es demati.
molts de pics me fas partir
ple de fang per ses ¡Hades
i liavò amb ses escorretjades.
les m'espolses pes camí.

6) CAVALL.-
De s'alfals que n'he de fer
si no me n'unt es queixals.
Qué no saps que sòn Hostals?
tu no ets en es carrer

com ja el m'ha pres s'hostaler
per dar an es seus animals.

Es cavall quan veu que el seu amo en Miquel no entro en raons, de¬
cideix fer una consulta al Batle de Ciutat (empra la paraula Alcalde)

7} CAVALL.-
Serà qüestió d'un quart
es temps que el molestaré:
jo estic amb un carriler
que em dóna branca per llarg
i venc a vostè a dar part
a veure io que he de fer.

9) cavall-
Es un consell que he mester
d'aqueis que no valen res,
que considerin vostès,
com he de comprar paper?
jo no he duit cap dobber
ni sé s'estany a on és

8) ALCALDE.-
D'aquí devers mitja horeta
puja devers es Jutjat,
ves i du paper sellat
basten cinc fulls de pesseta,
te faré dos mots de lletra
i tot quedarà arreglat
10) ALCALDE.-
Ves-te'n i no parlis més
que no et puc dar més claríci';
tot se pot passar a justici"
pagant costes i papers,
però en no 'ver-hi dobbers
ningú fa cap sacrifici.

De la Sala parteix cap a l'Audiència meam si tendrá una mica més de sort.
Retallam una mica aquesta escena, que de totes maneres se repeteix una mica.

11) CAVALL -

En Noble entra en «malici'»
bon dia tenguen, com va.
a un misser preguntà:
és aquí que fan justici'
i a un que té un mal vici
l'hi saben fer decantar?

13) CAVALL.-
Que han fet tantes escriptures
que hi ha hagut tant que firmar:
si de mi han de cobrar
només duc ses ferradures,
lo que faré sòn blavures
an es qui s'atracarà

J2} MISSER.-
Aquí solament se fa
sa sentenci" a un pres.
segons es crim quin és
sa llei és fer-io embarcar,
si te dobbers per gastar
a molts sols no los fan res.

14) MISSER.-
Que no saps que a l'AudlencT
de res val tenir braò,
ni tampoc tenir raó
lo que val es s'influenci".
en veure convenienci'
se pert sa compassió.

Biel Majoral



BAR - RESTAURANT
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PLATS MALLORQUINS
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Carretera Manacor, Km. 21'700

ALGAIDA (Mallorca) Tel. 66 5173

Panadería - Pastelería

* 'Coma S *

Obispo Salvá, 1 (en la mismo Plaza) Tel. 665044
ALGAIDA

Augmentau el rendiment de la collita
de cereals abonant a temps amb

FERTOL A-22, racional i complet
Feis fructificar els taronjers i llimoneres
abonant-los el mesos juliol i agost amb

NUTRAK - PXA

A Ciutat: Cial. Insecticides - Cf. Mateo E. Lladó, 14
A Algaida; Cooperativa ALPIRA

Assessorament gratuït per un Enginyer T. Agrícola
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EXPOSICIÓ
NINS DE SES ESCOLES D'ALGAIDA

-•»-» «-4 «ri cs-

Divendres, 24 juliol, a les 19 h.
del 24 al 31 de juliol 1981

Hores de visita: de 17 a 20 h.

fHûU d'en OCina

ALGAIDA
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SUPERMERCADO

O lioer
DISTRIBUIDOR PESCADOS POLLENSA

Placeta de Sitjar, 16 ALGAIDA

BERNARDO MUNAR
INSTALACIONES

de Electricidad y Fontanería
Electrodomésticos y Artículos para Regalo

C/. La Roca, 2 - Tel. 665096 ALGAIDA
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CONSTRUCCI ONES

y

PAVIMENTACIONES

BARTOLOME RAMON, S.A.
VENTA DE PISOS, APARTAMENTOS

y LOCALES DE NEGOCIO

OFICINAS OBRAS: Feo. M. Herreros, 26 - Tel. 274900
INMUEBLES: Paseo del Borne, 1-Tels. 211197-223625

PALMA DE MALLORCA
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I FUSTERÍA MECÀNICA

ANTONI GOMÍLA

MOBLES DE CUINA I BANY

FETS A MIDA

Carrer A. Maura, n.° 19 Tel. 665142

ALGAIDA
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Tallers SÜÍCÍS
REPARACIONS EN GENERAL

CANVIS D'OLI I ENGRASSAMENTS

Si tens es cotxo espenyat
no et prenguis sa cosa a males
tu du! de cap a Ca'n Salas
i prest estarà adobat

Carrer de s'aigua, 14 ALGAIDA (Mallorca)
V

Tofn
Germans OLIVER

Especialitat en Ensaïmades

C/. Laberinto, 17 - Tel. 665010 ALGAIDA

Vrc'fesies
Dia 21: Taula redona sobre NORMES SUBSIDIARIES

Dia 23 Taula redona sobre AUTONOMIA

Les dues tendrán lloc a s'Ajuntament a les 10 del vespre.

Festes Sent Jaume 1381

Ibia c24, dioendres

19 hores.—Inauguració de les següents exposicions:
Ajuntament: Exposició de íaume Falconer
Molí d'en Xina: Exposició de treballs d'al.lots de Ses
Escoles d'Algaida.
Obra Cultural: Mostra de fotografia antiga i exposició
de Premsa forana.

Saló Parroquial: Exposició d'alumnes d'en Joan Balaguer.
Saló Parroquial: Exposició de Rafel Perelló.



19'30 hores.—Passejada de Sa Banda de Música pels voltants
de Sa Plaça, amb els capgrossos i altres desfresses.

20 hores.—Els cossiers faran el quadrat convidant
el poble a participar en aquestes festes de Sant
Jaume. Seran acompanyats pels Xeremiers de
Pina.

20'30 hores.—A Sa Plaça, concert a càrrec de la
Banda Municipal.

22'30 hores.-Al recinte de Ses Escoles, grandiosa
verbena amenitzada pels
conjunts

BOHEMIOS SALSA
KUARZO

CONSTELACION
Preus populars i un complet servici de bar.
Hi haurà música fins tard.

24 hores.—Amollada de coets i bombes i mag¬

nifiques rodelles.

SMa 25, dissabte

10 hores.—Alborada pels Xeremiers de Pina.

12 hores.—Missa de festa. Els cossiers ballaran l'oferta i segui¬
dament davant l'església.
Amollada de coloms.

17'30 hores.—Al camp d'Es Porrassar, tradicional partit de
Sant Jaume.

ALGAIDA ESPAÑA

Abans del partit hi haurà una festeta commemorant els
deu anys del Club.

20 hores.—A Sa Plaça, Carreres de bicicletes a càrrec de
l'equip «A poc a poc».

21 hores.—Concurs de gelats de bomba (hi haurà gel a voler)
Cintes i Ginkama pels al.lots del poble que tenguin bici¬
cleta (importants premis).

22 hores.—A Sa Plaça tocará Sa Banda Municipal.

22'30 hores.-MONUMENTAL VERBENA
al recinte de Ses Escoles amb:

Bivios

ALLEGRO SHOW BAND

BRUIXOS

26, diumenge

11'30 hores.—Carreres de joies a Sa Plaça organitzades per
l'Associació de Pares.

12 hores.—Tirada al Plat, a la finca d'Es Po¬
rrassar. Molts i bons premis i un magní¬
fic servici de bar.

17 hores.—Carreres de bicicletes:

Gran Premi Ciclista Algaida (Programes a part)

19'30 hores.—Volada d'estels al camp de futbol



20'30 hores.—A Sa Plaça, Festa infantil, cucanyes, ball de
baldufes i teresetes (l'organització hi durà les baldufes).

22'30 hores.—

Els VALLDEMOSA
tocaran i cantaran damunt Plaça.

24 hores.-GRAN TRACA FIMl

Bar SES CANYES

Carretera Manacor, Km. 15'200 ALGAIDA

r — N

ESPECIALIDAD EN TORRADAS

Guillermo Vanrell Nadal

Jpàpn ^Qfplippí) ^^ipàtaò

Carretera Manacor Km 21 Tel. 665035

ALGAIDA



Auto - Escuela

J. Sureda

C/. Anselm Turmeda, 5 Tel. 665031
ALGAIDA (Mallorca)

HOSTAL
ALGAIDA

Parking Particular

Les ofrece sus servicios de
Bar y Restaurante

Carretera Manacor, Km. 21 Tel. 665109
ALGAIDA

VINOS

câmeHQual

Victoria, 11 Ramón Llull, 25
Teléf. 665103 Teléf. 665183

ALGAIDA PINA

PIENSOS

Distribución étnos. dmengaal

Victoria, 11 Teléf. 665103 ALGAIDA



Celler Bar Randa
Especialidad en

Comidas Mallorquinas

Jle5 òO-tuda. y U ôdeùea. uncLô

lyuencLô '^Leóta.ó ?^£Lttona.Uô

Muebles c^lgaicla
C/. Pare Bartomeu Pou, 21

Teléfono 665252 ALGAIDA

Muebles Decorativos y Rústicos
Amueblamientos Apartamentos y Chalets

■/wwwvw

TALLERS

^ GAMUNDl
Reporocions d'Automòvils en general

ofereix els seus Serveis a

c/. Sitjar, 3 - Tel. 665143 ALGAIDA

J anij¿>
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Eléctrica

Salas
Instalaciones eléctricas. Sanitarias y de Gas

Electrodomésticos - Artículos para Regalo

Distribuidor de;
ZANUSSI - CORBERO - BUTSIR - THOMSON

TELEFUNKEN - RADIOLA

C/. Unió, 1 Teléf. 665047 ALGAIDA
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Restaurant PaUdepartiu
dndreu OUoer

Ora. Manacor, Km. 19'600 ALGAIDA

Especialitat en Noces i Comunions i Plats Típics

^one¿>

Cafés
MONTE - CARLO

TOSTADERO: Naves Poima, N.® 46 - Tel. 252341

Polígono La Paz PALMA DE MALLORCA

Telefono 665036
ESPECIALIDAD EN

Bodas, Banquetes y Comuniones — Comidas típicas Mallorquínas

Sopas de Matanzas y Frito Mallorquín - Conejo a la Parrilla
Ternera de Avila y Lechona Ca'n Mateu

SA PORTASSA
ALGAIDA

Local i Servid de Noces

i Primeres Comunions

Qui hon menjar vol menjar
a Sa Portassa ha d'anar

Pare Bartomeu Pou, 7 i 9



RESTAURANT

Ses fííaiaíes

Servicio de Bodas y Comuniones

Especialidad en

Arròs Brut Sopes de Matances

y Conejo a la Brasa

Carretera Manacor, Km. 16'500

ALGAIDA

Tel. 665345

ífrr3tññI<ññl[f¡f3SügiHr3S»gEfni[ñ?fl[ññllHf3linf0GTHl[7n3.S?ííCfír0SS(ñf3OífDtTOIHf5IHRIIHB

fontanería

FULLANA
C/ Tanqueta, 92 ALGAIDA Tel. 665148

Saneamiento - Calefacción

Instalaciones Butano

Depuradoras Piscinas

Descalcificadores Automáticos

Descalcificación y puesta a punto
calentadores Butano

Modificaciones y Reparaciones
en General

fatnaJGífluinJlHr0tnfUlññlGrf3[qigüipJCíjgüifU[ñf0infU[ñí][ffiü(ñS¡ñlLnrUlHi<ÍCTHIB5]ffm}[ñSIGmlSíR]Inigc^t31nHl[jí



"la Caixa"
també hivol ser present
amb la seva felicitació

C>IiX/4 PENSIONS

"laCaixa"

PANADERIA y PASTELERIA

0a n /9Qtnat

C/. Pare Bartomeu Pou, 22 Tel. 665351
ALGAIDA

ALZÀMORA, S. A.
&^Í6m¿io ^ ^ai-a ¡^Baùaiai

<¿e '^îùnién Té^é &Í.
CASA FUNDADA EN 1835

Gilabert de Centellas, 16 • Tel. 463850
PALMA DE MALLORCA

DIRECCIONES CASH AND CARRY:

General Mola, 80 MANACOR Tel. 550432
Calvo Sotelo, 123 INCA Tel. 500511
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MONTESOUIUS
CAVA

Alfonso ^áttcltiíz plaitertT
DELEGAT (BALEARS)

Tinent Torres, 22 - 6.®
Tel 232826

PALMA

Sant Sadurní d'Anoia

Tel. 8910800

BARCELONA
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ALMACEN DE

MARMOLES Y GRANITOS

NACIONALES E IMPORTACION

O &MÍÍei'nio uátimí JâMù

Antigua Estación Ferrocarril - Tel. 665083 - ALGAIDA

V icitges WLarteL
Viatges individuals i col·lectius

Viatges de noces. Reserva d'hotels.
Bitllets de barco, avió i tren.

Olmos, 50 - B PALMA



SERVICIO

OFICIAL

TALLER ASISTENCIAL N.° 05.280

e f> O ¿ ♦ V « r

Taller Mecánico - Electricidad del Automóvil

Concesionario

Electro - Servicio FEM S A
N.° 1345

Compra venta de Coches
nuevos y de ocasión

Carrer de S'Aígua, 28 Tel. 665072

ALGAIDA

desitja a tots

els algaidins

unes bones festes

TftoUs ct'antfs.



Grupo Asegurador
CATALANA OCCIDENTE

M CA1>¡Ll^L4-0CCmi\TÍÍ-L:i PIUillMOX XACIOXAl.- LXfHRœMlXIiXlAI CAXTABim

SUCURSAL EN PALMA: Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 8 ■ Tel. 221850

ANTONIO PERICAS CARDELL C/. Palma, 62 - Tel. 665098

AGENTE DE SEGUROS COLEGIADO ALGAIDA

IMPRENTA IIUCHMAYOR


