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EL RITUAL D’UNA FESTA  
I COM ELS COSSIERS DE 

MANACOR S’HAN CONVERTIT 
EN TRADICIÓ 

INTRODUCCIÓ

Els Cossiers de Manacor varen ser recuperats 

enguany fa 36 anys, després que deixassin de 

ballar-se a mitjan segle XX, malgrat que es té 

constància de la seva existència des del    

segle XVII. 

La història de la seva recuperació és en gran 

part gràcies a tres dones manacorines que fa 

prop de 40 anys estudiaven magisteri a la 

Universitat de les Illes Balears i en un treball 

de classe tutoritzat per Biel Majoral, que n’era 

el professor, varen trescar, investigar i 

recórrer a fonts orals. Aquesta feina va acabar 

esdevenint la represa d’una de les tradicions 

del poble i que, tot i que ha costat arrelar-la, 

ara és una de les més sentides de la població. 

Des de 1990 n’és responsable l’Escola 

Municipal de Mallorquí, que en custodia els 

vestits, n’organitza els assajos i vetlla per la 

continuïtat de la festa. 

Els Cossiers són una de les cinc danses rituals 

que es ballen a Manacor juntament amb els 

Moretons, els Indis, els Nanets i les Dames. 

Els Cossiers de Manacor estan formats per sis 

cossiers i una dama i el so del flabiol i tamborí. 

Temps enrere els acompanyava també un 

dimoni, però aquest no fou recuperat fins a 

l’any 2006. Actualment, ballen el dia del pregó 

de les Fires i Festes de Primavera de Manacor. 

Aquest dijous se’n farà un reconeixement 

com a Festa d’Interès Cultural, una distinció 

que atorga el Consell de Mallorca.

Recuperant bocins 
d’història 

El ball dels Cossiers de Manacor 
és un exemple clar de la 
recuperació d’un bocí de la 
nostra història. És a principi de 

la dècada dels anys vuitanta quan els 
cossiers i la dama tornen a donar vida a 
balls i danses ancestrals i el poble, tot i 
els anys d’absència, els reconeix com un 
element propi i característic, que els 
remet al passat, però que també 
és part indestriable del present 
i del futur. Un llegat que, des de 
1990, protegeix i conserva 
l’Escola Municipal de Mallorquí.  

Ara, passades més de tres 
dècades, la declaració com a 
Festa d’Interès Cultural (FIC) 
per part del Consell de Mallorca 
arriba per reconèixer el valor 
cultural i patrimonial d’aquests 
balls i també dels rituals que els 
envolten. Però volem anar més 
enllà. Ha passat ja més d’un any des de la 
declaració oficial com a FIC del ball dels 
Cossiers de Manacor –el 8 d’octubre de 
2015– i des de llavors he conegut de 
prop la realitat d’altres festes i tradici-
ons que han rebut aquest mateix 
reconeixement. Totes gaudei-
xen de bona salut i, d’això, en 
podem estar ben orgullosos 
tots els mallorquins i mallor-
quines, però creim que és el 
moment de fer una passa més i 
estendre la mà als ajuntaments 
perquè aquestes manifestacions 
culturals úniques puguin cele-
brar-se adequadament. D’aquí 
sorgeix la proposta del 
Departament de Cultura, 
Patrimoni i Esports del 

Consell de crear, aquest 2017, una línia 
d’ajudes específica per a les festes decla-
rades d’interès cultural. Volem aportar 
recursos econòmics perquè es puguin 
adquirir o reposar materials i comple-
ments necessaris per celebrar la festa.  

La vestimenta 
Quan parlam de cossiers, un dels 
elements centrals és la vestimenta: 

camisa de màniga llarga de 
color blanc, calces blanques, 
sabates d’espart, calçons amb 
bufes, capeta de color, falda 
vermella, cintes de colors, capell 
de palla i tela de sac pintada per 
al dimoni, que llueix banyes 
llargues i primes, en el cas de 
Manacor. Doncs bé, aquesta 
línia d’ajudes que volem crear 
pot servir per renovar o adquirir 
vestimenta en el cas dels 
cossiers, però també per 

reposar caparrots, en el cas de Sant 
Antoni de sa Pobla, o eines i ormejos 
necessaris per escenificar la batalla de 
Moros i Cristians, al Firó de Sóller. Són 

tan sols alguns exemples. 
L’important és que aquest 

patrimoni cultural no deixi de 
transmetre’s de generació 
en generació. I això només 
ho aconseguirem si el poble 
de Manacor continua 
vivint el ball dels Cossiers 
com una experiència única 

que cohesiona i aporta 
identitat a la 

comunitat, fruit 
d’un sentiment i 

una emoció 
compartida. 

“El Consell 
crea una 

línia d’ajudes 
específica 

per a les 
festes 

declarades 
d’interès 
cultural”

FRANCESC MIRALLES MASCARÓ
VICEPRESIDENT PRIMER I CONSELLER DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS 
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Des que foren recuperats l’any 
1981, els Cossiers de Manacor 
han desenvolupat la seva 
tasca cultural sense cap 

organigrama i sense cap 
reglament que en reguli el 
funcionament. D’ençà de 1990, 
després del traspàs 
organitzatiu del grup de les 
mestres que n’investigaren els 
orígens i treballaren per 
portar-los de nou al carrer de 
la ciutat, l’Escola Municipal de 
Mallorquí els ha gestionat com 
una secció més. Aquesta 
entitat, de tutela municipal 
però independent, no tan sols es dedica 
a oferir cursos de català, sinó que també 
té el seu engranatge en format de 
difusor de la cultura, a més de la 
llengua. 

Sebastià Puig primer i des-
prés Pere Pomar en foren els 
primers dinamitzadors. Ara 
el paper de coordinador recau 
en Sebastià Galmés. En con-
trola els assajos, rectifica els 
dansaires, en tria la dama, 
“sempre amb el suport i reco-
llint opinió d’altra gent” del 
món dels cossiers; a més, 
marca l’itinerari a seguir el 
dia del pregó, el primer dia de sortida 
oficial pels carrers de Manacor per 
anunciar el començament de les Fires 
i Festes de Primavera. La segona sor-
tida té lloc per la festa de Pentecosta. 

Secció de l’Escola Mallorquina 
Atès que no hi havia res, el 
funcionament dels Cossiers ha 
evolucionat sense entrar en l’anarquia. 
“Hi ha cossiers que ballen molts anys; 
d’altres, menys, per la feina o per l’edat, 
tot i que sempre fan més planta els més 
joves. La dama ara normalment ho és 
un any i el dimoni tampoc té un temps 
definit. Fins ara hem funcionat 
d’aquesta manera, com a secció de 
l’Escola de Mallorquí”, explica Sebastià 
Galmés, mentre al molí d’en Beió, vora 
l’Auditori, van arribant cossiers novells, 
experimentats, aspirants i dama i 
dimonis per a l’assaig setmanal. Ara és 
el temps en què s’ha d’anar perfilant el 
grup definitiu que botarà pels carrers el 
proper mes de maig. “Podríem fer fins 
a dos grups perfectament; de fet, per a 
la segona actuació –que té lloc durant 
la festa de Cinquagesma– sol haver-hi 
canvis”, remarca el coordinador, qui 

MIQUEL BARCELÓ  
MANACOR

“SER COSSIER  
ÉS UNA VOCACIÓ”
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ  
TUTELA EL GRUP DES DE 1990 I ÉS ON  
HI HA EL ‘PLANTER’ DELS DANSAIRES

recorda que l’any passat en ballaren fins 
a deu amb les dues intervencions. 

Antònia Bassa toca tamborí i fla-
biol, i en Sebastià Capó, a banda de 
cossier, és sonador. Del grup, se’n 
destaca sovint la polivalència i 
que en ocasions apareguin aspi-
rants com Pere Riera, “que ens 
ha deixat sorpresos per la seva 

capacitat d’aprenen-
tatge a només 13 anys”, 
subratlla el coordina-
dor. Sortir del grup no 
impossibilita de cap 
manera poder tornar-hi 
entrar. “Cristian Izquierdo, 
per exemple, va causar baixa 
per una lesió durant dos anys, 
“però hi tornà”. Nicolau Puig, 
Joan Estelrich (dimoni), 
Lluís Forteza, Sebastià Puig, 

Martí Miquel, Joana Maria Bauçà, 
Aina Martí... tothom aprofita al 
màxim les darreres setmanes d’assa-
jos, “perquè en dos mesos arribarà la 

primera sortida” dels Cossi-
ers de Manacor, que brinden 
els seus cinc balls tradici-
onals per encetar les 
festes: Es peuet (el 
més fàcil), La 
Balanguera, ver-
sió curta; La 
Balanguera, ver-
sió llarga (la més 
difícil); Sa Pro-
cessó i Es Bro-

quers, l’únic ball de 
bastons que hi ha a 
Mallorca. 

La dama 
Enguany hi ha quatre 
aspirants a dama. “A la 
primera època en què 
es recuperà el grup, 
les dames ho eren un 
parell d’anys. Ara hi 

ha una roda per l’embranzida que 
porten els balls en l’àmbit  popular”.   

Quint temps necessita un alumne 
de cossier per estar preparat per 
entrar en el grup? Segons Galmés, 
alguns en un any han assimilat les 
danses; altres, en tres anys... depèn. 
“Som pacients, perquè ser cossier és 

gairebé un sentiment vocacional 
que es mereix una oportuni-

tat”, explica, i alhora 
remarca el fet que molts 

d’aspirants, 
“la majoria a partir dels 18 anys”, 
venen d’altres grups de dansaires com 
són els Moretons i els Indis, també 
amb un fort arrelament popular. Però, 
així mateix, hi ha debutants de poc 
més de 30 anys. Com que no hi ha un 
reglament, s’eviten certes limitacions 
a la participació. 

Votació secreta 
“Aviat se sabrà qui serà la dama” 
d’enguany, subratlla Sebastià Galmés 
mentre observa els balladors movent-
se en harmonia al voltant de les 
aspirants dins la sala d’assajos del molí 
d’en Beió. Així i tot, l’elecció també pot 
passar per votació secreta entre els 
membres del grup; “és una manera de 

deixar tothom content”, 
puntualitza Galmés. En 

pocs dies 
l’Ajuntament ha de 

definir l’itinerari 
dels Cossiers i, 

com que surten 
amb el seu 
primer ball de 
ca la dama, 
s’ha de saber 
on viu qui 
encarna la 
figura que 
de mica en 
mica genera 
veneració 
festiva per 
tots els 
costats.

“Hi ha 
cossiers 

que ballen 
molts  
anys; 

d’altres, 
menys,  

per la feina 
o per l’edat“

“Ara hi ha 
una roda  
de dames 

per 
l’empenta 

que porten 
els balls en 

l’àmbit  
popular“



Una trobada amb excossiers és 
com situar-se a l’escala del 
temps, en el replà des d’on és 
fàcil pujar o davallar alguns 

esglaons en la història de la cultura 
popular de Manacor. Dels darrers 35 
anys de cossiers, se n’ha après molt. Des 
de la perspectiva del pas del temps, avui 
els balladors veterans són els primers a 
valorar la feina feta i, també, a empentar 
la festa, perquè a la paret de la tradició, 
pujada pedra a pedra, sovint li basta una 
sola ventada per esfondrar-se. A més, per 
parlar de l’experiència de la recuperació 
i divulgació dels balls, hi ha una 
mescladissa de generacions que fan més 
enriquidora l’experiència, sobre la qual 
no els manca llicència per poder-ne 
parlar amb certa autoritat. 

Avui el nom de cossiers s’associa a 
Montuïri, Alaró, Algaida i Manacor, 
amb alguns trets diferencials d’indu-
mentària, colors i danses. En tot cas, els 
manacorins són tan d’aquí que han 
rebutjat sortir a fora per mostrar els 
seus balls. Els convidaren per anar a la 
mostra folklòrica de l’Expo 92 de Sevi-
lla, però es limitaren a agrair la  invita-
ció; tot, sense gaire dissidència interna.  

Els excossiers parlen de les dues dar-
reres etapes: de la recuperació incitada 
per tres estudiants de magisteri que, a 
principis dels 80, en feren un treball de 
carrera, cosa que permeté, el 1981, que 
les danses tornassin al carrer després 
de quasi mig segle d’oblit. El 1989 hi 
hagué un cop de fre i no sortiren. I ja el 
1990 l’Escola Municipal de Mallorquí 
se’n va fer càrrec, fins avui. 

Dues sortides 
De les dues sortides del grup, el dia del 
pregó de Fires i per la festa de 
Cinquagesma, la segona aporta una 
solemnitat especial per la dansa Processó, 
que es balla a l’església gran de la ciutat. 
“La sonoritat de les xeremies dins Els 
Dolors, amb l’església plena, et posa la 
pell de gallina”, diu l’exdama Antònia 
Bosch. “A mi, el cor em feia un regir”, hi 
afegeix l’excossier Just Muñoz.  

El dia del debut com a dansaire és 
especial. De l’assaig a l’escenari per als 
novells hi ha un bot gros. “Et quedes 
una mica congelada”, recorda Neus 
Barceló, una exdama que ara també és 
professora de ball de bot i que valora el 
fet que dins un grup on hi entra i en surt 
gent, i no hi ha reglament de funciona-
ment, “hi hagi tanta harmonia”. 
Emperò els més veterans dels veterans 
recorden que al principi hi havia certes 
reticències i que no faltaren crítiques 

MIQUEL BARCELÓ  
MANACOR

ELS COSSIERS DANSEN EN HA
EXBALLADORS I HISTORIADORS REPASSEN LA CONSOLIDACIÓ D’UNA TRADICIÓ DE LA QUAL ES TÉ 
CONSTÀNCIA DES DEL SEGLE XVII I PARLEN DE LES VIVÈNCIES PERSONALS COM A MEMBRES DEL 
COL·LECTIU CULTURAL QUE TUTELA L’ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ

de ser “un cercle tancat”. Fos com fos,  
les primeres dames hagueren de repetir 
com a membres “per falta d’alterna-
tiva”. I no hi mancaren parelles partici-
pant-hi plenament. És el cas d’Antònia 
Bosch i del seu home, Miquel Vanrell, 
que recorden com a “especial” la sor-
tida de 2002: ella, dama i ell, cossier. 

Antoni Sureda recorda la seva parti-
cipació coincidint amb els 25 anys de la 
recuperació: “La sortida fou molt guapa 
perquè simbolitzava la baula d’una 
cadena que anava cap a la continuïtat i 

la renovació”. Miquel Vanrell té clar 
que la cultura popular beu de la font de 
la participació de la gent: “Per mi, parti-
cipar-hi ha estat ser cossier”. En la 
mateixa línia s’expressa Sebastià Gayà: 
“Ser part de la recuperació d’una tradi-
ció ha de ser motiu d’orgull, i a 
nosaltres ser cossiers ens ha 
fet sentir orgullosos”. 

Entorn familiar i educació 
Però també l’entorn familiar i 
l’educació hi juguen un rol bàsic. 
Neus Barceló ho reconeix: “A ca 
nostra ens agrada fer poble i 
participar en les festes per mantenir 
vives les tradicions”. “És un sentiment 
que perdura en el temps”. De la mateixa 

manera ho entén Just Muñoz, amb quasi 
un quart de segle com a cossier. “Durant 
un temps vaig ser el més vell, potser per 

això avui encara em sent 
cossier. Bé, estic segur que m’hi 
sentiré sempre”, comenta amb 
ple convenciment. 

Qui més qui manco creu 
que, com ha passat amb Sant 
Antoni, la divulgació de la 
festa als col·legis ha resultat 
una empenta important per 

als cossiers. “Totes les escoles partici-
pen en un concurs de tallers que s’expo-
sen a les Fires i Festes”, recorda el coor-

ALBERT CARVAJAL

“A final del segle XIX, 
Bernat Gelabert ‘Marc’ 

evita la desaparició dels 
balladors“

HISTORIADOR 

SEBASTIÀ GALMÉS

“Totes les escoles 
participen en un concurs 

de tallers que s’exposen a 
les Fires i Festes”

EXCOSSIER 

SEBASTIÀ GAYÀ 

“Ser part de la 
recuperació d’una  
tradició ha de ser  

motiu d’orgull“

EXCOSSIER 
JUST MUÑOZ 

“Durant un temps vaig
ser el més vell, potser

per això avui encara em
sent cossier“

EXCOSSIER 

Els 
manacorins 
han rebutjat 
sortir a fora 
per mostrar 

els seus balls
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ARMONIA, LLUNY DE NORMES

dinador actual, Sebastià Galmés. Com 
sempre és a l’escola on les arrels de les 
tradicions hi poden trobar el  seu nutri-
ent com a garantia de futur. És una 
assegurança de continuïtat que la tradi-
ció quedi entroncada en la formació. En 
aquesta direcció va la confessió del 
coordinador: “Possiblement, al prin-
cipi, i de manera evident per desconei-
xement, no fórem capaços d’atreure 
més gent”. Tal volta per això els Cossi-
ers de Manacor tingueren una recupe-
ració més freda que en altres indrets. 

Albert Carvajal i Antoni Gomila són 
dos historiadors que remogueren els 
arxius locals per documentar la festa, 
les danses i tot el món social que 

l’envolta. Quan parlen dels cossiers ho 
fan amb coneixement de causa i subrat-
llen el fet de ser l’únic grup de Mallorca 
que conserva el ball de bastons (bro-
quers), associat a danses de Catalunya. 
“La referència més antiga la trobam el 
1622. Ballaven per la festa del Corpus”. 
Era la data per antonomàsia més espo-
nerosa per a l’Església, recorda Gomila.  

Quan decau la solemnitat de la festa 
del Corpus, l’Assumpta aixopluga els 
cossiers i n’assoleix el patronatge el 
segle XVIII. A la centúria següent el 
protagonisme religiós passa a Sant 

Jaume, el patró, fins a arribar a la deca-
dència del segle XX. Abans, a final del 
segle XIX, “un cossier, Bernat Gelabert 
Marc (que morí el 1946), evita 
la desaparició dels balladors”, 
assenyala Albert Carvajal. Des-
prés de la Guerra Civil no se’n 
sap res, dels Cossiers, més que 
el 1952 participen en una mos-
tra folklòrica a la plaça de toros 
de Ciutat, de la mà de Baltasar 
Pinya. A partir d’aquí, han de 
passar trenta anys fins a la recuperació. 

De la recerca històrica de Carvajal i 
Gomila se’n destria que el dimoni que 

ara acompanya els cossiers i n’és una 
figura emblemàtica de les danses, i que 
no es recupera fins al 2006, “és més vell 
que el dimoni de Sant Antoni”, ja que 
apareix documentat el 1709.  

Historiadors i dansaires han fet 
grans els cossiers, que cada 
any  sumen més multitud en 
l’acompanyament de la seva 
acolorida cercavila. Lluny 
queden els temps en què balla-
ven enmig de la plaça de la 
Bassa i a vegades havien 
d’esquivar els cotxes. Era quan 
a l’Ajuntament els balls li 

venien massa grossos. Ara, sembla que 
els temps hagin canviat i bufin temps 
de preservar el que tant costà mantenir.

g 
r  
m 

MIQUEL VANRELL 

“La cultura popular beu de 
la font de la participació; 
per mi, participar-hi ha 

estat ser cossier”

EXCOSSIER 

NEUS BARCELÓ 

“A ca nostra ens agrada 
fer poble i participar en 
les festes per mantenir 

vives les tradicions”

EXDAMA 

ANTÒNIA BOSCH 

“La sonoritat de les 
xeremies dins Els Dolors, 
amb l’església plena, et 
posa la pell de gallina“

EXDAMA 

ANTONI SUREDA 

“La sortida dels 25 anys 
simbolitzava la baula 

d’una cadena que anava 
cap a la continuïtat“

EXCOSSIER 
ANTONI GOMILA

“La referència més antiga 
la trobam el 1622. 

Ballaven per la festa  
del Corpus”

HISTORIADOR

Sembla que 
bufin temps 
de preservar 

el que tant 
costà 

mantenir

AARA BALEARS 26-03-2017



L’any 1973, amb el franquisme 
encara present, 
l’Ajuntament de Manacor 
decidí crear una escola 

municipal de mallorquí. L’Escola fou 
pionera a tota l’àrea lingüística i nasqué 
amb uns objectius ben clars: ensenyar i 
difondre l’ús de la llengua i cultura 
pròpies. 

L’Ajuntament de Manacor impulsà 
l’Escola i Francesc de Borja Moll 
l’emparà. Des de llavors, la llengua i la 
cultura són la raó de ser d’un centre que 
actualment té la seu al molí d’en Beió, 
un molí restaurat que l’actor Antoni 
Gomila va batejar com el molí de les 
paraules. I és que a Manacor i a bona 
part de la comarca del Llevant 
aquest molí és el punt de refe-
rència per a tot allò que té a 
veure amb la llengua i la cul-
tura catalanes. 

Des del 1990 l’Escola cus-
todia i organitza els assajos i 
les dues sortides anuals dels 
Cossiers de Manacor. Però 
aquesta no és l’única dansa 
ritual que perdura al muni-
cipi. Cada any, prop de 500 
alumnes d’Infantil passen per 
l’Escola de Mallorquí per conèixer i 
aprendre les danses dels Indis, dels 
Moretons i dels Cossiers, que són tres 
de les cinc danses rituals que hi ha a 
Manacor. 

A més, l’Escola Municipal de Mallor-
quí custodia també la Mulassa, la figura 
més nova del municipi que surt a ballar 
pels carrers durant les festes de Sant 
Jaume per recordar una mula que es 
rifava temps enrere.  

Cursos 
Cada any, l’Escola organitza cursos de 
llengua catalana per a adults 
corresponents als nivells A2, B1, B2, C1, 
C2 i Llenguatge Administratiu (LA). 
Enguany, al curs 2016-2017, s’han iniciat 
15 grups de nivells diferents que han 

suposat unes 250 matrícules. La 
literatura també és present a l’Escola de 
Mallorquí amb els tallers de lectura, que 
combinen l’exposició teòrica dels 
elements essencials de la narració amb el 
comentari de diversos contes d’autors 
catalans i estrangers. 

Pel que fa als cursos de ball de bot, 
s’ofereixen classes d’iniciació, de nivell 
intermedi i de perfeccionament. 
També s’organitzen tallers específics 
de mateixes i s’ofereix la possibilitat 
d’iniciar-se al ball de bot en 
família, una activitat destinada 
a infants i joves que volen 
aprendre ball de bot amb fami-
liars i coneguts adults. 

Fa tres anys s’iniciaren els 
cursos per donar a conèixer la 
història del poble mallorquí i 
interpretar i valorar el nostre 
patrimoni cultural i històric. 

Precisament la set-
mana passada es va 
clausurar el cicle ‘Un 
pont de mar blava, relacions 
entre les Illes Balears i Grècia’, 
en què diversos experts han 
traçat paral·lelismes entre les 
rondalles o els glosadors de les 
Balears i els hel·lènics. Tots 
aquests cursos són gratuïts i 
oberts a qualsevol persona que 
vulgui assistir-hi, però aquelles 
persones que vulguin un certifi-

cat d’assistència s’hi han de matricular. 

Activitats escolars 
A més dels cursos, seminaris i cicles de 
conferències, l’Escola Municipal de 
Mallorquí ofereix activitats per als 
escolars del municipi, organitza el 
concurs sobre cultura, ciència i esports 
La Garangola, adreçat a alumnes de 1r de 
Batxillerat d’arreu de Mallorca. És una 
espècie del joc del Trivial; té per objectiu 
el coneixement de l’entorn social i 
cultural i l’ús de la llengua. En 
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“L’Escola  
nasqué amb 

l’objectiu 
d’ensenyar  
i difondre 
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L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MALLORQUÍ, EL MOLÍ QUE MOU LA 
LLENGUA I LA CULTURA POPULAR

col·laboració amb la Biblioteca de 
Manacor, l’Escola Municipal de 
Mallorquí cada any organitza un concurs 
de redacció per a alumnes d’ESO i 
Batxillerat. A més, les escoles i 
instituts també poden sol·licitar 
a l’Escola, a través de l’oferta 
educativa municipal, uns tallers 
de jocs lingüístics que 
consisteixen en un simulacre 
del concurs televisiu El Gran 
Dictat i en unes sessions 

d’Scrabble.   
L’Escola Munici-

pal de Mallorquí, com 
a editorial que és, des 
del 1987 s’encarrega d’editar i 
publicar conferències o tre-
balls destacats produïts al si de 
l’entitat, és la col·lecció ano-
menada ‘Papers de sa Torre’, 
que actualment es pot consul-
tar al web www.escoladema-
llorqui.cat 

Servei Lingüístic 
L’Escola de Mallorquí comparteix la seu 
del molí d’en Beió amb el Servei 
Lingüístic de Manacor, que s’encarrega 
de l’assessorament i dels projectes de 
dinamització lingüística. Així, des del 
molí es duen a terme tasques 
d’assessorament lingüístic, es 
corregeixen textos interns i externs, es 
dona informació sobre homologacions i 
equivalències de català, s’elaboren 
exàmens de català per a oposicions de 
l’Ajuntament, es tramiten les 
inscripcions per a les proves de català del 
Govern... 

A més, s’impulsen campanyes de 
normalització lingüística, com les 
‘Paraules amb arrels’, que és una cam-

panya que s’ha proposat als comerços 
de Manacor i consisteix a oferir cartells 
que expliquen l’origen i etimologia 
d’una paraula relacionada amb cada 

negoci. Una altra de les campa-
nyes de normalització que s’ha 
fet viral a través de les xarxes 
socials són les ‘Qüestions de 
llengua’, unes petites lliçons 
amb les quals es pretén ense-
nyar a escriure correctament i 
fer difusió de la forma norma-
tiva d’expressions o paraules 
que tendim a escriure o a dir 
malament.  

Per acabar, també cal 
esmentar el Reconeixement de Mèrits, 
un acte que es du a terme des del 1976 i 
a través del qual es ret homenatge a 
persones o col·lectius que han destacat 
per la seva fidelitat a la llengua cata-
lana, i per la protecció i transmissió 
d’alguna faceta del nostre llegat lingüís-
tic i cultural. Entre els homenatjats hi 
figuren noms com els de Francesc de 
Borja Moll,  Josep Massot i Muntaner, 
Maria Antònia Oliver, Jaume Santan-
dreu, Aina Moll, Miquel Àngel Riera, 
Maria del Mar Bonet, Guillem d’Efak o 
Maria Galmés, Maria Coloma Gelabert 
i Aina Sansó, que foren les recuperado-
res dels Cossiers. 
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Aquest pic som a Manacor  amb 
els seus Cossiers, una festassa 
molt estimada, però 
permeteu-me que aprofiti 

aquest espai per parlar de temes no tan 
festius, que són els que han ajudat, 
entre d’altres, que la festa arribi fins 
aquí, a dia d’avui i així de bé. 

Vull parlar-vos del patrimoni 
material que acompanya l’immaterial, 
és a dir, el concepte de la festa, el qual 
fa que aquesta sigui completa; a 
aquest també l’hem de protegir. 

A dia d’avui, els lectors d’aquest 
diari, si ens han acompanyat, ja tenen 
ben clar què és un FIC i dins quina 
branca del patrimoni els ubicam; no 
cal parlar-ne més, però el que vull 
remarcar ara és la feina que hi ha a 
partir d’una declaració de FIC. 

El fet de guardonar els pobles que 
han aconseguit aquesta distinció és 
per nosaltres un fet gairebé simbòlic, 
sobretot un reconeixement, per afe-
gir-hi aquesta part de protocol que de 
vegades pertoca als que estam al cap-
davant de les administracions i apro-

fitam també per fer difusió, no tan 
sols de les festes, sinó més bé de tot 
allò que s’ha de tenir en compte per-
què les festes passin bé. 

No ens interessen festes multitudi-
nàries ni festes que acaben 
creant als pobles més proble-
mes que èxits; sols volem 
unes festes autèntiques i que 
els que les cuiden i les fan 
possibles continuïn tenint 
ganes de formar-ne part. 

La cura de les festes 
El patrimoni material de les 
festes i la seva cura és del que 
vull parlar: vestits de cossiers, 
cintetes de colors, capells, caparrots de 
dimoni, xeremies, tamborets i flabiols, 
sabatetes amb floquets, cavallets de 
cartró, forques i vestits endimoniats, 
borles i sonalls. De tot això qui se 
n’ocupa? 

Tots els que formau part d’aquests 
col·lectius organitzadors de les festes, 
bé perquè és una herència i tradició 

KIKA COLL 
DIRECTORA INSULAR DE PATRIMONI

DESPRÉS DELS FIC, QUÈ? 
familiar, bé perquè és un endarrer 
d’infància, o bé perquè estau lligats a 
la vostra parròquia, sabeu molt bé 
quina part aportau a la festa. Per a 
vosaltres també és aquest reconeixe-

ment del FIC. Rentar els ves-
tits, planxar les bastetes, ser 
rigorosos amb les sabates i les 
calces, adobar tot allò que 
durant les festes es fa malbé... 
darrere tot això hi ha una fei-
nada i un cost que també s’ha 
de tenir en compte. 

Declaració d’intencions 
Declarar un FIC és com una 
declaració d’intencions i de 

responsabilitats, per als que el reben 
per no deixar que la festa perdi 
l’essència i la rigorositat que li ha 

“Volem unes 
festes 

autèntiques 
i que els que 

les cuiden 
continuïn 

tenint ganes 
de formar-ne 

part“
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permès la distinció i per als que 
l’atorgam per ser conscients que de 
cada vegada a les festes s’hi adhereixen 
més seguidors, més activitats i que fan 
que tot aquest patrimoni material es 
vagi deteriorant. Per tot això i més, 
pens que des de les institucions hem de 
facilitar recursos perquè la part 
material que acompanyi la immaterial 
estigui a l’alçada de les festes i que 
tothom que hi participa, sia de la 
manera que sia, n’estigui satisfet, que 
no les abandoni i, si ho fa, que procuri 
que el relleu estigui assegurat! 

Gràcies a tothom per la feina feta.



Tres dones varen ser les que 
feren possible, l’any 1981, la 
recuperació dels Cossiers de 
Manacor. Són Maria Galmés, 

Maria Coloma Gelabert i Aina Maria 
Sansó.  

Amigues manacorines de tota la 
vida, coincidiren estudiant a la Univer-
sitat de les Illes Balears l’assignatura de 
cultura popular de magisteri amb Biel 
Majoral. Fou precisament el professor 
qui les féu descobrir la història dels 
Cossiers, sobretot els d’Algaida i els de 
Montuïri. A partir d’aquí decidiren fer 
un treball sobre les danses tradicional 
de Manacor; ja en coneixem algunes, 
com els Moratons i els Indis, però dels 
Cossiers de Manacor en aquells 
moments “n’ignoràvem absolutament 
l’existència”. Fou arran d’aquell treball 
que les tres amigues decidiren indagar 
més sobre el tema. “Pensàvem que 
s’havia perdut totalment fins que des-
cobrírem que el 1952 fou el darrer any 
del qual es tenia constància que havien 
ballat els Cossiers de Manacor, però ja 
no fou al carrer, sinó a la plaça de toros 
de Palma i amb motiu de la visita de 
l’etnomusicòleg Alan Lomax a la mos-
tra de folklore”, diuen. 

Maria Coloma Gelabert recorda: 
“Em va sorprendre molt que hi hagués 
Cossiers a Manacor i, quan vaig arribar 
a casa, vaig dir als meus pares: ‘I vosal-
tres sabíeu que a Manacor hi havia cos-
siers?’. Em van respondre un sí força 
inexpressiu, com si fos el més normal, 
però que a casa no se n’havia parlat mai, 
sense pena ni glòria, vaja”. Llavors aca-
baria fent de dama.  

Fonts orals i escrites 
“El primer que vàrem fer fou consultar 
les fonts escrites sobre el que hi havia 
documentat dels Cossiers de Manacor, 
llavors acudírem a les fonts orals i vàrem 
recórrer a la intel·lectualitat del moment. 
Així, anàrem a veure Miquel Àngel Riera 
i, fins i tot, a can Bernat Nadal quedàrem 
amb el poeta santanyiner Blai Bonet. Cap 
dels dos no sabien gran cosa dels 
Cossiers”, somriuen, però “fou una 

MARGALIDA MATEU 
PALMA

L’AMISTAT, CLAU  
EN LA RECUPERACIÓ
MARIA GALMÉS, M. COLOMA GELABERT I AINA SANSÓ FOREN LES QUE VAREN 
FER POSSIBLE QUE ELS COSSIERS DE MANACOR TORNASSIN A BALLAR 

Tanmateix, la història les va engres-
car i a partir d’aquí “férem trobades 
amb els antics balladors, una feina 
d’investigació que ens va costar més de 
dos anys”, remarca Sansó, qui afegeix 
que fins i tot va aprendre a sonar el fla-
biol i el tamborí i en va treure les melo-
dies i, entre les tres, les danses dels Cos-
siers. Els vestits els recuperaren 
mitjançant fotografies antigues. Agru-
paren una colla d’amics per fer de cossi-
ers i ja estava tot llest perquè l’any 1981 
poguessin sortir. “Al principi érem ben 
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oportunitat fantàstica per conèixer-los”, 
assenyala Sansó. “D’on realment 
poguérem treure informació per 
recuperar-los va ser dels cossiers que 
encara eren vius i que els havien ballat” 
apunta Galmés. Les tres recorden en 
Juanet i en Gorrió com els que més les 
varen ajudar. 

Al marge de la investigació, “en 
aquell moment no ens podíem imaginar 
mai que allò fos recuperable. De fet, el 
treball de la Universitat fou eminent-
ment bibliogràfic”. 

pocs, els carrers pareixien deserts, no 
ens seguia ningú”, recorden. Però des 
de la mateixa iniciativa “vàrem comen-
çar a assajar els divendres horabaixa, 
els dissabtes en haver dinat i els diu-
menges al matí, al marge de les institu-
cions i l’Ajuntament. Això sí, érem molt 
curoses amb la recuperació i contrastà-
vem, vàrem intentar ser tan fidedignes 
com vàrem poder” i, tot i que els princi-
pis foren feixucs, a poc a poc engrescà-
rem la festa i ara ja és una tradició ben 
arrelada”, conclouen les impulsores. 

Les impulsores Aina Maria Sansó, Maria Coloma Gelabert i Maria Galmés, reunides per l’entrevista amb l’ARA Balears.  ISAAC BUJ

Imatges dels Cossiers de Manacor, dels primers assajos i de les primeres ballades al carrer amb Gelabert de dama i Sansó sonant el flabiol i el tamborí. ARXIU AINA SANSÓ
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