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Homenatge i agraïment
a totes les persones
que han fet possible els 50 anys

La intenció d’aquest llibret és fer un sentit
homenatge a tots i cadascun dels socis i sòcies que han fet possible que la Delegació a
Algaida de l’Obra Cultural Balear pugui celebrar enguany el seu 50è aniversari, tant
als socis que des del començament s’han
mantingut tots aquests anys com als que començaren més tard o només fa dos dies que
ho són. També a aquells que per diverses
circumstàncies ens han deixat, ja sigui per
defunció, canvi de lloc de residència o per
motius personals, com no estar d’acord amb
certes actuacions que s’han pogut realitzar
al llarg d’aquest temps.

Llavors es començà a fer feina per a la recuperació dels Cossiers, ensenya de la identitat del nostre poble i que per sant Honorat
de l’any que ve també celebraran el seu 50è
aniversari. A tots, moltes gràcies per la gran
tasca de recerca, recuperació de balls, de
tonades, de vestits... que fan que puguem
sentir-nos ben orgullosos d’aquesta dansa. A
més, es va posar en escena la Comèdia dels
Reis i es va impartir un curset de català amb
gran èxit d’assistència. També vam contribuir a la recuperació de la festa d’en Camestortes, que desafortunadament no va tenir
continuïtat fins que altres entitats del poble
ho agafaren.

L’any 1972, un grup de gent jove i entusiasta, amb moltes d’inquietuds culturals i de
país es posà al davant d’aquest projecte per
donar visibilitat, en temps molt difícils, a la
llengua i a la cultura de la nostra terra. Certament crearen un ambient propici i en molt
poc temps, menys d’un any, ja eren un centenar de socis.

Aquests varen ser els nostres inicis. De llavors ençà no hem deixat de fer activitats
com homenatges, excursions per conèixer
Mallorca, presentacions de llibres, conferències, cursets (de llengua catalana, de
cuina mallorquina, de ball de bot i modern,
de premsa...), actuacions musicals, cinema,
exposicions (de pintura, fotografia, temes
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monogràfics com fruites de tardor, espècies,
plantes, programes de cinema, ventalls, molins fariners...).
No podem acabar aquest llistat sense fer
una menció especial a la revista es saig, el
butlletí de la nostra Delegació, que des del
desembre de 1980, quan va sortir el número 0, no s’ha aturat de publicar mes darrere
mes. Al principi eren quatre fulls elaborats
d’una manera molt artesanal, impresos amb
ciclostil, en paper senzill de baixa qualitat,
en blanc i negre i amb qualque dibuixet.
Aquest octubre hem arribat al número 491,
amb 52 pàgines, amb fotos en color, paper
setinat i composta per professionals. És obligat donar les gràcies al grupet de gent que
va començar aquesta gran tasca, al consell
de redacció, als col·laboradors que sense
defallir han fet possible la seva publicació i
distribució. Gràcies per la seva constància i
continuïtat.
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al coneixement, difusió i recuperació de la
llengua catalana.
Des de l’any 2015, ens hem modernitzat i es
publica es saig digitalment. Si entram a la
seva pàgina web estarem informats de les
notícies i esdeveniments del nostre poble
ràpidament, tot gràcies a les persones responsables.
Agraïm molt sincerament a aquests socis de
l’inici per posar en marxa la Delegació, però,
també, a tots i cadascun dels socis que han
fet possible la continuïtat i han mantingut la
flama al llarg d’aquests 50 anys. Sense oblidar les diferents Juntes Directives amb els
diferents Presidents o Presidentes al capdavant.

Actualment, es saig té una tirada de 425
exemplars, que es reparteixen entre els socis de la Delegació, els socis de la pròpia revista i qualque exemplar que es pot adquirir
a certs comerços d’Algaida.

Durant aquest temps no tot han estat flors
i violes. Hem passat moments de crisi, fins
al punt de plantejar-nos deixar de ser una
delegació de l’Obra Cultural Balear per ser
una associació independent en defensa de
la llengua i la cultura catalana. Un altra qüestió és la manca de renovació generacional i
la manca d’atractiu per a la gent jove, que a
vegades ens fa defallir i ens fa sentir impotents per no saber arribar sobretot al jovent.

Ens sentim orgullosos de tenir una revista seriosa, sense publicitat comercial i de
qualitat que ha contribuït, en gran manera,

La nostra Delegació compta actualment
amb 174 socis actius, però en total hem arribat als 394.

Per acabar volem fer referència als cinc locals socials que hem tingut. Primerament
vam estar a can Mulet a sa Plaça; seguidament passàrem a can Maiol, l’actual oficina
de correus; després ens traslladàrem a cal
Bisbe del carrer del Bisbe; llavors anàrem a
la portassa de can Cerdà a la Placeta i actualment estam al Laberint, 13. A tots els propietaris, moltes gràcies per cedir-nos el local
gratuïtament o a un lloguer molt baix. També volem donar les gràcies especialment al
Molí d’en Xina i a la Rectoria per deixar-nos
les seves dependències durant una bona
temporada en la qual no disposàvem de
local i així vam poder continuar fent actes.
Actualment també empram el Casal Pere
Capellà quan preveim que la nostra seu ens
pot quedar petita.
Som conscients que no s’han aconseguit tots
els nostres objectius, continuam amb una situació delicada per a la llengua catalana i un
desinterès per la nostra cultura. Haurem de
seguir lluitant nosaltres, i pensam que les futures generacions també hauran de seguir la
lluita per la llengua, la cultura i el país.

La Junta Directiva
Setembre de 2022

5

6

7

8

9

50 anys d’Obra Cultural
Balear a Algaida

Fa cinquanta anys, qui ho diria?
Mil nou-cents setanta-dos
un grup, no gaire nombrós,
amb il·lusió es reunia.
A partir d’aquí naixia
una novella entitat
treballant de veritat
per complir una tasca dura:
recobrar nostra cultura
a dins un temps complicat.

Però enguany toca fer festa.
Ens hem de sentir contents.
Hem estat forts i valents.
Tenguem la cara xalesta.
Si hi ha hagut qualque tempesta
o hem donat cap passa torta,
això massa no ens importa.
Perquè pugui una entitat
complir cinquanta anys d’edat
ha de tenir l’arrel forta.

Mig segle és fer història.
L’Obra ha complert moltes fites.
No les deix totes escrites,
tampoc tenc tanta memòria
però no cantem victòria,
seria un conte de fades.
Moltes passes s’han donades
però aquest mal perdura.
La nostra llengua i cultura
no estan normalitzades.

La gent que va començar
ha tornat un poquet vella.
Necessitam gent novella
per poder continuar.
No tot és feina i lluitar
per complir els nostres afanys.
Som un bon grup de companys
que dins l’Obra ens divertim
i quan sopam ens omplim
i que sigui per molts d’anys!!

Jaume Juan Toledo
Setembre de 2022
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