
Com molts dels lectors ja saben,2 el

ball dels cossiers és una suite de

danses que actualment es realitza a

alguns pobles de Mallorca com Al-

gaida, Montuïri, Alaró, Pollença,

Manacor i a la Ciutat de Palma.

En termes generals, és representada

per sis homes, una dama i un di-

moni3 que, acompanyats per flabiol

i tamborino, ballen diferents co-

reografies inscrites en fileres i rodes

giratòries. Es duen a terme a les

festes patronals: fan un recorregut

per dins el poble i ballen l’oferta

dins l’església durant la cerimònia

religiosa.

Quan comparem els cossiers dels

diferents pobles, veiem similituds,

però també diferències. En aquest

article ens centrarem a exposar i

analitzar els casos concrets d’Algai-

da i Montuïri, dos pobles veïns,4 i

on aquestes danses gaudeixen de

més rellevància social. Allò més

important que tenen en comú és

que, a ambdós pobles, aquests balls

estan completament lligats i condi-

cionats al concepte de festa.Ara bé,

la concreció i la concepció que es

tenen d’aquesta festa (actituds,

valors, símbols, vivències, etc.) són

les que generen les diferències més

substancials.

L’ACTE I ELS ACTORS

Els cossiers d’Algaida ballen dues

vegades l’any. El dia del patró, Sant

Honorat (16 de gener), i a les fes-

tes d’estiu, Sant Jaume (25 de ju-

liol).A totes dues festivitats ballen a

l’oferta de l’ofici i després fan

alguns balls a la sortida de missa.

Per la revetlla de Sant Jaume fan un

recorregut anomenat «quadrat», on

ballen a diferents indrets.Hi ha una

part del recorregut que és fix, atu-

rant-se a ballar a cadascuna de les

creus de terme que servien per de-

limitar l’antic nucli urbà; una altra

part del recorregut és variable, sub-

jecte a canvis socials, com ara da-

vant cal batlle, on els balladors són

obsequiats amb un refrigeri.

A Montuïri surten el dia de la

Mare de Déu d’agost, el dia 15.Fan

un recorregut per diferents comer-

ços del poble per recollir les canyes

de les joies5 per a les corregudes de

Sant Bartomeu. Aquest dia no van

amb la indumentària específica de

cossiers, sinó amb pantalons obs-

curs i camisa blanca.Tornen a sor-

tir a l’horabaixa de la revetlla de

Sant Bartomeu, 23 d’agost, van a

completes a l’església (només des

de 1997) i després fan un recorre-

gut ballant davant diferents cases

del poble a canvi d’un donatiu.
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EL BALL DELS COSSIERS A ALGAIDA 

I MONTUÏRI1

Dos pobles, dues festes
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També poden ballar davant cases

on hi ha algú malalt. El 24, dia del

patró, surten al matí, ballen davant

cases particulars o cafès on també

són obsequiats, acompanyen les au-

toritats civils des de l’ajuntament a

l’església per a la missa major, així

com també les autoritats religioses

des de la rectoria. Dins la missa in-

terpreten el ball de l’oferta i, en

acabar, ballen davant i dins l’ajun-

tament.

El nombre de balls és extens i cada

un té un nom i una coreografia

pròpia, que a ambdós pobles acaba

amb la mort del dimoni. Aquests

balls són acompanyats per flabiol i

tamborino. Sol haver-hi dos músics

que toquen a l’uníson. També hi

trobem unes xeremies6 que toquen

als desplaçaments d’un lloc a l’altre,

entre ball i ball, just abans de la

mort del dimoni (al final del ball)
i al Ball de l’Oferta, a l’ofici. Dos
instruments per a dues funcions.
Els músics poden ser locals o de
fora poble i no porten cap indu-
mentària específica.

Continuant amb la indumentària,
cal dir que és molt semblant a
ambdós pobles. A Algaida els cos-
siers, damunt fons blanc, van vestits
de colors groc, vermell i verd,
colors que es van alternant durant
la representació dels balls. A Mon-
tuïri els colors són rosa, verd i groc,
i també s’alternen quan ballen.
Porten una camisa blanca amb ce-
nyidor a la cintura i faixa ampla. Es
cobreixen les espatlles i pits amb
una capeta. Davall la falda, de la
qual pengen cintes de colors, ves-
teixen calçons amb bufes blancs.
Duen mitges blanques cobertes de
fils de cascavells posats en diagonal,
a més a més d’un capell ample fol-
rat i decorat amb miralls i flors arti-
ficials de tela de colors.A les mans
porten mocadors i rams d’alfàbrega
(a l’hivern, murta). Tant a Algaida
com a Montuïri, els cossiers hi van
repartint brots d’alfàbrega, que la
gent es col·loca darrere l’orella. Fi-
xem-nos en la importància de certs
elements perceptius: visuals (colors
vius i contrastats), olfactius (olor
d’alfàbrega) i auditius (soroll de

cascavells), associats a la figura dels
cossiers i de la dansa en general, i
que podrien ser presos com a sím-
bol de festa, d’un moment especial
i distint.

El dimoni va amb la cara tapada i
banyes, i amb un vestit de sac de
colors vius i dibuixos que volen
representar l’infern. Porta un gar-
rot llarg i unes escorretjades7 que
usa per obrir pas entre la gent i
marcar un espai perquè puguin
ballar els cossiers. Darrere duu un
picarol que els al·lots més valents
intenten fer sonar. Quant a l’activi-
tat del dimoni, observem una gran
diferència.A Algaida es limita a fer
espai per als balls, usa el garrot sen-
se interaccionar gaire amb la gent i
sense atacar-la. En canvi, a Mon-
tuïri persegueix enèrgicament la
gent amb les escorretjades sense
vigilar gaire de ferir-la.

La dama, a Algaida, és un personat-
ge que va vestit de blanc, el vestit i
el capell, amb llaços vermells i, des
del 1973, és interpretat per una
dona. A Montuïri porta camisa i
calçons blancs llargs amb una falda
de flors a sobre i és interpretat per
un home.

On observem diferències més grans
és en el col·lectiu de participants i
espectadors que acompanyen els
cossiers durant el seu recorregut,
observen els balls i interactuen amb
ells.

A Montuïri, sempre parlant en ter-
mes generals, la procedència d’a-
quest col·lectiu sol ser més local i
majoritàriament jove, amb una
mitjana d’edat que oscil·laria entre
els quinze i els trenta anys.Van ves-
tits amb roba còmoda: vambes,
samarreta que sol estar feta expres-
sament per aquest dia, amb impres-
sions relacionades amb la festivitat
de Sant Bartomeu, els cossiers o el
dimoni (aquesta samarreta la fan i
comercialitzen els quintos, que en
porten una de distintiva i viuen la
festa i s’hi impliquen de manera
especial).També és habitual portar
un capell o mocador al cap o al
coll. Hi tenen una participació

molt activa: corren enèrgicament
quan són perseguits pel dimoni per
evitar que aquest els pegui amb les
escorretjades. La força i embranzi-
da d’aquestes corregudes es veu
incrementada per la geomorfologia
del poble, que té gran quantitat de
costes i de baixades pronunciades.
A més de córrer i saltar, també fan
molt d’enrenou, crits i entonacions
col·lectives, el contingut de les
quals té un valor representatiu per
al mateix col·lectiu, tot fent refe-
rència al poble: «Oh, sí, Montuirí,
Montuirí, Montuirí!», «Boti, boti,
boti, foraster es qui no boti!»; a la
figura del dimoni, a qui pretenen
provocar: «Banya verda!», «El di-
moni no em fa por!!!», «Torero!»,
«Banya verda rostoll!»; o als matei-
xos cossiers: «Cossiers, cossiers!». És
habitual també el consum d’al-
cohol.

A Algaida, també en termes gene-
rals, la quantitat d’espectadors no és
tan elevada com a Montuïri i la
mitjana d’edat no és tan jove. És
habitual que estiguin estàtics, i és
clarament menor la quantitat de
gent que segueix els cossiers durant
tot el recorregut. Hi ha un nombre
més alt d’espectadors de fora poble
i, a més, hi ha gent del poble que
no va a veure’ls perquè ja els «té
vists» d’altres anys.La indumentària
també divergeix bastant de la de
Montuïri: a Algaida van més mu-
dats de festa i arranjats. La diferèn-
cia més gran l’observem en el tipus
i en el grau de participació. A
Algaida és una participació més
passiva: caminen tranquil·lament i
observen els balls a les diferents
aturades. El clima general és tran-
quil i respectuós, i, en lloc de crits
i enrenou, el que més se sent és el
so de les xeremies i el repicar dels
cascavells.

Quant al Ball de l’Oferta que ba-
llen a l’ofici del patró, a Algaida els
cossiers seuen a uns bancs reservats
expressament per ells. Quan arriba
l’ofertori, ballen i demanen per fa-
vor que no siguin aplaudits, al·le-
gant respecte a l’acte, ja que el que
estan fent no és un espectacle. A
Montuïri també ballen l’oferta,
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però no assisteixen a tota la missa,
sinó que esperen al bar de davant i
només entren a l’hora de ballar. En
acabar, en surten després de ser
llargament i efusivament aplaudits.
Durant el sermó, el mossèn d’Al-
gaida fa referència als cossiers i els
dóna especial importància. Per
contra, el mossèn de Montuïri ni
els anomena. A ambdós pobles, el
dimoni no entra dins del temple.

A LA RECERCA 

DE SIGNIFICATS

El concepte de festa

Ja hem dit que el ball dels cos-
siers, tant a Algaida com a Mon-
tuïri, és símbol de festa.Ara bé, el
concepte de festa és diferent a
cada poble i és el que en condi-
ciona la vivència.

A Algaida té un caire més «cul-
tural»8 i sacre. Els diferents grups
d’actors (cossiers, espectadors, es-
glésia) són conscients que estan
participant en un ritual que s’arti-
cula sobretot a partir de tres
adjectius: cultural, històric i sagrat.
Es pretén reviure unes tradicions
que uneixen el poble a un passat
històric nacional. I això es reflec-
teix en el perfil dels cossiers que, a
grans trets i sense pretendre gene-
ralitzar, es podria correspondre al
d’una persona jove, activament
implicada en la vida social i cultu-
ral del poble, relacionada amb
l’OCB (Obra Cultural Balear), la
revista local Es Saig, grups d’escol-
tes, partits polítics de caire nacio-
nalista, amb formació universitària
(on podem destacar filòlegs o
bibliotecaris). És un perfil que s’ha
anat transformant i matisant des
del 1972 (data de la recuperació
del ball). Aleshores corresponia a
un col·lectiu d’ideologia nacio-
nalista, una política d’esquerres
combativa i reivindicativa. Per a
aquest col·lectiu, el fet de recupe-
rar el ball dels cossiers era símbol
d’un pas de recuperació general
d’una cultura que havia sofert un
procés de repressió. Els cossiers
actuals es consideren un grup «no
polític», però conserven i com-

parteixen molts elements de rei-
vindicació cultural. El col·lectiu
dels espectadors adopta una parti-
cipació més afectiva que activa,
agafen els brots d’alfàbrega que els
donen els cossiers i se’ls posen
darrere l’orella. No en poden do-
nar a tothom, per això fan sentir
especial qui en porta i eleva el
grau d’importància i sacralització
de l’esdeveniment.

A Montuïri veiem que el concep-
te de festa està més lligat a la idea
de fer poble tot participant activa-
ment fent gresca, sarau i xivarri: els
valors culturals i històrics queden
en un segon terme i, per a alguns,
sembla que no tinguin cap mena
de rellevància.En aquest cas, el per-
fil de cossier, també a grans trets, es
correspondria amb professionals
dels sector serveis, turisme o agri-
cultura, amb aficions com la caça,
els animals, els amics i, sobretot, els
esports, destacant una predisposició
alegre i extrovertida. Aquest grup
insisteix en què, per a ells, ser
cossiers és un motiu d’orgull, i es
consideren en tot moment millors
que els cossiers d’Algaida. Ser cos-
sier ho veuen com una manera
d’implicar-se més activament en
les festes del poble i cap d’ells no
anhela el moment de la seva retira-
da. Remarquen de manera insis-
tent el fet de ser de Montuïri i la
gran importància que associen a
aquest fet. Els espectadors o parti-
cipants també s’identifiquen amb
el col·lectiu «poble de Montuïri» i
reforcen aquesta idea amb les seves
actituds i activitats. Pel que fa a la
indumentària, porten samarretes
i mocadors on surt la paraula
«Montuïri» o bé «Festes de Sant
Bartomeu» o la icona del dimoni.
Diverses entonacions col·lectives
fan referència al fet de ser de Mon-
tuïri, i d’aquesta manera reforcen el
sentiment de col·lectivitat. Se sen-
tiran més de Montuïri com més
estona i més alt ho cridin. Cridar-
ho és viure-ho col·lectivament i,
per tant, ser-ho. És una construcció
afectiva i activa de la col·lectivitat a
través de l’afirmació festiva, i no
pas un espectacle d’observació del
patrimoni com en el cas d’Algaida.

El consum estès d’alcohol a Mon-
tuïri, per part dels participants,
també marca una diferència molt
rellevant de com es construeix la
comunitat festiva.Tot plegat ens fa
veure que estam davant de dos
models molt diferents d’activitat i
de festa.

La figura del dimoni

Entorn d’aquesta figura trobem
diferències molt considerables, re-
lacionades directament amb el sis-
tema sociocultural on es mani-
festen. La diferència bàsica gira al
voltant de la rellevància social del
dimoni.

A Algaida no té una rellevància
massa especial, té la mateixa que
qualsevol altre element de l’esdeve-
niment, la mateixa que la dama,per
exemple. Si haguéssim de destacar
l’element amb més rellevància a
Algaida, sens dubte, serien els cos-
siers. En canvi, a Montuïri la figu-
ra del dimoni té la rellevància so-
cial més alta, més que els propis
cossiers.Això, però, no vol dir que
a Montuïri els cossiers no tinguin
importància i que a Algaida no en
tingui el dimoni. Que un element
no tingui tanta presència social no
vol dir que no sigui considerat im-
portant i que no se li associï un
valor positiu.A cap dels dos pobles
no concebrien la festa sense l’ele-
ment menys rellevant.

Aquesta valoració la veiem reflecti-
da de diferents maneres. En primer
lloc ho veiem ja a la portada del
programa de festes: a Algaida apa-
reix una il·lustració dels cossiers; en
canvi, a Montuïri, hi apareix el
dimoni.A Algaida és comuna l’ex-
pressió «anar a veure ballar els
cossiers»; per contra, l’expressió de
Montuïri és «anar a veure el dimo-
ni». A Montuïri tots els nens li
tenen molta por, però a la vegada
tenen moltes ganes de veure’l: se
sap si un nen és de Montuïri si té
por al dimoni, segons expliquen els
del poble. L’alta rellevància del
dimoni a Montuïri, la veiem per-
què el percentatge més alt de crits
i entonacions col·lectives es refe-
reixen a ell. L’any 2002, a Montuïri
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hi va haver canvi de dimoni des-

prés de vint-i-dos anys.Aquest fet

va generar molta expectació: ho
comentaren la majoria de mitjans
de comunicació i, a més a més, es
feren samarretes especials, amb la
icona del dimoni amb una «L»
verda a l’esquena, on avisaven que
s’havia d’anar amb precaució a
causa del «dimoni novell». A Al-
gaida, el fet que la figura del di-
moni canviï de persona hi passa
desapercebut; de fet, el dia de la
revetlla i el dia de Sant Jaume ho
són dues persones diferents i nin-
gú no ho comenta.

La finalitat del dimoni d’Algaida
seria, des d’un punt de vista pràctic,
usar el garrot per crear un espai per-
què puguin ballar els cossiers.Però a
Montuïri la funció que té és ani-
mar, activar i engrescar el col·lectiu.
És una figura clau que condiciona
totalment la festa, ja que observar
només els balls, els resultaria «molt
avorrit» als participants.

El paper de l’Església

A Algaida hi ha una implicació més
directa de la institució eclesiàstica.
La sacralització de l’esdeveniment
es manifesta en el fet de demanar
que no siguin aplaudits per respec-
te a la litúrgia, en el fet de conside-
rar que no és un «espectacle», en els
continguts del sermó, que relacio-

nen la litúrgia i la cultura popular,
i en l’elevada rellevància social dels
balls realitzats dins del temple.

A Montuïri destaca el caire més
profà. L’aspecte litúrgic resta al
marge del col·lectiu dels partici-
pants. S’arriba a l’extrem que, des
del 1997, el mossèn imposa als cos-
siers anar a l’ofici de completes el
dia de la revetlla, fet que és usat
com a reclam de gent, ja que si no,
era un desgavell i gairebé ningú no
hi anava. El dia del patró hi ha gent
que només entra a l’església per
veure el Ball de l’Oferta i surten en

acabar-lo. Aquest caire més profà
també es manifesta en el fet que
durant el sermó no es fa referència
als cossiers i, en canvi, són aplau-
dits en acabar el ball. El baix grau
d’implicació amb l’Església sembla
condicionat per la poca oportu-
nitat de participació activa de la
col·lectivitat.

La visió de l’altre poble

Essent Algaida i Montuïri dos po-
bles veïns, és comú que la gent
d’un poble conegui el ball dels
cossiers de l’altre i que n’opini.

Els d’Algaida opinen que els mon-
tuïrers ballen més sec i més marcat,
que són més bruscs en comparació
amb el ballar suau i dolç dels d’Al-

gaida. De l’ambient, en general, no
en fan gaire comentaris del poble
veí, simplement mostren diferèn-
cies entre ambdós pobles, essent
sempre molt respectuosos. En cap
moment es posicionen com a mi-
llors, sinó com a diferents.

A Montuïri el cas és diferent. Es
critica durament els cossiers d’Al-
gaida –en clau de broma?–, als
quals fins i tot arriben a «insultar».
Els montuïrers opinen que el
d’Algaida és un ball molt light, que
els cossiers «són uns maricons» i
que el dimoni «sembla de bromes»,

que no pega ni empaita ningú. Els
propis cossiers es consideren en tot
moment millors que els cossiers
d’Algaida, s’agafen com una qües-
tió d’honor deixar ben amunt els
cossiers de Montuïri: si algú de fora
vol veure cossiers, que vagi a Mon-
tuïri i no a Algaida. Fins i tot diuen
que hi ha algaidins que s’estimen
més els cossiers de Montuïri.

Per tant, observem més crítiques de
Montuïri cap a Algaida, que els ser-
veixen per singularitzar i indivi-
dualitzar els seus cossiers. Aquest
fet el podem lligar amb la noció
d’«etnicitat», amb la percepció so-
cialment subjectiva del grup que
implica un sentiment de col·lec-
tivitat i una dimensió afectiva i
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expressiva. El ball dels cossiers és

vist com un «producte etnicitari»

(al qual també de manera subjec-
tiva i amb grans dosis d’afectivitat
se li atribueixen valors positius) i
com a tal és usat per a construir de
manera expressiva i vivencial la
consciència d’identitat grupal. Els
montuïrers saben que el ball dels
cossiers és un fenomen que no no-
més es manifesta a Montuïri, per
això el que fan és singularitzar-lo,
i ho fan afirmant que són els mi-
llors. És la manera que tenen d’i-
dentificar-se i de reafirmar-se com
a col·lectiu a través de l’activitat
festiva més rellevant de l’any.

El paper de la dona

En observar aquest ball trobem
algunes qüestions de gènere, gene-
rades al voltant de la figura de la
dama, interessants de comentar.

Com ja hem explicat, a Montuïri
el personatge de la dama és inter-
pretat per un home, i saben que,
per aquest fet, reben crítiques des
de sectors de fora del poble.Ara bé,
no veuen oportú ni adequat can-
viar-ho. Ho justifiquen argumen-
tant que la interpretació per part
d’un home ha estat fixada per la
tradició i, encara que només sigui
per això, s’ha de respectar. Aquest

fet, per al col·lectiu femení, no
suscita sentiments discriminatius.
Veuen la festa en la seva globalitat:
allò important és participar i viure
la festa. Aquesta participació no es
veuria incrementada pel fet que
una dona interpretés el personatge
de la dama.

Per contra, a Algaida la dama és
una dona a partir de la recuperació
de l’any 1972. Aquest canvi d’ho-
me a dona obeïa a una voluntat
d’obertura no discriminativa. Al
seu moment prengueren aquesta
decisió per «adaptar-ho als temps
moderns», per «fer-ho bé» tot te-
nint en compte les diferències. La
recuperació dels cossiers tenia un
caire reivindicatiu i progressista.
Recordem que es féu en un mo-
ment en què la cultura catalana no
passava per la seva millor època.
«Fer-ho bé» era sinònim de «no fer
discriminacions», ni culturals ni de
gènere. Aquesta actitud, però, es-
devé una pràctica allunyada de la
plena igualtat: la participació de les
dones en el ball es veu relegada a
funcions assistencials, com donar
aigua als cossiers entre ball i ball o
retocar-los el vestuari. Tot i això,
no són considerades pròpiament
membres actius del col·lectiu de
cossiers, cosa que es demostra en el

fet d’estar excloses dels sopars i
esdeveniments d’aquests tipus on
es posa de manifest i es reforça la
consciència de «col·lectiu cossiers».
Veiem una idea d’obertura al vol-
tant del paper i integració de la
dona en el grup, però a nivell de
realització pràctica no s’ha aplicat a
tots el àmbits.

Així, entorn al ball dels cossiers i
aspectes de gènere, ens trobem
amb una base de poder cultural-
ment definida on observem formes
d’inversió de rols, segregació, ac-
cions mitjançant exemples positius,
deliberació, consens i actituds en-
caminades al canvi, i aquests fets
ens serveixen per accedir als valors
socials i als processos de canvi a
través dels quals els rols de gène-
re fluctuen entre l’estabilitat i el
canvi.

FOLKLORISME

Si volem donar una visió actual del
ball dels cossiers a Mallorca, no
podem deixar de banda el feno-
men de la folklorització. A conti-
nuació n’aportarem exemples que
es basen en les seves tres inten-
cionalitats bàsiques: l’estètica, la co-
mercial i la ideològica.
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En el cas d’Algaida, en primer lloc
comentarem l’actualització del

fenomen en un temps i lloc deter-

minats on s’observa un trasllat de

temps, lloc, actors, finalitats, fun-

cionalitats i valors associats als

mateixos balls. Des dels anys 1939-

1940 fins al 1965, a més de ballar

per Sant Jaume i Sant Honorat,

també ho feren a diferents certà-

mens folklòrics i Fiestas de Prima-

vera. L’exemple més significatiu es

correspon a l’etapa de «Cal Di-

moni», espectacle destinat al turis-

me. El 1955 començaren a ballar a

un bar de dins el poble. Aquest

espectacle anà agafant força i,

també per facilitar l’accés dels au-

tobusos que portaven els turistes,

ho traslladaren a la sortida del

poble. Els cossiers ballaven i, en

acabar, donaven una beguda als es-

pectadors. Econòmicament va ser

molt fructífer, tant, que el promo-

tor obrí un restaurant, conegut per

Cal Dimoni. Inicialment, els cos-

siers eren joves i homes que per

ballar deixaven la feina al camp o a

la indústria i cobraven pels balls

que feien diàriament. Finalment

acabaren ballant noies joves, que

eren més bones de trobar i contro-

lar. Per a la gent del poble perde-

ren l’interès i va deixar d’haver-hi

balladors.A les festes del poble dei-

xaren de ballar l’any 1965 i a Cal

Dimoni, l’any 1967.

Posteriorment, i com a conse-

qüència del que acabem d’expli-

car, a Algaida trobem folklorisme a

la base ideacional: com a mitjà d’ex-

pressió d’etnicitat i com a recurs

usat amb reivindicacions políti-

ques. El 1972 l’Obra Cultural Ba-

lear en va promoure la recupera-

ció.Aquest grup era conscient que

existia una cultura tradicional que

s’havia perdut i que volien re-

cuperar. Es proclamaren uns esta-

tuts que fixaren el producte. Els

cossiers foren considerats patrimo-

ni cultural tradicional amb un alt

«valor folklòric»: bo, ben fet, ben

considerat… Actualment tenen

molt clar que no són una agrupa-

ció folklòrica, que no s’exhibeixen

i que mai per mai no ballarien per

treure’n un profit econòmic. El fet

de buscar en tot moment un alt

nivell de puresa i d’autenticitat i

deixar de banda l’aspecte folklòric

no fa sinó accentuar la seva impli-

cació en el folklorisme de base

ideacional i separar-se del mercantil

de Cal Dimoni. Tot i així, també

en trobem a nivell de producte.

Això és, en pins, samarretes, punts

de llibres, vídeos, exposicions, etc,

la majoria promoguts per l’Obra

Cultural Balear.

Passem ara a Montuïri. En aquest

poble no es coneix cap període

d’interrupció; sembla que els cos-

siers no han deixat de ballar cap

any.A nivell de folklorisme ideacio-

nal, aquest fet és usat en la pròpia

narrativa dels montuïrers per legi-

timitzar les seves danses en clau

d’autenticitat i com a mitjà d’ex-

pressió d’etnicitat quan expressen

que els cossiers de Montuïri «són

els millors».A nivell de folklorisme

ideacional és necessari comentar

també la fixació i «protecció del

producte»: redacció d’uns estatuts

i reticència o precaució a l’hora

d’ensenyar tant els balls com les

melodies.

A nivell de producte, els quintos i

alguns comerços, en acostar-se

Sant Bartomeu, venen samarretes,

mocadors i capells que configuren

la indumentària dels participants.

Finalment, trobem exemples d’ac-

tualització dels balls en un lloc i un

temps determinats.A la dècada dels

seixanta ballaven per al turisme a

hotels i sales de ball, així com tam- C
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bé a mostres, concursos i Fiestas de

Primavera. Tot i tenir uns estatuts
que en regulen les sortides, el 1992
anaren a ballar a l’Exposició
Universal de Sevilla i el 2001, a
Valls.Ambdues sortides varen tenir
repercussions i varen provocar im-
portants debats i enfrontaments
entre la gent del poble i entre el
col·lectiu dels cossiers. Fets que es
veren reflectits de diferents mane-
res: articles a diaris, a la premsa
local, intercanvis de cartes al direc-
tor, membres del col·lectiu cossiers
que ho deixaren o la paròdia que
féu un grup de montuïrers per car-
naval de 1992, després de la sortida
a Sevilla, disfressant-se de cintura
en amunt de torero i de cintura en
avall de cossier.

Per concloure aquest article, vol-
dria remarcar que una mateixa eti-
queta, «el ball dels cossiers», no
equival per se a un mateix fet. L’e-
tiqueta no es correspon a una uni-
tat-identitat d’activitat a cada un
dels diferents pobles on és present.
El ball dels cossiers no és un
«objecte», no és un «fòssil arque-
ològic», sinó un sistema obert que
serveix per a la negociació de
valors i per a la construcció social
d’imaginaris, expressat i experi-
mentat de manera molt diferent
per cada una de les col·lectivitats
en les quals està inserit. Té inter-
canvis amb «l’ambient» i, gràcies a
aquests, adquireix capacitat repro-
ductiva, continuïtat i capacitat per
transformar-se. El ball dels cossiers

d’Algaida i Montuïri és un sistema
viu gràcies a la interrelació de
pautes morfològiques, ideacionals,
estructurals, funcionals i dinàmi-
ques on interaccionen diferents
elements, col·lectius i institucions.
Com a tal, és un factor de socialit-
zació i d’identificació que és re-
forçat per les narratives pròpies de
cada poble. A Algaida té un caire
més cultural i sacralitzat i a Mon-
tuïri, un caire més profà, relacionat
amb la idea de «fer poble» i ads-
cripció grupal a una col·lectivitat.
Tot això sense deixar de banda un
gran objectiu comú: celebrar un
dia de festa.

Notes

1.Aquest article està basat en un treball
de curs, realitzat el curs 2002-2003 per
a l’assignatura d’Etnomusicologia (dins
la llicenciatura d’Història i Ciències
de la Música a la Universitat Autò-
noma de Barcelona), que fou tutorit-
zat pel professor Jaume Ayats.

2. Veure l’article de Francesc Vallca-
neres a Caramella IX.

3. A Pollença són deu cossiers, una
dama i no hi ha dimoni.

4. Estan situats a la comarca del Pla de
Mallorca, al centre de l’illa.

5. Premi atorgat en una cursa, en un
joc d’habilitat o en una competició
qualsevol (DCVB).

6. Ens referim a la tipologia d’ins-
trument d’inxa amb grall, bufador i
bordons.

7. Instrument compost d’un garrot
que a un cap duu una llendera, cordill

fort, que s’usa per a pegar a les bísties
(DCVB).

8. «Cultura» no des d’una noció técni-
ca en ciències socials, sinó des de l’ús
del terme que es fa en determinades
narratives de caire nacionalista i de
relació amb un passat històric.
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