Sabíeu que l’Arxiu Municipal de Palma conserva els
bombos que servien per a sortejar els quintos?
Aquí teniu les imatges dels bombos de fusta que es conserven a l’Arxiu Municipal (datats a
finals del s. XIX-principis del s. XX).

Bulla de Cap d'Any... o potser no
31 de desembre, a primera hora, de bon matí. Bull la plaça de Cort, l'omple de nirvis una
al·lotea de joves. Duen ganes de bauxa i glops de barral, i no precisament per la festa
posada de l’Estendard, sinó per riure o plorar la bona o la mala sort que els espera. La Sala
ha obert la tribuna del banc de Cort on guaiten els bombos dels quintos, la de la fortuna
dels tres anys per venir. Els números baixos partiran cap a Cuba, Puerto Rico o Filipines, o
cap a les places espanyoles del Marroc.
Molts d’ells s’afamegaven voluntàriament durant mesos, i així aprimar per davall dels 48
kg. La talla de més de 1'50 m no tenia remei: entraves. En aquell temps no érem tan alts
com ara; els documents de l’Arxiu Municipal de Palma de 1915 mostren dades de molts
joves d’entre 1,50 i 1,60 m d’alt. Altres motius d’exempció, a més de ser curt de talla, eren:
ser estret de pit, ser fill de vídua o tenir un pare més gran de 60 anys.
També te'n podies alliberar pagant al Ministeri de la Guerra, és a dir, pagant canons i
fusells. I altra manera de fugir-ne: comprar un substitut. Es cobrava molt car, com tres anys
de sou, un munt que molta de gent no havia vist mai aplegat de cop. Uns diners ben bons
per comprar un tros, manera de tenir menjar segur si el mal temps no ho espanyava.
A Ciutat ja no se celebra la festa dels quintos però aquesta disbauxa encara és ben vigent
als pobles de Mallorca i cada any els diaris se’n fan ressò l’endemà de la festa, vistes quines
són les conseqüències.
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A continuació, podeu veure els diferents formularis que es feien servir per al procediment
del sorteig anual dels quintos, concretament els que pertanyen a l’expedient de 1915. Des
de l’Arxiu Municipal de Palma seguim treballant per posar a la vostra disposició altres fons
de l’Ajuntament, com són les actes municipals, els testimonis més importants de l’activitat
municipal i de la vida ciutadana.
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