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Pujen eis arbitris
D'entre els deu punts que integra-

ven l'ordre del dia de la darrera ses-
sió plenaria del Consistori, la modi-
ficació de, les taxes per l'as de les
pistes de tenis del camp municipal
d'esports i de les del servei de re-
collida de ferns, així com l'estudi de
les del suministre d'aigua, foren gai-
rebé els únics que motivaren discu-
sions, promogudes totes pel Iluita-
dor regidor del grup Comunista Mi-
guel González. En González aprofi-
tà per recordar a la CorporaCió les
seves propostes de fa temps entorn
a la municipalització del servei de
recollida de fems i d'altres projec-
tes de planificació global i enceta
una controversia que esdevingué
llarga i en certs moments prou em-
bullada. Així es parla de la propor-
cionalitat de les esmentades tarifes
en els nuclis menors de població
amb relació amb el servei rebut, del
muntant de les despeses produides
en el servei d'aigua i dels alts per-
centatges d'augment en aquests ser-
veis i sobre tot en el de recollida de
ferns que arriba a una mitja de
20 %. Corn sol succeir, es va recó-
rrer a l'arbitri dels vots, el qual do-
na la majoria per 15 a 2 a les pro-
postes de la comissió d'Hisenda.

I ja que la sessió anava de puges,
es fixaren els nous tipus per liqui-
dació de l'arbitre de «plus-valia» del
valor de venda dels terrenys. Per lo
vist aquestes estimacions es revisen
cada dos anys i ara tocaya. S'apro-
varen pages del 5 a I'll ció segons
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Conferències
Amb l'assistència d'una setantena

de persones es va fer la inaugura-
d& per part del Conseller President
de la Comissió d'Agricultura del C.
Insular Pere Llinás, de les conferen-
cies de la Cambra Agraria.

Els senyors Joan Perches i Felix
Ferrer, encarregats d'explicar el te-
ma «Energia solar i la seva aPlica-
ció dins l'agricultura» exposaren la
variada gamma d'energies alternati-
ves que hi ha a la natura ,provinents
del sol. Es centraren en el calor que
proporciona, endamés de moviment
i llum, i explicaren la rentabilitat
per la calefacció i aigua calenta
dient que una instal.lació pot durar
uns vint anys, que en sis o set està
amortitzada i que mai hi ha una co-
bertura del 100 % com a l'energia
funcional. Manifestaren que l'ener-
gia solar es cara, encara que no es
gasta, degut al cost de les instal.la-
cions.

També comentaren la feina que
estan fent a la finca «Sa Canova»,

sien finques a Felanitx o Portoco-
lom i urbanitzacions costeres. La
mitja de l'augment cree que era d'un
8 %.

Es dona compte de la composició
de la Comissió especial nomenada
per la municipalització del servei
d'aigua i conducció d'aiaues resi-
duals, la qual queda integrada, a
més dels vuit regidors i el Tècnic-
Aparellador de l'Ajuntament, pels se-
güents senyors: l'enginyer de camins
Antoni Miguel Alzarnora, el titolat
mercantil Antoni Bernat Gilbert, el
metge municipal Julia Serra i rabo-
gat Miguel Soler Bordoy. Aquesta
comissió te un plac de dos mesos
per dictaminar l'informe.

Es Regí la proposta de la comissió
de Cultura entorn al canvi de nom
de diversos carrers del casc urbà.
D'aquesta proposta, que fou aprova-
da per unanimitat, en donam comp-
te a un altra

Es Regí una al.legació de Miguel
Fiol, veinat de la Casa de Cultura,
al projecte de restauració d'aquest
edifici i es parla de demanar uns in-
formes tècnics i jurídics.

El darrer punt, entorn a la repar-
ceLlació de solars a la urbanització
de Cala Ferrera, també dugué coa,
tant . que esgota el temps i no per-
mete que s'arribas a les proposi-
r:gns nrers i consultes. En Miguel
González hi posa moltes objeccions
a aquest punt, però la votació escla-
rí l'horitzó amb un 14 a 3 a favor
de la licencia de reparceLlació.

a Cambra Agrária
experimentant l'aigua calenta dins
els hinvernadors.

Contestant una pregunta, explica-
ren que l'energia de les cel.lules fo-
tovoltaiques es molt cara i que no-
més pot servir a l'agricultura do-
nant una comoditat allà on nÿ pot
arribar-hi l'electricitat.

La conferencia fou interessant i
va esser ilustrada amb diapositives.
Llàstima que a lo darrer, un d'en-
tre el públic es dedicas a incordiar
els conferenciants.

Dimarts que ve dia 9 i a la matei-
xa hora, En Francesc Blasco Que-
rol, agent d'Extensió Agraria de
Campos, En Francesc Piza Tous i
En Sebastià Sagreres Fulana, com-
ponens de la SAT Es Taró de Cam-
pos, ens parlaran del «Cultiu en co-
mú i agricultura de grup». tin tema
que per la seva actualitat mereix la
pena d'escoltar per saber corn va,
quines avantatges hi ha i tambó
quins inconvenients.

ia
La setmana passada va esser po-

líticament molt moguda. El presi-
dent Suárez, quan tothom estava
cansat de sentir dir que s'aferrava
al poder com una pegellida, sense
més sal ni més prebe. se'n va anar
a ca'l rei i li va dir que no volia co-
mandar pus i se'n cercas un altre.
A partir d'aquest moment, se va de-
sencadenar una tempesta que, a l'ho-
ra d'escriure aquest paper, no sa-
bem si acabara amb vent o aigua.

Lo que no va poder aconseguir la
moció de censura televisada, amb
tots els partits de l'oposició punyint,
ho varen aconseguir els critics del
partit de la U.C.D. amb les seves
maquinacions i exigencies.

Els enemics de la U.C.D. sempre
havien dit que aquesta formació no
era un partit sine un trempe. I en
certa forma ho es un trempó, però
no d'hortalisses, sine de families i
de més a més ben avingudes. Per
tant, quan la decepció va sorgir va
quedar demostrat que les families
són ben avingudes fins que deixen
d'esser-ho. I ara, li ha tocat el torn
a la U.C.D.

Quines seran les conseqüències,
no ho sabem encara. Per ventura
vostès ho sabran ja a l'hora de lle-
gir-nos. De moment una cosa es cer-
ta: el Congrés que s'havia de cele-
brar a Mallorca, i que havien anun-
ciat a tot bombo, va haver d'esser
ajornat. Mallorca es terra de con-
gressos, i a l'hivern, quan els turis-
tes no vénen i els hotels són buits,
un congrés de gent important (qui-
nes pagasses, Déu meu!) ens pot do-
nar un duro gros a guanyar.

Mallorca, al mes de gener, 'ofereix
unes nits d'una transparencia exqui-
sida. El senyor Josep Pla ja feia
notar que les nits de gener al Medi-
terra.ni són les mes pures que hi ha.
O sia, que tot ho teníem preparat:
els puros, les enssaimades, els amet-
lers en flor i les nits. El Congrés
que s'anuncia per aquest cap de set-
mana ja no sera lo que esneravem.

La gent, es clar, que du quaranta
anys de pau a l'esquena, no esta
preparada per aquests engronsos.
Els de la tercera edat votaren En
Suárez amb fidelitat envejable. Se-
gurament ara més d'un, quan haura
sabut la noticia, se demanarà si li
llevaran la paga. Qualque cosa hau-
rem aclarit: no era necessari votar
al senyor Suarez per a poder cobrar.

Pena ara que l'hem perdut , per-
toca fer una mica de balanç de la
seva actuació. Nosaltres admetem

que es ver que darrerament ha ten-
gut un parell de trevalades, com l'as-
sumpte d'Andalussia; però no li po-
dem negar un merit pel qual l'His-
teria l'haurà de recordar tota la vi-
da: En Suárez ha estat l'executor
del canvi de la dictadura a la de-
mocracia.

Ara només resta formular un vot:
que la democracia no se'n vaja en
orris per culpa dels critics. Que la
poguem aprofitar uns anys mes per-
que per ara, no hem tengut temps
d'assaborir-la, ni d'adaptar-nos-hi, ni
de recollir-ne tots els fruits que per..
toca donar.

Molta gent observa que l'estrena
de la democracia ha coincidit amb,
uns temps difícils, amb problemes
de tot ordre, que lògicament ens
afecten; notau, però, que el part de
la dictadura va esser infinitament
més dolores: recordau els anys de
sang, lagrimes, por i llibretes de
racionament. Tenia raó En Chur-
chill quan va dir que la democracia
no es un sistema bo per a governar
els pobles, però de moment es el
més poc dolent que se coneix.

Pirotècnic.

Portocolorn,
reserva de pesca

«Informatiu balear» de TV, ens
assabenta dijous passat, de la intent.
ció de la Conselleria de Transports i
Comunicacions de declarar al nos-
tro port com a zona de reserva de
pesca, juntament amb altres dos in-
drets costers a Manorea i Eivissa.

Aquesta mesura suposarà la prohi-
bició de tota casta de pesca, la limi-
tació de velocitat de les embarca-
cions i una major protecció del port
en el sentit d'evitar la contaminació
de les aigues.

Naves tarifes de les pistes
de Tenis Munidpes

Les tarifes que foren aprovades al
Ple de dilluns passat, per l'ús de les
instal.lacions del camp municipal
d'esports, són les següents:

Pistes de basket, voleibol i futbol-
sala: fis gratuït.

Pistes de tenis: 150 ptes. hora per
pista durant el dia. 250 ptes. hora
per pista amb iluminació elèctrica.

Els escolars tendran una reducció
d'un 50 % durant l'horari diurn.

la rodella



SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. Francisco Vidal López
Hospicio 30- 10 .

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Francisco Pifia.

Lunes:	 Julián Munar.
Martes: Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Piña.

Panadería:
N. Pomar - Mayor, 30.

Comestibles:

Juan Barceló - Call, 34
M. Sagrera - J. Antonio, 52
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Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 19,
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del Acta de la sesión
Anterior.

Fue aprobada la liquidación del
pago de intereses del empréstito Mu-
nicipal emitido el 1.° de Diciembre
de 1949.

Se aprobó la liquidación de los Tí-
tulos amortizados del empréstito
emitido el 1.° de Diciembre de 1979.

Fue informada favorablemente la
solicitud de ayuda para mejora de
Ia vivienda rural presentada por Mi-
guel Angel Arranz Muñoz.

Fue emitido informe favorable a
la instalación de taller de reparacio-
nes de motores marinos de D. Blas
Sánchez García en Calle Pescadores
n.° 19 de Porto-Colom.

Fue emitido informe favorable a
la instalación de taller de carpinte-
ría metálica de D. Gaspar Noguera
Valverde en calle Virgen del Soco-
rro, s/n.

Se autorizó a D. José Ramón Ca-
no para la construcción de nuevo

edificio de dos plantas entre media-
neras, confr me a proyecto presen-
tacjo en solar ce calle Antonio Mau-
ra n.° 50. •

Sc autorizaron once obras parti-
culares menores.

Se aprobó las solicitudes de D. Pe-
dro Mesquida Obrador y otra de An-
tonia Colom Adrover en las que in-
teresan el pago del suministro de
agua por contador.

Se acordó pase a informe de la
Comisión de Cultura y Deportes la
solicitud del C.D. Felanitx para ob-
sequio a la sección Juvenil para su
inclusión en el próximo presupuesto.

Se acordó el enterado del nombra-
miel", o de vocal a favor de Antonio
Bernat Girbent, nombrado por el
Ilustre Colegio Oficial de Titulares
Mercantiles de Baleares.

Igualmente se acordó, pase a Es-
tudio de la Comisión de Ordenación
del Territorio el escrito del Conse-
Iler de Industria i Comercio de les
Illes Balears sobre «L'estudi de Mo-
deis d'actuació per a la rehabilitació
de pedreres y zones Denudades de
l'illa de Mallorca».

Felanitx a 22 de Enero de 1981.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.° El Alcalde. — Pedro Mes-

quida Obrador.

•nnnfl

EDICTO
Finalizada la explotación de los

lotes n.° I y 2 de la playa Cala Mar-
sal ano 1979 y solicitada por el ad-
judicatario D. YVON PEDRO OR-
FILA• ORFILA la cancelación de la
garantía definitiva que tiene consti-
tuida, se hace público, en cumpli-
miento del artículo 38 del Regla-
mento de Contratación de las Cor-
poraciones locales, para que en el
Plazo de quince días puedan presen-
tarse reclamaciones por quienes cre-
yeren tener algún derecho exigible
al mencionado contratista Por ra-
zón del contrato garantizado.

Felanitx, 27 de Enero de 1981.
EL ALCALDE

Pedro Mesquida Obrador

NECESITO OPERARIOS PINTO- -
RES para trabajar en Cala d'Or
In-formés: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259

VENDO CASA en Porto Colom en
Pasaje Santa María, 2
Informes: Tel. 575913

•0111.6.-

SANTORAL

D. 8: S. Jerónimo
L. 9: Sta. Apolonia
M. 10: Sta. Escolástica
M. 11: Ntra. Sra. de Lourdes
J. 12: Sta. Eulalia
V. 13: Sta. Catalina
S. 14: S. Valentin

LUNA

C. creciente el 11

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuïri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

Palma . Felanitx: A las 9'30, 13,
-16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.

Palma • Felanitx:' A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 h.

Felanitx Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.

Felanitx • Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.

Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 'y 18. Domingos a las
9 y a las 13.

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

CAFES MONTECARLO
Distribuidor oficial:

LUCAS VICENS
C. Son Pinar, 101

Venta solares: Tel.

Urbanización «SA
Porto - Colom

PUNTA»

580147

44/'

Anthia Llarnbiaz Intich
(Vda. de Teobaldo Sebastián)

va morir a Felanitx, el dia 1 de febrer de 1981, a l'edad de 75 anys, confortada

amb eis• sants sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

Els seus fills Maria, Vda. de Jaume Binimelis, i Miqnel;  nét Jaume; fillol Jordi
Bordoy, nebots, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima
a Den.

Casa mortuòria: Bellpuig, 83 (Ga's Capeller)
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La bandera, huid...
Per R. Rosselló

(Continuació)

A la pagina 23 En Segura vol demostrar que la bandera del rei San-
x Os la de tot el Regne, Os a dir, les Balears. Ja he dit que els jurats
de Ciutat no tenien jurisdicció plena a Menorca i Eivissa, i que la ban-
dera o escut que demana ren l'any 1312 no era per tot el Regle sinó que
és l'escut de Ciutat. També diu (pàg. 25) que fou trobat un escut amb
el castellet a les murades de Ciutat, cosa que em sembla ben normal
perquè són precisament les murades de Ciutat. Allè a on pos més dub-
tes es que afirma que consta representat a diversos llocs de la part fo-
rana: no cree que a les viles l'usassin mai. Aquesta bandera que es tro-
ba a les cobertes d'un llibre de Consells de Muro, de l'any 1377, i altres
de Clavaria del segle XV, no cree que sia la bandera del Regne propo-
sat per Segura, ans es tracta d'un mur, es a dir l'escut local de Muro.

Quan diu que la bandera amb la franja morada i el castellet es tro-
ba representada fora de Mallorca, a Perpinyà i a un «enteixinat poli-
crom» de Frontignan, es contradiu amb aquelles altres afirmacions se-
ves, divulgades a altres llocs dient que cada regne ha de tenir, per ló-
gica, un emblema «distinto. Ja he dit al principi que el comtat del Ros-
selló, Montpeller i altres ten-es del sud de França no formaven part dei
Regne de Mallorca, en conseqüència no podien tenir el «castellet» per
emblema.

Escul «combinai», el reial i el de la
tinioersitat de Felanii,r, any 1624-,
O 1(1 coberta d'un llibre de 1 . Arxiii
Municipal. Foi. G. Bennasar.   

Segell de 1(1 Coa reial de Felanitr,
any 1824.. Fol. G. Bennasar.

El fet que un rebesavi seu, argenter resident a Inca, usas unes pe-
ces de balances on hi ha representat el «castellet» tampoc és cap prova
per demostrar que aquesta insignia fos usada a la part forana. Tothom
sap que després de l'assalt i saqueig del Call dels jueus de Ciutat i Inca
l'any 1391, i altres posteriors persecucions i conversió, no quedaren jueus
a les viles. No hi tornaren comparèixer (amb el nom de xuetes), tímida-
ment i a poc a poe, fins a finals del XVII i sobretot durant el XVIII.
M'oferesc voluntari per fer-li l'arbre genealògic amb la completa segu-
retat que no hauria de retrocedir gaire per trobar un avantpassat d'En
Segura, establert a Inca, però procedent de Ciutat... Sobre aquest punt
em pot guardar de mentir el meu amic Cosme Aguiló de Santanyí.

L'atreviment i fantasia d'En Segura no té limits quan a la pagina 25
reprodueix un fragment d'un document que parla de la rendició del cas-
tell de Pollença, l'any 1343, quan Pere el Cerimoniós s'apodera de Ma-
llorca. Diu que es volia recompensar un soldat del rei d'Aragó que feri
per tres voltes «en una asta que havia un penonet» mallorquí; aquest
mot mallorquí és un afegitó seu. No consta al document original que es
traba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. De totes maneres el lector interes-
sat pot llegir la transcripció integra del document a un breu !:reball de
Josep M. Roca titulat «Castell del Rey», publicat l'any 1925 a la revista
«Catalana». Al mateix temps es descobrira que el document no dóna el
sentit que interpreta En Segura, sobre la rendició del casta'.

Tampoc és correcta la interpretació que fa en el capital dedicat a
la festa de l'estendard quan diu que l'any 1 -358 els nobles de Ciutat es
negaren a portar-lo i que el rei Pere hagué de nomenar portador vita-
lici Simó Guillem, el qual també renuncia; finalment el rei ordena que
els cavallers fossin obligats a portar-lo. He vist el document (Arxiu Co-
rona Aragó) i el vaig interpretar d'una manera molt distinta: es trac-
ta, senzillament, d'un canvi en el cerimonial. D'aquí al davant l'estendard
seria portat pels mateixos jurats de Ciutat i s'afegfrien a la processó

—on, ja hi participaven clergues religiosos i confraries— els cavallers

amb els seus cavalls armats, per a més solemnitat. (ACA reg. 1419 f. 5)

Sense ei meu permís ni el del dibuixant, reprodueix una il.lustració
d'un llibre meu que representa la llosa sepulcral de la dona Esclarmon-
da, filla d'En Sane, germanastre de Jaume III, i no neta del rei Sanxo
com diu ell.

El Consell General Interinsular, carregat de bones intencions, va teo-
nir l'encert, en la sessió de 14 de maig del 1979, de nomenar una comis-
sió integrada per dos mallorquins, un menorquí i un eivissenc, la qual
sei ia l'encarregada de recollir dades i informació sobre la bandera de
les Balears. Com que a Mallorca ens coneixem tots, crec que no m'equi-
vocaria de gaire si afirmava que el pes principal d'aquest recull l'ha duit
Gabriel Llompart. D'altra banda tenc certa curiositat en saber quina
aportació documental ha feta el representant de Menorca quan tots sa-
bem que els arxius locals d'aquella illa foren destruïts pels tures i pira-
tes durant els seus habituals assalts que feren en les nostres illes du-
rant el segle XVI. •

No fa gaire que el Consell General ha publicat aquest estudi amb
el títol de Recull de Dades sobre. la bandera de les illes Balears. Basta
pegar una ullada general al llibre, i no importa esser molts vius, per
veure que no es tracta d'un «recull de dades» desapassionat, ans al con-
trari es veu massa ciar que es un treball fet amb una idea preconcebu-
da: la de demostrar que la bandera del «castellet» es la de les illes... No
cal dir que d'una manera molt hàbil i subtil s'ha fet una triadella do-
cumental, destacant tots aquells que són bons per la seva teoria i ama-
gant tots aquells que no el s serveixen per tal cosa.

Aquest ilibre ha merescut encesos elogis per part del «Diario de Ma-
llorca» (fervent propagador de la bandera del «castellet») titlant els au-
tors de persones «expertes», en un editorial, i qualificant la feina com
a «treball exhaustiu» en altres articles i - comentaris més recents. També
faré uns comentaris sobre aquest llibre pels quals es podrà veure que
els autors són experts sí (per-6 en retocar, retallar o amagar coses) en
canvi no es de cap manera un treball exhaustiu.

S'ha de reconèixer, això sí, que es una feina més científica que la
d'En Segura.

Sobre la primera part, introducció i concessió d'un senyal per por-
tar a les banderes concedit pel rei Sanxo l'any 1312 als jurats de Ciutat
no hi tenc res pus que dir a allò que ja he explicat al principi d'aquest
escrit.

La figura 3 reprodueix una clau de volta de la Seu de Ciutat. T-1s
l'escut quarterat de Ciutat —i no el del Regne com diuen ells— cosa
ben normal tractant-se d'una església situada dins Ciutat. He de dir que
els jurats locals solien esser els protectors de les esglésies ajudant a lc_%
despeses de la fabrica. Quasi sempre hi sol haver l'escut local a qual-
que clau de volta. Així passa amb el Roser de Santanyí, antiga església
parroquial, on veim representades a les claus de voltes, a més de Sant
Andreu titular de l'església, l'escut reial (barres soles), l'Agnus Dei, em-
blema local, i excepcionalment hi ha l'escut quarterat de Ciutat, cosa
que per a mi té una explicació perquè la familia Danús, també princi-
pal protectora de les obres, tenia carta de ciutadania...

Tampoc té res de particular allò que expliquen (pàg. 17) referent
que les naus mallorquines portassin una bandera (l'escut quarterat) dis-
tinta de les naus catalanes. Deixen d'esmentar que el nucli mercantívol
principal, quasi be únic, era el port i moll de Ciutat, Roe on també hi
havia el Consolat de Mar. No debades el cartògraf Jafuda. Cresques en •

el seu mapa fet l'any 1375 pinta Mallorca amb les quatre barres, en can-
vi —per a mi es ben significatiu— dibuixa la bandera quarterada dins
Ia mar (per falta d'espai) però amb una rutila o asta allargada que par-
teix de la badia de Ciutat... Altre tant podria dir de la il.lustració d'una
nau amb les dues banderes (la reial i la quarterada) que reprodueixen
a la figura 5.

A l'Arxiu Diocesà es conserva un llibre de clavaria de la Universitat
de Ciutat corresponent als anys 1348-49 on hi surten moltes noticies o
partides de despeses referents a la batalla de Llucmajor. Com que En.
Segura i la inefble comissió només fan ús parcial d'alié* que els convé,
jo donaré noticies mes amples. Comença el llibre dient que l'any 1348
foren elegits «jurats de Mallorca» Bernat Togores, Krnau Burg -uet, Ber-
nat Valenti, Ramon Safortesa, Guillem Miró i Guillem Valero; continu a .
dient que «Lo jorn de la prosessó porta l'estendart N'Esteve de. Jovals.
E acompanya lo dit estendart l'ofici dels pelicers, prehica frare Guillem
Lobet del orde. de Sant Domingo». Despeses de carritx repartit pels ca-
rrers on havia de passar la processó; diners donats als joglars i sonadors
d'Alaró i altres viles que acudiren a Ciutat per animar la processó, etc.,

Segueixen altres anotacions interessants com aquesta amb data det
13 de març del 1349: «Item pagam an Bartomeu Pons, argenter, per XVI
ismalts ab seynal de la Ciutat de Maylorcha que muda en les dues co-
pes desús dites e per brunir les dites copes V lliures». (f. 12) Altres no-
tes de 1349:

«Ite.m pagam an Jacme Font, parayre, per fer los sobre seynals dels
jurats qui anaren a la bata yla XXXVIII lliures».

«Item pagam an Pere Pol per XIIII palms de sendat vermeyl a XXV
sous la cana II lliures, VII sous, VIII( diners, e per V canes e II palms
de senda blau e groch a ralló de XVIII sous la cana monta III!
XIIII sous, VI diners de que taren l'estandart de la bata yla, soma que
monta VI lliures, XVIII sous, III diners». (f. 46)

«item pagam an Alfonso de Castell per cordes de cànem e per ca-
nabas e per drap de un e per fil per adobar l'astenda que portaren los
jurats a la batayla VII sous, VII diners».

«ítem pagam an Masia pintor per XV seynals que fo a les pujades
del mur de la Ciutat I lliura, V sous». (f. 48 y)

(Passa a la pagina 7)
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El Sequar Cooperatiu
A la junta o reunió que el Celler de Felanitx va tenir el mes

passat a la Biblioteca de la Caixa, va quedar ben patent l'objec-
tiu que se pretén amb aquest sequer d'albercocs que, com a no-
va secció, s'intenta crear dins la Cooperativa.

Així com está enfocat, l'èxit és mes que segur. Tenint com
a norma la qualitat, aqUest grill) de gent que s'haurà unit, gent
que per altra part es la que té més visió de futur i no se vol
penjar damunt els altrps mirant únicament els seus interessos,
trobarà un portal obert per tot alià on anirà i els mercats no les
tancaran les portes com han It fins ara a l'albercoc mallorquí.
I no les tancaran les Portes perquè estará secat tot igual, tendrá
el mateix color, no tendrá brutor, dura un minim de sofre i no
tendrá industrial que el desmeresqui. Amb una paraula, sera bo.

Aquest sequer es una passa molt important dins l'agricul-
tura felanitxera, perquè hem de tenir en compte que l'albercoc,
dins els fruits secs, es el primer tema amb importancia.

Per la seva part, la Caixa, ja ha posat al servei d'aquest
grup, un enginyer industrial, qui podrà dirigir totes les opera-
cions. Aquest enginyer, es va passar tot l'estiu a Califórnia pre-
flint nota detallada de tots els sistemes moderns de secat d'al-
bercocs, melicotons, etc. Ami/ anterioritat ja sabia els proble-
mes que tenim aquí i havia visitat alguns sequers i plantacions.

Ja sé que alguns diran que qualcú se'n pot aprofitar, que
dins les cooperatives sempre hi ha qualque grupet que s'ho vol
passar tot per les mans o altres beneitures més, com que el se-
quer será massa gros. Tot això ja sabem que se pot dir, pena
no ha d'esser cap obstacle perquè es pugui dur endavant aques-
ta gesta.

Queda aproximadament una setmana perquè mos hi poguen
apuntar. Es qüestió, de , pensar-hi be i aviat, decidir-se i donar
una passa endavant pel Intuí- de Felanitx. Tots els que així
òbrin demostraran tenis, una visió ampla i un interés perquè les
coses marxin.

fwAyevolin•.~..owastilMW	

Club !lidie° Porte-Colom
Habiendo este Club solicitado concierto con el Grupo de

Puertos para el pago de la tarifa especial Estancia de Embarca-
ciones, para el ario 1981, se recuerda a los señores Socios que
en el caso de estar interesados en solicitar ALTA o BAJA de
embarcación, lo comuniquen -á este Club.

Los socios titulares de embarcación que tengan que renovar
la solicitud de amarre con el Grupo de Puertos, pueden igual-
mente comunicarlo y el Club tramitara dicha renovación.

Porto-Colom, a 30 de enero de 1981.
El Secretario.
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1NFORMACI6N LOCAL
Aulas de la Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx

Miércoles día 11, a las 6 de la tar-
de, en el Hogar del Pensionista, con-
ferencia a cargo de D. Lorenzo Pé-
rez, bibliotecario de la Biblioteca
March. Hablara sobre el tema «Ra-
món Llull. Martirio y su culto en
Mallorca».

Jueves día 12, a las 5 de la tarde,
cursillos de francés y de Inacranié.

Curs Studia
El proper dijous dia 12, a les 9'30

del vespre, a la sala d'actes del
col.legi de St. Alfons, es donará la
lliçó corresponent del curs Studia.

Es convida a tots els interessats i
es prega puntualitat.

L'estrena de «Mort de Dama.
Dimarts passat s'estrena, al Tea-

tre Principal de Palma, l'obra de
Llorenç Villalonga «Mort de Dama»
en adaptació teatral de Guillem
Frontera. Aquesta obra —perventura
Ia millor i més representativa del
nostre escriptor— s'ha pogut dur a
escena grades a la iniciativa i pa-
trocini de la Conselleria de Cultura
del Consell General Interinsular.

Quaranta-un actors intervenen a
l'obra, la direcció de la qual es a
càrrec de Pere Noguera. L'esceno-
grafia es de Rafel Lladó.

Aquest aconteixernent teatral, que
assoleix el carácter d'homenatge a
Llorenç Villalonga, restara en car-
tell fins el proper dia 15 .de, febrer.

• „

Secmon Retwosa
Festivitat de la Verge de Lourdes

. Dimecres dia 11 es la festivitat de
Ia 'Verge de Lourdes. A l'oratori de
Js Germanes Trinitaries a les 6 de
l'horabaixa hi haura missa solemne
concelebrada i acte final del quinze-
pan.

' Ouedau tots convidats.

Vigilia d'Adoració Nocturna
Dimecres i 11, a les 9 (lei Vespre

al Convent de Sant Agustí, hi haurà
vigilia d'Adoració Nocturna.
1111~11111111111MINIIINERICM1111111111111•111111111111111111110411111MILVIIIIIIIIIII

A los subscriptores de Porto-Co!om
El próximo sábado dia 14 y por

'motivo de contraer matrimonio el
corresponsal en Porto-Coloulde este
semanario, no se efectuará el repar-
to hasta el domingo. Los suscripto-
res que deseen retirar nuestro perió-
dico el mismo sábado, podrán ha-
cerlo en el Bar de «Ca'n Joan Bassa».

de sociedad
DE VIAJE

Procedente de Denver (EE. UU.),
llegó nuestro paisano el Rdo. P. Jai-

Prohens, C. R.

Noces d'Or Matrimonials
Dissabte passat, celebraren les no-

ces d'or matrimonials, els esposos

D. Pere Monserrat Jusarna i 131 . a An,

túnia Obrador Suau.

Per tal motiu, a mitjan horabaixa,
a la Parròquia de St. Miguel, es ce-
lebra una missa d'acció de grades,
a la que assistiren els seus familiars

i amistats. Fou concelebrada pels
preveres Mn. Manuel Bauca, Rector
de la Parróquia, els Vicaris Mn. Pe-
re Xamena i Mn. Andreu Sbert, els
pares Jaume Duran i Joan Nadal,
teatins i Mn. Macia Fil.

Després de la missa, al domicili
dels Srs. Monserrat-Obrador fou ser-

vit als convidats un refrigeri molt

generós.

Enviam la nostra felicitació als es-
posos Monserrat-Obrador. Que per
molts anys!

NECROLOGICA

Diumenge passat de ma tinada, dei-
xà d'existir a Felanitx, a l'edad de
75 anys i després de veurer's con-

fortada amb els sants Sagraments,

D. a Antònia Llambias Antich, Vda.

de Sebastian. A.c.s.

Reiteram el nostre condol als seus

familiars i d'un modo especial als

seus fills Maria (Vda. de Binimelis)

i el nostre bon amic i col.laborador

Miguel.

Nova retelachi
de curen

Proposta qiie féu la Comissió de
Cultura, Educació física i Esports,
Festes i Informació, a la sessi6 ple-
naria de l'Ajuntament de dia 2 de
febrer del 1981.

D'acord amb els criteris aprovats
per aquesta corporació a la sessió
celebrada dia 1.er de desembre del
1980, aquesta comissió proposa:

A) Retolar els carrers que s'indi-
quen en la forma que s'expressa:

Calle Campet.—Carrer d'Es Cam-
pet.

Calle General Mola (de la Plaga
d'Espanya a la sortida de la pobla-
ció).—Carrer de Campos.

vent.
Convento.--Carrer d'Es Con-

Calle Eras.—Carrer de Ses Eres.
Calle Juavert.—Carrer d'Es Jue-

vert.
Calle General Mola (del Can-er de

Munyo Sane a la Plaça d'Espa-
nya).—Carrer de S'Abeurador.

Calle Mayor.—Carrer Major. -
Calle Mar.—Carrer de La Mar.
Calle Gerreria.—Carrer de Sa Ge-

rreria.

Calle Puigvert.—Carrer d'Es Puig
Verd.

Calle Forats.—Carrer d'Es Forats.
Calle José Antonio.—Carrer d'Ets

Horts.

Calle Bastera.—Carrer d'En Baste-
1T-

Ca' 11e Bellpuig.—Carrqr de Bell-
puig.

Calle Sínia—Carrer de Sa Sínia.
Calle Son Pinar.—Carrer de So'n

Pinar.
Calle Ca.ltarrer d'Es Call.

, Calle S'èrral.—Carrer d'Es Serral.
Calle Morey.—Carrer de . So'n Mo-

rei.

Calle de Calvo Sotelo.—Costa de
Sa Plaça.

Calle Fartaritx.—Carrer de Fartà-
ritx.

Paseo Ramón Llull.--Passeig de
Ramon Llull.

B) Retolar amb els noms se-
giients els can-ens, fins ara sense de-
nominació, (senyalats a un pla que
s'adjunta amb la relació , ):

1.—Carrer d'Es Puig de Sa Cista.
2 i 4.—Carrer d'Es Molí de N'He-

reu.

3.—Carrer d'Es Molí d'En Molan-
drí.
' 5 i 6.—Carrer d'Es Cavallets.
7.—Carrer de Sa Dama.

8.—Carrer del Pintor Miguel Ba-
nús.

9.—Carrer de Sa Galera.
d'Es Xaloc.
d'Es Molí d'En Roca.
d'Es Migjorn.
d'Es Llebeig.
d'Es Tren.
de Sa Mola.
d'Es Gregal.

1 La Comissió ha demanat l'assesso-
rament cle Mossèn Pere Xamena
Fiol, historiador, i del Sr. Josep A.
Grimalt Gomila, professor de la Fa-
cultat de Lletres de Mallorca.

10.--Carrer
11.—Carrer

12.—Carrer
13.—Carrer
14.—Carrer
15.—Carrer
16.—Carrer
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FELANITX.— Cerezuela(1), Gar-
,cia( 2), Peregrin(3), Pérez(1), Mena
(2), Batle(2), Roselló(2), M. Munar
(2), J. Tauler(2), Mut(2) y Luis(2).
En el min. 66 Méndez(1) salió por
Pérez, lesionado. Y en el 82 Nadal
(1) lo hizo por J. Tauler. (Clasifica-
ción «TROFEO SA BOTIGUETA»).

Arbitraje del Sr. Nadal Simó, muy
protestado, pero su labor fue bas-
tante aceptable. Enseñó cartulinas
amarillas a Munar, Cobo y Nadal.
Pasó por alto unas manos en cada
área, Carreras y Méndez fueron los
protagonistas.

Goles: 10 mts. Nebot saca una fal-
ta, repele la madera y Vázquez re-
mata a gol. (0-1). 28 ruts. Barullo
en el área visitante que resuelve
Rosselló. (1-1). 65 mts. Jugando el
Felanitx con diez hombres por le-
sión de Pérez que era asistido en la

SOL BOUTIQUE

participa a sus clientes y

público en general, que

está realizando una

LIWIDACION TOTAL
por cambio de Dirección

SOL
BOUTrUE

Positiva reacción
Felanitx, 2 - Atco. Baleares, 1

banda García que venía lanzado des-
de atrás conecta un fuerte chut por
alto. (2-1).

Buen comienzo del Aflético Balea-
res que después de su gol se descom-
puso pasando a dominar el Felanitx
que agobió la meta de Villalvila en
lo restante de esta primera mitad, y
tuvo ocasiones para remontar el ad-
verso marcador. En la segunda par-
te volvió el Atlético a centrar su
juego y dominó el centro del campo,
mientras que los locales jugando a
Ia contra gozó de mejores oportunt:'
dades. Con el segundo gol local, go-
zó el equipo blanquiazul de una
buena oportunidad de Pege que sal-
vó García bajo los palos. Pero tam-
bién tuvo sus oportunidades el Fe-
lanitx en las botas de Mut, Luis y
Rosselló, que pudo aumentar la di-
ferencia.

Partido muy disputado por ambas
partes, que imprimieron bastante ve-
locidad al juego que si a veces no
tuvo excesiva calidad resultó bastan-
te entretenido. Mejoría de juego del
Felanitx con respecto a anteriores
encuentros a pesar de las numero-
sas bajas que padece el conjunto.
Resultado justo ante un rival que
nunca se dio por vencido.

MAIK EL

venDo TIERRO de 1.° calidad
portada a domicilio.

Informes: Tel. 581921 ( de 8 a 1)

Salvador Estelrich Sansó
Sebastià Gayá Piña
Germanes C.
Antoni Obrador Tauler
Angela Bennasser Obrador
Jaume Bennásser Montserrat
Andreu Bennasser Montserrat
Miguel Oliver Montserrat
Josep Llopis Barceló
Lluís Vaquer Salort
Jaume Estelrich Juan
Cosme Adrover Obrador
Bárbara Obrador Arnau
Bartomeu Pou Jaume
Francisca Picó Valls
Maria Barce16 Martorell
Maria Forteza Prohens
Joan Vidal Febrer

Juveniles

C. D. Felanitx, 5
C. D. Sant Joan, O

Brillante victoria de nuestros ju-
veniles ante un equipo de inferior
categoria. Ya en los primeros com-
pases se notó claramente la supe-
rioridad de nuestros jugadores, ejer-
ciendo un dominio absoluto sobre
sus contendientes, que a lo largo del
partido, sólo tuvieron unas pocas
ocasiones de llegar a la puerta, bien
defendida, de Muñoz.
• El árbitro, en reglas generales, es-

tuvo bien.
, r Los goles fueron marcados por:
Valentía (m. 10) resolviendo un ba-
rullo en el área, Cerdá (m. 37) tras
una bonita jugada de G. Adrover y
M. Vicens (m. 39) en semi-fallo del
portero. Ya en la segunda parte, Ve-
ny de chut desde fuera del área con-
sigue el 4-0 y G. Adrover en el m. 19,
consigue el definitivo 5-0, bombean-
do desde fuera del área un balón
por encima del portero.

Tenemos que decir que el tanteo,
hubiese podido ser más absoluto a
rtíz de las ocasiones creadas por
los muchachos de Adrover. Covas tu-
vo dos buenas ocasiones. en un pe-
nalty que lanzó por encima del lar-
guero en la primera parte y un ba-
lón que envió al poste en la segun-
da; y también numerosas ocasiones
que gozaron nuestros jugadores que
por desgracia se perdieron. M. O.

VENDO EDIFICIO BAR KANSAS.
Libre inquilinos. Facilidades pago

• Informes: Tel. 278272 o 410606.

SE OFRECE DEPENDIENTA con
. experiencia. Todo el año. Habla

perfecto A lem á n.
Informes: Tel. 581839

Busca trabajo
Señora buena presencia, hablando
Inglés y Francés, busca trabajo
como recepcionista o en boutique.
Escribir a Sra. Quiroga, Ronda
Cruc. Baleares, 11 Porto-Colom.

Conferencia de Sant Vicenç
Pata.	 -y

Antònia Vaquer Bordoy
Antònia Adrover Maimet
Sebastiana Adrover Maizudo
Rafel Prohens Truyols
Rafel Socias Miralles
Miguel Prohens Truyols
Miguel Nicolau Reus
Gabriel Abraham i Joan Valens
Catalina Valens Roig
Valentina-Francisca Moreno Fran-

co de Sa.grera
Antoni Obrador Arnau
Anònim
Damiana Riera Huguet
Isabel Riera Huguet
Antònia Vidal Mesquida.

Un ruego al Rector de la Parroquia
Sr. Director del Semanario «FE-

LANITX»:
Le agfadeceremos se sirva dar pu-

blicidad al siguiente ruego, dirigido
al Rector de la Parroquia Mn.
nuel Bauça.

Pese a que faltan unos meses to-i
davía para la Semana Santa, nos di-
rigimos a Vd. para exponerle algu-
nas cuestiones relativas a las pro/
cesiones de Semana Santa, las cua-
les, a nuestro modesto juicio, nece-
sitan un replanteamiento.

En Felanitx hay elementos de so-
bra para que estos desfiles resul-
ten solemnes y dignos, pero desgral
ciadarnente un número demasiado,
elevado de personas asisten a elles
sin el más mínimo espíritu religio-
so v año tras año somos testigos de
actitudes gamberriles, o cuando me-,
nos, irrespetuosas.

Otra cuestión que tal vez podría,
reconsiderarse es la del final de la
procesión del Viernes Santo. Cerrai
el desfile en el Convento, da pié a
tal desbandada, que opinamos quet
por lo que respecta a clero y acóli-
tos, resulta grotesca. Antiguamentè
Ia procesión continuaba acompañan-
do la Dolorosa hasta la Parroquia..
¿No es éste un pro,cecier más dig-
no?

Hay otros detalles que podrían sa-
carse a estudio, tales somo el palta
—que el año pasado no salió— y la
posibilidad de variar los itinerarios.

Ahora que hay tiempo aún, Sr.
Rector, esperamos que se tomará es.
ta cuestión con interés con el fin de
dar a estas manifestaciones religio-
sas la dignidad que debieran tener_

Unos felanigenses. ;

La subscripció del Convent
pràcticament coberta

A principis de setmana passaven ja de vuitanta els suscriptors dels
tols amortitzables per cobrir el deute de l'església de Sant Agustí. La co-
munizat cristiana de Felanitx ha donat una prova més de generositat, d'a-
mor al Convent i, en el fons, d'amor a l'Església i de fé viva i operativa_

Caldrà reflexionar més detengudarnent sobre aquest geste que ha unit
en un esforç col.lectiu a gent de tota condició.

Publicam tot seguit la segona relació de suscriptors:
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— Cuando los aficionados creían
que el FELANITX estaba hundido,
tras el gol del ATCO. BALEARES,
hubo una favorable reacción que
determinó un cambio total en el
marcador final. VICTORIA MERE-
CIDA del FELANITX, muy impor-
tante, que supone un balón de oxí-
geno, para su preocupante marcha
en esta liga.

— GARCIA, (Colín júnior) saldó
la cuenta que adeudaba desde el
día del Ateo. Ciutadella, y la saldó
con creces. Marcó el gol de la vic-
toria y evitó un posible gol baleá-

rico, que hubiera supuesto el empa-
te. Eso se llama honradez en los me-
dios financieros.

— El FELANITX este año es un
cúmulo de problemas. A las muchas
bajas que asolan al club hay que
añadir esta semana las de MUNAR
'y NADAL que ya tienen el cupo de
tarjetas, lo que les supone un par-
tido de suspensión.

— Dicen que MUT y BATLE jue-
gan bien cuando menos entrenan...
¿Habrá tomado nota el Sr. JULVE?

— Tras una breve encuesta pudi-
mos comprobar que «LOS TRES
HOMBRES FUERTES DEL CLUB
BLANCO» son estos: En,cabeza, en
cuanto a popularidad, ganó con bas-
tantes puntos sobre su inmediato
seguidor, SEBASTIAN ARTIGUES,
el todo-terreno y alma del equipo,
seguramente por su infatigable y de-
sinteresada labor. El segundo, una
pequeña sorpresa para mí, es PE-
DRO GUINART (a) «LA VOZ», que
con su coche-micro es más insisten-
te que un moscardón. Y el tercer
hombre, no podía faltar en esta lis-
ta, es JAUME «RAULL», que a pe-
sar de haber perdido muchos ente-
ros en cuanto a popularidad, está
desarrollando una magnífica, sorda
pero efectiva, labor como lotero
«mayor». ¡Lástima que entre estos
dos últimos personajes haya toda-
vía la espada de Damocles!.

— Y cuando tocaba el partido en-

tre el BALEARES y el FELANITX,
hubo follón. El presi del Atco. MO-
DESTO SUBIRANA, a juicio de mu-
chos felanitxers, no es tan «MODES-
TO». ¿Le «SUBIRAN» los humos?.
¡No será por la clasificación de su
equipo!.

— En tercera regional nueva de-
rrota del BALOMPEDIC FELANITX
en SENCELLES con un marcador
final espléndido. CINCO a TRES.
Muchos goles, que es lo bueno.

— MANRESA, un jugador eterna-
mente joven, moja en cada partido.
En su cuenta particular lleva anota-
dos ya DIECIOCHO GOLES esta
temporada. ¿Y si el CA'S CONCOS
nos lo cediera por lo que resta de
temporada?.

— Y mañana desplazamiento ma-
sivo a las tierras «vinateras». Parti-
do difícil para el Felanitx, (bueno
lo serán todos), pero las confron-
taciones con el BINISALEM siem-
pre entrañan una extraña rivalidad.

JULVE tendrá otra vez quebrade-
ros de cabeza para confeccionar el
once titular, pero no tiene mucho
donde escoger, tiene los peones con-
tados. Los problemas son más tác-
ticos que de otra cosa, en saber sa-
car el máximo jugo a este escaso
material.

X. RIERA y BAUZA son piezas a
anular para sacar botín en este via-
je.

J. Sallista 2 - Cas Conos 1
No es ninguna deshonra perder

por la minima ante el Sallista de In-
ca, ya que es una entidad con es-
cuela y muy buenos jugadores, tie-
ne un equipo joven y casi todos han
desfilado por el juvenil Nacional. E/
Ca's Concos le plantó cara y sólo a
los 10 m. del final los de Inca lo-
graron inclinar el partido a su fa-
vor.

El gol fue marcado por Manresa,
que no falla partido sin marcar. El
árbitro Sr. Sastre, mal.

Tauler, Campos, González, Ferra-
gut, Antich, Perelló, Mestre, Manre-
sa, Creus, Prohens, Núñez. (R. Va-
dell y Marcos).

Mariana se celebrará en el Campo
de Sa Torre el partido del ario, de
rivalidad comarcal, contra el C.D.
Alquería Blanca. El Ca's Concos
aprovechará para celebrar el Día del
Club. Esperemos que habrá altas en
la enfermería y el Ca's Concos po-
drá sacar el equipo de gala.

Suplent.

De ganarse este partido, un sueño
no imposible, el Felanitx podría mi-
rar el futuro con optimismo, e in-
cluso aspirar a los primeros luga-
res.

MAIKEL.

Cine Felanitx
Miércoles 11 y jueves 12

Cine Principal
Teléfono 580111

Telefono 581231

Dos bases aPORNO» Clasificadas (S)

JOSEFINA LA CACHONDA
La historia de la más famosa prostituta de Vieh a según las impúdicas memorias

escritas por ella misma

Lo que los padres deberían saber
¿Pretende la juventud ir demasiado lejos?

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15

Rodada en Palma... con sugestivas chicas
desnudas...

Andrés Pajares y

Fernando Esteso

¡La verdadera sorpresa de este ario!

aPARCHIS >I

en

Los Energéticos
La guerra de los niños

¡La verán más de una vez!
Además:

«El jovencito Frankenstein»

Hoy y
mañana

De complemento:

LOS SOSPECHOSOS
El trágico final de una estudiante

¿CRIMEN? ¿SUICIDIO? ¿ACCIDENTE?

Cine Principal:

OPERA PRIMA
e

Historia de una rebelde

Chic Felanitx:

IfRAMER contra KRAMER
Y

Camino del Sur



A la hora de reparar o cambir su televisor, visite

Electrónica SOLBIN C. B.
TV blanco y negro

TV color

Equipos HIFI

Energía Solar

C. Costa y Llohera, 6
[Junto Pza. Palmeras]

Casettes

Autoradios

Antenas individuales

Antenas colectivas

Tel. 580995
FELANITX (Baleares)

FELANITX 7

La bandera...
(Ve de la pagina 3)

«Item pagam als trompadors, anafil e tabals qui faren la crida per
tota la Ciutat que tot horn degés seguir l'estandart per anar ab lo go-
vernador a la ost I lliura» 49v), etc.

D'aquestes anotacions esedueix que efectivament el «blau» era part
de la bandera dels jurats de Ciutat, i que tenien un senyal propi.

El governador, lloctinent general, procurador reial i altres gover-
nants i oficials empraren sempre com escut i bandera les barres soles,
tant en temps de la dinastia dels reis privatius de Mallorca com després
de l'anexió a la corona d'Aragó.

A les cobertes dels 'libres de Lletres Comunes que era la correspon-
dencia del governador amb els batles de les viles i altres oficials inf e-
riors sempre hi veim representats dos escuts: el barrat i el personal o
propi del governador; quan sortia als pobles en missió oficial sempre
ho feiá amb el penó o bandera reial: el juliol del 1451 —any de l'alça-
ment deis pagesos contra Ciutat— el procurador reial donava una lliura
i 11 sous al pintor Joan Marçol per adobar un penó reial per servei del
governador que havia de sortir a les viles amb motiu de dit alçament.
(ARM Dades f. 78v)

A la Seu de Ciutat encara es conserva la lápida sepulcral de la dona
Esclarmonda, filla d'En Sanç,' germanastre de Jaume III; a la part su-
perior hi veim a dreta i esquerra dos escuts reials amb les tres barres
de Mallorca, davall aquests hi ha a la dreta altra semblant escut, el de
dita dona, però amb una franja inclinada que l'atravessa, com a sim-
bol de bastardia, a l'esquerra el del seu espòs, Artal de Fosses alias de
Cabrera, governador que fou de Mallorca.

Seguint el llibre de la comissió veim que (pág. 24) diuen que a la
Llotja (edifici construït pel felanitxer Guillem Sagrera el segle XV) s'hi
veuen 12 claus «les quals alternen un escut amb les armes de Mallorca
I les armes d'Aragó». Això no es exacte. No fa gaire vaig entrar a posta
dins la Llotja i alçant el cap vaig veure com totes les claus de volta de
la nau central eren les barres soles, i a les dues naus laterals si que hi
havia l'escut quarterat de Ciutat «alternant» amb altres quatre, dos per
banda, amb figures ornamentals...

Aquí hi escau dir que hora doná prefer• encia a l'escut barrat posant-
lo a la nau central. Ho dic per aquells que afirmen que l'escut barrat
només se sol trobar als edificis de patrimoni reial o en aquells altres
pagats pal rei. Tothom sap que la Llotja fou encarregada a Guillem Sa-
grera pel Col.legi dé Mercaders...

Tampoc es exacte la noticia que donen a continuació dient que l'es-
glésia de La Sang «té alguna volta de la nau amb claus que porten el
senyal de Mallorca_ degut a l'ajuda pecuniària prestada pel Gran
General Consell devers el 1500 en que s'edificà». Repassant els llibres d'ac-
tes del Consell he trobat com en la sessió d'onze de setembre del 1487 es
tractava de les obres de la nova església i retaule de l'Hospital General.
Amb l'aprovació dels jurats de Ciutat es determinà donar 300 lliures per
les obres, però els jurats posaren una condició: «ah pacte, emperò, e con-
dició que en la primera clau de la dita sglésia hagen esser scolpides les
armes de la present Universitat». (ACG 13 f. 26) Si ho voleu Inés ciar, ai-
gua. A més a més damunt el primer portal de l'entrada de l'Hospital hi
ha encara un escut barrat.

Quan el mes d'agost del 1459 arribava a Mallorca Don Carles, prín-
cep de Viana, fill prEmogenit del rei Joan II, eis jurats de la Ciutat i Reg-
ne, decidiren fer, entre altres coses per solemnitzar l'arribada, un penó
nou «ab lo senyal reyal e de la Ciutat». (EU 11 f. 157)

També hi afegiré, sobre rescut de Ciutat, que a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó es troben els capitols fets l'any 1398 referents a l'armada que ha-
via de contribuir Mallorca —anomenat Sant estol--- que juntament amb
Valencia i Barcelona havien d'anar a combatre i castigar els moros per
un roba tori i profanació d'hòsties consagrades que havien comes. Entre
els capitols en veim un que diu que els jurats de Ciutat havien de faci-
litar a les quatre galeras i altres gallotes i vaixells openons ab senyal de
la Ciutat».

(Continuara)                                        

naps             

- Per a la psicologia dels cotxes, deu d'ésser traumatitzant pas-
sar de l'asfaltat de la carretera de Campos a Felanitx, a l'as-
faltat de la plaça de les Palmeres.
Com que «apple», en anglès, vol dir «poma», «La Familia Ap-
ple» de la TV es, sens dubte, «La Familia Poma».

- Ens pugen el telefon, el llum, els Correus, la benzina i la llet.
L'única cosa que no ens volen pujar és la, moral.                              

Club Náutico Porto-Colom
Departamento de Vela

Se convoca a todos los socios del Club a la reunión informa-
tiva, que se realizará el sábado día 14 de Febrero de 1981 a las
19,00 horas en el local social del Club con el siguiente orden del
día:

1) Material velistico que posee el Club.
2) Confección calendario velistico para 1981.
3) Ruegos y preguntas.
Todas las propuestas que quieran incluirse en este orden del

dia deberán ser comunicadas al comodoro del Club D. Llorinç
GILI FLAQUER de 8,00 a 15,00 horas, cualquier día laborable al
teléfono: 21 56 69, antes del miércoles día 10 de Febrero de 1981.

_Hoy sábado día 7 a partir
de las 5 de la tarde

na u guración

del

PUB BAR	 TOMEU
Ada. Bélgica	 Cala d'Or

STOP
Barbacoa

LA PONDEROSA
- Carretera S'Ilorta - Felanitx

NOVIOS
Nueva ocasión para su banquete de bodas

Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de

nuestra Orquesta.

Locales con calefacción.
Banquetes, Comuniones,

Convenciones
CONSULTENOS: Tels.575602, 581994 y Aut. Grimalt, Tel. 581135-0248
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En Liotongo a la plaja d'En Catíaquesta
terra

LA MANIFESTACIO
Dissapte , passat va tenir lloc a

Ciutat una manifestació que tenia
com a objeaiu mostrar la protesta
contra el projecte d'urbanització de
Sa Dragonera, que no es més que
un fruit de la política duita els da-
rrers anys a la nostra terra.

La manifestació va comptar amb
una nombrosa assistència, unes 6.000
persones partiren de la Plaça Espa-
nya i arribaren a la Plaça Major,
en hi va haver un parrament a cà-
rrec d'un dels dirigents del G.O.B.
i despees una mica de festa.

La manifestació va transcórrer
amb una normalitat absoluta, do-
nant així, els manifestants, una gran
mostra de civisme. La policia no hi
era necessária, per:), malgrat tot, va
aparéixer en un parell d'ocasions
amb una actitud provocadora que
no hi venia a compte.

Els crits més unanims varen és-
ser el de «Dragonera lliure» i el de
«no volem cabrons, Dragonera pels
dragons». Davant el consell es va
demanar la dimissió del president
Alberti:

POLITICA
Com tal vegada sabreu, el Partit

Socialista de Mallorca no va aconse-
guir fer-se en cap/ escó al Congrés,
a les passades eleccions.
, Per això, el PSM, s'ha de servir
del diputat nacionaliste basc J. M.
Bandees, per posar una interpela-
ció al Govern central contra l'urba-
nització de Sa Dragonera, aprovada
darrerament pel ministeri d'Obres
Públiques.
, Ens pareix molt trist que un par-
tit de les Illes es vegi en la necessi-
tat de soLlicitar l'ajuda d'una força
política forastera perquè ens solu-
cioni els nostres problemes. Es ver-
taderament vergonyós, que els nOS-
tres, partits polítics, amb represen-
tació a les anneres, no siguin ca-
paços de dur a terme accions d'a-
quest tipus i fer-se ressò dels pro-
blemes d'un poble que demana una
participació directa i activa a l'ho-
ra de llaurar el seu futur; d'un po-
ble que ja está cansat de les solu-
cions per decret.

Creim que cal dir que el Consell,
amb els vots de la majoria centris-
ta, es va desentendre de l'assumpte.
Quan a les hores totes les forces
ecològiques i polítiques mallorqui-
nes de l'esquerra feien sentir la se-
va veu , de* protesta contra un pro-
jecte d'urbanització particularment
afrontat a la voluntat del nostre po-
bre.

PEDRADA
Si hem d'esperar a que plogui per-

que Ilevin Ia brutor del Rivetó, per
ventura haurà passat l'estiu i enca-
ra hi será. FONER.

Vagi aquesta mica d'escrit a tem-
perar les 'fúries d'En Ramon Ros-
selló, que s'expressa molt indignat,
en el «Felanitx» del passat dia 17
de gener, contra els meus dubtes
que la pronúncia «plaja» es doni
avui en el llenguatge espontani de
Mallorca, que el poeta Llorongo, o
Lorongo, Rosselló i els versos que
Bover li atribueix hagin existit i
contra la meya ignorancia sobre el
topònim Catí o Catins, que vaig tro-
bar en la seva forma llatina, «Cati-
nos», en un text del segle XII.

Com que no he d'abandonar les
meves incursions pel món de la His-
tòria ni per cap altra vi de co-
neixement, intentaré tranquilitzar
En Ramon Rosselló pel que fa a les
ignoràncies de que m'acusa amb
tanta duresa. Li deman calma, per
començar, tot i que veig que va molt
enutjat.

¿Será perquè té per avior seva
aquest Lorongo Rosselló que esmen-
ta En Bover? M'he de remetre a l'au-
toritat de Gabriel Llabrés i Quinta-
na, que, en la seva edició del Can-
çoner deis comtes d'Urgell, també
posa en dubte l'existència del tal
poeta. En Ramon Rosselló deu sa-
ber —perquè té un estudi sobre el
tema, i jo pens, al contrari del que
ell creu de mi, que quan s'afica en
temes històrics qualcuna en deu en-
devinar— que això dels Rosselló és
un capítol de la història geneaRTI-
ca dels mallorquins una mica em-
bullada; segurament perquè s'hi va
aficar En Bover, que també nomia
Rosselló i, a més, tenia pretensions
de noblesa. Llavors hi ha aquell afer
d'una Rosselló casada a can Olesa,
etc. Es un capital d'història i ge-
nealogia, repetesc, embullat, però
interessant. Un dia o l'altre em de-
dicaré a examinar-lo amb calma, si
es que En Ramon Rosselló no en
passa davant, que llavors li agrairem
les recerques i , segurament, li hau-
rem de discutir les interpretacions.
Perquè no vull dubtar que En Ra-
mon Rosselló sigui un bon lector de
manuscrits antics, i per això he de
creure que ha trobat Llorongos a
la documentació medieval mallor-
quina i un Son Llorongo a Bunyola,
que era dels Santacília. Però ha de
convenir amb mi que *és un nom ben
estrany, que no té un so gaire ma-
llorquí i que, essent un nom i no
un llinatge, sorpren que doni un to-
pònim amb «Son». (Ja sé *que n'hi
ha qualcon: Son Juan Jaume, Son
Pere Nofre, etc.; però no abunden).

Anem ara als Catins; no «Catí»:
almenys, al text llatí d'on jo el trec
—el Liber Maiorichinus— s'anome-
na en acusatiu plural: «Catinos». Bn
Ramon Rosselló el coneix en singn-
lar i personalitzat: Pla o Prat d'En

Per imane Vidal A leover

Catí. Já em va renyar, també molt
enfadat, En Miguel Barceló, perquè
m'havia decidit a confessar la me-
ya ignorancia sobre aquest punt, i
em deia que aquest topònim corres-
ponia al Pla de Sant Jordi. Dones
be, ja en sabem cosa: ara cal acta-
rir si es «En Catí» o si són «Catins»
i ja ho sabrem gairebé tot. No puc
fer res més que agrair la part d'in-
formació.

Pel que fa al mot «plaja» / «piala»,
que es fixi el meu abrandat contra-
dictor que jo no faig Inés que ex-
pressar uns dubtes i donar les raons
d'aquests dubtes. Sabem perfecta-
ment que la llengua antiga escrita
posseeix la paraula «piaga»; però hi
ha paraules que desapareixen de
Uds linguistic i quan tornen, si tor-
nen, es presenten com a barbaris-
mes: «lavar» i «lavador» són parau-
les qup trobam en els trobadors
mes antics; varen passar al català
—o eren també paraules catalanes
ja en el segle XII— en les formes
normalment palatallizades,
«llavador», formes que es troben en-
cara, o han viscut fins fa poc, a di-
versos punts del domini català; pe-
r?) dir «lavadora» a una máquina de
rentar avui es un castellanisme. Pel
que fa, dones, a «plaja» / «plaia»
puc aportar el fet que he viscr.q du-
rant molts d'anys a un racó de ba-
dia on hi havia tres voreres de mar
que s'anomenaven «S'Arenal de ses
Copinyes», «S'Arenal» sense més de-
terminatiu i «S'Arenal de ses Pedre-
tes», tot i que en aquest no hi havia
gens d'arena perquè era una plaja
de boca de torrent, tota de còdols
i pedrolines. Anant el temps, aquests
topònims es varen transformar en
«Sa Plaia de ses Copinyes» i «Sa
Plaia» i del de eses Pedretes», ja no
se'n va dir res perquè en feren un
port, fantasiosament anomenat «el
Puerto del Cocodrilio», i que Déu
ens perdon a tots! Item mes: en
aquesta mateixa badia, tirant cap a
Mestral, hi havia una llarga faixa
d'arena amb molla abundor d'unes
liliácies que nosaltres anomenàvem
«assussenes», i tota la gent de la con-
trada coneixia aquel] arenal pel nom
de «Plaia de ses Assussenes». I no
eren ciutadans, els qui deien «plaia»:
eren gent de la part forana. Igual
puc dir per «La Plaiola» del Port de
Pollença. O sigui que per una ban-
da li oferesc dos topònims vells —al-
menys tan vells com jo— amb la

pronúncia «piala» i d'altra banda li
faig veure que «plaia», en altres dos
topemims, es mot d'introducció re-
cent —tant, que l'he vista aparèi-
xer— com a substitutiu d'«arenal».
I que m'entengui: no es que jo de-
fensi la forma «plaia», contra «pla-
ja»; però «amicus Plato, etc.», i no
dic més que alió sent i advertesc
per si guaica se'n vol servir, per?) ,

no perquè s'hi enfadin.
P.S. El professor Moreu-Rey m'ha

fet arribar un escrit d'En Cosme
Aguiló, que es publicará al butlleti
de la Societat d'Onomàstica i on es
responen una partida de dubtes dels
que jo plantejava en el meu article
del 10 de gener.
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4-uni a
ÁLJTOMOVILE
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX

Ocasiones
Coches de particular totalmen-

te revisados.
Extenso surtido de marcas, mo-

delos y precios.
Esta semana puede escoger, en-

tre otros, de los siguientes mo-
delos:

Turismos
Seat 127 Esp. 3p. PM-M
Renault R-51TL1PM-E
Seat 131 PM-H
Renault R 12 S PM-D
Seat 128 PM-L
Renault R-6 PM-E
Citroen GS PM-G
Seat 127 PM-J
Seat 600 (varios)
Seat 850 (varios)
Seat 127 2 y 3p. (varios)

Furgonetas
Ebro F-108 PM-B

Motocicletas
Lambretta 150 PM-S

Si quiere vender su 'vehículo
directamente, sírvase de nuestra
exposición.

Facilidades de pago hasta 3 años

U. 6. T. FELANITX
Se convoca a todos los afiliados a la Asamblea General ex-

traordinaria, que se celebrará mañana, a las 10'30 de la mariana,
en el local de la unión local, calle Mayor, 27.

Felanitx, a ,7 de febrero de 1981.
El Secretario de Prensa y Propaganda.

SUPERMANSAS
OFERTA ESPECIAL FEBRERO

Colón 5 Kilos: 479 ptas.
Coñac Torres 5 años: 273 ptas.

Precios más tajos en:

Pescado Cap Roig: 140 pts. 2. a semana
Salmonetes: 165

Recuerde que servimos a domicilio 	 Tel. 581618




