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1EXCLUSIDA DE

Arbitraje a cargo del Sr. Santan-
dr,eu, magnífica labor la suya. Ense-
hó tarjetas merecidamente a Vale-
ro, Diego, Pol, Anselmo, X. Riera y
Peregrín.

En «Can Fetis», los seguidores fe-
lanitxers, bastante numerosos, cele-
braron el gol del Felanitx, pero al
final salieron decepcionados, culpan-
de la derrota a la dirección técnica
dl club.

GOLES.—(1-0) Min. 40. Disparo
fuerte de Bauzá desde lejos muy
desviado del marco. Toca con la
bota Mena y el balón cambia su tra-
yectoria, pero a pesar del toque de
Cerezuela, se cuela mansamente en
las redes. (1-1) Min. 48. Gran galo-
pada de Roselló que finalmente de
chut muy cruzado cuela el balón en
el sitio justo. (2-1) Min. 65. Falta
què saca rápidamente Bauza, mien-
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Al saló de la Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra», En Francesc Blasco Que-
rol, agent d'Extensió Agraria, En
Francesc Piza i En Mateu Merca-
dal, dins la taula rodona «Cultiu
en comú i agricultura de grup» ens
contaren així com funciona la S.A.T.
«Es Turó», fent-ne una història
breu.

Degut a l'èxit i els avantatges
que hi ha, aquest any es formaran
a Campos tres grups nous. Avantat-
ges que enumerarem: no se pa-
guen drets reials, possibilitats de
rebre subvencions, exents de tràfic
d'empresa, possibilitat de dies lliu-
res (acaben el dissabte a migdia),
vacances, dtc. Un d'ells va estar
malalt durant trenta-cinc dies i tot
va marxar igual.

La S.A.T. (Societat Agraria de
Transformació) «Es Turó» es una
explotació de terres en comú. Con-
cretament tenen una vaqueria amb
114 vaques i 60 vedelles. En quan a
rendes manifestaren que fan, més
o manco, igual de doblers i que lo
que puja molt és la part social.

Abans de juntar els quatre horts
tots es trobaven amb una deficien-
cia en quan a maquinaria, però una
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tras los blancos estaban enzarzados
en una discusión bizantina, X. Rie-
ra —muy suelto— cruza el balón a
la red. (3-1) Min. 76. Contragolpe
«vinatero» con Bauza de protago-
nista. Manda el balón hacia X. Rie-
ra, rechaza mal García y el mismo
X. Riera marca de disparo raso
junto al poste.

LA PRIMERA PARTE BIEN
El Felanitx jugó una buena pri-

mera parte, fue incluso superior al
cuadro local. Si bien Monterde y
Bauza andaban bastante libres, co-
lando balones por la derecha, y su-
bían por esta zona Valero y Ansel-
mo en ayuda de X. Riera, todo solía
abortarse con facilidad por las ban-
das o la línea de fondo. Sólo en
una ocasión X. Riera se plantó ante
Cerezuela y su chut salió muy alto.
Por contra Tauler era el creador
del Felanitx, bien secundado por los
demás, facilitando peligrosos contra-
golpes que ponían en evidencia la
frágil retaguardia «vinatera». Pere-
grín estrelló desde cerca un balón
en el palo; Diego por dos veces re-
mató con poca inspiración, a pesar
de que por velocidad ganó muchas
veces la acción a los defensores;
Luis tampoco acertó y J. Tauler

A la revista «Randa» número 10, el bon amic Miguel Pons exhuma un
g,losat sobre un naufragi de l'any 1878 del que n'és autor el felanitxer
Joan Obrador Riera (a) Xamerrí, nascut a Sa Cavea de Ca's Concos l'any
1347. Aquest glosat s'intitula «RUSTICA RELACIÓ d'en Mata-Saupas en
Obledell, del naufragi ocurrid el dia 5 de Febré d'el ariy 1878, d'un gran
vapor inglés junt á nas fortí de Sa Punta del terma de Santanyí».

En Miguel Pons ens dóna a aquest treball, a més de la transcripció
íntegra d'aquest glosat, una nota biogràfica de l'autor força interessant.
Joan Obrador Riera era nebot del famós Metge Xamerrí —que primer'
fon caril i després metge de capçalera de la reina Isabel II— i germà de
D. Cosme Obrador Riera, que arriba a canonge beneficiat reial de la Cate-
dral de Valencia. Ell després de passar , per algunes institucions d'ense-
nyament de l'illa, ingresa a l'Escuela General de Caballería de Valladolid,
on cursa la carrera militar alternant «els estudis, que sufraga el  germà
canonge, amb el joc i el fumar a balquena».

El 1870 ingresa a l'exercit carlí de Catalunya on resta poc menys d'un
any. A les ordes de Tristany havia estat als fets d'armes de Bancal i
Sanaüja. Havia estat present a les revoltes canines i presoner dels car-
uns passa a França i a principis del 1876 deixà definitivament la milicia.
Sembla que el rei Alfons XII li suplica encara que arias a la guerra de
Cuba amb el grau de tinent coronel, però ell no accepta.

Un cop casat amb Coloma Estelrich i Vila de S'Alqueria Blanca i
lliure dels quefers militars s'instala a Felanitx, al carrer del Call número
3, (la Caixa Rural), edifici bastit pel seu onde el Metge Xamerrí. Fou
jutge suplent de Felanitx i tal volta regidor i es dedica amb gran curolla
a l'agricultura científica. Funda la «Cámara Agraria», escrigué sobre l'apli-
cació dels fertilitzants químics, organitza i participa a exposicions agrii
coles i fou membre de l'«Asociación de Agricultura de España». Escrigué
una obra sobre nisprers i pomeres i es dedica a la viticultura.

Sempre fidel a l'ideari caril fou secretari de la junta local «jaimista»
i colaborador del setmanari «La Tradición» així com també de «El Fela-
nigense».

El seu quefer literari abasta cinc obres de teatre de les que sols en
coneixem dues «Els tres reis» i «Sa sogra i sa nora». Dins l'espectre
històric escrigué sobre el llinatge Obrador i començá. una «História de
Felanitx». En vers es coneixen «A nels nostres benefactors», «Los tradicio-
nalistas españoles» i «Las tres hermanas». Dels seus glosats s'han recollit
«El ca galliner» i el del naufragi esmentat, del qual, i per acabar aquesta
breu referencia, d'un felânitxer inquiet, en transcrivim unes estrofes.

Una hora eya via que estava
	

Y cuant voltava es Caló
com te dit si no vaix mal,	 vaix veure sensa mira,
cuant un renou infernal

	
que era un barco que á pegá

sent per dins mar que passava.	 enava com un falcó.
En vista de tan mala seria

¡Estorat! me pos alerta 	 vaix fér un poc de returada,
per fogir en so peix y caña,	 y entre tant pegá morrada
y al punt veix una montaria

	 tomant mil quintas de peña.
cap a mi carrera auberta. 	 Tant gran renou sa sentí
Y sensa que es sús me das	 que finí el mon pareixia,
li estrenc cap á nes Dolços, 	 jo alenar no -poria
perdut sa forsa y polsos;	 ni des susto tornar en mí.
i cualque peix des cabás. 	 Gregal

-enemis-nn••••n••••••••rar 	AMI/

lanzó con picardía una falta que
pasó rozando el madero por milí-
metros... En definitiva, que por
ocasiones el Felanitx nunca debió
retirarse a los vestuarios a refres-
carse con un marcador en contra.
Pero la desgracia se cebó en el cua-
dro blanco cuando Mena desvió el
balón a red que significaría el, pri-
mer gol. Mala suerte. Porque Mut
sin hacer nada del otro jueves
había hecho pasar inadvertido a

I X. Riera. ¡El chico le tiene comida

I la moral al ariete!

OVON.:a  

vegada aplegats, en tingueren massa.
Abans, entre tots, munyien setze
hores diaries, mentre que ara es
redueix a quatre hores. També ca-
da un té la seva feina.

Per organitzar tot això contaren
amb la collaboració de Ramon Ala-
bern, Jaume Galmés i Extensió
Agraria.

Al final de la taula, respongueren
a innombrables preguntes que les
feren els assistents.

Resumint, una xerrada molt pro-
fitosa per tot aquell que té una mi-
ca d'interès per saber que se poden
fer coses per millorar la vida pa-
gesa.

Dimarts que ve, Mn. Pere Xame-
na Fiol, Cronista oficial de Felanitx,
paliara de «L'Agricultura a Felanitx
a finals de segle passat i principis
de l'actual» amb tot lo que hi cap:
filoxera, exportació de vi, construc-
ció del Celler Cooperatiu, treball de
l'Estació Enológica, etc. No fa falta
dir que serà prou interessant. Té
anunciada la seva assistència el Di-
rector General de la Conselleria
d'Agricultura, Sr. Alemany.

Tomeu Rosselló

Confêrenries Je la C -imillEa ifgrària Canó d'En Massana

HUNDIMIENTO
En la segunda parte Julve tras-

tocó líneas. Buscando la igualada,
naturalmente. Pero se olvidó de
X. Riera, al que sólo se marcaba
por zonas. Si Monterde con sus
años de iba apagando, Bauza era el
jugador que sobaba todos los balo-
nes de los locales, lanzando al aqui-
po a la victoria. Apenas comenzada
esta segunda mitad X. Riera alarmó
a los felanitxers cuando en solitario
ganó la acción a la defensa y supe";

(Pasa a la página 4)
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Assalacifi da Pares d'Alumnas

1

Irztitut	 Paêvill2rat «Vergo de Sant Salvador»

FELANITX

Convocatoria para la elección de representantes de los padres
de alumnos en el Consejo de Dirección y en la Junta Económica
del Instituto.

La Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Insti-
tuto de Bachillerato «Virgen de San Salvador» de Felanitx, en la
reunión celebrada el día 4 de febrero de 1981, de acuerdo con el
Real Decreto 2762/1980 del día 4 de Diciembre de 1980, que regula
el procedimiento de constitución de los órganos colegiados de
gobierno en los centros públicos de enseñanza, decidió convocar
elecciones para designar a los representantes de los padres de los
alumnos en el Consejo de Dirección y la Junta Económica del
Centro.

Las votaciones tendrán lugar en el Salón de Actos del Insti-
tuto, ante la Mesa constituida al efecto ,e1 día 27 de febrero de
1981, de las 19 a las 22 horas.

La Directiva quiere hacer notar que son electores todos los
padres o tutores legales de los alumnos y elegibles los padres o
tutores qu e manifiesten oficialmente con ami rioridad su dispbni-
bilidad para asumir la correspondiente representación.

De acuerdo con la normativa que regirá en las presentes elec-
ciones, queda expuesto en el tablón de anuncios del Instituto el
censo de los padres o tutores de los alumnos matriculados en el
presente curso.

Felanitx, a 5 de febrero de 1981
El Secretario,

Antonio Xamena Artigues
V.. B..
El Presidente
Miguel Riera Nadal

SANTORAL

D. 15: S. Faustino
I,. 16: S. Onésimo
M. 17: S. Rómulo
M. 18: Sta. Bernadetta
J. 19: S. Gabino
V. 20: S. Eleuterio
S. 21: S. Pedro Damiani

LUNA

L. Llena el 18

COMUNICACIONES

AUTOCARES

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

Palma - Felanitx:	 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.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Julián Munar.

Lunes:	 Miguel -Nadal.
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves: Franciscó Pifia.
Viernes: Julián Munar.

Panadería:

A. Mestre - Mayor, 26
Comestibles:

J. Vadell - Convento, 106
J. Miró - Mayor, 10

Energía Solar
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Construcciones

masco MONSERRAT
C. Arnesto Mestre 48 - Tel. 581409

Presupuestos, realiendosf etc...

Solar Power Miguel Andreu
Calle Mar, 90	 TEI. 580325

FELANITX

Placas solares
Agua caliente
Calefacción

Consulte sus posibilidades

Distribuidor para esta zona

Corporation
Filial de EXXON Enterprises, Inc.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimeslre: 2;-)5 pesetas.

Lo Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

EDICTO
Ignorándose el paradero de los

mozos FELIX DEL RIO BAUTIS-
TA, hijo de Félix y de María, natu-
ral de ésta nacido el Lo de Enero
de 1962, y JOSE MARTINEZ MU-
ÑOZ, hijo de Francisco y Julia An-
tonia, natural de ésta nacido el 20
de Agosto de 1962 naturales de este
término comprendidos en el alista-
miento para el reemplazo del ario
1981, se advierte a los mismos, a
sus padres, tutores, parientes o
personas de quienes dependan, que
por el presente edicto se les cita
para que comparezcan en esta Casa
Consistorial personalmente o por
legitimo representante, a las diez
horas del día 8 de Marzo actual a
exponer lo que les convenga en el

acto de la clasificación de mozos

que tendrá lugar en dicho día y

hora.
Se advierte que la falta de com-

parecencia o de representación a

dicho acto les ocasionara los per-

juicios que se señalan en el capi-

tulo VIII del Reglamento de la Ley

General del Servicio Militar.

Felanitx, a 5 de Febrero de 1981.

El Presidente de la

Junta Municipal de Reclutamiento,

Pedro Mes quida Obrador.
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Busca tra'rig
Señora buena presencia. hablando
Inglés y Francés, busca trabajo
como recepcionista o en boutique.
Escribir a Sra. Quiroga, Ronda

('ruc. Baleares, 11 Porto-Colom.

VENDO EDIFICIO BAR KANSAS.
Libre inquilinos. Facilidades pago
Informes: Tel. 278272 o 410606.

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

VIAJES BARCELO, informa de un
viaje a Menorca del 21 al 24 de
abril. Precio por persona 8000 pts.
Informes e inscripciones:
G. Barceló - Mar, 22 - Tel. 581679
Felanitx



La bandera, remit..
Per R. Rosselló

(Continuació)

Quan el rei conquistà Granada ais moros es feren per tots els seus
regnes grans festes i demostracions d'alegria. Aquí a Mallorca, dia 23 de
gener del 1492 es neunia el Gran i General Consell per tractar sobre les
despeses que s'havien de fer en processons, ves tits i altres coses. Es de-
termina que Joan Benasser, un dels jurats treuria l'estendard: «E lo ;nag-
nifich mossèn Johan Bennasser sia tingut traure lo stendart axi com se
pertany e honorosament e magnifica a laor dc Déu e a servey del Rey
nostre senyor e honor del Regne»; acaba l'acta dient que (tit jurat gab
molta jocunditat e alegria e honor del Rey nostre senyor e del Regna ac-
cepta e offeri err traure dit stendart». (AGC 14 f. 89)

Sobre la festa de l'estendard ja he dit més amunt que en temps del
rei Pere el Cerimoniós es feren uns canvis, el principal dels quals era que
l'estendard seria portat per un dels mateixos jura's i que a la processó
s'hi afegirien els cavallers amb els seus cavalls armats. L'any 1374 un tra-
giner rebia 4 lliures i 10 sous «són per XVIII somades de carrig que. ha
aportades per raó de la sollempnitat de Sant Silvestre e de Sancta Colo-
ma en lo qual jorn se fa gran soltempnitat portant per la Ciutat l'estan-
dart reyal en mambria com lo dit jorn la Ciutat e Regna de Maltorques
fo tolt a mans de pegans». (ADM •GF 2 f. 85) Crec que el fet que alguns
documents anomenin l'estendard amb el qualificatiu de «reial» era degut
per diferencia-lo del propi dels jurats de Ciutat (quarterat).

Un document del 1416 explica com cada any se celebrava a Ciutat la
festa de l'estendard amb el senyal d'Aragó, per commemorar la conquista
de l'illa; per la festa d'aquest any eren convidats els sastres de les viles
ague no sien conversos» per acompanyar la bandera, la qual era portada
pel jurat més jove de Ciutat. (EU 3 f. 139)

Aquest temps els jurats de Ciutat continuaven anomenant-se jurats de
wMallorques» o del Regne. L'any 1401 de manament del governador es pu-
blicava a les viles una orde «que tot horn solemnitzas e fes festa de Sancta
Prexedis com lo senyor Rey, per esguard de dita sancta, hagués manat
que la dita festa fos colta, manant-ho als jurats de Ma'torques». (RP 3.493
f. 78v)

Jo he dit que el governador en les seves sortides a la part forana ana-
va acompanyat de la bandera reial. Altre tant feia el procurador reial:
l'any 1424 Berenguer Riudemenya, draper, era pagat de les feines en «fer
un drap vert sobratzemble que feu ab senyal reyal e del mi dit procura-
dor reval per tant que servis anant fer les vendes dels delmes del senyor
Rey». IZI" 3.516 f. 80)

El 1479 el procurador reial pagava 18 sous i 6 diners a dos homes
que havien descarregat del balaner de Joan Gomis 65 costals de seu «los
goals me són stats tremeses ensemps ab una bandera reyal per lo mag-
nifich mossèn Berenguer Mercader batle general del Regne de València».
(RP 3.620 f. 77)

El 1410 el procurador reial pagava 5 lliures, 10 sous i 10 diners al pro-
curador fiscal per les feines «anant per la ciquia de Canet ab los mestres
foster e picaperes e altres prohermens per senyar de senyal reyal los polls
e altres arbres plantats en la cequia de Canet e margens d'aquella perquè
en temps de lluna fossen tallats». (RP 3.504 s.f.)

El 1453, per manament del lloctinent general del Regne, el procurador
reial pagava 6 sous al pintor Rafel Móger «per pintar tres senyals reals
que serviran per posar a casa del dit procurador real en la execució que's
feya a instancia dels comissaris del senyor Rey». (RP 3.546 f. 83)

En 1459 el procurador reial donava 6 sous a Pau Tarongi, llibreter,
per fer un llibre, en forma menor, titulat «Llibre de obligacions» i fer
«senyals reals en lo dit libre». (Dades f. 82)

He vist diversos pagaments del procurador reial referents a la com-
pra de tela vermella i groga per posar al castell de l'Almudaina «on se té
Reial Audiência».

Sobre draps reials per la Reial audiencia, vegeu aquesta carta del rei
Marti, germà i successor del rei Joan I, adregada al Procurador Reial:

«En Marti etc. Al feel nostre en Mather' de Loscos, procurador reyal
del Regne de Maltorques, salut e gracia.

A suplicació del noble e emata mossèn Roger de Montcada, governa-
dor del dit Regne, expressament vos dehim e manam qued drap, lo qual
fou fet per servir de la audiència de nostre car frare lo senyor rey en

' Johan, que Deus haja, en temps que ell fou en aqueix Regne, lo qual drap
es huy en vostre poder, donets e liurets al dit governador, tota hora que
per ell vos sera demanat per servir a la sua audiencia.

E ace) per res no mudets com nós de certa sciència vullam que axis
jaça. Dada en València a VI dies de desembre en any de la nativitat de
nostre [Senyor] M.CCCC.II». (ACA reg. 2265 b. 191)

El 1463 el pintor Me•ger rebia 2 sous i 8 diners «per quatre senyals
revals que li fiu fer los goals foren mesos en lo alberch d'en Johan Ramon
e d'en Galceran Dezmas». (RP 3.568 f. 88v)

El 1478 dit pintor Mèger cobrava 3 sous i 4 diners «per sinch senvals
reals de paper los goals foren mesos, ço és III en la plassa de Cort e dos
senyals en la Lotge» tal com havia manat el rei, en els edictes manant
que ningú gcsàs moure brogues ni envestiments. (RP 3.599 f. 80v)

El 1491 el pintor Rafel Mèger rebia 6 sous per 12 senyals reials que
foren pcsats en el carrer dels Armadans i del Mercat, de manament del
lloctinent general, «per senyalar els limits de llur arrest». (RP 3.640 f. 78v).

Als castells de l'illa onejava la bandera barrada. El 1462 el procura-
dor reial pagava 7 lliures i 2 sous a Pere Torrent «a ell pertanyents per
compra de XXII canes de canamas de color groch e vermell a rahó de
V sous la cana, per fer dues banderes grans reyals a ops e per servey del
castell reyal de Beliver». (RP 3.565 f. 19v)

Anys abans, el 1448, s'havien donades 5 lliures al pintor Joan Mareol
«per preu de un panó reyal ab barres grogues e vermelles de canamas a
ops e servey del castell reyal de Bellver, de la illa de Mallorques, ahon
era molt necessario. (RP 3.535 f. 76)

L'any 1405 feren un arquibanc nou, de 5 pams de llargària, per la
capella del castell de Pollença; entre les despeses hi hagué un sou i 6
diners donats al pintor Joan File11 «per 3 senyals reyals que fiu fer en lo
dit arquibanquet, dos davant e I dalt». (RP 3.497 s.f.)

El sepulcre del rei En Jaume II, enterrat a la Seu de Mallorca, estava
ccbert per les armes reials. El 1327 Berenguer Roig, prevere i obrer de la
Seu, rebia 7 Mures i 12 sous per un drap amb senyals reials «per cobrir
el moniment del rey en Jacme de bona memòria». (RP 3.041 f. 49v) Tres
anys després eren comprades a Francesc Bruguera, draper, 5 canes i 5
pams i mig de «cordellat vermell e blanch a ops de fer drap reyal» per
dita tomba, i altres despeses que costà dit cordellat blanc «de tenyir en
groch».

El 1401 Vidal Casesnoves, sastre, rebia una lliura i 15 sous per adobar
el drap reial que estava sobre dita tomba «lo qual drap era esquinsat en
alguns lochs perque li covench girar les barres del mig qui eren esquin-
sades e mudar aquelles en les faldes devall». (RP 3.493 f. 82)

El 1425 el procurador reial pagava 12 lliures i 5 sous despeses «en
construcció de una cuberta de drap de lana de la terra ab que fern barres
reyals grogues e vermelles per cobrir la tomba de ferre dins la qual en
una caxa de fusta és lo cors del alt en Jacme, Rey de Mallorques, de
recordable memòria, la qual tomba és construida devant l'altar maior de
la Seu de Mallorques». (RP 3.517 s.f.)

El 1447 el pintor Joan Mareol rebia 4 lliures i un sou «per reparar
un drap barrat de barres vermelles e grogues qui esta sobre una tomba
del rey en Jacme de bona memória». (RP 3.531 f. 86v)

Sege!! de Pere el Cerinumks (1337) i sew!! de .1(tome III (le Mallorca

(1312). Corn es pot veure hor lenia imporlancia el nombre de barrm Peseta de
defensa del rei Pere notnés en repiesenta tres, i el del rei Janine (padre: darreta-

meld dit que les tres barres eren pròpies de Mallama...

El 1479 Joan Andreu, prevere i beneficiat de la Seu, rebia 7 sous,
«despeses en fer girar e envesar lo drap de les armes reyals lo qual sta,
sobre la tomba del alt en Jacme rey d'Aragó de immortal memória
qual jau (levant lo altar maior de la Seu de Maltorques, com sago& molt
tacat e brut de cera e descosit en moltes parts». (RP 3.599 f. 84v)

Les barres eren tan usuals a Mallorca que fins i tot el botxí, aleshores :

anomenat morrodevaques, anava vestit amb gonella, calces i barret, de'
color groc i vermell. El 1458 el procurador reial donava 4 lliures a Lluís
Prats, draper, ge són per tres canes de drap vermeil e groch les goals
ha venudes per fer una roba, calces e baret al morodevachas». (RP 3.557'
f. 81) El 1470 el draper Francesc Prats rebia 4 lliures i 3 sous per.3 canes
i un pam de drap vermell i groc que li compraren «per vestir en Pardal
morrodevaques del Regne de Mallorques». (RP 3.573 f. 85) El 1477 el draper
Gabriel Segura rebia el preu de 3 canes de drap vermell i groc per fer

*una capa, caputxó i gonella a Andreu, esclau que han comprat a Andreu
Danús de Santanyí, per fer de morrodevaques. (RP 3.596 f. 75v)

Sovint trobarn referències a cartes reials (1474) «ab son segell pen-
dent ab vetes vermelles e grogues guarnida».

Quan mcrien els reis, a la Seu i al palau reial de l'Almudaina se cele-
braven exequies i funerals. El 1458 amb motiu del funeral del rei Alfons,
el procurador reial anotava: «Item pagui a mestre Rafel Merger, pintor,
per pintar los dits CL ciris ço és cascun II senyals reals e fer los negres
a raó de VI diners per ciri. Item li pagui per XXIIII senyals reals grans
de tots sos Regnes qui foren mesos sobre la dita tomba e capel a raó de
I sou VI diners per senval». (RP 3.556 f. 84)

Altra volta amb motiu de la mort del seu successor el rei Joan II,
l'any 1479 feren fetes, entre altres, aquestes despeses: al pintor Rafel
Mèger, per 3G0 senyals reials d'armes d'Aragó, a raó de 3 diners cada un,
per posar-ne dos a cada un de 150 ciris. Més per 12 senyals reials d'Aragó
«e de sos Regnes», posats sobre el capell ardent i tomba, a raó de 4 sous,
Més 16 senyals reiaM posats al tovalló. Més 30 senyals reials posats als

(Passa a !a pagina.
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— Es totalment fals que el Ministeri de Cultura vulgui de-
clarar «Monuments Histórico-Artísticos» als clots que hi ha pels

•carrers d'Es Port.
— Si a les Escotes de Mallorca s'ha d'ensenyar «La Lengua

de las Baleares», es lògic pensar que a Andalusia s'ha d'ensenyar
«La Lengua de Andalucía», a Extremadura «La Lengua de Extre-
madura», a...

— Als cines de Ciutat fan dues classes de pellicules: Bones
i dolentes. Als cines de Felanitx només en fan d'una classe.
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A la hora da reparar o cambiar su televisor, visite

Electrónica SOLBIN C. B.
TV blanco y negro

TV color

Equipos HIFI

Energía Nar

C. Costa y Llobera, 6
(Junto Pza. Palmeras]

Casettes

Autoradios

Antenas individuales

Antenas colectivas

Tel. 580995
FELANITX (Baleares]
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
Les noves tarifes de recollida de
fems

Les noves tarifes pel servei de
recollida de ferns, que foren apro-
vades a la sessió plenaria del Con-
sistori de dia 2 del present mes de
febrer, són les següents:

Domicilis particulars a Felanitx:
1.500 ptes. anuals.

Domicilis particulars als nuclis
menors de població: 900 ptes. anuals
(recollida en dies alterns).

Hotels platja temporada: 460 ptes.
per plaça.

Hotels i pensions de tot l'any:
700 ptes. per plaça.

Cinematógrafs, bancs i bars amb
grill: 6.500 ptes. anuals.

Cafés, bars sense grill i tallers
mitjans: 3.500 ptes. anuals.

Perruqueries i petits obradors:
1.500 ptes.

Indústries de matança: 9.500 ptes.
anuals.

Indústries d'encurtits: 17.500 ptes.
anuals.

La pluja
Després de molts de' dies de se-

quedat i d'una tardor i principi
d'hivern poc plujosos, la necessitat
d'aigua es feia ja molt palesa. Els
sembrats a penes han crescut i els
ajups i cisternes resten quasi buits.

Sortosament dimarts passat, dia
de Santa Escolàstica, es va produir
la pluja. Una brusca no molt forta
però prou aprofitable, comen:* el
capvespre i es mantingué gaitebé
tota la nit.

Di 11 a 1:t in s'havipa
collits 13 1itr0-z i el dim
caigurren 1'3 1.4 nit 1 >iqiws torni
ploure un poe; el dive !res demati
havien caiguts 2`8 tilos per metre
,quadrat.
L Enguany, mes que mai, podem
recitar aquelles estrofes dels goigs
a Santa Escolàstica (que té altar
dedicat al santuari de Consolació
de Santanyí) i qa,e foren ocrits
pel sempre recordat Bernat Vidal i
Tomas: «Té Escolàstica la clau I
de les fontanes del cel...».

AUI7.S !a Ter:ida Edad. Extensión
cultural en Fqirnitx

Dimarts dia 17, a les 6 de l'hora-
baixa, a l'ul-logar del Pensionista»,
conferencia a càrrec del Dr. Gui-
llem Rosselló Bordoy. Parlarà da-
munt el tema «Mallorca Musulma-
na».

Sopar de companyonia .a Son Negre
Dimecres passat, tots els que

havíem pres part en l'organització
i el muntatge de les carrosses de
les beneïdes de Sant Antoni, ens
reunirem en un sopar de compa-
nyonia, al voltant d'un petit fogue-
1.6 al pati de l'escola. Una altra
volta férem torrada de horn,
farrais, llengonisses i coní, i vi a
voler fins que ens feu fugir el fret.

Un cop que haguerem donat comp-
te de la torrada, sortiren les dones
amb palanganes d'enseimades, oreia-
nes amb mel, braços de gitano i
engronsos ben ensucrats, tot ben
regat de champany i mistela.

Hi hagué humor i alegria a bal-
quena.

Visita d'estudis
Dijous passat, un grup d'alumnes

de 5è curs del collegi de St. Alfons,
acompanyats pel P. Jaume Duran i
Sor Apoll•bnia Prohens, visitar n la
fabrica de materials per a la cons-
trucció «Francisco Grimalt, S. A.»,
a la vora del Collet.

Al llarg de les dues hores que
dura la visita a les diferents sec-
cions de la fabrica, els alumnes,
molts d'ells força interessants, re-
beren explicacions de D. Joan Gri-
malt, qui els detalla el procés de
fabricació dels distints productes
així com el funcionament de les
maquinàries.

Al final la firma «Francisco Gri-
malt, S. A.» obsequia als visitants
amb unes 11.-polies i altres detalls.

Curs Studia
El proper dijous dia 19, a les 9'30

del vespre, a la sala d'actes del
collegi de St. Alfons, es donara la
lliçó corresponent del Curs Studia.

Es convida a tots els interessats.

Hoger del Pensio ri;ta
CAMPEONATOS DE AJEDREZ

BILLAR Y DOMINO
Se informa que el próximo día

17, se iniciarán los campeonatos
nacionales de ajedrez, billar y do-
minó para la fercera edad, en su
fase local.

Los interesados podrán inscribir
su participación hasta el mismo
día 17.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo mensual que patro-

cina «La Caixa», celebrado el pasa-

Los errores...
4Vzene de la pagina 1,

ró a Cerezuela; el remate final de
Mas lo salvó García bajo los palos
milagrosamente... Pero una galopa-
da de Roselló devolvía la esperanza
de un resultado positivo. Mas Julve
siguió en sus trece. Y Bauza. y
X. Riera, sería el támdem que hun-
diría la moral de los merengues,
que pudieron recibir todavía más
goles, y si no, fue porque los rema-
tes de cabeza de Mas salieron des-
viados del marco.

Sólo un Yemate de Luis, que lan-
zó un balón a las redes por fuera
y una jugada de Batle sin conse-
cuencias, claro, daría de sí nuestro
equipo.

Ultimos minutos de presión fela-
nitxera, falso dominio, con un Bi-
nissalem a verlas venir, esperando
todavía —a la contra— incremen-
tar su cuenta goleadora... Resu-
miendo, derrota merecida, sin que
se pueda culpar de ella a los juga-
dores, que a pesar de sus inocentes
despistes ., dieron mucho más de sí
de lo que cabía esperar. Tal vez las
causas de la derrota se las deba
apuntar el responsable técnico del
Felanitx.

Y de nuevo el equipo está en una
situación crítica, porque perder al-
gún partido en casa podría signifi-
car caer en la oscura sima de los
puestos de descenso... ¡Y mañana,
agárrense ustedes, nos visita el Mar-
garitense!

MAIKEL

do mes de enero, fue agraciado el
socio n.o 1.460. D. Bartolome Arti-
gues Febrer, calle Pelat, 13.

AQUESTA
TERRA

PLE... FINS' A DALT
A la sessió plenaria celebrada a

l'Ajuntament dia 2 de febrer, es va
decidir el canvi de nom d'una serie
de carrers .que a partir d'ara seran
retolats en català. Els noms de José
Antonio, General Mola i Calvo So-
telo se n'aniran a fer vaumes
aquests carrers recobraran el seu
nom antic que tanmateix mai no ha
estat oblidat per la gent.

En aquesta sessió no es va parlar
per res de la Plaza Franco. Com
que això pot provocar la perplexi-
tat d'alguns dels nostres lectors,
voldríem des d'aquí tranquilitzar-
los, ja que sabem de bona tinta
que això es deu a que la U.C.D.
local no ha trobat convenient afron-
tar la supressió del nom de Franco
en uns moments tan delicats per el
seu partit.

En efecte, si del congrès d'U.C.D.
sortien victoriosos els «crítics» -(que
són els dretans), la supressió en
aquests moments de la Plaza Fran-
co podría ser causa d'una estirada
d'orelles als homes de la U.C.D. lo-
cal. No oblidem que ells, són sim-
plement d'U.C.D. o sigui, del partit
que comanda, i no entenen gaire ,

d'ideologies ni d'aquesta divisió que
enfronta «crítics» i «oficials».

Els regidors de l'oposició varen
entendre torn 'era de crítica la si-
tuació i donant mostres de com-
prensió i caritat cristiana es van
abstenir en tot moment de fer men-
ció a la Plaza Franco. Per altra ban-
da, com que no es resignen a que
perduri aquest nom, tenen Pensat
fer una novena a Santa Rita per-
que no guanyin els «crítics». Ens
han dit que aquesta iniciativa, que
va sortir del regidor de C.D., va ser
acollida amb entusiasme pels co-
munistes i els independents.

PORTO Co \
El Consell ha declarat Portocolom

com a reserva piscícola, es a dir,
que a partir d'ara no s'hi podrà
pescar, i se limitara la velocitat de
les embarcacions dintre del port.

Aquesta mesura té com objectiu,
potenciar les espècies de peixos que
ja estan a punt d'estinguir-se per
tot arreu del nostre contaminat
Mediterrani.

Ens pareix encertada aquesta ini-
ciativa. Però ens pareix contradic-
tori que es deixi fer un port espor-
tiu, que no afavoreix gens a la flora
i fauna marítima, i després es de-
clari reserva piscícola un mateix
port, (?). Confiem que les contra-
diccions no continúin, i no s'auto-
ritzi mai la segona part del port
esportiu.

PEDRADA
Els qui nos governen es preocu-

pen tant per les nostres coses, que
el senyor Pérez Llorca no va saber
que es deia alió del que Alberti es
president. Idõ!

FONER
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Junta d'Obres del Convent

Carta ()llena
Es reconfortant en aquests temps que vivim, veure l'actitud decidida

i generosa del noble de Felanitx, unit en els seus diferents estaments.
socials, per ajudar a l'església del Convent.

En pocs dies s'ha coberta i s'ha superada la suscripció de títols amor-
titzables per finançar entre tots el deute contret per les obres de restau-
ració i conservació del temple de St. Agustí.

Una hermosa lliçó d'amor al vell patrimoni que ens deixa la fe i la
pietat dels nostres avantpassats. Una lliçó del valor que comporta la unió
dels cristians de front a lo que lluitant separats seria impossible. De
l'església parroquial, de St. Alfons, del Port, exiren les veus demanant
ajuda a favor del Convent. La unió i coordinació de forges que tant desitja
el Sr. Rector, esta demostrant amb dels fets, quina és la seva
eficacia.

• A tots quants han collaborat, sacerdots, religiosos Teatins, comunitats
d'Ermitans, Fossors i Monges; a tots els subscriptors; als qui han entregat
aportacions més humils; ais qui no poguent ajudar amb diners, ens han
estimulat moralment en la tasca, a tots vaja l'agraïment i la voluntat de
correspondre de la Junta d'Obres i del Rector del Convent.

Pere Bennasser Bartomeu Miguel
Felanitx, 10 de febrer del 1981

por
gentileza de

c ristalería
felanitx
Sollpuig, 105 - Tel. 501289

— Un FELANITX que batalló lo
suyo, perdió por un tanteo elocuen-
te ante el BINISALEM. Tras unos
comienzos halagüeños terminó «em-
briagado» y siendo un juguete roto
en manos de la desgracia y las terro-
ríficas botas de X. Riera. Sólo se
entiende lo de la embriaguez, por
aquello de que aquellas tierras son
vinateras. Lo demás merece un so-
berano capón ya que se cometieron
-errores de parvulario.

— Un actor de la serie semanal
«Inspector Ramonet», empedernido
hincha del Felanitx, que se llama
Jaume, me pasa la siguiente chispa,
que naturalmente reproduzco. Fal-
taría más:

«¿Logrará el «INSPECTOR RA-
MONET» resolver el caso «JOTA
JOTA?».• '— Al parecer la Directiva Técni-
ca del FELANITX continúa su plan
drástico de pasar por el cedazo a
los jugadores no rentables. La criba
puede dar motivo a fulminantes ba-
jas. A la hora de cerrar esta sección
había al menos el nombre de un
jugador que finalizaba el contrato
esta semana.

— Y claro, visto que el Felanitx
tiene los peones contados, por le-
siones o por sanción, el mister JUL-

-VE ha requerido los servicios de
Miguel Angel CALDENTEY de for-
ma ya definitiva. Un jugador que
no necesita carta de presentación
ya que es de sobra conocido. Su
paso por los JUVENILES ha sido
brillante. Esta temporada ha juga-
do 17 partidos (no completos) y ha
marcado DIEZ Y SIETE GOLES.
¡No está nada mal!

— Por , contra, los JUVENILES,
que van líderes —casi desde que
-empezó el campeonato—, con una
regularidad asombrosa, pierden a
su pieza vital. El presidente Sr. VA-
QUER ve problemática la situación,
si bien comprende las necesidades
del equipo materno. ¡Esperemos que
los chavales saquen fuerzas de fla-
queza y no se dejen comer la moral
por una simple ausencia!

— Por cierto los JUVENILES en
LLUCMAJOR consiguieron un estu-
pendo empate a cero goles frente
al ESPAÑA.

— Hoy sábado se enfrentan al
SANTANYI a las cuatro de la tarde.

— El BALOMPEDICO el domin-
go armó el taco. Ni los asistentes
se lo creían. Un partido de III Re-
gional enfrentó el BALOMPEDIC al
BAR PRETORIA con un marcador

contundente, CINCO a CERO a fa-
vor de los felanitxers. Se bordó, al
parecer, con hilo de oro. Un resul-
tado que puede significar el retan-
zamiento del equipo. ¡Así sea!

— Los ALEVINES siguen su mag-
nífica marcha triunfal. En MANA-
COR el sábado vencieron al SA-
LLISTA por UNO a DOS. ¡Esos
diablillos!

— Y pasemos al BALONCESTO.
En categoría infantil masculina, el
JUAN CAPO, aquí en su pista, VEN-
CIO al SAN AGUSTIN (de PALMA)
por (55-54). Un punto importantísi-
mo que determinó esta buenísima
victoria elaborada a base de pun-
donor.

Y mañana a las cuatro y cuarto,
el MARGARITENSE, un equipo que
no necesita cartas credenciales, y
que a pesar de no estar en su mejor
momento de juego es un conjunto
siempre temible. Partido difícil pa-
ra el FELANITX que necesita im-
periosamente ganar para no verse
abocado a la zona de descenso. In-
erementar la cuenta negativa podría
ser funesto.

Esperemos, que (el factor campo,
puede ser significativo), el Felanitx
consiga estos puntos vitales. Claro
que con moderado optimismo por-
que el horno no está para bollos.

La afición cree todavía con su
equipo y espera una reacción fulgu-
rante en este último tercio de liga.
¡Suerte!

MAIKEL

ÁtJTOMOVILÉS
P." Ramón Hui], 12 - Tel. 581521

Fl LANITX

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-54ri:PM-E
Seat 131 - PM-H
Renault R 12 S PM-I)
Seat 128 PM-L
Renault 110 PM-E
Citroen CSPM-G
Seat 127 PM-.J
Seat 600 (varios-}
Sea t 850 (varios)
Seat 127 2 y 3p. (varios)

Motocicletas

Lambretta 150 PM-S

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

Facilidades de pago hasta 3 años

Tercera relació de subscriptors:

Maria Obrador Barceló
Miquela Oliver Orfí
Joan Adrover Rosselló
Francisca Adrover Rosselló
Sebastià Adrover Orff
Josep O. N.
Caterina M. M.
Francisca Mesquida Alzamora
Damiana Artigues Llopis
Germà Coll Mesquida
Antoni Obrador Vaquer
Anònim
José Antonio Borrueco Fernández
Francisco Grimalt Obrador
Rafel Rosselló Adrover
Anònim
Mn. Antoni Fiol Sufier
Pedro Rigo Llambias
Caterina Soler Canet
Maria Soler Canet

II Regional

Ca's Conos, O
Alquería Blanca, O

Con una gran entrada el partido
de la rivalidad Comarcal terminó
en tablas.

Empezó con una fuerte presión
visitante si bien es verdad que no
pusieron nunca la meta de Tauler
en apuros ya que la defensa se em-
pleaba con contundencia. En el se-
gundo tiempo las cosas seguían
igual, pero a los 20 m., un cambio
que se pedía a gritos, hizo que
Mestre ocupase el extremo derecho
y Prohens pasara al centro del cam-
po. Aquí el Ca's Concos empezó a
carburar poniendo cerco a la meta
de Barceló, que tuvo dos interven-
ciones inspiradísimas y evitó la
derrota del Alquería.

Arbitró regular el Sr. Navío que
dio un concierto de pito.

Destacaron por los locales, la de-
fensa y sobre todos ANTICH.

Tauler, Campos, Ferragut, Gonzá-
lez, Antich, Perelló, Núñez, Maimó,
(Oliver) Manresa, Prohens, Julid, y
Mestre.

Antes de empezar, los jugadores,
que lucían brazaletes negros, guar-
daron un minuto de silencio en me-
moria del padre del jugador del
Ca's Concos Oliver, D. Francisco
Oliver.

Suplent

Antònia Guasp Oliver
Manu'el, Tejedor Rodnkuez
Lazaro Méndez Morales
Antonio Méndez Morales
Maria Oliver Capó
Miguel Massutí Rosselló
Joan Pou Mayol

. Francesc Riera Montserrat
Anònim
Antònia Oliver Bailas
Antònia Barceló Oliver
Anònim
Margalida Rigo Llambias
Relig. Trinitaries
Comunitat Ermitans Sant Salvador
Anònim
Ramon Artigues Vicens
Antònia Llodra Manresa
Anònim
Francisca Nadal Rosselló

Novios
en su

Lista de
boda

• Además de otras
ventajas, ahora le

REGALAMOS

1 Viaje
para 2 personas

GRATIS

BENNASAR
Mayor, 5 - Tel. 580314 - Felanitx

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



Viernes 20, sábado 21 y domingo 22

Un drama español que usted aplaudira

Angela Molina

John Finch

Ovidi Montllor

bina

FELANITX

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

puntals que sostenien el capell ardent. Més 5 banderes d'armes d'Aragó
ce de sos Regnes». (RP 3:598 f. 80)

Dia 4 d'octubre de l'any 1497 moria a Salamanca el príncep Joan,
primogènit de Castella i Aragó i se'n féu commemoració en el pati del
castell de rAlmudaina a càrrec de la regia Cort i l'endemà altre aniver-
sari i exequies a la Seu a càrrec de la Universitat de Ciutat i Regne. El
procurador reial anota totes les depeses fetes en construir un cadafal,
fustes i ferros, vestits pels oficials reials, traginar bancs des de la Llotja

esglésies, escolans, tocar campanes, etc. «Item més ii pagui per XXIII
canes de tela negra que li compri per fer lo cobrecel del capell ardent e
lo tovalló qui stava entorn d aquell e per sinch banderes qui staven en
lo dit capell, ço és, una alt en lo mig e una en cascun cantó del dit capell
ardent ab les armes reyals». «Item pagui en Johan Desin pintor per pintar
de una part CLXXVIIII senyals re vais ab armes compartides de Castella
e de Aragó per metre aquells en los siris a ralló de VI diners per senyal».
(RP 3.650 f. 77). Al mateix llibre consten (f. 79) despeses fetes amb ciris
de la festa de la Purificació de Maria i pintar dos ciris del senyor rei i la
senyora reina «ab les armes de aquelk

Si realment la bandera dels jurats de Ciutat hagués estada la repre-
sentativa de tot el Regne crec que estaria present en les exèquies reials
i no es anomenada per res. Tenguem en compte que el rei d'Aragó també
ho era del Regne de Mallorca, i que es tractava de funerals celebrats aquí
i no a Poblet, per exemple...

Podria seguir citant altres casos: A l'Arxiu del Regne hi ha com ja
he dit nombrosos llibres que tenen pintat a la coberta l'escut barrat. En
citaré un de concret, del temps del reis privatius. Es tracta del «Llibre
del compte de les rendes del Regne de Mallorques» corresponent a l'any
1318 (RP 3.038)

Al volum segon de la «Historia del Reyno de Mallorca que escrivió
Vicente Mut su cronista», publicat l'any 1650 a la portada hi ha el centre
de la part superior l'escut de la «nació», a la dreta l'escut barrat, el del
Regne de Mallorca, i a l'esquerra el quarterat de Ciutat, cosa ben normal
perquè aquesta història fou escrita per encàrrec dels jurats cituadans.

En els «Anales del Reyno e isla de Mallorca» de Guillem Terrassa, any
1775, manuscrit que es guarda a la Biblioteca B. March, a la portada inte-
rior del volum primer hi veim l'escut barrat amb una inscripció que diu:
«Insignia Regum Aragonum et Majoricarum».
imarreireaswerwoormoursemare~4~~sr

Cine Felanitx

A l'arxiu Diocesà a la secció dita «sueltos manuscritos» hi vaig veure
an escut dels didors de comptes de la Universitat de Ciutat i Regne, del
1395, el qual consistia amb l'escut quarterat de Ciutat i a damunt, talment
una persona que duu un capell, hi havia un altre escut, el barrat, de
tamany més petit. Era illegible la inscripció de l'orla que enrevolta rescut.,

(Continuara)

Chimeneas pr fabricadas
Garantía de buen funcionamiento

En fundición, hierro y hormigón
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-

ción, pudiendo instalarlas Yd. mismo si lo (lesea. Su colocación no precisa:
obras.

Tenemos hasta ocho modelos diferentes

Consúltenos

Ea Cerámica
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827

CAFES MONTECARLO
Distribuidor oficial:

LUCAS VICENS
C. Son Pinar, 101

.0•1+

Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

Miércoles 18 y jueves 19

RITOS SATANICOS DE	 Lady Chatterley
DRACULA	 en Tokio

Christopher Lee y Peter Cushing	 Clasificada .S.

Viernes 20, sábado 21 y domingo 22

Después del ataque japonés a Pearl Harbor los japoneses llegaron a las costas de Canfor-

, nia con un objetivo muy particular: HOLLYWOOD

1941 ¡Una auténtica locura!

Proyectaremos también

Comenzar de nuevo
LOS PICARONES Los incidentes de un equipo formado por chavales y

entrenado por un viejo y borrachín jugador.
BURT REYNOLS

Jill Clayburgh y Candice Bergen
Nominadas para el «Oscar» a las mejores actrices)

De complemento. Una gran comedia deportiva

11140y y
malla n:1

Cine Felanitx:
La guerra de los niños

Y
El jovencito Frankenstein

Cine Principa l:
Los Energéticos

Y
Los sospechosos



FELANITX
• tiall11010011111111111111n1111111,

Eis Catinos d'En Jaume Vidal	 PAROQUIA
«Canten papers i menten barbes».

Deixant de banda els enfadaments
que al cap i a la fi no hi ha pert
tant, a Jaume Vidal li diré: jo tam-
be he posat en dubte l'existència.
de Llorongo Rosselló com a poeta;
fins i tot, ja fa anys, vaig escriure
a la Biblioteca Nacional de París
pensant que allà em podrien donar
clarícies sobre tal poeta, però em
digueren que no en tenien noves.

Més que res ,en la meya passada
puntualització, volia afirmar, amb
proves documentals, l'existència del
nom Llorongo amb la variant Llo-
rengo a l'edat mitjana mallorquina,
nom que també a mi em sembla
extrany, tant, que no el registra el
Diccionari Català-Valencià-Balear, ni
els senyors Enric Bagué i Josep M.
Albaiges als seus respectius llibres,
Noms personals de l'edat mita jana,

Diccionari de noms de persona.
Però l'he vist documentat diverses
vegades a l'Arxiu del Regne i al
Diocesà. Ja vaig advertir, però, que
només el duien les classes socials
altes; vegeu com exemple una carta
datada a v Nàpols Pany 1444 (alesho-
res residencia del rei Alfons d'Ara-
go) en que es conta un fet d'armes
entre el mallorquí Salvador Sureda

i Francí Valseca. L'autor de
Ia carta després d'explicar el camp
de la batalla, vestidures i arnesos,
teles i domassos, etc. diu textual-
ment: «...e axi partí inossen Sure-
da ordonat ab mig de quatre barres
mes largues que amples les quals
aportaven frare Gilabert Loschos,
Jordi Sanct Johan, Lorengo de Ma-
ri, Johan e Arnau Moix, Nicholau
Vivot, Bernat de Pachs...».

El capítol sobre la història i ge-
nealogia del llinatge Rosselló no
esta gens ni mica embullat com
pensa En Vidal. Es ben senzill:
l'any 1327 el rei En Jaume III con-
'cedí privilegi militar i de franquesa
al seu conseller Ferrer de Rosselló
i la seva descendencia masculina;
això vol dir que serien exempts de

servici militar i de pagar imposts
i contribucions. Ja el mateix se-
gle XIII i el XIV hi havia establer-
tes a Mallorca, tant a Ciutat com a
algunes viles, diverses famílies de
llinatge Rosselló que no eren pa-
rentes de dit Ferrer. No obstant,
passant els anys, en els segles pos-
teriors tots els Rosselló de l'illa es
feien passar per descendents de
l'esmentat Ferrer per tal de fruir
de la franquesa i es feien registrar
en els llibres anomenats dels Francs.
Fins i tot els Rosselló de Menorca
també es volgueren amparar en el
privilegi. Darrerament he estat in-
format que encara queden a l'illa
germana descendents del damunt
dit Ferrer amb el curiós sobrenom
de Ferrari.

Sobre el prat de Catí (pla. de Sant
Jordi) li diré que sempre l'he vist
documentat en singular, mai en plu-
ral. Aquest topònim encara existia
el segle XV, per?) sembla que reduït
a una zona del pla perquè al mateix
temps ja havia sorgit el nom de
Sant Jordi. Aquest fenomen també
passà a altres llocs com el cas de
Bellver que els segles XIII-XV do-
nava nom al poble i tot el terme de
Sant Llorenç des Cardassar i a l'ac-
tualitat ha quedat reduït a unes
possessions, a més a més dins el
terme de Manacor.

Són molts avui en dia els investi-
zadors que acudeixen als arxius in.
tentant redescobrir el nostre passat.
Si segueix el ritme actual de publi-
cacions, sobretot si aporten docu-
ments, no esta molt llunyà el dia en
què els lingüistes i etimologistes
hauran de revisar alguns punts deis
seus treballs.

Però com que això són temes que
no sé fins a quin punt poden inte-
ressar als lectors del setmanari,
acabaré aquest escrit, oferint-me a
donar més detalls i cites documen-
tals al senyor Vidal si els necessita
i els vol acceptar.

Ramón Rosselló

Noticies parroquials

— Dia 23 de gener va tenir lloc
a la Rectoria una reunió dels repre-
sentants de cada una de les institu-
cions i associacions existents a la
Parròquia de Felanitx. Hi assistiren
trenta persones. Se tractava de pre-
parar la trobada amb el senvor
Bisbe de dia 18 de febrer. El rector
exposa els tres motius de la reunió
amb el Bisbe: Adaptació de 11 s Ins-
titucions de la parròquia a les línies
de la pastoral diocesana, reflexió
sobre la situació on es troba cada
institució i la parròquia i sobre les
metes possibles, tendencia cap a la
creació d'un Consell Parroquial de
Pastoral. S'acorda que la trobada
amb el Bisbe se fes a la capella de
la Caritat, que hi fossin convidats
tots els membres de les institucions
i que l'orde del dia constas d'una
ponencia del senyor Bisbe sobre
les tasques pròpies de la parròquia,
i de les relacions de cada un dels
grups existents.

— Dia 25 de gener un nombrós
grup de joves, 88 entre monitors
i confirmands, pujá. a Massanella,
juntament amb el grup de Lluc-
major.

— Un centenar de persones se
reuní dia 30 de gener per celebrar
l'eucaristia en pla de participació.
El tema de reflexió per grups fou
«Els cristians i la parròquia davant
el canvi». La reunió se féu a la
Caritat.

— Dia 26 de gener, a instancies
del rector de la parròquia, un grup
de persones interessades en l'orga-
nització de la Setmana Santa, des-
prés d'un estudi dels principals
problemes, acorda que se constituís
una Comissió Organitzadora com-
posta de les persones següents: el
rector de la Parròquia, el rector
del convent, el superior dels Tea-
tins, en Toni Grimalt, en Rafel Ros-
selló i en Miguel Vadell. Aquesta
Comissió tingué la primera reunió
dia 8 de febrer, en la que se pren-
gueren els acords següents: fer i
editar el programa, assistir a una
reunió al Seminari Nou dia 28 de
febrer organitzada per la Delegació
Diocesana de Pregaria i Celebració
de la fe per a la preparació litúrgi-
co-musical de Quaresma i Pasqua,
convocar els representants de les
Confraries a una reunió per dia 10
de marc a les -9,30 del vespre a la
Rectoria. S'estudiaren també els
aspectes económics, i se t'en una
llista dels problemes a resoldre i de
les orientacions que s'han de tenir
en compte.

— Se recorda a tots el membres
de les Institucions i grups de la
parròquia que la trobada amb el
senyor Bisbe sera dia 18 de febrer,

El Dr. Piloreu-Rey
Unté puntuaba

L'eximi historiador Ramon Rosse-
lló, en una «Puntualització» publi-
cada a «Felanitx» el 6-XII, m'acusa,.
usant d'una expressió poc afortuna-
da, d'haver-me equivocat en el meu
article «Reflexions sobre malnoms
de Mallorca, Menorca i Eivissa»
(Randa, n.° 10), on dic textualment:
«La deformació per adaptació a un
altre idioma no es rara. Un cas
equivalent a l'anterior el retrobo a
Felanitx, on la casa d'una de les
meves antigues deixebles, Isabel
Calderon Roldan, es coneguda per
Can Calderó, i els membres de la
familia són anomenats Calderons.
Una altra informadora de la matei-
xa vila (Felanitx), ignorant la real-
tat dels fets, assimila el malnom.
Calderó amb l'atuell, com ho podria
haver fet qualsevol erudit deslligat
del context».

Sento molt desilusionar el se-
nyor Ramon Rosselló, però l'exem-
ple es perfectament valid. Inés Cal-
deron Roldan (i no Isabel, com ha
produït un lapsus calami) pertany
a una familia anomenada ara els
Calderons, i Can Calderó. El fet que
existeixi un altre Can Calderó no
modifica en res el valor de l'exem-
ple de deformació per adaptació
(en tot cas pot ajudar a la modifi-
cació, i prou).

Em sento doncs tan poc equivo-
cat, que l'exemple passa literalment
a un llibre sobre renoms, malnoms
i noms de casa, d'unes 200 o més
pagines, ja en premsa, i que sortirà
probablement al mes de maig; obra
redactada partint de més de 50.000
malnoms o noms de casa recollits
a les Balears, Catalunya, Rosselló i
País Valencia.

Enric Moreu-Rey

dimecres, a les 9 del vespre a la
capella de la Caritat. El programa»

en principi, sera el següent. Inter-
vencions dels representants de les
Institucions i grups sobre la situa-
ció i desitjos de la premia Institu-
ció i de la Parroquia entesa com a
comunitat, Ponencia del Bisbe Teo-
dor sobre les tasques pròpies de la
Parròquia de Felanitx, i  diàleg obert.
L'assistència està oberta a les per-
sones interessades.

Manual Bauçà

STOP
Barbacoa

LA PONDEROSA
Carretera S‘Horta - 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. &Watt, Te1.581135-0246

FABRICA DE MUEBLES

Sa1111111
Exposición y venta

Pelat. 103 - Tel. 580427 - FELANITX



«BODEGA DE FELANITX» S. Coop. Ltda.
SECCION HORTOFRUCTICOLD

AVISO:
Se comunica, que debido a la gran afluencia de personas inte-

resadas en inscribirse como Sociós de la Sección Hortofructícola
(Albaricoques) y a la dificultad de recogida de datos, se prorroga
la inscripción hasta el día 21 del corriente rhes.

Felanitx, 10 de Febrero de 1981
EL CONSEJO RECTOR,
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S'ARRAVAL
Pl97,-.1 Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058 

Ofertas

—Pisos en Palma: Calle Aragón, P. Mallorca, Gral. Riera.
----Solares en Ca's Corso Porto-Colom de 400 a 550 m2.
---Apartamentos en Cala d'Or y Porto Petro. Excelente situación
—Piso y almacén Cantó d'En Massana Felanitx
—Solar en Cala Llotnbars a 50 m. playa
--Mediacuarterada en Es Camp Fred, viña y albaricoqueros
—Casa de campo, con dos cuarteradas, agua y electricidad.
—Una cuarterada y media, carretera Porto-Colom
—Solares en Cala Marsal y Sa Punta
—Apartamento dúplex en Porto-Colom. Vista al mar

Restaurante en Cala Murada
--Chalets en Cala Murada
—Piso en Felanitx 4 hab., comedor, cocina, baño. Excelente Situa-`
ción
—Casas de campo en S'Horta, Ca's Concos, Es Carritx6, Son  Ma-
cià, Son Proheris . i• •

Facilidades de pago

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85

SUPERA
Todo más barato

OFERTA HASTA 28 FEBRERO

DESCUENTOo
Para todos y en todos nuestros artículos.

5 , 0

Documento Nacional de Identidad
Mariana domingo, de 9 a 1 de la

mañana, en el Ayuntamiento, se
admitirán solicitudes para la expe-
dición y renovación del carnet de
identidad.

FELANITX
itilieRIMANIMent 1..2.114.-AW (KV

La Candidatura Democrática Independent informa

La reviski del Pia general de Felanitx
Dilluns d'aquesta setmana, a la

Sala, bona part dels regidors de la
Corporació Municipal i alguns mem-
bres de l'equip que ha de fer la re-
visió del Pla general de Felanitx
varen celebrar una nova reunió, la
tercera, per tal d'intercanviar infor-
mació i anar profunditzant en la
tasca certamen considerable, però
lambe suggestiva, de repensar com
volem que sia la nostra població i
el seu terme, tenint present quina
és la situació actual i intentant en-
devinar que es el que ens reserva
el futur.

Amb els senyors Felix Gili, l'ar-
quitecte cap de l'equip, Antoni Mi-
guel i Pere Montserrat, vingueren
els senyors Bartomeu Barceló, geò-
graf i catedràtic de la Universitat
de Palma, i l'economista Victor Ga-
rau.

El senyor Barceló va dir que, si
bé ell creia que hauria estat més
convenient fer una planificació a
escala insular o interinsular abans
d'envestir a la redacció o rectifica-
ció dels plans dels municipis, la
revisió del Pla de Felanitx ha co-
mençat i certament es pot fer un
estudi de la nostra contrada sense
perdre de vista que estam integrats
en una illa i formam part d'un es-
tat amb tots els condicionants que
això comporta.

Felanitx, va dir, es un municipi
estancat en tots els sentits, amb
una dependencia clara respecte d'al-
tres nuclis més vitals, que s'ha de
plantejar les possibilitats d'expan-
sió i tenir-les presents a l'hora de
planificar. Malgrat l'estancament de
la nostra població, va fer notar que
hi ha una demanda de sol urbà,
que no es excesiva però que s'ha
de tenir en compte, i que hi ha una
demanda de sol a la costa per part
de la gent que vol fer-se una sego-
na vivenda sigui de Felanitx o de
fora del terme.

El senyor Barceló creu que, de
cara a la revisió, no s'han de tenir
en compte només els interessos mu-
nicipals i privats. Hi ha altres fac-
tors, l'estètica dels paisatges, la con-
servació del mitjà ambient, etc. que
han de tenir la consideració degu-
da, malgrat els interessos que s'hau-
ran de tenir presents en tot mo-
ment. El Pla pot limitar les possi-
bilitats de determinats sectors que
es dediquen a l'especulació i ha de
prestar l'atenció deguda al camp,
evitant que es facin malbé espais
agraris que tenen un interés molt
positiu si en un moment donat
l'agricultura dona un tomb i torna
esser una activitat més rendable.

El senyor Garau eñ una interven-
ció més breu va senyalar les possi-
bilitats de Portocolom com a port
comercial i es va mostrar partidari
d'unes solucions que en tot cas si-
guin tècnicament 1/Mides i econò-
micament viables.

L'equip va demanar a la Corpo-
ració que intentas definir els seus
criteris sobre una serie de punts
de cara a un proper contacte. Com
veu la Corporació la planificació vi-
gent referida al sol industrial i si
creu que hauria d'esser modificada
i de quina manera. El problema de
les vies de cintura i de les vies que
discorren per l'interior de la pobla-
ció. La limitació de les altures en
els edificis del casc urba. de Fela-
nitx. Uns pocs temes concrets però
de singular importància.

La Candidatura Democrática In-
dependent ha fet unes reunions per
fixar criteris respecte als diversos
aspectes del Pla general que conti-
nuaran i s'intensificaran en les set-
manes vinents. Aquesta setmana
entrant probablement es fait una
reunió dels grups representats a la
Sala per tractar d'aquesta temática
i mirar d'unificar criteris i contras-
tar opinions.

mercado nacional de
Ir

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMAN ,"°.

Seat 127 PM-L
R-5 TL PM-L
R-6 PM-B
R-6 PM-H
R-7 PM-J
Seat 133 varios
Ford Fiesta PM-.I

» PM-N

FACILIDADES DE PAGO

La concentración parcelaria
en SO) Mesquida

Han comenzado los trabajos para
Ia clasificación de las tierras de la
zona de So'n Mesquida en donde
tiene que efectuarse la concentra-
ción parcelaria. Todos los propieta-
rios de terrenos ubicados en esta
zona interesados por el tema y que
deseen observar como se realizan
estos trabajos pueden acercarse a
So'n Mesquida y acompañar a la
Junta de clasificación que, presidi-
da por D. Antonio López, inicia sus
trabajos en el local social a partir
de las 10 de la mañana todos los
días, de lunes a viernes.

Se ruega a los propietarios de la
zona que presenten sus títulos de
propiedad a la_ Junta de clasifica-
ción aunque no figuren en los mis-
mos como titulares siempre que
puedan identificar las fincas y loca-
lizar su situación sobre los planos
de la zona.

Cualquier persona que desee ser
informada o quiera consultar los
planos de los terrenos objeto de
concentración puede acudir al local
social de So'n Mesquida en los días
y horas indicados hasta la 1 del
mediodía.

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 velístico para 1981.
3) Ruegos y preguntas.




