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mandant sarraí ja proclamava la
seva suposada «victòria» quan
les tropes solleriques replegades entraven per sorpresa dins
la plaça i, després de mitja hora
més de durs enfrontaments, obtenien la victòria final.
Eren més de les nou del vespre i fosquejava quan les tropes
de Joan Angelats s’alçaren com
a vencedores i entonaven el
cant de La Balanguera abans de
retornar la imatge de la Mare
de Déu de la Victòria al seu refugi de l’Hospital, a recer, almenys per un any més, de
l’urpa dels infidels.
Una jornada plena d’anècdotes
Molts dels visitants que assistiren al simulacre del Firó els locals ja ho saben de sempre- ja anaven proveïts de taps
de cera per a les orelles, dels
quals la farmàcia de guàrdia de
Sóller n’acabà les existències.
Una parella de Sóller es va
casar oficialment durant la
missa de Can Tamany i sembla
que l’oficiant va ser el mateix
capità Angelats. Durant tot el
simulacre, ambdós participaren
activament, ell, vestit de moro i
ella...de nuvia!
El delegat del Govern,
Ramon Socias, tornà a participar en les batalles com sempre
en el bàndol pagès.
L’anècdota més comentada
del dia va ser sens dubte l’arribada al port de Sóller, a bord
d’un «mega iot» de luxe, d’una
família de milionaris rusos
que, atrets per la fama que ja ha
assolit el Firó, es presentaren
tots vestits de pirates. El problema és que ningú no els
degué documentar sobre de
quin tipus de pirata es tractava
i les disfresses eren de pirates
«del Caribe», o del «Capità
Ganxo», segons es vulgui. Una
vegada hever passejat per dins
la festa se’n tornaren al seu vaixell de super-luxe.

A la foto petita de l’altra pàgina, un moment de l’entrada de
les tropes pageses a la plaça
Constitució per entaular la batalla decisiva que conduïria a la
victòria sollerica.
A l’esquerra, una de les execucions que els sarraïns varen dur
a terme contra alguns dels pobres pagesos locals que caigueren en les seves mans.
A baix, Joan Angelats, encara
preocupat i espasa en mà, però
ja en els moments finals de la
lluita que havia començat moltes hores abans.
A la dreta, a d’alt, una escena
de les primeres batalles que
varen tenir lloc poc després del
desembarc corsari.

A baix, una multitudinària batalla sobre Can Generós que
aconseguí impedir el primer
desembarcament dels sarraïns.
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La Mare de Déu de la Victòria, altre
cop a recer de l’urpa dels infidels al
seu refugi de l’Hospital, al menys per
un any més

