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EDITORIAL

La batlia de palla
Érem molts els llubiners, que el passat 28 de maig, frissàvem de

conèixer el resultat de les eleccions municipals i després d'un emo-
cionant recompte de vots no tinguérem la resposta que ansiàvem
conèixer, qui ocuparia la primera cadira de la sala?, ans al contrari
s'obrien encara més interrogants? que no foren tancats fins el passat 17
de juny.

El que ha passat al nostre Ajuntament és mal d'entendre i encara
més mal d'explicar (provau d'explicar-ho a algú de fora poble) primer
de tot cal respectar totes les opcions i les seves decisions, legítimes i
democràtiques, emperò això sí males d'entendre, que el partit més vo-
tat romangui a l'oposició mentres el menys votat ocupi la batlia és un
fet si més no inusual.

Els regidors del partit popular han elevat a la batlia a na Margalida
Miquel, en un clar boicot contra en Biel Alomar, ja que per donar su-
port a Unió Mallorquina, han renunciat a votar el seu propi candidat i
ho han fet perquè tenen por que el PSM ho faci bé. Aquest posiciona-
ment del PP és un clar obstacle interposat al PSM perquè no ocupi la
Batlia, i això ho han fet davant la incomprensió i indignació del poble
i del seu propi electorat; segurament el PP voldrà aprofitar aquests qua-
tre anys per recuperar el seu índex de popularitat, malmès per aquesta
situació.

Na Margalida que legítimament es va votar a ella mateixa, s'ha
aprofitat d'aquesta situació i ha encarat amb valentia un difícil repte,
dins una lògica incomprensió. Ella és responsable d'haver aturat una
inflació dins la política del poble, sobretot coneixent els seus clars po-
sicionaments nacionalistes i les clares i públiques desavenències amb
el cap de llista Tomàs Campaner, és responsable també de no haver-se
decidit per la dreta i donar un govern estable, emperò la seva gran res-
ponsabilitat serà la de regir l'Ajuntament, li queda per endavant una
complicada tasca, una legislatura que pot ésser caòtica, a no ser que
només sigui una badessa de palla i que qui realment comandi no sigui
ella.

La primera tasca que haurà de fer serà lluitar contra una incom-
prensió popular. Si intentam esbrinar el perquè de la seva arriscada
aposta no el trobam dins Llubí sinó dins les seves ambicions polítiques
i del seu partit faltat de recursos per a la seva sobrevivencia.
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Campanya electoral, míting
Els dies de campanya a Llubí s'aprofi-

taren intensament. Qui més qui manco s'es-
pavilà organitzant actes, sopars, festes i mi-
tings. Nosaltres hem volgut remarcar-los en
forma de crònica.

13 maig

-Presentació de la candidatura del PSM-
NM, al Casal de Cultura. La mitjana de gent
que assisteix a l'acte és una viutantena de
persones.

Cada una de les persones que compo-
sen la llista expliquen breument el perquè de
voler-hi participar. La presentadora de l'ac-
te exposa les actuacions més rellevants de
les activitats que s'han fet en els quatre anys
passats en la regidoría de cultura i apunta la
visió del model de batic que ofereix el PSM.

El cap de llista, Gabriel Alomar, va ex-
posar breument el seu programa electoral,
després es va obrir un torn de preguntes al
públic.

19 maig

-Míting del PP al casal de Cultura. Pre-
sideix l'acte Gabriel Cañellas, Catalina Ci-
rer, Tomàs Campaner i Cristòfol Soler. Els
components de la candidatura pugen a l'es-
cenari i davallen després d'unes paraules del
presentador.

Exposició per part de Tomàs Campaner
dels seus projectes com a balle. Parlen el
President i Catalina Cirer.

Hi assisteix molta gent, molta de la qual
és de fora poble, segur que fou perquè la
presència de Gabriel Cañellas estira molts
d'espectadors.

-Festa a la plaça de la Carretera on es
convida a sopar a la gent del poble a menjar
torrat. La festa fou animada amb Karaoke,
alguns dels futurs regidors varen oferir les
dots com a cantants. A causa de la poca as-
sistència de gent la festa acaba prest.

-Sopar a Ca'n Joan des Forn dels sim-
patitzants del PSM-NM. El sopar és cuinat
per gent del partit. Assistiren 143 simpatit-
zants, resulta un sopar cntretengut i animat.

20 maig

-El PSM exposa un mural representatiu
del poble, obra de l'artista empepriera.

Festa infantil a la plaça de la Carretera i
a la plaça del Born. Hi assisteix un gran
nombre d'al.lots.

Sopar i festa per a tot el poble. Es torren
botifarrons i llangonisses. La festa és acom-
panyada en tot moment pels grups "Al
Maiurca" i Coanegra". També és molta la
gent que es decideix a participar de la festa.

25 maig

-Miting d'UM al Casal de Cultura. Pre-
senta l'acte l'antic batic, Guillem Llabrés i
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Evolució dels partits polítics a les eleccions de 1983,1987,1991,1995

parlen en Jeroni Alberti, en Miquel Pascual
i na Margalida Miquel. El Casal de Cultura
presentava una bona assistència de públic.
S'exposen el programa que es vol realitzar a
Llubí si s'aconsegueix la batlia, i es senten
diverses crítiques al PP i al PSM per part de
Miquel Pascual i Margalida Miquel.

26 maig

-Miting del PSM al Casal de Cultura.
Hi parla en Damià Pons i en Gabriel Alo-
mar. S'exposa el programa d'actuació mu-
nicipal per a la pròxima legislatura. L'as-
sistència de gent que va a l'acte és mitjana-
ment bona.

-Festa d'UM a la Placeta del carrer de
Sa costa, a Son Ramis. Es convida a sopar a
tots aquells que hi van. Malauradament no

hi va anar gaire gent.

Al llarg de la Campanya.

Aquest és el fidel reflectiment de la fei-
na que els partits polítics desplegaren en les
setmanes de campanya electoral. Ens cal re-
marcar les actuacions els dies de mercat on
s'entregaren alfabegueres per part del PSM,
bossetes de productes mallorquins d'UM i
caramels i foguers del PP. Sovint, dies abans
dels mítings, els partits s'encarregaren que
els cotxes de propaganda voltassin el poble
anunciant l'acte. A això s'hi ha d'afegir
l'engalanada de pancartes i lemes que em-
bolicaren el poble en dies tan agitats i frenè-
tics.
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El PSM guanyà les eleccions
El Partit Socialista de Mallorca Nacionalistes de Mallorca

de Llubí fou el partit que a les passades eleccions del 28 de maig
guanyà les eleccions. El PSM-NM va treure 575 vots en front
dels 566 que va treure el PP i els 137 d'UM.

El PSM-NM sempre havia estat la segona llista més votada i
ha hagut de menester 12 anys per poder arribar a ser la primera.

A la legislatura de 1979 únicament es va presentar la candi-
datura d'UCD, candidatura que no va tenir rival i va accedir a la
batlia sense cap mena d'oposició. El primer bâtie de la recent de-
mocràcia fou Rafel Ramis, després de la seva dimissió Bernat Pe-
relló ocupà el seu lloc. Aquest darrer a causa d'una malaltia va
haver de deixar el càrrec i ocupà a batlia fins ara Guillem Llabrés.

Al 1983 UM va accedir a la batlia amb 4 regidors, el PSM
n'obtingué 4, mentres que el PP només en tenia 3.

A les eleccions de 1987 tant el PSM com el PP tengueren un
retrocés considerable, el PSM va passar a tenir-ne 2 i el PP 1. UM
es consolidava com la candidatura amb més confiança per part
dels llubiners, en aquesta ocasió també es va presentar el PDP,
llista que va aconseguir 2 regidors.

A la passada volien aconseguir la batlia 4 grups: PP-UM,
PSM, CB i el CDS. Aquesta vegada el PP i UM es presentaven
com un sol grup i també aconseguiren la majoria amb 4 regidors,
3 el PSM, 1 CB i el CDS.

El darrer 28 de maig tan sols tres candidatures aspiraven a
aconseguir el suport necessari per ostentar la batlia, per primera
vegada una llista progressista es feia amb la confiança del poble,
el PP va quedar en segon lloc i UM només va aconseguir el 10 %
de l'electorat.

Al llarg d'aquests anys de democràcia tan sols hi havia hagut
un punt d'inflexió, va ser el Referèndum sobre l'OTAN. Fou el
PSM, oposant-se a la integració dins l'OTAN, que va aconseguir
que a Llubí guanyàs el NO. El PSM va fer molta propaganda per-
què fos així i varen omplir les parets del poble amb el lema "Vo-
tanO". Aquest tal vegada fou el preludi del que passaria.

El PSM i el PP han experimentat un increment de vots res-
pecte a la legislatura de 1987, mentres que UM baixa del 44'2 %
al 10 %, un decrement molt accentuat. Aquest decrement experi-
mentat per UM és un fenomen que s'ha donat a altres llocs on un
batle que havia governat durant algunes legislatures i que era
bastant conegut no s'havia tornat presentar. Això vol dir que als
pobles moltes vegades estiren més les persones que no les llistes
i a Llubí, Guillem Llabrés tenia un pes específic dins UM, però
no es donava l'associació UM-Guillem Llabrés. Després de la se-
va renúncia el partit ha patit un fort retrocés.

Destacar que la llista manco votada amb 137 vots ha aconse-
guit la batlia i que el PSM, la llista més votada, ha passat a l'opo-
sició. Francesc Bauzà a diferència dels seus companys va votar

Productes químics

• Accesoris sanitaris

• Consumibles de paper

[ET
Detergents ús industrials

Tel. 8801 77 • Fax. 85 70 70

Que li deu dir a la vara?

na Margalida Miquel. Al Ple de dia 17 Tomàs Campaner es va
presentar com a candidat i ni ell ni cap dels seus companys de
llista el votaren. El PP conegué la Sobirania dels Països Catalans
quan va donar el seu suport a UM.

Els regidors que han resultat elegits són:
Per part del PSM-NM:
Gabriel Alomar Serra.
Antoni Contestí Vives
Francesc Bauzà Munar
Francesc Florit Serra.
Els del PP:
Tomàs Campaner Ferragut
Miquel Munar Cardell
Maria Bergas Vila
Miquel Serra Ramis
La Regidora i Batlessa d'UM:
Margalida Miquel Perelló.

GOVERN IREGIDORIES

La Batlessa, per a la formació del Govern va mantenir la pri-
mera reunió amb el PSM, oferint les àrees de: cultura, urbanisme,
medi ambient, tresoreria, i per decret d'alcaldia la primera i la ter-
cera tinent batlia. L'agrupació del PSM havia decantat accedir al
Govern Municipal, l'única forma d'accedir-hi era a través de la
renúncia de la Batlia per part de Margalida Miquel.

Des del PSM s'argumenta que és impossible integrar-se dins
un govern que ha fet el possible per vetar el seu accés a la batlia.
Només és possible formar part del govern essent batle Gabriel
Alomar ja que així ho ha volgut el poble de Llubí.

El PP afirma que en cap moment ha volgut apartar de l'Ajun-
tament al PSM. Votar na Margalida va ser fent cas al seu entorn
més proper, no fou una decisió dels quatre regidors sinó que es va
respectar el sentiment dels seus simpatitzants.

UM diu que el dia de la constitució de l'Ajuntament oferirà
les mateixes àrees que havia oferit a les reunions, i vol integrat
dins el govern totes les opcions.
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Trajectòria del PSM
Va ser a les segones eleccions municipals, l'any 1983 que el

PSM es va presentar per primera vegada. Quatre anys abans al-
guns membres intentaren fer una candidatura independent, però a
la darrera hora no es va dur a terme, per tant sols hi hagué la llis-
ta d'UCD.

El fet que la candidatura independent no funcionas va ser el
que va fer decidir presentar una llista del PSM. Fou una llista de
gent molt jove, amb grans idees i molta gana de fer feina. Així es
va demostrar amb el programa que es va presentar i amb els ac-
tes que es varen fer.

El resultat va ser bo perquè el PSM, obtingué els mateixos re-
gidors que UM, llista que abans es presentava com UCD. La llis-
ta d'UM estava encapçalada per Guillem Llabrés que ja havia es-
tat balle uns dos anys. També es va presentar AP, com a cap de
llista hi anava Joan Munar i obtingueren 3 regidors. Al llarg
d'aquesta legislatura a les votacions dels plens els regidors d'AP
sempre donaven suport a UM i els regidors del PSM quedaren a
l'oposició.

Durant aquesta segona legislatura es produí un enfrontament
molt fort entre els regidors del PSM i els altres regidors. Es varen
arribar a convocar plenaris a les dues del capvespre, possiblement
per evitar la possible assistència de públic.

L'any 1987, el número de regidors corresponents a Llubí bai-
xa d' 11 a 9, a causa de la baixada de població. Es varen presen-
tar quatre partits, els tres anteriors i el PDP. El resultat va ser: UM
4 regidors, el PSM 2,2 per el PDP i 1 per AP. Durant aquesta le-
gislatura el comportament dels altres va seguir la mateixa línea,
tots estaven enfrontats al PSM. Els Nacionalistes després de rebre
amenaces decidiren abandonar durant dos anys els plenaris.

Després de tot el PSM decidí presentar-se a les eleccions del
91. Aquesta vegada hi va haver canvis, el PDP va canviar les si-
gles per les de CB i el PP es juntava oficialment amb UM, a da-
rrera hora sorgia la candidatura del CDS. El resultat va ser: 4 re-
gidors pel PP-UM, 3 pel PSM, 1 CB i 1 CDS. Per primera vega-
da entre els partits PP i UM no obtenien majoria absoluta, el que
va fer que es repartissin les regidories. D'aquesta manera el PSM
va obtenir l'àrea de cultura i la segona tinent batlia.

Els sobres del PP eren diferents
dels altres

Anau alerta a voler quedar bé amb algun candidat o persona que
anava a les llistes perquè ben bé poden saber si els mentiu o no, al-
manco si vàreu votar PP o no.

Els sobres que repartiren uns i altres partits de casa en casa
eren diferents, aquesta irregularitat ja va ser detectada a les elec-
cions de 1991 i no s'ha fet res per solucionar-ho. Fàcilment es po-
dia saber si la gent votava el PP o no el votava ja que mentres el vo-
tant donava el sobre al president de la taula es podia destriar per-
fectament el tipus de sobre que era perquè les diferències eren no-
tables.

Com que la majoria de gent duu els sobres preparats de ca seva,
aquest sistema pot ser bastant intimidatori ja que els interventors i
apoderats de les meses poden controlar qui realment els vota o, per
altra banda, qui dóna el seu suport a un dels altres dos partits. Si vo-
leu més informació mirau "El Dia del Mundo" de dia 28 de maig a
les pàgines 6 i 7, on hi ha un ampli reportatge.

Després de tot, així es poden saber els resultats abans d'obrir les
urnes, excel·lent manera per poder donar una informació més pri-
merenca i exacta de la composició de l'Ajuntament i ser "els pri-
mers a donar la notícia"

Reunió del PSM amb el poble

El PSM convocà el poble per exposar la seva postura

El dia 27 de juny el PSM-NM reuní el poble per un motiu
bastant concret: Explicar al poble tots els fets transcorreguts
des del 17 de juny. Les 217 persones que hi assistiren quasi bé
ompliren el Teatre. Els quatre regidors del citat partit informa-
ren sobre el seu àmbit d'actuació dins l'actual govern i remar-
caren breument la manera d'exercitar l'oposició des del seu
punt de vista.

El Casal de Cultura s'omplí quasi bé del tot i no faltà as-
sistent que no tengué oportunitat d'aclarir qualsevol dubte en el
torn de paraules que es donà en el darrer instant.

• ALUMINIS

• VIDRES

ALUMINIS
ALOMAR Joan Alomar Ramis

Carrer Creu, 23 - Tel. 85 70 91 - 07430 LLUBÍ (Mallorca)
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Valoració dels tres caps de llista sobre les eleccions

Tomàs Campaner (PP)

TOMÀS CAMPANER
(Partit Popular)
Valoració del resultat
de les eleccions

Per a nosaltres les eleccions varen
ser molt positives, aquesta vegada que
ens hem presentat com a Partit Popular
tot sol el fet de treure quatre regidors
ha estat un bon resultat. Després
d'anar casa a casa vàrem veure que la
gent responia molt bé i després els re-
sultats ho varen donar, estam molt
contents. Amb tres regidors ens ha-
guéssim dit una decepció i treure'n
cinc no era una previsió clara, era difí-

cil, amb el pensar de la gent nosaltres
suposàvem aquest resultat de 4-4-1,
les altres combinacions eren més im-
probables.

Constitució del Ple de dia 17.

Amb aquests resultats que vàrem
treure havíem d'estar dins l'Ajunta-
ment, un Ajuntament que pot ser com-
partit, no anam amb pla de dir "hem de
ser nosaltres que hem de governar",
una cosa és el que s'està dient el temps
de la campanya i l'altre cosa és quan et
situes i penses que tenim tot un sector
de gent que ens ha votat i és just que
també els poguem representar a través
del Govern. Si la cosa hagués conti-
nuat d'una altra manera i hi hagués ha-
gut una negociació prèvia, abans de
triar la batlessa, la cosa s'hagués pogut
presentar d'una altra manera, ja que no
havíem tengut aquesta intenció en cap
moment, l lavors, vàrem prendre
aquesta decisió. Vàrem pensar que
d'aquesta manera teníem la possibilitat
d'estar-hi dintre sense evitar que els
altres hi estiguin, en aquest cas em re-
feresc al PSM. Estam totalment per a
compartir el que és el formar el govern
de l'Ajuntament, des del nostre punt
de vista podria ser un estil de govern
molt parescut al que va ser aquests
quatre anys passats, no pretenem ser
els únics, ni a prop fer-hi, volem ser
totalment solidaris amb els altres com-
panys de consistori. No pensam més
enfora que fer feina dia a dia i dur
l'Ajuntament endavant dins el mateix
estil que el que havíem fet abans.

Aquesta forma de votar ha estat un
poc el pensar i el sentir del nostre en-

torn més proper, encara que tal vegada
la gent fa una reacció distinta que el
dia abans i algú se n'ha duit alguna
sorpresa. Consideram que una vegada
hagi començat el que és el Govern de
l'Ajuntament i s'hagi començat a fer
feina dins l'Ajuntament, seguint una
línea de continuïtat i sense fer cap re-
acció rara a nivell de feina, tot això pot
ser positiu. No es descarta la col·labo-
ració amb ningú.

Repartiment de les regidories

Pens que es seguirà la línea abans,
quatre regidories. A pesar que la d'ur-
banisme no estava donava, com tam-
poc la de mediambient. La d'urbanis-
me la duia el Batle amb el suport de
tots. El repartiment de les regidories
encara no està clar. No tene preferèn-
cia per una o altra jo, si tene una àrea
ja estaré content, des del moment que
em deixin fer feina allà dintre, sigui
com a cap d'àrea o per donar suport
dins una àrea estaré satisfet. Aquests
quatre anys passats el Batle em va do-
nar un poquet de llibertat, em va donar
confiança i anava a molts de llocs amb
la seva representació.

La representant de la Mancomuni-
tat toca ser de na Margalida perquè als
baties els toca la representació. També
es pot fer que ella ho delegui a un al-
tre, com passa a Costitx.

Quan parlam i sentim els temes
que s'han anat escoltant tots aquests
dies: nosaltres no som una persona,
som un partit, el Partit Popular, i ens
movem en base a tot el que el Partit
Popular opina i seguim la línea que
ens marca el nostre entorn. Apart de

NOU POU
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GALLINES, CONILLS, OUS

DISTRIBUÏDORS:
GERMANS PERELLÓ, S.A.

C/. CARDENAL CISNEROS, 65 • TEL. 88 IO 32 • INCA

CONSTRUCCIONS DE PAREI SECA

Jaume Vallespir Coll

N.I.F.: 18232217W
Sa Carretera, 86 • 07430 Llubí (Balears)

Tel.: 52 22 43



INFORMACIÓ

que el nostre pensar existeix, els regi-
dors que hem estat dins la llista, co-
mençant per jo com a cap, no m'he
d'amagar, sent el que hem fet i res-
ponc d'això.

Dimissió del representant de la
Comunitat d'Usuaris.

Crec que en Damià és una persona
molt vàlida, és un gran tècnic, consider
que no s'ha de deixar dur per uns mo-
ments de tensió, en aquestes reunions
és normal que hi hagi tensió. Pels dia-
ris he pogut veure que hi havia un poc
de mal estar, però del que estic segur
és que des de sa Pobla, l'Ajuntament, a
través del Balle, com Llubí, a través
de la Batlessa, com els pobles que es-
tam ficats dins aquest entorn del que és
sa Marineta ho defensarem.

Es podria crear una regidoría de
mediambient que també tractàs el tema
de l'aigua. Aquest és un tema de tots,
crec que de cada vegada ens sentim
més solidaris amb l 'entorn sobre
aquest tema. Pens que quan hi ha un
sobrant d'aigua se'n poden endur sem-
pre i quan no es passin, però hem de
ser conscients que quan hi ha un perill
s'ha d'aturar, i en som ben conscients.

No som partidaris de fer manifes-
tacions de carrer, sinó que en el mo-
ment oportú i puntual s'ha d'anar al
despatx que pertoca i parlar ben serio-
sament sobre el tema, cosa que hem
anat fent aquests temps passats. A ni-
vell de Conselleria, es suposa que els
informes són totalment seriosos, i
quan veuen un perill són el suficient
formals per dir: alertal.Jo crec molt
amb els acords presos sobre l'extrac-
ció, sempre s'ha de donar un marge de
confiança. Com Ajuntament tendrem
molt bo de fer posar-nos d'acord quan

hi hagi una necessitat de fer pressió.

Canvi d'ús de l'aigua

Seria positiu si el canvi d'ús es fa
d'una manera formal i que els page-
sos després de l'estiu tornin posar en
marxa la seva producció. Però no sé
fins a quin punt la balança es pot equi-
librar. El pagès, no crec que pugui ac-
ceptar-ho perquè sempre estam amb la
mosca darrera l'orella pensant si real-
ment es compliran totes les promeses i
si les subvencions arribaran puntual-
ment. També podria ser que una vega-
da feta aquesta oferta, llavors, la fessin
cada any i això no podria ser.

BIEL ALOMAR
(Partit socialista de Mallorca)
Valoració sobre els resultats de
les eleccions

El resultat de les eleccions el valo-
ram molt positivament des del PSM
perquè per primera vegada en la histò-
ria de la democràcia a Llubí ha estat la
llista més votada amb 575 vots que su-
posen un 45 % dels llubiners i, a més a
més, tenint en compte que hi va parti-
cipar un 82 %. Assenyalar que els re-
sultats locals varen ser molt positius.
Si comparam els resultats de Llubí
amb els del Parlament observam que
el PSM i el PP varen treure manco
vots al Parlament que a Llubí i en can-
vi UM va treure més vots al Parlament
que a Llubí, això vol dir que hi va ha-
ver unes 50 persones que votaren na
Maria Antònia Munar i no votaren na
Margalida Miquel. Sumant els partits
més o manco progressistes no arribà-
vem als 575 que tenguérem a Llubí,
això vol dir que una trentena o una
quarentena de llubiners que va votar

na Maria Antònia Munar al Parlament
va votar a Llubí el PSM, d'això po-
dem concloure que la gent d'UM és
més propera al PSM que al PP.

El dia de les eleccions va ser una
jornada molt positiva pel poble, molt
democràtica, no hi va haver cap gran
problema i només hi havia els nervis
normals de cada eleccions, els comen-
taris de sempre: si aquell havia com-
prat el vot a aquell altre; comentaris
normals. Puc assegurar que des del
nostre partit vàrem actuar amb les
mans ben netes i tenim la consciència
ben tranquil·la perquè no vàrem coac-
cionar ningú perquè ens votàs.

Constitució del Ple de dia 17.

Crec que va ser un Ple que no es

Gabriel Alomar (PSM-NM)

FORN
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mereixia el poble de Llubí, en certa
manera va ser un espectacle poc afor-
tunat, encara que el poble s'hi jugava
molt. L'elecció de bâtie va ser el més
important del Ple, hi havia un gran in-
terès de tot el poble per la incertesa de
què podia passar i què no podia passar.
A pocs llocs de Mallorca es vivia la
situació de la mateixa manera que a
Llubí. Va quedar molt clar que el PP
va donar suport a UM i aquest suport
no es feia per continuïsme, ni per pro-
ximitat de programa, ni per coincidèn-
cies, sinó per anar en contra d'una al-
tra opció que era la que legítimament li
tocava si s'hagués seguit amb el conti-
nuïsme que hi havia hagut sempre a
Llubí al llarg de les quatre legislatures
passades. La llista més votada era la
que sempre ostentava la batlia. Lla-
vors, quin continuisme és votar el PP a
UM quan hi ha diferències programà-
tiques, primer de tot en nacionalisme,
un nacionalisme que ells diuen dels
Països Catalans en front d'un naciona-
lisme espanyol, diferències entre els
cap de llista que es va poder veure
molt clarament a la taula rodona i di-
ferències d'opinió en molts d'aspectes
com acció social, cultura, normalitza-
ció lingüística, concepció de l'esport,
explotació del poliesportiu. No crec
que puguin dir que hi ha hagut una afi-
nitat de programes de cap de les ma-
neres. Simplement es va votar contra
la voluntat de la gran majoria de llubi-
ners i crec que en contra de la voluntat
dels 566 votants del PP, és a dir, els
defraudats del dissabte 17 varen ser
1.141 en front als 137 dels d'UM.
Això diu molt poc a favor del Partit
Popular que tenia com a lemes: seny,
respecte i honestedat. Respecte: no sé
què han respectat?, la voluntat dels llu-
biners no; seny n'han demostrat ben

poc: és seny estar en contra d'una per-
sona?, és seny que deixassin de banda
el parer dels seus 566 que volien el seu
cap de llista com a balle i no na mar-
galida? Pens que el poble hagués entès
millor que el balle hagués estai jo o en
Tomàs, veure na Margalida com a Ba-
llessa amb 137 vols és una siluació su-
rrealisla. Hagués eslal més bo de pre-
sentar al poble un pacte. La meva opi-
nió és que acord previ sí que n'hi ha-
via, i sinó, quin seny pol lenir un partii
que va volar un allre partii o una per-
sona sense haver parlai amb ella prè-
viamenl i li dóna la bailia per qualre
anys? firma un xec en blanc?, si això
és seny podem aplegar i partir.

Una allra cosa que diu moll poc a
favor del Partii Popular, és que el què
va haver de defensar la volació va ser
el número dos de la llisla, no el cap de
llisla, que estava ben avergonyit. És
molt simplomàlic que a través d'unes
mirades concretes que jo vaig tenir al
llarg del Ple amb els números u i dos
del PP, ells havien de baixar la visla
quan els mirava, no la podien mante-
nir, crec que això diu moll poc a favor
d'unes persones que volen governar un
poble. Aquesla reacció encara reafirma
més que volaren en conlra del PSM i
no a favor d'Unió Mallorquina. Nosal-
Ires respeclam aquests résultais perquè
la democràcia ho permei però no els
compartim de cap de les maneres com
molls llubiners.

Els llubiners malgral s'hagin scnlil
defraudats tenen drei a paraula, poden
expressar les seves opinions i no sols
han de parlar cada qualre anys, si te-
nen res a dir sobre aquesla elecció de
dia 17 que ho diguin ben fort.

La noslra idea és que no només ens
hem d'enrecordar del poble cada qua-
lre anys, cada dia s'ha de recordar el

poble amb accions i informacions,
convocarem les reunions informalives
que seran necessàries i oportunes.

Tols els llubiners han de deixar de
pensar que no volen anar a volar si
passen aquestes coses, això demoslra
que encara hem d'anar més a volar i
ens hem de fixar més i analitzar millor
les opcions i les persones a l'hora de
l'elecció.

Hem enlès moll bé la lliçó que ens
volia donar el PP i a més a més creim
que no podem participar en un govern
que s'ha munlal per deslruir i desfer
el PSM, això no vol dir que no facem
feina, eslar a l'oposició és fer feina, ho
farem amb un caire construcliu i pas-
sarem comptes d'aquí qualre anys. Se-
guim pensant fer aclivitals cullurals ai-
xí com les hem anat fent fins ara.

També v u l l destacar la poslura
d'Unió Mallorquina, com pol una per-
sona amb 137 vols ser la Badessa?,
com es pol veure legilimada per tenir
aquesl càrrec?, endemés crec que per
damunl de loi això hi havia ambició
polílica, comanderà, voler ser. El lema
d'UM era Iriau bé, triau-nos, i els seus
ho varen saber fer molt bé i també ho
varen vendre molt bé als qualre regi-
dor del PP, no als llubiners.

Canvi d'ús de l'aigua

No hi eslam d'acord, des del PSM
tenim una línea moll clara sobre el le-
ma de l'aigua, a més a més, aquesla és
una allra bassa que lé el PP. S'ha de-
mostrai que el lema de l'aigua ha eslal
un poc apartai de la campanya electo-
ral i després de les eleccions ha tornai
sortir. Què ha fel el PP duranl aquesls
dos o 1res anys perquè s'eslalviàs ai-
gua, res!. Ha fomentat el consum, cap
mesura d'estalvi i ara resulla que els

>«*
Doctor Fleming, 1 • Tel. 52 25 40 • Llubí
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pagesos han de deixar de regar perquè
una part de la costa en tregui benefici
de l'aigua. Tan legítim és que emprin
aigua a la costa com al camp. No ac-
ceptam el canvi d'ús perquè demostra
la imprevisió, la manca de planificació
i la manca d'una política global dels
temes hidràulics, no es pot defensar de
cap de les maneres i els polítics del PP
són ineptes en aquest camp com amb
molts d'altres. Aquest canvi d'ús seria
perjudicial pels pagesos.

Dimissió dels representants
de la Comunitat d'Usuaris.

Crec que s'han cansat perquè els
mateixos polítics del PP els han volgut
utilitzar com un escut d'atac als page-
sos. Jo trobava que havien de ser els
mateixos polítics els que havien de ve-
nir a exposar el problema. En Cade-
nas, en Cañellas o en Reus eren els que
haurien d'haver vengut. Això que va-
ren dir els pagesos de sa Pobla a en
Damià, crec que anava més dirigit no
cap a ell sinó més bé cap a Cañellas,
en Jaume Font i companyia.

MARGALIDA MIQUEL
(Unió Mallorquina)
Valoració dels resultats
de les eleccions

Els resultats de les eleccions no va-
ren ser tot el bons que la gent d'Unió
Mallorquina es pensava, tothom havia
fet una espècie de travessa per veure el
que passaria, la meva travessa era un
4-4-1. El nostre regidor el veim segur,
el que no sabíem era quina seria la llis-
ta més votada. Els resultats haguessin
pogut ser millors en front a les nostres
expectatives.

Constitució del Ple de dia 17

Va ser una sorpresa, si per deter-
minada gent d'Unió Mallorquina va-
ren ser una sorpresa els resultats de les
eleccions per a mi va ser una sorpresa
el resultat de la constitució del Ple.
S'havia dit moltes de vegades que els
del Partit Popular pensaven votar-me a
mi, però no en tenia coneixement di-
recte, no esperava que ells em votassin
a mi, ni tampoc esperava que l'amo en
Xesc Bisco encara que fos pel que fos
també em votàs, crec que inclus ell va
quedar un poc sorprès.

10

Regiduries

Les regiduries estaran repartides en
quatre grans àrees: Urbanisme, me-
diambient i agricultura, aquests tres as-
pectes aniran junts ja que el mediam-
bient té molt a veure tant amb l'urba-
nisme com amb l'agricultura. Cultura i
esports, abans aquí hi havia educació i
jo pens que educació s'hauria de se-
parar, després hi ha la d'hisenda i l'al-
tra és la d'acció social i sanitat.

El dijous 6 de juliol hi ha el Ple de
constitució i les àrees les pens repartir
així com les havia oferit tant al PP
com al PSM, llavors tant les poden ac-
ceptar o les poden rebutjar.

Opinió sobre el canvi d'ús
de l'aigua

Crec que serà perjudicial per a ells
a no ser que tenguin una altra alterna-
t iva per donar als pagesos a canvi
d'aquesta aigua. Crec que en principi
els pagesos s'haurien de negar davant
aquesta mesura si el que ells volen és
seguir essent pagesos. Cadascú és lliu-
re de fer cl que vulgui i sabent el que
ha passat amb en Damià i la dimissió
dels tècnics, si els pagesos no els volen
escoltar i el que volen fer és escoltar
els doblers això ja va una mica a cà-
rrec de cadascú, crec que haurien de
pensar principalment en ells.

Margalida Miquel (UM)

.J USSS;UL·L·L·
C/ Plaça de la Carretera n' 1 - Llubí - Tlf. 85 70 19
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La polèmica de les cartes
Després de l'elecció de la Batlessa s'ha produït un feno-

men poc habituai en el nostre poble. En els diaris s'han pogut
llegir tot un seguit de cartes al director. La primera donant su-
port a na Margalida Miquel, cartes puntualitzant aquesta, car-
tes de suport al PSM, etc. Hem cregut oportú transcriure aquest

seguit de cartes ja que aporten diferents punts de vista i donen
un dinamisme poc habitual a la premsa escrita amb la iniciati-
va des de Llubí. Per altra banda també són interessants des del
punt de vista informatiu. Aquestes són:

Diario de Mallorca 21 de juny de 1995:
UM vol que el PSM participi en el go-
vern de Llubí.

El Comitè Executiu Nacional dels
Joves d'Unió Mallorquina vol felicitar
públicament la seva presidenta per ha-
ver estat elegida batlessa de Llubí, però
també vol fer una reflexió públ ica
adreçada als membres del consistori i
al poble de Llubí.

Tots sabem quines han estat les cir-
cumstàncies que han fet que na Marga-
lida Miquel hagi accedit a la batlia, però
tots som demòcrates i perquè respectam
la democràcia sabem que les regles per
les quals aquest sistema es regeix de-
terminen que no és el poble qui tria el
batle, sinó que l'elegeixen els seus re-
presentants a l'ajuntament. Aquestes
són les regles democràtiques i amb
aquestes s'ha de jugar. Òbviament no
podem oblidar que la llista més votada
al poble ha estat la del PSM, però el PP
de les dues alternatives que tenia (votar
el seu candidat i quedar-se fora del go-
vern municipal deixant que entrés el
PSM o per altra banda votar UM i es-
perar la possibilitat d'entrar en el go-
vern), i fent ús lícit dels seus vots, deci-
dí la millor per a ells, que evidentment
era la segona. D'això, se'n diu política
perquè aconsegueixen dos objectius,
apartar de la batlia al PSM i participar
del govern municipal.

Això, emprant un símil futbolístic
són dos gols per al PP, però ara la pilo-
ta està en el camp del PSM i aquest ha
de jugar per empatar el partit o per do-
nar-se com a perdedor. Ara el PSM ha
de decidir si vol participar del govern
municipal, en igualtat de condicions o
millors que les del PP, o per contra no
participar-hi, en el cas de negar-s'hi, el
PP li marcarà un tercer gol, perquè
aconsegueix el tercer objectiu, que el
PSM no governi a Llubí, aleshores, gol
en pròpia porta i tres a zero, i a esperar
quatre anys que l'àrbitre piti el final del
partit. En canvi si la gent del PSM deci-
deix participar en el govern municipal
el partit cobra emoció, gol per a ells i
dos a un, amb la possibilitat d'empatar

i, qui sap si també de guanyar, resten
quatre anys de partit.

Per altra banda resta la incògnita de
saber amb quin argument el PSM pot
refusar participar d'un govern munici-
pal amb pràcticament la mateixa gent i
els mateixos partits amb qui ha gover-
nat la darrera legislatura, a més amb
l'alicient afegit de tenir ara una batlessa
realment nacionalista, recordant que
gràcies al seu vot s'aprovà la moció a
favor de l'autodeterminació presentada
per ells a la passada legislatura i que ha
estat l 'únic membre del consistori de
Llubí que ha fet el jurament a la consti-
tució espanyola reservant-se el dret a
l'autodeterminació del nostre poble.

Per tant, pensam que, des d'una òp-
tica estrictament política, s'han de dei-
xar de banda els sentiments i les pas-
sions optant per fer allò que és millor
per al poble, que al cap i a la fi sol coin-
cidir amb el millor per al partit, i molt
més en el cas d'un partit nacionalista
com el PSM, perquè ni Mallorca ni Llu-
bí de les victòries morals dels uns o dels
altres no en treuran cap profit, d'aques-
tes la història no n'escriu cap pàgina.

Bartomeu Soler i Vives. (Llubí)

Diario de Mallorca, 22 de juny de 1995
Llubí: PP (UM)

El PP de Llubí s'ha baixat els
calçons i a una anca hi duia un ta-
tuatge d'UM.

Fent referència a la carta que va sor-
tir a El Dia del Mundo el 24-06-1995
signada pels Joves d'Unió Mallorqui-
na-Palma, calen una sèrie de puntualit-
zacions:

Torejar el bou darrera les valies és
molt bo de fer. Una persona que no ha
anat sovint als plens, i no coneix bé la
realitat llubinera no pot emetre un judi-
ci encertat i demanar al PSM-NM de
Llubí que actui d'una manera o l'altra.
Llubí és un reducte, un poble en el que
hi passen coses que no es veuen a cap
altre indret, sobren exemples.

És cert que el joc democràtic ha po-
gut donar la batlia a UM i que són els

regidors els que elegeixen el batle, però
el mínim que poden fer els represen-
tants dels seus electors és actuar en con-
seqüència i respectar l'elecció del po-
ble. Llavors, també forma part del joc
democràtic acceptar que UM i el seu
soci durant molts anys es facin càrrec
del Govern Municipal, així ho han vol-
gut ells. El PSM-NM ha estat 12 anys a
l'oposició i ja no vendrà de nou estar-hi
una legislatura més, això sí, sense que
el PP hagi respectat la voluntat dels
seus.

No va ser gràcies al vot d'UM que
es va aprovar la moció sobre l'autode-
terminació ja que també hi donaren su-
port CB i CDS, o sigui que la seva con-
tribució va ser com la dels altres. El ju-
rament a la Constitució Espanyola re-
servant-se el dret a l'autodeterminació
és irrellevant, el que calen són les ac-
tuacions i els fets del dia a dia i UM no
ha actuat en conseqüència n'ha demos-
trat la seva estima al País, sinó tot el
contrari. Les seves actuacions particu-
lars com a "nacionalistes" han estat mit-
jançant el seu suport a què s'augmentàs
l'edificabilitat en 28.000 hectàrees in-
closes dins la LEN, el suport a la plan-
ta incineradora de son Reus, els progra-
mes "bilingües" d'UM a molts pobles i
les cartes escrites en espanyol dels seus
màxims dirigents als diaris. Això és na-
cionalisme? (Gabriel Cañellas també
diu que és nacionalista...)

Per acabar, el PSM no ha governat
mai l'Ajuntament de Llubí, les darreres
legislatures el govern sempre ha estat
en mans d'UM i la passada juntament
amb el PP, així que no calen molts ar-
guments per refusar la participació dins
el Govern Municipal. Val més no ser
partíceps d'escriure la història en se-
gons quines condicions i segons quins
companys.

Biel Gelabert i Perelló. Llubí.

El Dia del Mundo, 23 de juny de 1995
A Llubí el PP no va saber perdre

Dissabte 17 de juny vam assistir, a
l'Ajuntament de Llubí, a un acte, baix
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el meu punt de vista, punt de vista res-
pectable, segurament no compartit,
d'enveja i odi. El Partit Popular no va
voler reconèixer el que havia decidit el
poble: que el PSM-NM, de la mà de
Gabriel Alomar, tengués la batlia. Re-
cordem que el PSM fou la llista més vo-
tada amb 575 vots, enfront dels 566 del
PPiels 137d'UM.

Però va succeir el que en certa ma-
nera es sospitava. El Partit Popular va
baixar-se els calçons per tal que el PSM
no tengués la batlia i per això va pactar
amb UM, malgrat que des d'UM es di-
gui el contrari. I si no, què feien el sen-
yor Jeroni Alberti i certs dirigents de
les Joventuts d'Unió Mallorquina dis-
sabte passat? Què van venir per veure
sortir elegida regidora a la seva com-
panya?

El senyor Tomàs Campaner, candi-
dat a batte, i els seus companys de par-
tit van demostrar una falta de respecte
amb la gent que havia confiat amb ells.
Els regidors del Partit Popular, com a
persones de seny, respecte, feina i ho-
nestedat, van votar a un altre partit
abans que el seu. Si això és seny i res-
pecte podem aplegar!.

Dissabte, desset de juny, el PP es va
contradir amb el seu programa: en el
seu programa es parlava de respecte (el
seu lema era "Feina, seny, respecte i ho-
nestedat") i va demostrar-se que no en
tenien de respecte. Respecte és reconèi-
xer els mèrits dels altres, és abstenir-se
de danyar algú. El PP no en va tenir de
respecte, ni va respectar la voluntat del
poble i el que és pitjor no va respectar
els seus votants, aquells que havien de-
positai la seva confiança en ells i no
amb UM ni amb el PSM. A més el sen-
yor Tomàs Campaner va quedar en
evidència; el candidat a balle pel PP a
més de no votar-se a ell no va tenir la
suficient valentia de parlar, ho va haver

de fer el número dos del seu parlit, el
que el dia del míling, al qual va assistir,
el tan eslimal pel senyor Munar, Gabriel
Canellas, parlava d'orgull, un orgull en-
ire els candidats del PP de ser del PP,
uns candidats que no estaven empe-
gueïts de ser del PP; vaja quin orgull
ésser del PP i votar UM!.

Respecte a UM tan sols recordar-li
el que deien en un dels fulls que van re-
partir durant la campanya electoral:
"Únicament ens devem als vots i a la
confiança que depositeu en nosaltres,
molt per damunt de qualsevol tipus
de pacte postelectoral". Sobren co-
mentaris.

Però això ens demostra que en
aquest món tot és possible, que malgrat
els atacs que va fer la nova batlessa,
Margalida Miquel, al candidat del PP, a
la taula rodona, organitzada per la re-
vista UDOL, aquest dia passarà a la
història per la baixada de calçons del
senyor Tomàs Campaner i dist ingits
companys per tal d'aconseguir cl que
desitjaven, el seu objectiu: que en Ga-
briel Alomar no fos batle.

PD: Senyor Miquel Munar, jo també
cm sent orgullós de pertànyer a un par-
tit, un partit, el PSM-NM, que amb or-
gull i valentia, en Gabriel Alomar ho va
demostrar amb una maduresa i força
dignes d'admirar, va saber acceptar la
derrota, cosa que no podem dir del par-
tit que vostè presideix.

Atentament,
Xesc Perelló i Felani

La Cova d'en Ballaruga

Vagi per endavant la meva enhora-
bona a na Margalida Miquel, una al.Io-
ta guapa i simpàtica, que passarà a la
història de Llubí com la primera dona
que haurà tengut la vara de la Batlia i

també perquè ja és ben hora que la gent
se n'adoni que les dones són tan bones
o més que els homes per comandar i dur
els calçons i les corretjades.

Fet aquest preàmbul hem de passar
als fets. I els fets són que, en justícia, la
Batlia de l'Ajuntament de Llubí, es mi-
ri d'on es miri, havia d'ésser d'en Biel
Alomar Serra. I això per molts de mo-
tius. El primer i més evident perquè la
llista que ha encapçalat en Biel, el
PSM-Nacionalistes de Mallorca, ha es-
tat la més votada pel poble de Llubí; i
això vol dir que, per al poble de Llubí,
l'equip que més confiança mereix és el
d'en Biel i no cap altre, puix que aquí
no s'ha votat cap coalició ni "candida-
tura continuista". Tota la resta que es
pugui dir són vuits i nous i raons de mal
pagador. En segon lloc i no menys im-
portant és que en Biel en particular i
PSM-Nacionalistes de Mallorca de Llu-
bí en general han fet molta de feina i
bona per a la millora de la qualitat de
vida dels llubiners i per al poble en si
mateix. Aquests darrers quatre anys,
sense anar més lluny, en què en Biel ha
estat el regidor de Cultura, Esports i
Educació, ha estat quan hem tengut les
millors festes de Sant Feliu, les millors
fires, les millors exposicions... Amb
una paraula, ha quedat ben demostrat
que el PSM sap i vol fer feina per al po-
ble, i sobretot, que l'estima. A veure si
no han tengut més d'una vegada motius
sobrats per tirar el barret i fugir de qua-
tres, quan ha plogut llenya pels quatre
costats. I què han fet ells? Idò aguantar
metxa i agafar fort el manti de l'arada
per grosses que fossin les ensopegades
de la reia.

I ja podem passar a l'aigua. Qui l 'ha
defensada? Qui ha dit a en Canellas,
Cadenas, Nájera i companyia que ja hi
poden posar un floc a això de dur-se'n
l'igua i tudar-la? Ido el PSM-Naciona-
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listes de Mallorca. I no per egoisme,
com volen fer veure embullant la troca
els de sempre, sinó perquè veuen massa
clara que aquest recurs és ben escàs a
Mallorca i no és qüestió de fer tudadis-
sa perquè allò que són faves avui poden
ésser tocs pels morros demà i perquè
per aquesta camada pot arribar el dia
que quedem en là com la jaia Miquela.
I què vos he de dir jo... Jo crec que era
una bona oportunitat de canviar d'ara-
dores i veure noves idees, nous projec-
tes i noves il·lusions a la Sala i en Biel,
no ha de menester dir, el més beneit ho
veu, és un home assenyat, fener, honrat,
cuit com diu n 'Antoni Serra i ben
simpàtic, que no té un mal dia mai ni un
no per a ningú.

Jo no retreure mai a na Magai ida
Miquel, Déu me n'alliber i me'n guar-
daré com de caure, que per ella en Biel
no ha estat, ho torn repetir, batle en jus-
tícia de Llubí. Han estat els del PP els
qui s'han tancat en banda i fort i no et
moguis no han volgut que, per primer
cop, els del PSM comandassin. Amb la
seva actitud, crec que més de revenja
que d'altra cosa, han impossibilitat tan-
car el cicle de l'hostilitat demostrada
per un sector polític i social de Llubí
envers les idees i les persones de ta-
rannà democràtic i progressista del nos-
tre poble. Quina llàstima. Quina altra
oportunitat perduda. I no és que no hi
hagués gent amb qualitat a bastament
per dur les regnes i comandar. Els qua-
tre regidors actuals del PSM-Naciona-
listes de Mallorca de Llubí crec, since-
rament, que són d'allò millor que hi ha
al poble. Han demostrat de sobres que
en volen i en saben. En Biel, regidor de
Cultura els darrers quatre anys, organit-
zant festes, cursets, anant de la xeca a la
meca per dur bones exposicions de fo-
tografies, de pintura, què sé jo... en To-
ni Contestí, dos reals del mateix, ara

fent de músics amb Baladre i Taperers
en Festa, suara anant per aquí i per allà
amb en Biel cercant músics o conferen-
ciants... en Xesc "Bisco" fent feina pel
futbol, duent a on fos els al.lots a jugar
els partits, organitzant els entrena-
ments... en Xcsc "Suau" al futbol ma-
teix, a la comissió dels Reis cada any,
en fi, digau-me a veure si no han fet fei-
na sense veure un duro i bestraient més
d'un pic de la seva butxaca.

Ho torn a repetir, hem perdut una
bona oportunitat per millorar i això no
crec que ho hagi sospesat prou bé na
Margalida quan no s'ha abstingut, quan
ha vist que en Tomàs Campaner li ha
donat el seu vot. Vegem-ho detinguda-
ment. Na Margalida s'ha votat a ella
mateixa, la cosa més natural i legítima
del món. A qui donarà el vot una perso-
na amb dos dits de llum si no és a la
pròpia candidatura per a la qual ha ma-
levejat tant?. Però na Margalida, que ha
votat darrera en Tomàs, ha vist que si es
votava a ella, ella seria la batlessa i es
privaria en Biel de ser el batle i al grup
del PSM, la llista més votada, no ho
oblidem, de formar el govern munici-
pal. Li ha passat pel cap a na Margalida
que de tenir la batlia, és ben cert que
del tot legalment, tot i esser la llista
menys votada d'un bon tros, és una abe-
rració? Que això comportarà una forta
inestabilitat política, fins i tot el perill
de tornar reavivar el clima de crispació
de passades legislatures? Hi ha algun
pacte secret entre PP i UM a Llubí? Per-
què la gent ho pot pensar, això. Si és
així, vaja quin paper haurà fet la presi-
denta de les Joventuts d'UM. Que pren-
gui llum de na Pintora perquè té una bo-
na mostra amb el que li ha passat al seu
sogre, en Jeroni Alberti. Supôs que li
haurà explicat com les gasta el PP. I una
altra cosa, com hem d'entendre la de-
claració de principis del congrés de les

Joventuts d'UM celebrat precisament a
Llubí? Fins on arriben les línies de pro-
grés, el nacionalisme, la defensa de la
llengua, l'amor a la terra (Inexistent, se-
gons la teoria de l'admirador de na
Margalida (n'Antoni Serra)?, en fi, què
són o què volen ésser en ésser grans les
Joventuts d'UM?, què és UM ella ma-
teixa? Supòs que haurà pensat na Mar-
galida que si el PP l 'ha votada no és per
fer precisament tot això i que per tirar
endavant haurà de menester els vots de
qualcú. I si no ha pactat, que és el quejo
crec, amb la seva actitud ha fet el joc als
del PP en rebutjar un govern d'autèntic
progrés, de renovació amb el qual d'al-
tra banda estic segur que hauria tingut
més punts de convergència que de di-
vergència (per cert he sentit a dir que
els joves desencisats d'UM es passen al
PSM) i molts més, per suposat, que
amb el PP.

Amb una paraula, he quedat decebut
per partida doble. Primer perquè el batle
no ha tornat esser de la llista quejo ha-
via votat i segon perquè UM un cop
més no ha estat a l'altura de les cir-
cumstàncies i na Margalida ens hauria
pogut demostrar que les declaracions de
bones intencions són alguna cosa més
que paraules que es diuen perquè queda
molt bé i vesteix molt dir-les. Una llàs-
tima. En fi, què hi farem?, ja serà una
altra vegada. Bona sort i coratge.

Rafel Perelló Gelabert "Piolet"
P.D. Els desenfeinats que hagin llegit
aquesta carta i es buiden el cap per sa-
ber quina relació té el títol amb l'escrit,
que no se'l buidin més. No en té cap.

Diario de Mallorca:
Al PSM de Llubí

Com a simpatitzant del vostre partit
em dol molt el lamentable espectacle

Construccions
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llubiner que els membres del PSM ens
oferiu. Em desagrada veure en la vostra
actitud les potadetes d'uns infants mal-
criats que no vàreu saber plantejar una
elecció.

Tant vosaltres com els del PP sabíeu
que Margarida Miquel No pactaria la
batlia amb ningú, que Margarida Mi-
guel havia tengut sucoses ofertes per
decantar la balança en un determinat
sentit i no les havia aceptades. Sabíeu
que Margarida Miquel no us privaria
d'accedir a la batlia i sabíeu també que
no s'abstendria en la votació i es votaria
a ella mateixa. Sabíeu que el PP no con-
sentiria una batlia en mans del PSM i
que era previsible que per evitar-la
atorgàs els seus vots a Margalida Mi-
quel. I així i tot vàreu ser tan negats per
a l'estratègia que volguéreu ser els pri-
mers a votar quan haurien d'haver fet
que el PP votàs primer que vosaltres i
així veure-li les cartes. El PP ha arra-
bassat la batlia al PSM votant Margari-
da Miquel quan Margarida Miquel hau-
ria pogut sortir batlessa amb els vots
també del PSM. I tot el poble n'hauria
sortit guanyant.

Però en la vostra ineptitud de polí-
tics de pa amb fonteta pujàreu l'escala
de la sala de plens creient-vos balle i
regidors del grup governant i en sortireu
sense tenir la batlia i sense voler parti-
cipar en el govern.

Per què us vàreu presentar si no era
per governar? Ara us ofereixen partici-
par en el govern que la vostra actitud de
polítics improvisadors us hauria pogut
fer perdre i no ho voleu fer (ara no, pot-
ser més endavant, quan us hagi passat la
rabióla), us estimau més mantenir-vos
arrogants i botiflers, us estimau més
persistir en una actitud d'orgull perso-
nal, us estimau més renunciar a dur en-
davant els projectes d'aquells que us
varen votar.

Em demostrau que no us interessa
gent el vostre programa, que no us pre-
sentareu per tirar endavant projectes per
al poble, que no us interessa fer efectiu
allò que prometéreu als qui us varen vo-
tar. Us ofereixen el govern municipal
sense res a canvi i no el voleu; només
us interessa el càrrec de balle, potser
per poder dir en el partit que gràcies a
vosaltres el PSM avança, que gràcies a
vosaltres el PSM té un altre Ajunta-
ment.

M'hen decebut i m'ha decebut la
carta signada per Biel Gelabert (DM,
22/6/95), m'ha decebut que digui que
el PSM ha estat 12 anys a l'oposició
quan el regidor de Cultura del consisto-
ri anterior és el cap de llista del PSM,
m'ha decebut que ara es negui a partici-
par en les tasques de govern quan no
s'hi va negar la legislatura anterior quan
tenia un segon tinent de batic, m'ha de-
cebut que compari el nacionalisme de
Margarida Miquel amb cl de Cañcllas.

Si com dieu el que calen són Ics ac-
tuacions i els fets del dia a dia, siau con-
seqüents. Participau en un govern que
no heu sabut fer vostre i feu que cl dia a
dia sigui favorable als interessos dels
vostres votants, actuau perquè els vos-
tres projectes siguin realitats ara. Ara
ho podeu aconseguir, d'aquí a quatre
anys potser ja haureu decebut massa
gent.

Bartomeu Fullana. Palma.

Llubí: ja serà una altra vegada

Com a votants del PSM-Nacionalis-
tes de Llubí, fruit dels darrers esdeveni-
ments que han succeït al nostre poble,
arrel de la polèmica que ara es dóna,
voldríem fer algunes puntualitzacions:

Tot i que el joc democràtic ho per-
met, al poble de Llubí no li ha semblat

gens bé que la llista que menys suport
ha obtingut a les darreres eleccions si-
gui la que ostenti la batlia. Aquest reco-
neixement, l'interpretam com el fruit de
la tasca secreta o en tot cas desconegu-
da portat a terme per l'actual batlessa
durant els darrers vuit anys en el nostre
consistori com a regidora. Una de les
darreres mostres de la seva defensa dels
interessos del poble la tenim amb el su-
port que va donar (juntament amb els
seus companys del PP) a l'aixecament
de la clàusula de penalització a l'em-
presa que porta a terme les obres de sa-
nejament, i que ara tant patim. Pot ser
també que el recolzament obtingut per
UM sigui fruit de tot el que s'haguera
pogut fer i no s'ha fet, i de totes les pa-
raules buides que el vent se n'ha em-
portat. Per tot això creim que la volun-
tat democràticament expressada en les
urnes ha estat traïda, pot ser fins i tot
s'ha fet befa d'un poble que va anar a
votar confiadament, creient que la seva
volunta t seria respectada; però uns
comptes fa l'ase i uns altres el traginer.

Seguidament parlarem de l'ase:
La secció local, de la delegació pro-

vincial, del partit nacional espanyol PP
ha portat a terme fins a la seves darreres
conseqüències el seu tarannà (anti)de-
mocràtic de respecte a la voluntat po-
pular, vegent que ells no podien menjar
(ja que el poble no havia confiat majo-
ritàriament en ells) tampoc deixen men-
jar al poble (respectant la seva voluntat
sobirana). La seva tàctica però ha estat
tan desconcertant que fins i tot els seus
simpatitzants han quedat astorats, de-
fraudats i pot ser fins i tot es sentin en-
ganyats, però, allà ells amb les seves
creences.

Això no és tot, després del memora-
ble paper del dia de la investidura de la
batlessa -de la que varen desaparèixer a
correcuita- foren relegats per aquesta a
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un segon terme, malgrat tot seguiren
igual de contents i acceptaren el que els
altres han rebutjat. Les explicacions a la
seva postura pareix que no les entén ni
tan sols el seu cap de llista, i creim que
fou per això què, portades les ordres de
Ciutat, la va haver d'explicar el segon
de la llista, amb el seu verb espectacular
i buit de contingut, i el que és pitjor buit
de veritat. Interpretacions subtils o pot
ser innocents, tal volta a vegades massa
seny porti a perdre'l.

Creim tot i això que la candidatura
del PSM-NL1 era la més vàlida, a més
de la que comptava amb més suport,
guanyat a pols durant els darrers dotze
anys. Creim, com la majoria dels llubi-
ners que era la candidatura que podia
portar a terme un programa més eficaç
pel poble i més favorable els interessos
de tots. Un programa progressista i so-
lidari front a la dreta insolidària de sem-
pre, un programa de progrés nacional
front a la dreta espanyolista i espanyo-
litzadora, un programa just i equilibrat
front a la dreta de l'amiguisme i dels
favors als seus.

El suport obtingut pel PSM és el
fruit d'una tasca ben feta al llarg dels
anys, d'una lluita desinteressada front
als interessats de sempre que van a
l'Ajuntament a lluir-se i a defensar els
seus interessos interposant-los als del
poble.

Creim i donam el nostre suport a la
postura adoptada pel PSM de no formar
part d'aquest govern municipal de bur-
la. Participar-hi suposaria prendre part
en una presa de pèl al poble, ajudar a
donar la darrera empenta a la fins ara
fràgil democràcia a la qual a alguns cos-
ta tant d'adaptar-s'hi. Esperam que tot
això porti al nostre poble a reflexionar
(a veure les orelles al llop) i a distingir
qui és el que realment defensa els seus
interessos.

Qui ha defensat la nostra aigua? Qui
ha defensat la nostra cultura? Qui ha de-
fensat la nostra llengua? Qui ha defen-
sat la nostra identitat? Qui ha defensat
la nostra pagesia?

Visca la terra que ens va parir, visca
Llubí.

Jordi Alomar Torrens "Miquelí"
Miquel Perelló Ramis "Barrí"

Glosa
Un guanyador

Ni mengen ni deixen menjar
vat aquí sa qüestió
com sempre es temps ho dirà
qui té o no sa raó.

De fanàtics mos han tractat
durant ses eleccions
després de certes actuacions
què és fanatisme o raons?

D'empenta diuen que són
ara ho han demostrat
mafiosos si que ho són
ja ho tenen demostrat!

D'embaràs se'n va parlar
durant ses eleccions
ara que coneixem es pare
esperem que sa criatura
sia semblant a sa mare.

Batlessa de Llubí tenim
perquè us ho han decidit
de veritat jo vos dic
això fa olor de podrit.

D'esquerres diuen que som
mai no m'ho havia plantejat
després de lo que ha passat
tene ben clar d'allà on som.

Està escrit? Si que hi està

en el 95 ses eleccions
a Llubí, el PSM va guanyar.

A s'oposició estarem
hi estam acostumats
a tots es que mos han votat
esperam que ho entengueu.

Jo me sent un guanyador
per perdedor em fan passar
i es que a s'hora de votar
es varen baixar es calçons.

Francesc Castell i Alomar.

Ràbia llubinera

La ràbia, hi ha vegades que em fa
cridar, estrènyer el barram o no em dei-
xa dormir els vespres. Ho vaig demos-
trar el dissabte dia 17, després de l'elec-
ció a balle que tengué lloc a Llubí. Però
la ràbia en cap moment em va fer tra-
bucar el cap i prendre decisions per anar
en contra dels altres i al final en contra
meva.

Crec que el que va fer decidir als
quatre regidors del PP votar na Marga-
lida Miquel per a bâtie, va ser la ràbia
que tenen al PSM per haver aconseguit
més vots que la seva llista i d'aquesta
manera evitaven que accedissin a la ba-
tlia. El seu cap de llista sabia que no re-
bria el suport d'UM per a ser balle,
d'aquesla manera, sabent que no ho
arribaria a ser, només tengué la satis-
facció de presenlar-se a candidai, (es
devia pensar que els del PSM el vola-
rien?). Degué ser l'únic candidai a balle
en loi l'Eslal Espanyol que ni ell ni els
seus companys el volaren. No puc com-
prendre el que pot arribar a fer la ràbia,
com tampoc entenc com és que va ser el
SEGON de la llista, Miquel Munar, el
que va demanar el torn de paraula i va
explicar el perquè del seu vot.
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Als votants del PP els deu créixer la
ràbia, mentres a mi m'espassa, perquè
som conseqüent amb el que "democrà-
ticament" es va decidir al plenari del
dia 17 de juny, i som conscient que el
lloc que pertoca al PSM es el de l'opo-
sició. Segur que també els creix veient
que la batlessa, ofereixi als regidors del
PSM, la primera tinent-batlia i la terce-
ra, les regiduries d'obres, cultura, es-
ports, medi ambient i no podrem esbri-
nar si haguessin obtingut algun altre cà-
rrec si així ho haguessin demanat. Sols
sabent que foren ells, els regidors del
PP, els que amb el seu suport li donaren
la batlia, ara és per pensar-s'ho més de
dues vegades, i com diria algun jugador,
"burro ets, paga i..."

Si la batlessa no vol deixar el cà-
rrec, val més que no se li ocorreixi fer
un referèndum, ja que tendra en contra
els votants del PSM, els del PP (manco
quatre) i dels d'UM n'hi ha que troben
que és massa berenar per un sola perso-
na.

Aquesta ràbia passatgera m'ha fet
sentir amb les ganes i la necessitat de
treballar per unes idees i no deixar que
els nostres votants siguin enganais. Que
Déu ens ajudi a tots.

Toni Gelabert Perelló, Llubí.

A un amic de Llubí

Benvolgut amic: Durant més de tres
hores i mitja tu i jo parlàrem de política
local, a ca meva, te'n recordes?... I em
confessares que a Llubí no trobaves
persones "capacitades" per a formar
una candidatura de caràcter conserva-
dor, i que és de les més altes esferes
t'ho havien encomanat perquè a Llubí
encara mai no havien aconseguit més
de dos regidors. La teva comanda -se-
gons paraules teves-, era la de posar or-
dre dintre d'aquest col·lectiu llubiner.

Tu tens un càrrec de prestigi -vaig res-
pondre't- dintre de la nostra comunitat,
i per la qual cosa vaig aconsellar-te que
deixessis anar la política de poble per-
què, més tard o d'hora, series home cre-
mat i mal vist entre els llubiners. Però tu
m'insistires que la teva ambició era la
de voler ésser director general de... i
que només hi podries arribar a través de
la política, la qual cosa em donà a en-
tendre que no tenies capacitat pròpia
per csser-ho amb ètica professional. I
clar, qui no sap munyir l'ovella li pixa
dintre de la farrada: familiars i veïnats
que se donen l'esquena, conservadors
de la més pura i noble casta acoten el
cap de vergonya, altres que encara
veuen "rojos" per Llubí, i tu i algun
company teu girau en cua per no lopar-
vos amb mi.

Hagués calgut més, benvolgut amic,
que haguessis romàs a Ciutat a estudiar
i opositar, si vingués el cas, a aquest cà-
rrec de director general que tant ambi-
ciones. Els conservadors de Llubí no
mereixen tan de càstic.

Biel Frontera.

Pixem dins ei test

Bartomeu Fullana és necessari pixar
qualque vegada dins del test perquè si-
nó no arribarem enlloc. I perdona que et
digui que tu a la carta del D.M. de
27/6/95 no hi vares endevinar cap gota.

Què pot saber un "palmesano" com
tu de la política que ha fet el PSM de
Llubí durant 12 anys, què saps tu com
ha actuat el Regidor de Cultura durant
la passada legislatura; és molt fàcil opi-
nar sobre la política d'un altre poble
quan mai s'ha fet acte de presència a un
senzill Ple, en Tomeu?

Com a simpatitzant del PSM, que
dius que ets (jo crec que ets un fan
d'UM) sabràs que el PSM no es baixa

mai els calçons davant ningú, a no ser
que tu siguis l'excepció. A més com a
lector de diaris que deus ser sabràs que
d'ençà de dia 28 de maig tan UM com
PP s'ha omplit la boca de dir que Llubí
no vol un balle d'esquerres. Per tañí a
no ser que siguis un poca vergonya, allà
on no l'hi volen no hi vagis.

T'he de dir lambe que m'impressio-
na la teva visió polílica, crec que d'aquí
quatre anys et tendrem de cap de llista
del PSM al Parlament o a Ciulal, ja que
com pols imaginar si no véns un poc
més per Llubí no el pols presenlar de
cap de llisla del PSM a Llubí, o no To-
meu?

Bé, amic, només et vull dir que lu
l 'únic que crec que saps de Llubí són
dues coses, que és cl poble de les làpe-
res i que és el poble on hi eslà silual
l'Aquífer de sa Marínela, i aquesla se-
gona no és vera. Quina credibililal la
teva!!!.

Jaume Alomar. Llubí.

Ignorància sobre Llubí

Vaja simpalilzants que té el PSM-
NM. Em vaig sentir lolalmenl decebul
quan vaig llegir la caria signada per
Bartomeu Ful lana el 27 de juny de
1995. Des de Llubí un es cansa de sen-
tir bajanades sobre el poble, sobre el te-
ma de l'aigua, i ara li ha local rebre al
PSM-NM,jaeslàbé!.

No puc enlendre, ni enlendré mai
que algú recomani que el PSM-NM de
Llubí participi a un govern del PP (par-
lil que no cal presenlar: no ha fel res
sobre el lema de l'aigua de sa Marínela
i que un dia convertirà Mallorca en un
gran bloc d'aparlamenls) que ha fel loi
el possible, fins i tot humiliant-se a ells
mateixos perquè el PSM-NM no acce-
dís a la bailia. Que el PSM-NM partici-
pi en el Govern Municipal seria com si
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a algú l'engeguen d'una festa i després
el conviden a escurar i a agranar. Crec
que aquest partit ha demostrat tot el que
havia de demostrar, tan dins l'Ajunta-
ment com des de fora.

Encara no em cap dins el cap com
aquest senyor pot dir que el PSM-NM
va voler ser el primer a votar en el ple
de la constitució de l'Ajuntament. A
Llubí el procediments per a la votació,
si no se n'estableix d'altre, és l'ordina-
ri: d'aquesta manera es procedeix a la
votació per ordre alfabètic, Alomar
(PSM), Campaner (PP), Contestí
(PSM)...

El PSM-NM "no pot fer" que el PP
voti el primer per veure-li les cartes,
perquè tanmateix, no cap a dins les mò-
lleres de ningú que el PSM-NM doni el
seu vot a UM, essent aquesta la llista
manco votada amb diferència. Alesho-
res, la culpa dels esdeveniments no és
ni del poble, ni dels mal-vençuts, la cul-
pa la tenen aquells que han trait els
seus, que han ignorat la saviesa del po-
ble i han fet cas de les seves pròpies
conveniències.

Jo, tampoc podria perdonar que el
PSM-NM accedís a un govern que li ha

fet la traveta i l'ha apartat de la batlia.
És incomprensible que els nacionalis-
tes vulguin ser partíceps d'un Ajunta-
ment governat pel PP (no ens hem d'en-
ganar), que amb ràbia va donar el seu
vot a UM per apartar la llista més vota-
da. No crec que així com ho ha fet el
PP, el PSM-NM vulgui defraudar i en-
ganar als seus votants, ja que no els per-
donarien mai de la vida que fessin el
joc a PP-UM.

Em sembla que l'amic Fullana ha
demostrat que no té un judici prou ma-
dur per opinar sobre Llubí i el que ha
passat. Com ja vaig dir a una altra carta,
Llubí és un poble estrany i mal d'en-
tendre pels de fora, ens ve just als llubi-
ners que ens entenguem a nosaltres ma-
teixos i no hem de menester explica-
cions sense cap ni peus d'algú de fora.
També cal saber que hi ha un sector del
PP de Llubí que li vessi odi per les ore-
lles i que juntament amb un altre sector
d'UM estan plenament satisfets de veu-
re el PSM-NM a l'oposició. Llavors,
davant l'odi, la comanderà, la rancúnia,
l'enveja un ha de saber estar al seu lloc,
cosa que ha sabut fer en desmesura el
PSM-NM acceptant la situació que "de-

mocràticament" li ha tocat ocupar,
l'oposició.

Diuen que hi ha confessors de mon-
ges tancades, el PSM-NM no té perquè
haver de confessar ningú, ni amagar res
i pot anar amb la cara ben alta per tot
arreu, cosa que molts no poden fer. Pot
ser la cultura de Telecinco ens envairà,
així la gent podrà contrastar els quatre
anys passats amb la legislatura que ens
pertoca viure a continuació. D'aquesta
comparança o bé podrem recuperar el
temps perdut o bé haurem de viure amb
l'esperança que algun dia les coses can-
viïn, perquè tal vegada els joves sabran
captar amb més subtilesa la feina ben
feta i la diferència entre les coses ben
fetes i les mal fetes. Per això els joves
podria ser que tenguessin molt a dir en
un futur no molt llunyà, i com va dir un
mestre entre els mestres (J.L. Arangu-
ren): Aquello (1968) fue la primavera
de la juentud, en los años setenta se pro-
dujo el verano de la juventud, en los
ochenta el invierno, quizás en los años
noventa se produzca una nueva prima-
vera de la juventud.

Biel Gelabert i Perelló.

Viatges Ciutat S.L
C.I. BAL 335.

Carretera de Valldemossa, 8
Tels.: (971) 75 2221 - 7506 7 7
Fax:(971)293005
07010 Palma de Mallorca
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JOAN ALOMAR
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Inauguració del nou local
de la Tercera Edat

Ben vestidets semblen ministres

El dia 10 de juny s'inaugurà el nou local de la tercera edat
ubicat a l'edifici nou de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església.

A l'acte d'obertura hi assistiren les autoritats del Govern
Balear, les autoritats de l'Ajuntament i la directiva del grup de
la 3era edat. La comitiva partí de la Casa del Poble seguint al
rector. Un cop beneït el local es dugueren a terme els perti-
nents discursos, els quals només pogueren ser escoltats per la
gent situada davant els micròfons. Després d'haver visitat les
dependències tothom ho va poder celebrar amb l'àpat preparat
per les dones de la tercera edat. La festa finalitzà amb música
i ball per a tots.

Malgrat s'hagi inaugurat l'esmentat local tal dia com avui
encara no l'ha estrenat ningú. I és també una incògnita el saber
qui es farà càrrec del bar.

Restauració de la creu
de son Ramis

La creu de son Ramis data del segle XVI. El material amb
el qual s'està restaurant la creu (de son Ramis) és un material
que ve d'Alemanya. Els alemanys després de la Segona Gerra
Mundial i a causa de la gran destrucció que va patir Berlín es
varen especialitzar en la reconstrucció de materials de mares,
tipus de construcció molt comú a Berlín. Aquest material té la
mateixa consistència que el mares de Santanyí i de Petra. Pri-
mer de tot es va cobrir amb una argila fent una espècie de
màscara per a netejar la creu. Aquest material es seca i cau per
ell mateix, llavors es fa una massa que després es va tallant,
quan eixuga se li dóna una mica de forma perquè no es pugui
distingir el que està restaurat del que és antic. Antigament la
creu estava estrucada d'ocre i ara se li donarà una baladura per-
què quedi més o manco igual, l'objectiu principal és que no es
noti la restauració i per això es fan baladures, cruis, foradets.

El tambó i la creu estam molt ben conservats, allò que es-
tava més danyat era la caixa. Pareix ser que les causes de què
la creu estàs en mal estat no eren per fets naturals, d'erosió,
d'humitat o d'influència del mediambient, sinó que la princi-
pal causa podrien ser les pedrades.

18

Organitzacions no
governamentals - voluntariat

Adesiara podem llegir a la premsa qualque acció promoguda
per alguna ORGANITZACIÓ NO GOVERNAMENTAL (ONG)
a favor del Tercer Món o de grups marginals o marginats.

I què és una ONG? Jo diria que és un grup de persones unides
per uns ideals de fer qualque cosa pels més dèbils. Son indepen-
dents de qualsevol Organització estatal, encara que això no llevi
que entre unes i altres no hi pugui haver una sana col·laboració.

De fet les ONG són una resposta efectiva a l'egoisme que és
la mare o arrel de tots els mals; i dic que són una resposta perquè
les ONG intenten posar en pràctica la solidaritat, ja que aquesta,
és l'única sortida del carreró de l'egoisme.

Les ONG fan molt bona feina perquè sempre tenen corn a tas-
ca primera i única, l'ajuda als més necessitats, i a més a més, fan
tota la feina que fan, sense cap afany lucratiu de cap casta.

En un món ferit i maltractat per les divisions, la fam, la
violència, la injustícia... les ONG pensen i creuen -i per això tre-
ballen intensament- que, com ja he dit, l'única sortida enfront de
l'egoisme, és la solidaritat pràctica, feta vida, i oferir camins a
tots aquells que tenen uns mateixos sentiments i se senten ca-
paços de denunciar estructures injustes i col·laborar en projectes
de desenvolupament. Dins aquestes Organitzacions, i també dins
altres entitats de caire humanitari, hi tenen un lloc de preferència
els VOLUNTARIS, o sia, una gran multitud de persones que de-
diquen part del seu temps, o tot, a ajudar els altres. N'hi ha que ho
fan des de la seva fe cristiana i altres moguts per un altruisme
molt digne també d'elogi.

De fet, molta gent és ajudada i alleugerida per mor de tantes
i tantes persones que se demostren solidàries envers de tants i
tants de germans que sofreixen les conseqüències de les injustí-
cies i egoismes, precisament i sovint, de molts dels qui més tenen
i manco ajuden.

Amb aquest articlet voldria encetar-ne una sèrie per presentar
no només distintes ONG, sinó també altres Entitats que també fan
feina pels més desgraciats, i en fan, a partir sobretot, de la gra-
tuïtat i de l'amor efectiu a Déu i als germans.

Joan Rosselló i Vaquer.

Registre Civil de Llubí
Llubí, 29 de juny de 1995

NAIXEMENTS:
Marc Llabrés Perelló, dia 14 maig 1995
Maria Magdalena Llompart Ramis, dia 30 maig 1995
Maria Magdalena Llompart Tenerife, dia 18 juny 1995.

MATRIMONIS:
Bartolomé Rosselló Planas amb Aina Jaume Vallespir,
dia 18 de juny 1995.
José Tugores Florit amb Maria Adrover Bauza, dia 24 de
juny 1995.

DEFUNCIONS:
Miguel Feliu Ramis, dia 10 maig 1995.
Emilio López Bernárdez, dia 9 maig 1995.
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TINTORERIA - RENTADURIA

Mercat des Tenis
Juan Crespí, 13

Local 4
Tel. 45 48 98

Los Geranios
Sta. Catalina de Siena
Local 10
Tel. 71 38 74

PALMA DE MALLORCA

Comunitat de la Coordinadora
La Coordinadora de Llubí en defensa de l'aigua, vol mani-

festar la seva oposició al canvi d'ús agrícola que pretén EMA-
YA pels següents motius:

1.- Perquè les coses a l'atropellada com ja s'ha vist són un
rotund fracàs.

2.- Perquè aquest can vi d'ús que proposen és un engany ja
que es tracta de pous que no tenen ús per tant es tracta d'una
operació per a comprar aigua a uns propietaris que feren els
seus pous just per especular amb l'aigua però no per ús agrí-
cola.

3.- Segons un informe de la Junta d'aigües, els pous que
presenta EMAYA sols tenen una concessió de 137000 metres
cúbics. 0.137 Hectometres cúbics que representen el consum
de Palma d' 1 dia, això demostra que no és variable.

4.- Entenen que en cas de ser necessari un canvi d'ús l'exe-
cutor d'aquest canvi d'ús no ha de ser EMAYA, ja que sols
cerca el negoci i no el servei, i és la responsable de la salinit-
zació de la conca de Palma. En tot cas ha de ser la pròpia Jun-
ta d'Aigües que negociï amb els usuaris que, reunits per la Co-
munitat d'usuaris, decideixi quins han de ser els que deixin de
regar i establir la indemnització pertinent, però no el preu de
l'aigua ja que entenem que l'aigua és de tots. També la comu-
nitat d'usuaris vigilarà que aquells que s'han acollit al canvi
d'ús no reguin el seu camp. Sols així es garantitzarà un abas-
tament d'aigua a Palma sense el risc de la intrussió salina.

5.- El canvi d'ús no suposarà en principi connectar direc-
tament al seu prou sinó que si és possible s'utilitzaran pous
pertanyens a l'administració o connectar temporalment a pous
que estiguin aprop de la canonada de transvasament, els crite-
ris dels tècnics seran els que decidiran quina serà l'àrea de
captació d'aigua i quina l'àrea d'abandonament del reguiu per
tal d'assegurar que l'aqüífer no pateixi danys irreversibles.

6.- Mentre duri el transvasament del canvi d'ús s'establiran
les mesures oportunes per evitar la instrusió salina ni deixar
l'aqüífer en condicions desfavorables pels pagesos.

7.- Per tot això és necessari que la Comunitat d'Usuaris del
Camí de Muro disposi del llistat d'usuaris per poder convocar
els pagesos per negociar i, sobretot, fer les coses de manera se-
riosa i sense presses ja que sols així es garantitzarà l'èxit de
l'operació.

La Coordinadora en Defensa de les Aigües de sa Marineta.

Sopar de la Penya Blaugrana

"Tooot el camp, ééés un clam! Som la gent blaugrana... "

La penya Blaugrana de Llubí convidà tots els seus socis a
sopar a ca'n Joan des Forn el passat 30 de juny. El menú va ser
cuinat per les mares dels jugadors de la penya de futbol infan-
til. El sopar va ser d'un bon frit i d'un tros de porcella rostida.
Llavors s'endolcí l'àpat amb ensaimada, gelat i cafè.

Després del sopar va venir el torn dels agraïments als
col·laboradors, a l'entrenador dels al.Iots, en Ricard Rodrí-
guez, i a una sèrie de sortejos. A tots els assistents, que foren
molts, se'ls obsequià amb una gorra de la Penya.

Foren moltes les veus que vaticinaren la visita d'algun dels
jugadors més representantius de l'equip barceloní. Malaurada-
ment només foren veus i no n'hi anà cap. Així i tot hem d'as-
segurar a aquell que no hi anà que no suposà un factor gens ne-
gatiu per a ningú. Al manco no es queixaren d'haver perdut la
gana. Va ser una vetlada agradable, divertida i senzilla. La
festa la fa la gent.

FOTOGRAFIA I VIDEO-CLUB

J O V E
C/. Traginers, 55
Telèfon 52 20 50

07430 LLUBÍ
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10è Aniversari dels amics de la 3a Edat

Enguany l'Associació amics de la Tercera Edat ha complit el desè ani-
versari i ho han volgut celebrar. El dia després de sant Joan a l'Església de sant
Feliu varen celebrar una missa per a recordar tots els difunts de la tercera edat
que hi ha hagut durant aquests darrers deu anys, uns setanta.

Més tard, amb cotxes i un autocar, per als qui no tenien possibiliats de
trasllat, varen partir cap a Son Sant Martí perquè a les 14.00 hores hi havia de
tenir lloc un dinar en el qual hi estaven convidats tots els amics de la tercera
edat i també associacions d'altres pobles. El menú va constar d'arròs brut, por-
cella i pijama. Després d'haver dinat i panxa plena una orquestra va amenitzar
la festa, ball de saló per a tots els atrevits, que foren molts. Els germans Can-
yerets, els dos de més edat, demostraren les seves qualitats com a balladors.

Els Amics varen regalar a la seva presidenta, Maria de cas Camió, un ram
de flors i una placa pel seu servei desinteressats envers l'Associació. La ba-
tlessa es va estrenar com a tal i va oferir unes paraules als assistents.

Nou president de la Premsa Forana
L'Associació de la Premsa Forana elegí el passat 10 de maig en una as-

semblea, a la seu de l'Associació, el seu nou president, en Miquel Company.
Alguns dels components de la Junta Directiva repetiren un cop més amb

el compromís de treball. L'elecció es va fer per votació de les revistes asso-
ciades, en la multitudinària assistència per part dels components de totes les re-
vistes que formen la premsa forana. La junta directiva quedà constituïda de la
següent manera:
President: Miquel Company
Vice-Président: Magí Ferriol.
Tresorera: Maria Calmés Mesquida
Secretari: Jaume Català Sansó.
Vocal: Joana Mora Cerdà.
Vocal: Jaume Taberner Ribot.
Vocal: Gabriel Mercè Frontera.

Els vocals s'encarregaran de l'hemeroteca i vetllaran pel compliment dels

convenis signats amb altres organismes.
Des de la nostra revista volem donar-li la més sincera enhorabona amb el

desig que obtengui èxit en les seves gestions. La nostra col·laboració li serà
oferida en tot moment.

Les comportes del clavegueram no
estan en català

L'Ajuntament va arribar a l'acord que les comportes del clavegue-
ram que s'havien d'instal.lar estarien escrites en català. Per un o altre mo-
tiu l'empresa Ferrovial no ha complert el desig de l'Ajuntament. Ferro-
vial assegura que no se'ls va avisar, però el més greu és que ara l'empresa
no vol canviar les plaques perquè diuen que se les hauran de quedar. En
canvi, les comportes de les aigües netes sí les varen dur en català, i ara
tendrem una xarxa d'aigües bilingüe.

Reformes a l'Avinguda i a la plaça
del Molí de son Rafal

L'Avinguda de son Marget ja no sembla el que era ni d'un tros lluny. Se-
gur que si algú de fora poble hi passa pensarà haver-se errat de poblet, entre
una cosa i l'altra.

Finalment sembla que podrem donar-li el nom de passeig amb les voravies
noves i els bancs per asseure-s'hi. I llavors el carrer recentment asfaltat que ja
no aixecarà aquella polsada que embrutava els seients.

La plaça del Molí de Son Rafal també ha sofert un fort canvi. La gran om-
bra dels pins ha estat substituïda per una minúscula taca que fan els Iladoners
i les oliveres. La gran innovació ha estat uns grans pedrots dins les pasteretes
de la plaça. La creu serà restaurada després de la de son Ramis per la mateixa
empresa.

Informacions: Caterina i Biel Gelabert i Perelló.
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A LA SALA

Vells coneguts, gent que reenganxa, nous valors, batlessa...

Maduresa política
Després de la tempesta

electoral i postelectoral,
crec que allò més interes-
sant és informar de tot el
que va passar i de com va
transcórrer la sessió extra-
ordinària de constitució
del nou Ajuntament, que
es va celebrar dia 17 de
juny.

Però abans de res crec
que hem de tenir en comp-
te l'extraordinari resultat
del PP, ja que mai havia
aconseguit quedar com a
segona força de l'Ajunta-
ment de Llubí. I també te-
nir en compte el magnífic
resultat del PSM que per
primera vegada aconse-
gueix ésser el partit més
votat de Llubí.

La sessió de constitució del nou Ajuntament va començar
formant-se, primerament, la Mesa d'Ajuntament, que va ésser
presidida pel regidor de major edat (Francesc Bauzà Munar) i
per la regidora de menor edat (Maria Bergas Vila).

Després d'haver jurat o promès en sentit positiu l'acata-
ment a la Constitució Espanyola de 1978 per part de tots els re-
gidors, es va declarar constituïda la Corporació amb els se-
güents regidors:

-Per part del PSM: Gabriel Alomar Serra, Antoni Con-
testí Vives, Francesc Bauzà Munar, Francesc Florit Serra.

-Per part del PP: Tomàs Campaner Ferragut, Miquel Mu-
nar Cardell, Maria Bergas Vila, Miquel Serra Ramis.

-Per part d'UM: Margalida Miquel Perelló.
Constituïda la Corporació es va passar a l'acte més impor-

tant que és l'elecció de Batle. Dels tres caps de llista no n'hi va
haver cap que renuncias això suposa que els candidats a balle
foren:

-Gabriel Alomar Serra PSM que obtingué 575 vots a les
eleccions.

-Tomàs Campaner Ferragut PP que obtingué 566 vots a les
eleccions.

-Margalida Miquel Perelló UM que obtingué 137 vots a les

eleccions.
El resultat de la votació
va ésser el següent:

-Gabriel Alomar Serra
PSM 3 vots.

-Tomàs Campaner Fe-
rragut PP O vots.

-Margalida Miquel Pe-
relló UM 6 vots.

Havent o b t i n g u t la
candidata d'UM majoria
absoluta fou proclamada,
pel president de la Mesa
d'Edat, Batlessa electe de
l'Ajuntament de Llubí la
regidora Margalida Mi-
quel.

Després de la presa de
possessió de la nova Ba-
tlessa, el regidor Gabriel
Alomar Serra, cap de llis-

ta del PSM, va demanar la paraula per fer constar que era la
primera vegada en la història de Llubí que la llista més votada,
no havia obtingut la Batlia. A més va dir que el PP havia fet el
possible perquè el PSM no accedís a la Batlia i que el PSM no
participaria a les tasques de govern, si bé farien una oposició
constructiva i farien com fins ara feina pel poble.

Acabada la intervenció del cap de llista del PSM, Miquel
Munar membre del PP, enlloc del cap de llista Tomàs Campa-
ner, va felicitar la Batlessa i digué que el PP havia votat la can-
didata d'UM, per tenir un govern de continuïtat com el dels
quatre anys passats.

Per acabar, la nova Batlessa, Margalida Miquel, va donar
les gràcies als que l'havien votada i als que no l'havien votada,
manifestant també que no havia pactat amb ningú i que volia
ésser la Batlessa de tots els llubiners.

Crec que val la pena felicitar i donar l'enhorabona a tots els
regidors electes i sobretot al massiu públic que va assistir a
aquesta sessió de constitució del nou Ajuntament de Llubí pel
seu comportament democràtic en tot moment, cosa que de-
mostra que estam immersos en una societat amb un alt grau de
maduresa política. Enhorabona a tots.

Jaume Alomar Serra.
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enpepriera, una vida per amor a l'art
Nascut a Pina (Algai-

da), "la fábrica de les
monges", com diu ell, fa
47 anys. El personatges
que avui portam als nos-
tres lectors de l'Udol és
un personatge prou cone-
gut dins les esferes llubi-
neres, sobretot pels cur-
sets de pintura que des de
fa quatre anys imparteix.
En Pep Riera "de cas Ca-
bo" va néixer un 25 o 26
de febrer, "com bé sents",
ens diu, de l'any 1948. La
seva mare no es va ado-
nar que estava embarassa-
da fins que va estar de 7
mesos, "vaig néixer sense
intervenció de comare, no
hi va ser a temps".

Des de fa quatre anys
sap no va descobrir que
havia nascut, com ell ens
conta, vestit: "hi ha una
sèrie de persones que nei-
xen d'una manera, vesti-
des, diuen que aquestes
persones tenen sort tota la
v i d a , q u e s ó n m o l t
intel·ligents".

Amb el títol de batxi-
llerat a la butxaca és Fun-
cionari del cos executiu
Postal i Telecomunicacions i de Tele-
grafistes i, actualment, és el cap de Co-
rreus de Muro.

Començam parlant un poc de la seva
infància: "vaig viure set anys a cas Con-
cos (Felanitx) i vaig venir a Llubí quan
tenia uns 8 o 9 anys. És a partir dels 13
anys que els ulls se m'obren: és un dia
que mai en la vida no oblidaré. Hi havia
un capellà i quan no tenia res a fer me
n'anava a veure'l i li demanava con-
sells; ell em va dir que havia d'escriure
a un diari tot allò que em passava cada
dia. Vaig comprar un quadern; van pas-
sar un parell de setmanes i no hi havia
escrit res fins que va passar un fet con-
cret que va marcar molt la meva vida:
vaig rebre les dues úniques paperines
que m'han pegat a la meva vida. Un llu-
biner, major d'edat, jo tenia 13 anys, em
va pegar mentre un altre, tres anys ma-
jor quejo, m'aguantava.

Aquestes dues bufetades van ser el
començament del meu diari i vaig co-
mençar a escriure tot allò que sentia, la
vertadera història del poble contada per
les madones i homes de cafè. Aquesta
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història dura des dels tretze anys fins
que me'n vaig anar al servici, que en te-
nia 21".

Més envant se li ocorre a en Pep
d'anar a mostrar els seus primers escrits
al capellà que li havia donat consell, i
quan el capellà va veure la quantitat de
coses que hi apuntava li va dir que ho
havia de cremar: "sí, vaig dir-li jo, però
vaig mentir ja que no és cert que cremas
el quadern: vaig conservar-lo".

Segueix narrant la seva particular
història, una història narrada pel "vul-
go" llubiner: "hi ha capítols que duren
unes 6 i 7 pàgines. En aquests capítols
podem veure-hi com s'administrava la
justícia en aquest poble, les persones
que eren d'afavorir i les que no... Si avui
passassi n aquestes coses hi hauria pe-
nes de presó de 4, 6 o 8 anys".

Prefereix donar per acabada la seva

"En qualsevol moment
destaparé la vertadera

història de Llubí"

història però acaba pun-
tualitzant: "en qualsevol
moment la destaparé, a
la vertadera historia de
Llubí".

La seva vertadera
passió és el món de l'art,
el món de la pintura, és
per aquest motiu que en-
focam la nostra conversa
cap a aquest caire, un
caire, com més envant
ens desvetllarà el nostre
protagonista, ple de co-
lors i fantasies.

-Què representa per a
tu pintar i d'on va sorgir-
te aquesta afecció?

Pintar és sensibilitat,
és una sensibilitat que es
desperta. Tene un record
de la meva infància sen-
se colors, un món trist;
en un principi a un fet
que em va ocórrer no li
vaig donar gaire im-
portància: les dones ma-
llorquines rentaven amb
la mà i perquè la roba
tornas blanca hi posaven
"blavet", eren unes pas-
tilles de pólvores. A mi
un dia se'n va ocórrer
escampar enterra amb

els dits aquest "blavet" i vaig enamorar-
me d'aquell primer color i vaig passar
d'un món sense colors a veure aquell
"blavet"; va ser una explosió de color.

Quan vaig començar a pintar hi ha-
via una persona, molt respectada a Llu-
bí, que em servia de model, era dona
Maria Perelló.

Segueix narrant les seves primeres
peripècies dins el món de l'art: "pintant
som un carabassot, però amb voluntat
d'experimentar; també he experimentat
i he fet escultura, fang..."

-Com t'has format?
La personalitat s'ha format tota sola;

fins que vaig anar a viure a Palma no
vaig poder aconseguir res: estava fent
una aquarel·la davant "La Seu" i se'm
va acostar una persona i va dir-me: "està
bé això, jo pint més avall". Vaig aplegar
les coses i vaig anar a veure com ho
feia, vaig quedar fascinat. Va dir-me
que donava classes de pintura i vaig co-
mençar amb aquest professional de la
pintura. Quan vaig veure els secrets,
quan vaig veure com ho feia, no com
manejava els pinzells -vaig donar-me
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per satisfet i vaig trobar que amb allò
em bastava. Aquella persona va ensen-
yar-me allò que esperava que m'en-
senyàs.

D'aquest vaig passar a dos més, en
Deudero i llavors el català Oixè. Tot se-
guit vaig trobar-me amb en Juli Ramis.

Ens recorda amb satisfacció quan va
presentar al Cercle de Belles Arts una
obra: "va ser finalista del 'Salón de Oto-
ño'". Aquest fet va donar-li molta força
i va posar-se una meta: la d'aprendre,
costas el que costas; "només ho podia
aconseguir d'una manera: practicant,
practicant. Vaig arribar a tirar uns 500
quadres.

El nostre personatge s'encén, si
podem dir-ho d'aquesta manera,
quan veu que hi ha gent que vol par-
lar de pintura i no n'està capacitada
per fer-ho: "la pintura és un món tan
elevat que només hi poden entrar les
persones sensibles i a través de
molts coneixements. Un ministre, el
dia que va morir Joan Miró, va en-
viar un telegrama de condol a Pilar
Miró!.

A una conferència de la 3a Edat
de Llubí vaig saltar perquè no po-
dia: hi havia un vertader fantasma
contant coses que havia llegit a un
còmic i donava una importància a
allò que valia Miró, no a la qualitat
d'allò que feia Miró, parlava dels
doblers que es pagaven per Miró. A
propòsit se'm va ocórrer demanar al
final al conferenciant: I vostè estima
Miró?

Es necessiten molts d'anys per
comprendre el món Miró: li basta-
ven els colors primaris per crear tot
el món.

Miró era el surrealista allà on
tots els surréalistes aprenien".

Ja establert a Llubí comença a
donar de manera gratuïta classes a
tota una sèrie de persones. Més en-
vant va donar un curs per a l'Ajunta-
ment de Muro fins que es topa amb el
fins fa poc regidor de Cultura Gabriel
Alomar: "he donat quatre cursos. La
meva modesta aportació ha estat que en
aquests quatre anys hagin fet els seus
propis quadres i n 'hi hagi avui quasi
quatre-cents. Estic molt satisfet d'haver-
hi contribuït".

-Com va ser que vas ser l'escollit per
dur a terme, des de fa quatre anys,
aquests cursets de pintura?

Tot això començà quan vaig arribar
a Llubí i vaig saber que hi havia gent
que pintava i els vaig dir a veure si vo-
lien que els ensenyàs quatre tècniques.
Els vaig tenir quatre o cinc mesos.

"Gràcies als cursets de
pintura he pogut

descobrir que a Llubí
hi ha vertaders artistes"

Aquest fet va servir-me a mi per experi-
mentar l'ensenyança, em vaig adonar
que podia ensenyar allò que sabia.

Gràcies a n'Antoni Contestí, que es
presentava per primera vegada pel PSM,
vaig entrar a col·laborar amb l'Ajunta-
ment. Ell va fer la proposta, que jo
col.laboras amb les festes; vaig fer la

primera portada, si no vaig equivocat,
que va sortir en color en el programa de
les festes de Sant Feliu. Llavors el PSM
va agafar la regidoría de Cultura i en
Gabriel Alomar va venir a veure'm un
dia per si volia col·laborar. Vaig accep-
tar tot d'una i aquest fet va produir-me
una gran satisfacció: mai em pensava
que a Llubí hi hagués gent disposada,
no a venir a pintar, sinó a organitzar un
curs de pintura.

Gràcies a aquests cursets he pogut
descobrir que a Llubí hi ha vertaders ar-

"L'art és vida,
és sensibilitat"

tistes, els fa falta tenir més coneixe-
ments, el potencial sensible hi és.

-Hi ha participat molta gent?
Vam començar el primer any amb

una dotzena de persones, l'any següent
vam ser uns quinze, fa dos anys érem
uns devuit i enguany érem 23 més sis
que han vengut personalment a mi ja
que el curset era complet.

Ens narra unes quantes qualitats bà-
siques de la seva formació: "de cada
professor que he tengut he agafat una
qualitat. Un professor em va durar dues
setmanes, a les dues setmanes ja sabia
allò que m'interessava i vaig pagar-li el
més sencer i vaig anar-me'n"

-Tendra continuïtat aquest cur-
set?

Clar que n'hi haurà. Si el PSM
no continua al Govern jo tampoc
acabaré de tenir aquesta actuació.
És mal de fer desil·lusionar una sè-
rie de persones que veus que et ne-
cessiten. He tengut persones que
han vengut destrossades i en dues o
tres setmanes els he fet recuperar
l'humor.

Em sent satisfet que a través de
la pintura hagi aconseguit aixecar
l'ànim a un grup de persones. El
principal objectiu del curs és entre-
tenir a la persona que passi gust;
que li sigui més important venir a
pintura que tot allò que li resta de la
setmana.

Hi ha persones a Llubí que ho
necessiten; què faríem ara si ho
deixàvem? En part em sent una mi-
ca responsable i he parlat de cercar-
los un professor.

Jo continuaré pintant i les per-
sones que s'acostin em trobaran; el
que no sé és si serà a través d'un
grup o de l'Ajuntament, això no ho
puc dir. Aquesta relació per poc que
pugui continuarà.

-Què és per tu l'art?
L'art és vida, per a mi és sensibilitat.

Per a mi hi ha persones sensibles, que
podem admetre qualsevol classe d'art i
tot ho veuen a través d'un caire humo-
rístic i persones que no poden entrar mai
dins la sensibilitat.

Arriba el moment de parlar de les
antigues civilitzacions mediterrànies, de
l'home prehistòric, de les seves pintures
rupestres.

"L'home prehistòric era un gran ar-
tista, aquells dibuixos no eren tan sols
simples dibuixos, eren dibuixos fets per
vertaders artistes. Aquestes persones ja
tenien un vertader sentit artístic, ja ha-
vien de manifestar allò que feien i veien,
tenien la necessitat de plasmar-ho.
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La sensibil i tat que hi havia
d'haver dins aquelles mans per po-
der fer allò, en aquell moment i amb
aquells mètodes és inimaginable.
Hem de tenir en compte que nosal-
tres, avui, tenim tots els mitjans al
nostre abast; és un món mal d'ex-
plicar però sentimentalment hi veig
un món fascinant.

L'any passat vaig anar a Alba-
rracín i aquelles pintures em mera-
vellaren, fins i tot cromàticament
les vaig trobar fascinants".

Tornam endinsar-nos dins el
món Miró.

-Miró en el seu estudi estava en-
voltat de pintures de Mesopotamia,
de l'art pre-colombià, de mosaics
bizantins... Creus que va estar in-
fluenciat per aquestes obres que no
tenen una tradició occidental?

Clar! Miró d'on té més influèn-
cies és del món oriental. La pintura
també té dos móns: l'occidental i
l'oriental; els occidentals veim les
coses en tres dimensions, en canvi
els orientals ho fan en dues dimen-
sions.

A Miró va fascinar-lo aquest món
oriental, de pintura damunt paper i a
més va estar molt influenciat per l'es-
criptura xinesa. Els japonesos actual-
ment admiren Miró, molt més que no-
saltres podem imaginar, i és perquè els
toca l'ànima.

També hi havia un pintor, mort ara
fa poc a Palma, que també és més reco-
negut al món oriental que a aquí: és en
"Xim" Torrents Lladó que tenia una
pintura apropiada per aquell món orien-
tal. Parlam de Miquel Àngel, Rafael,
Leonardo, Fra Angelico, autèntics mes-
tres del renaixement italià: "no en puc
anomenar cap, són incomparables, im-
mensos..."

També tractam el tema dels museus
i dels principals artistes espanyols: "Ve-
lázquez, Goya, Zurbalán... són artistes
d'una qualitat immensa, no tan sols ells
sinó que tots els pintors són vertaders
cronistes de la història. El capital artístic
a través de la pintura que tenim a Es-
panya és el més gran del món.

El museu de "El Prado" és una de
les pinacoteques més importants del
món, és un cementen de pintura, a mi
em fa por entrar-hi a dins tot sol, m'en-
duc cada bufetada que és massa. No po-
dria resistir treballar allà dins.

En canvi al "Reina Sofia" hi trob
l'alegria, malgrat que no sia representa-
tiva la pintura que hi ha. Hi vaig cada
parell de mesos, quan tene la necessitat
de carregar les piles, per espaiar-me;
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també veig al "Museu Picasso" de Bar-
celona i hi pas un dia, me'n vaig al ma-
tí i torn al vespre amb les piles carrega-
des. Allà he conegut pintors que no co-
neixia, he redescubert una sèrie de per-
sones, he vist gent plorar, mirant allò
me n'adon de qui és pintor i qui no.

Crec que quan nosaltres anam a una
exposició se'ns detecta tot d'una, una
altra persona que ens contempla se
n'adona que tenim unes reaccions dife-
rents als altres: parlam tot sols, quedam
embadalits, parlam amb persones que
llavors no ens hem vist pus..."

Ja que parlam dels museus, en Pep
aprofita el moment per criticar el fet que
facin pagar: "ho trob mal fet, no es pot
fer pagar en un museu on hi hem contri-
buït tots que estigui obert. És impensa-
ble haver de pagar el queja has pagat. A
altres països es fa d'una manera total-
ment diferent".

-Van Gogh no era entès per la so-
cietat, encara hi ha pintors que no són
entesos per la societat?

Van Gogh no va ser comprès ni ho
podia ser mai perquè estava avançadís-
sim al seu temps i història.

En aquests moments no hi ha tan

"Em fa por entrar
dins "El Prado",

és un vertader cementeri
de pintura"

bons pintors que no puguin ser com-
presos per la societat.

-David, a uns dels seus textos,
parla que l'art ha d'educar al poble,
què et sembla aquesta afirmació?

Compártese aquesta afirmació
però dita en aquell temps que ho va
dir David, en aquell temps no hi ha-
via res més que art. Avui hi ha altres
fonts per educar i a més l'art no pot
educar a totes les persones, per una
persona pot ser perjudicial. El que
tene clar és que l'art influeix més
del que ens imaginam.

Tractam de passada en Picas-
so: "era un copiador, és el copiador
més gros de la història, ha agafat co-
ses de tothom i llavors ho ha desen-
volupar tot. Ha tengut la capacitat
que tocant i mesclant ha manejat
tots els arts".

-El dibuix és el més important
del quadre o ho és el color?

El dibuix no és res, les màqui-
nes ja poden dibuixar. He de re-
conèixer que dibuixant som un es-
burbat, he volgut evolucionar i

aprendre però hi ha al.lots que em supe-
ren, que fan vertaderes filigranes dibui-
xant.

No podem comparar si un dibuix és
molt bo o si una pintura és molt bona,
no podem dir quina val més perquè això
és absurd. La importància d'un bon di-
buix per mi no són les figures, no em
preocupen, és com si no existissin; sem-
pre he fet colors i llum. Intent inculcar a
les persones que vegin colors; això és
l'avantatge que tenim els mediterranis:
aquest raig de llum, és la virtut més
grossa que tenim.

-Gaugin a la seva vida va trobar a
Taití un paradís exòtic; existeixen avui
en dia aquests paradissos?

Clar, a Llubí n'hi ha; cadascú té un
paradís, n'hi ha que no el troben mai, ni
l 'han cercat ni el trobaran. Jo teñe el
meu paradís, em pos davall una figuera
i esper i quan em pos dins aquest para-
dís hi puc estar...

-Picasso és conegut per la seva pin-
tura però també va realitzar escultures,
ceràmiques i gravats. Què en penses?

Quasevol creador pot fer sense ha-
ver-ho provat una escultura. El sentit ar-
tístic ho pots desenvolupar en moltís-
sims camps, estan relacionats.

Crec que el cinema, l'escultura, el
modelatge, la pintura, el teatre, etc. tot
està relacionat. Fins i tot la música, la
pintura té un sentit musical.

Passam a parlar dels crítics d'art:
"les crítiques d'art les fa un crític d'art,
no les fa un artista. Si l'artista fes una
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"Cadascú té un paradís,
jo em pos davall una

figuera i hi puc estar...»

crítica d'art, que és el que vertaderament
entén d'allò, seria un altre món, una al-
tra crònica i història. No conec cap ar-
tista que s'hagi atrevit mai a criticar
l'obra d'un altre artista, mai! Crítica
d'art bona no n'hi ha; Espanya és un
dels països més pobres en crítics d'art.
A Mallorca no n'hi ha cap ni un i el que
fan és completament destructiu".

-Quina seria la teva desil·lusió més
grossa en el camp de l'art?

Passat a 10 o 20 metres d'una obra
d'art i no adonar-me; seria la humiliació
més grossa que sofriria.

-Picasso o Braque?
El que vulguis; són dos artistes que

tenen vàries coses parescudes però no
tot el conjunt. El conjunt de l'obra és
completament diferent. A primera im-
pressió es pot confondre qualque coseta
però amb la coloració ja hi veig una di-

ferència, sobretot en Braque.
-Quin o quins han estat els teus mes-

tres?
El sol; dels mestres aprens tècniques

però a pintar tan sols en pots aprendre
del sol.

Donam per acabat el tema de la pin-
tura i l'art però en Pep afegeix: "tene
una desil·lusió, una desil·lusió amb la
pintura ja que jo voldria ser un creador,
no em conform mai. Si aprengués sol-
feig al segon any ja voldria compondre;
quan pint vull crear pintura, vull crear
formes, coses que no existeixen i que
ningú altre hagi pintat, aquest esperit de
voler fer, de no voler copiar m'és im-
possible, hauria de tornar a néixer,
m'hauria d'educar una altra vegada".

Passam a un altre tema que tocam
molt ràpidament ja que la intenció
d'aquesta conversa era parlar d'art, el
que realment fascina al nostre protago-
nista. Parlam del tema de la Coordina-
dora; en Pep n'és membre i es va apun-
tar de voluntari perquè va veure "una
voluntat de certes persones de fer coses.
La coordinadora m'ha donat dos anys
de satisfaccions, de coratge, de benestar,
de companyia, d'alegria..."

-Què simbolitzava la Guernica a la

"El meu mestre ha estat el
sol, d'ell he après

a pintar".

festa de les diferents coordinadores del
pla?

Representava un lema, un lema con-
tra la intolerància i a favor de la llibertat.

Donam per acabada aquesta interes-
sant conversa després d'haver pegat una
bona panxada a un conegut restaurant
de sa Pobla. Li agraim el detall d'haver-
nos convidat i el fet d'haver volgut con-
testar a tot allò que li hem demanat.

Fins una altra.

Xesc Perelló i Felani.
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ENTRE GLOP I GLOP

Per amunt, a la dreta, a Pesquerra... volta, volta
Com tots sabeu aquesta secció la de-

dicam a agrupacions culturals i la tasca
que desenvolupen en benefici del poble,
0 bé a xerrades amb els més joves i les
seves afeccions. Aquest cop hem decidit
fer-la un poc més seriosa i dedicar la
nostra entrevista als municipals de Llu-
bí, concretament al seu cap, n'Antoni
Servera Santandreu.

Aquest jove d'Artà, de vint-i-sis
anys ja en fa tres que treballa al nostre
poble. Va venir a Llubí com a suport
quan només hi havia un municipal i més
tard crearen una plaça perquè pogués se-
guir aquí. Segons ens ha contat no li va
costar gens adaptar-se a Llubí, la gent és
molt oberta i s'assemblen molt als arta-
nencs. Hem pensat que seria interessant
per als lectors saber quina és la seva tas-
ca i com la desenvolupen.

-Quan decidires fer-te policia mu-
nicipal?

-Jo era marbrista i el meu cunyat i el
seu germà eren municipals. Va sortir
una plaça a Artà i vaig tirar una instàn-
cia. Llavors em vaig preparar per les
proves i durant tres mesos vaig fer una
mena de curs per assolir el nivell cultu-
ral i físic adequat. Els primers mesos de
feina no m'agradaren gens però amb cl
temps he arribat a apreciar molt la meva
feina.

-Quina és la teva tasca com a cap
dels municipals?

-Bàsicament coordín la feina dels
policies i assistesc a unes reunions que
ens assessoren sobre la formació que
hem de tenir abans de sortir al carrer i
sobre el funcionament de la policia local
1 el conjunt de policies de Mallorca.
També elabor els horaris de les guàrdies
que s'han de fer i les tasques que s'han
de desenvolupar.

-Com és la feina d'un municipal?
-Un dia feiner qualsevol dedicam el

matí a algunes feines d 'oficina de
l'Ajuntament com per exemple anar a
cercar el correu, enviar notificacions...
som com una mena de criats de l'Ajun-
tament. Això dificulta un poc la nostra
tasca però els capvespres ja podem fer-
la normalment. Ens ocupam del trànsit,
els mals aparcaments... i també hem tin-
gut algun arrestat domiciliari. Hem de
controlar que no surtin de casa seva de
tot lo dia. En tres anys n 'h i ha hagut
bastants en proporció a la població de
Llubí; per exemple en quatre anys a
Artà, que triplica la població de Llubí,
no hi ha hagut tants casos com aquí en

tres anys. Els motius d'aquest arrest pot
ser una tontería com per exemple una
discussió amb un veïnat.

-Els policies municipals no duis
pistola, quin tipus d'arma podeu uti-
litzar?

-És millor no dur cap tipus d'arma
de foc, són perilloses tan per nosaltres
com pels altres. Duim la porra, esprai i
les manetes.

-Com ateneu les urgències?
-De dia si no som a l 'Ajuntament

ens poden telefonar allà i ens posarem
en contacte de seguida amb ells a través
de la ràdio que tenim des de fa mig any.
Hem tengut qualque problema amb
l'emissora ja que molts es pensen que és
com parlar per telèfon i no ens entenem.

De nit és diferent, en un poble tan
petit no sol passar res i si passa alguna
cosa molt urgent poden venir a buscar-
nos a casa nostra o cridar la guàrdia ci-
vil. Així i tot, hem pensat tenir una espè-
cie de guàrdia de nit i emportar-nos la
ràdio a casa nostra perquè si hi ha algu-
na urgència ens puguin localitzar ràpi-
dament.

-I la gent, com creus que veu a un
municipal?

-La gent no entén que ser municipal

Els municipals no som
una f orça d'ocupació

és una feina com qualsevol altra. Tan
nosaltres com ells hem de saber bé quan
deixam d'esser-ho. Quan estam de guàr-
dia hem de fer notar que som l'autoritat
però quan surts pel carrer de paisà ets
una persona com qualsevol altra amb
ganes de xerrar i riure amb l'altra gent.
A vegades també hem de fer feina quan
no estam de guàrdia perquè només som
tres i no ho podem cobrir tot; si et trobes
un accident no pots passar de llis.

-Què els diries als que comenten
que els municipals només es passegen
i fan voltes amb el cotxe?

-Sembla molt divertit o una feina
lleugera, però no ho és. Hem d'ésser per
tot per si passa alguna cosa i això no és
fàcil. Hem de fer voltes perquè és la
nostra feina.

Quan hi ha accidents nosaltres hi
som o al manco ho intentam, quan es
cremaren les màquines hi érem inten-
tant apagar-les, si hi ha algun cotxe mal
aparcat ens encarregam d'avisar-lo... I
si no que ho demanin a la meva al.Iota
quan tene guàrdia els diumenges.

-En temps de festa deveu tenir
molta feina?

-Si, sobretot per Sant Feliu. Les ca-
rreres de bicicletes, tallar la circulació,
les guàrdies fins a les set o les vuit del
matí.

-Ara que ja hi som a prop, què
trobes de les festes de Sant Feliu?

-El que menys m'agrada és que són
els maeixos dies que les d'Artà i no hi
puc anar. Pel pressupost que hi pot ha-
ver estan molt bé. També podrien ésser
millors si la gent participas més. A Llu-
bí els agrada més mirar que participar, a
Artà la gent participa més.

-I ja per acabar, ens podries con-
tar alguna anècdota?

-Quan feia quinze dies que havia co-
mençat a fer feina a Llubí vaig passar
per la plaça amb en Joan i alguns joves
començaren a cantar-me una cançó que
deia: "Fora forces d'ocupació...", i uns
dies més tard la tornaren cantar.Jo no
ho entenia, supòs que ho feien per ig-
norància perquè no entenc com poden
pensar que hi pot haver un país ocupat
per municipals. Nosaltres som una guàr-
dia local, no estatal ni comarcal, som
policies del poble. Vaig xerrar amb ells
per aclarir-ho i ara som molt amics.

Caterina Gelabert i Perelló
M. Antònia Molines Ramis

Esperança Llompart Vanrell
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encara que s'ha de dir que havien de jugar contra els dos primers classificats.
El dia 7 de maig jugaren a casa contra el Sóller i el resultat final va esser

de quatre gols a 0. Els gols foren marcats per en Jaume Perelló, en Biel Clade-
ra, en Guillem Alomar i en Toni Guardiola.

A la vista que es va fer a Can Picafort, es va jugar un partit horrorós per
part dels llubiners i encara que es va començar guanyant per zero a un, el par-
tit va acabar dos a un a favor dels picaforters, el gol el materialitzà en Biel Vi-
dal.

Al camp de Ses Comes de Llubí s'enfrontaren al líder i el ja campió, San-
ta Ponça, un equip que ningú li ha fet front i tampoc el Llubí, va perdre per ze-
ro a quatre.

La següent setmana, el dia de les eleccions municipals i autonòmiques, en
desplaçaren a Sant Joan, els segons de la classificació, els quals necessitaven el
punts per poder seguir en aquesta posició, així ho feren i guanyaren al Llubí per
cinc a zero.

En el darrer partit els llubiners s'enfrontaren al Sencelles un equip que en
teoria era dels dèbils i així ho demostra al seu pas pel camp del Llubí. La victò-
ria va ésser clara i contundent per cinc gols a un els gols llubiners foren marcats
per en Jaume Perelló (2), en Toni Guardiola, en Damià Perelló i en Coramet.

Els afeccionats quedaren a la meitat de la taula classificatòria amb vint-i-
set punts.

Assumptes econòmics CDA Llubí

Penya blaugrana de Llubí

Els benjamins de la Penya Blaugrana acabaren la temporada jugant un
Play-Off de consolació amb equips de la seva talla, com els informàvem a la da-
rrera revista.

El primer partit es va disputar a Inca contra el Constància on es va perdre
per quatre gols a un, amb un molt bon segon temps i un gran gol des del mig
camp d'en Tomeu Serra.

La setmana següent reberen el Sallista At. contra el que feren un bon pri-
mer temps amb dos pals quan el marcador estava zero a zero, però s'enfonsa-
ren i acabaren perdent.

En el tercer dels partits i darrer de la primera volta es desplaçaren a Sineu,
es va jugar a un nivell més baix del demostrat en els darres partits, s'aguanta-
ren els deu primers minuts i a la segona part els sineuers varen arregussar, el
partit va acabar essent un passeig pels sineuers.

En el partit jugat a casa contra el Constància, amb les absències d'en Pere
Llompart i en Martí Amengual, es jugà un gran primer temps, amb empat a un,
el gol el perpetrà en Pere Sòcies i es tengueren moltes ocasions de gol. En el se-
gon temps, després del segon gol, s'enfonsaren.

En el darrer desplaçament de la temporada a Inca es va realitzar una des-
tacada segona part i quan el marcador era de dos gols a un, favorable als juga-
dors inquers, els llubiners estaren a punt d'aconseguir un parell de gols però
després encara acabaren cinc a un. El gol fou marcat per en Tomeu Serra.

En el darrer partit de tota la temporada la Penya Blaugrana de Llubí va ju-
gar contra el Sineu i tornaren a perdre.

Cal destacar que a la Gran Final del Torneig Benjamí, al lliurament de pre-
mis donaren el trofeu a l'esportivitat a l'equip llubiner reconeixent d'aquesta
manera els esforços realitzats per en Tomeu Bo, en Miquel Capó, la Penya
Blaugrana i sobretot, en Ricard Rodríguez.

Torneig sant Joan de Muro

L'equip llubiner fou convidat en el quadrangular de Muro a la categoria
benjamí. A una reunió amb l'entrenador del Múrense en Ricard Rodríguez va
poder acordar comptar amb jugadors infantils a la segona convocatòria.

En el primer partit amb els infantils i amb en Toni Figuerola i en Joan Flo-
rit (infantils) a l'onze inicial i amb la primera part amb resultat favorable a
l'equip blaugrana va arribar la polèmica del torneig ja que en el descans els de
l'equip murer els obligaren a llevar-los de l'equip i acabaren perdent per sis a
tres. En Toni Figuerola amb dos i en Biel Blanco amb un, foren els autors dels
gols llubiners.

A la final de consolació contra el Poblense també alinearen a dos infantils
i fins als deu darrers minuts guanyaven per un a zero però es va cometre un
error a l'hora de fer els canvis i acabaren perdent per tres a un.

Esperam que els llubiners facin una bona pre-temporada i que l'any que ve Entrades Pta
guanyin tots els partits. Saldo temporada 1993-94 7.414

Ajuda Ajuntament 125.000
Socis 335.000
Taquilles 123.300

Tir de fona R'fo 90.300
Aportació jugadors 3" Regional 175.000
Aportació multes jugdors 3* Regional 3.500

El 12 de maig es va celebrar a Llubí una tirada de fona corresponent a la Interessos compte corrent 149
classificació de les semifinals del Campionat de tir de fona Escolar. De l'equip TOTAL ENTRADES Pta. 865.663
llubiner es varen classificar tres tiradors, en Martí Amengual, en Pere Llompart
i en Jordi Cladera. Sortides Pta.

El 27 de maig en el Poliesportiu Prínceps d'Espanya de Ciutat es va dis- Llicències jugadors 3' Regional i juvenils 194.000
putar la final del Campionat de Mallorca en el qual en Martí Amengual va que- Quota Assemblea Federació 9 900
dar primera i en Pere Llompart el cinquè, en Jordi Cladera no pogué accedir a Senyalització terreny de joc 29 000
la final del campionat de Balears. Arbitratges 220 275

El 3 de juny, en el mateix estadi, en Martí Amengual tornà a aconseguir el Saldo deutor (targetes) 5 600
primer lloc i en Pere Llompart va fer el tercer, però aquesta vegada de Balears. Refrescs partits amistosos^ Ï8 500

Enhorabona a en Martí pels campionats de Mallorca i a en Pere pel tercer Material esportiu (balons) .... 12.300
lloc de Balears. Tampoc ens podem oblidar d'en Jordi Cladera i de tota la co- pa»ar premis rifa 30 000
lla de bons tiradors que tenien a Llubí i sobretot del seu professor en Biel Rentar equipatges 134000
Frontera ja que amb els seus sabers i la seva paciència ha fet d'aquests tres jo- Material de farmaciola 4090ves uns grans tiradors. Fotos ¡ rega, homenatge'l""!"":":!!!;!;!!;;;!;;;:::!;:"!""!;;""!!̂ !̂»

Aigua 1.150
El C.D.A. Crides (pregons) 4.500

Comissió manteniment compte corrent 1.200
IRPF (Interessos) 37

Els juvenils van jugar el penúltim partit al camp de Ses Pesqueres a Artà i Altres (cinta negra, carpetes, segelles,
a pesar del bon joc exhibit als darrers partits va perdre per 5 a 2. Els gols els van grapes, fotocòpies, rotuladors..) 1.900
marcar en S. Serra i n'Andreu Huguet. El proper diumenge, amb gol d'en Jau- TOTAL SORTIDES Pta. 672.952
me Serra, va perdre 1 a 4 amb el Llostenc.

Han acabat els darrers amb 10 punts i a 9 de l'equip que el precedia a la Entrades 865.663 pta.
classificació. Sortides 672.952 pta.

Els afeccionats just pogueren sumar quatre punts dels des darrers en joc. Saldo dia 9 de juny de 1995 192.711 pta.
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Enhorabona Catalina!

Xisco Llompart i Toni Figuerola
protagonistes del Pla de Mallorca

Enguany s'ha celebrat l'onzena volta al Pla de Mallorca i ha tengut dos pro-
tagonistes d'excepció: en Xesc Llompart i en Toni Figuerola. Aquesta cursa està
bastant arrelada dins el que és la nostra comarca.

A diferència dels altres Plans, el d'enguany ha experimentat una sèrie de va-
riacions. A causa de la gran participació s'han fet dos grups que inclouen els afec-
cionats, els juvenils i els afeccionats especials. Per l'altra banda els veterans A, B,
C i les fèmines. Dins aquesta carrera de veterans els dos llubiners que han rodat
dins les files de l'Agrupació Ciclista de Sineu es pot dir que no els podia anar mi-
llor. Des de la primera etapa en Xisco Llompart es va posar per davant, a la clas-
sificació. A la tercera etapa en Toni Figuerola es va ficar dins una escapada i es va
fer amb el maillot, però a la següent, a Muro, en Xisco el va tornar agafar.

Han dominat pràcticament totes les classificacions:
General: 1 r Xisco Llompart; 2n Toni Figuerola
Muntanya: I r Xisco Llompart; 2nToni Figuerola.
Metes Volants: 1 r Xisco Llompart
Regularitat: Ir Xisco Llompart; 3rToni Figuerola.

Experiències esportives Còrdova 1995

Un acollidor rebement per part dels alumnes i professorat del Col.legi "Ceres"
de Còrdova, amfitrió, l'horabaixa del divendres dotze de Maig, va precedir a la
desfilada amb vestits regionals, els representants dels denou col.legis participants
a les experiències esportives. Experiències que es realitzen des deja fa sis anys a
diferents ciutats espanyoles, amb alumnes de vuitè d'E.G.B. i segon d'E.S.O.

El dia següent, dis:,abte, es va dedicar a la visita cultural i s'hauria de desta-
car d'aquell maig cordovès de Gala i Manolete, l'omnipresent olor de flor de ta-
ronger, la constant dedicació als patis, balafiament de bon gust i tracte selectiu a
les seves flors. El bosc de columnes musulmanes de la mesquita que guarda en el
centre la catedral catòlica, símbol de convivència de les distintes creences reli-
gioses i culturals. La primitiva societat d'or i mercuri reflectida en la façana reial,
arrogant i poderosa, de Medina Azahara. Mosaics, milers de diminutes peces que
juntes componen la imatge i el color de la idea. L'harmonia dels jardins i fonts de
l'Alcàsser dels reis cristians; sossec per a visitants de peus cansats i cap calent per
mor del sol fort de maig.

La sortida del sol del diumenge dia 14 ja augura un dia d'allò més calorós, a
les nou del matí ens esperava el nou arcàngel, moderníssim poliesportiu, que
compta amb els més sofisticats avanços tècnics, una envejable joia de l'arquitec-
tura contemporània.

És hora de desenvolupar la ¡dea que mou l'esperit de la trobada esportiva: la
màxima participació de tots els alumnes amb l'objectiu comú de conviure i parti-
cipar de les activitats esportives de bàsquet, handbol, futbol sala i atletisme. Els
mallorquins varen tenir com adversaris de joc els alumnes dels col.legis de Bar-
celona, Santander, La Línea, Madrid i Còrdova.

Comportament correcte amb l'adversari, victoriós o vençut sense oblidar que
és el company indispensable amb el qual ens uneix la companyonia esportiva; i
respecte cap als àrbitres i jutges, expressant un constant esforç de col·laboració
amb ells; modèstia en la victòria, serenitat davant la derrota i generositat suficient
com per crear relacions humanes entranyables i fermes entre tots els alumnes. Va-
ren ser les linees per les quals va transcórrer la trobada esportiva.

No és utopia, és una realitat viscuda. Ni un trofeu, ni una medalla, ni un mar-
cador, ni un cronòmetre... donen fe de la l luita entre els educadors per la seva prò-
pia superació personal i per fomentar excel·lents i sòlides relacions amb tota la res-
ta de companys i companyes, dels col.legis participants. Sense altre premi que el
de la participació compartida.

Una brillant clausura, revivint experiències compartides, instants abans va po-
sar punt i a part a la singular trobada esportiva, així com el fibló per despertar la
inducció a l'anàlisi de les experiències esportives Còrdova 95 i a l'acció esporti-
va en general com a forma de relació socio-cultural entre les persones.

Adéu Còrdova 95. Hola! Alcoi 96.

Joan Galma Contestí

Tota una gran promesa

Na Catalina Quetglas és una gimnasta que està assolint altes cotes en les
competicions provincials, com ho demostra la medalla de plata aconseguida el
passat dia 27 de maig en el poliesportiu "Toni Servera" de s'Arenai, en la fi-
nal balear escolar de gimnàstica artística.

Les seves excel·lents qualitats psicq-físiques, la seva preparació constant,
l'han convertida amb l'exemple de les seves companyes més joves a la qual in-
tenten imitar.

Es pot resaltar d'ella, sobretot, la seva extrema flexibilitat, cosa que li per-
met realitzar els exercicis més esgarrifosos. La seva agilitat i coordinació li
permeten executaren dècimes de segon exercicis de màxima elegància plàsti-
ca. L'arriscat equilibri amb què es basa, pareix rompre la mateixa llei de la gra-
vetat.

Joan Galma Contestí

Gimnàstica rítmica i arts marcials

L'horabaixa del dia 3 de juny es mostraren lesíaules gimnàstiques per ca-
tegories que dugueren a les nines llubineres en el segon lloc del campionat de
Balears.

Primerament el president de l'APA, en Joan Pina, va encetar la demos-
tració amb unes paraules i entrega un detall d'agraïment a les monges. Ja que
gràcies a elles, davant la falta d'espai, es pogué disposar d'un espai per entre-
nar. Un cop realitzada la demostració per categories els al·lots de defensa per-
sonal mostraren les claus apreses aquest hivern. L'acte finalitzà amb una de-
mostració individual musicada de Neus Queglas, Maria Contestí i Catalina
Quetglas.

Torneig de Petanca

Sembla ser que la vella afecció per'la petancS tornà a ressorgir de l'oblit
llubiner. Això es va poder comprovar en un partit amistós que es va fer al camp
de futbol i on participaren una vintena de jugadors.

Com es pot recordar aquest esport va tenir fa uns anys bastants d'adeptes
entre les llubiners. Fins i tot els jugadors disposaven de la pista de pelanca si-
tuada a la cantonada del carrer de Tramontana i el carrer de Sant Feliu.
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E açò mateix és en les espècies dels vegetables, car pus semblant
és home en figura ab mandràgola que ab romeguera

Un capell de pell, dues femelles festes malbé

-Dedicat al Partido Popular:
Af! Ef! If! Of! Uuuf! Ja han

passat ses eleccions!
Af! Ef ! If! Of! Uuuf! Des poble

mos hem tocat es...!
Af! Ef! If! Of! Uuuf! Ja hem

trobat ses solucions!
Af! Ef! If! Of! Uuuf! PP-UM

junts, ai quines passions!
-Aquestes passades eleccions

del 28-M han passat com si res, ja
tenim batlessa (qui ho havia de
dir!), PSM a l'oposició i el PP bai-
xant-se els...

-La campanya electoral co-
mençà amb la taula rodona que or-
ganitzà la revista Udol, aquella que
tot el món vol i en la qual em dei-
xen escriure amb total llibertat i on
puc expressar les meves cabòries i
pardalades que em passen pel cap.

-A la taula rodona va sobtar-
me:

• l ' a c t i t u d de la candidata
d'UM enfront al candidat del PP
(Miquel Munar, ai! perdó, Tomàs
Campaner).

• la quantitat de públic que hi
assistí.

• que quasi la totalitat de gent que hi participà, demanant
preguntes als candidats, era gent adepte al PSM i UM. Del
PP ningú va obrir boca.

• el poc respecte del num. 2 del PP: remugà quasi tot el
debat ("la insubmissió és il.legal!"), excepte quan parlava el
seu estimadíssim Tomàs Campaner.

• la quantitat de punts en comú que van demostrar tenir el
candidat del PSM i el d'UM.

• l'intent de convertir, per part del PP, Llubí en una ciutat
del segle qui sap qui.

• que el PSM també parlas de dur el tren d'Inca a sa Po-
bla i Artà. Mesos enrere el PP ja n'havia parlat. Coincidèn-
cia o copiada? A gust del lector.

• els nervis del moderador del debat.
• el "Déu mon alliber" de Magalida Miquel.
• el "Visca Llubí" de Tomàs Campaner.
• la revisió de les actes dels plens i comissions de govern

que va fer Gabriel Alomar els dies abans per tal d'estar al
dia.

• el tema dels objectors de consciència: "en aquest preu!"
(Tomàs Campaner).

• el tema de l'assistència social: "Tomàs, si no t'hagués-
sim aturat els peus na Maria ja no seria aquí!" (Margalida
Miquel)

• la participació d'un membre de les llistes d'UM, ex-re-
gidor pel CDS, que no sabia el nom de la seva candidata. A
més a favor dels camps de golf i que a l'Ajuntament no hi ha
d'haver tanta amjsíat, amb poques paraules, hi ha d'haver ga-

rrot, "per això vaig dimitir".
• els aplaudiments del públic des-

prés de cada actuació dels candi-
dats, fins que el moderador va
prendre cartes a l'assumpte.
• la total coincidència en els tres

candidats: "el balle ho ha de ser de
tots els llubiners". No en mancaria
d'altra!.
-Al míting del PSM va cridar-me

l'atenció:
• el parlar pagesot de Damià Pons

i Pons, candidat al Parlament.
• que es criticas el fet del PP de sa

Pobla: "fa uns anys van fer votar
els morts, ara ha estat pitjor: han
fet desaparèixer els vius!" (en re-
ferència al trucatge de fotos que
apareix al programa electoral del
PP pobler).
« la intervenció de Damià Perelló:

"l'únic partit polític que m'ha do-
nat suport amb el tema de l'aigua
ha estat el PSM, ho ha de saber
això el poble".
-Al míting del PP va sorpren-

dre'm:
• la seguretat d'una de les candi-

datures del PP (Catalina Cirer per
més senyes) de tenir les mans netes: "no som com alguns
candidats que roben motorets (amb referència a un candidat
a les llistes d'UM a Calvià)". I dels 50 milions del túnel de
Sóller què?

• l'eufòria del presentador.
• la possible gratuïtat de tabac i puros a l'estanc de la do-

na del candidat a batle.
-Al míting d'UM em va sobtar:
• que es parlas una altra vegada del possible embaràs de

la candidata a batle, ara nova batlessa de Llubí, Margalida
Miquel.

• la intervenció de Margalida Miquel sobre el tema de
l'aigua, semblava ser la presidenta de la Coordinadora.

• que es parlas de la essa del PSM.
-Dels altres actes realitzats pels diferents partits polítics

va sorprendre'm:
• el karaoké de Tele5 del PP, amb efectes especials inclo-

sos.
• els nous fulls informatius del PP, dos fins ara.
• el mural del PSM amb la figura de Gabriel Alomar al

cap. Alguns es van demanar que simbolitzava aquell moix de
tres pams.

• la semblança dels balladors del mural del PSM amb... (a
gust del lector).

• el sopar-festa d'UM a la seva barriada predilecta: Son
Ramis. • que es fes el sopar-festa al mateix horari que es
feia el míting del PSM. A propòsit o...?

-El dia de les eleccions va sobtar-me:
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• l 'alta participació de
l'electorat.

• l'interès de la gent per
saber els primers sondejos
realitzats per la revista Udol.

• el pols a pols entre el
PP i el PSM; UM feia d'es-
parring.

• la quantitat de gent que
esperava els resultats al cen-
tre parroquial.

• l'alegria fins dia 17,
dels simpatitzants del PSM
per la victòria.

• el crits de Biel! Biel!
Biel!.

• la "reunió" dels diri-
gents del PP damunt la plaça de l'Església.

• la decepció momentània dels d'UM. Més envant, el dia
17 de juny, tendrien badessa.

• la poca aparició durant la jornada electoral de la candi-
data d'UM, tot el contrari que els altres dos candidats.

• que la majoria de paperetes nul.les eren del PP.
• que els sobres del PP no eren iguals als del PSM i als

d'UM.
• l'ajustada victòria del PSM.
• la quasi victòria del PP.
• la "derrota" (posterior victòria: qui riu darrer riu mi-

llor!) d'UM.
Ai! amics podria seguir escrivint-ne d'anècdotes i coses

rares que van ocórrer durant la campanya electoral però m'he
allargat un poc massa i no sé si els de l'Udol em retallaran
aquest article. Confio amb ells perquè sempre han demostrat
una total simpatia pels meus escrits (la nòmina milionària
que em paguen n'és un bon exemple) i per la meva dedica-
ció a fer els embroils, juntament amb l'inefable amic Uliana
Marx, el dels "petits canvis són poderosos!"

Adéu i "Visca Llubí!".

Aligi d'Àvila
"Don el meu vot a..."

• Nosaltres ens morim on ens toqui morir, però per això,
nosaltres decidim que seguirem d'una i altra forma, no ens
rendirem mai. Comandante "Tacho" (EZLN)

• Pss!, Pss! no diguis res i ves a votar.

• La PAU és un procés
CONFLICTIU.

• Sor Citroen? No, Sor
Quatre L. Taxi Driver per a
la gent incapacitada. No-
més en temps de contem-
plació badocament i RE-
FLEXIÓ.

• Voldries estar dins les
nostres llistes? No, jo ja
tene feina! A les passades
eleccions vaig anar de su-
plent.

• Doctrina política que
propugna la idea d'una so-
cietat més justa i igualità-
ria.

• És necessari explorar sistemàticament l'atzar (A.V.)
• Globus de làtex, globus de làtex, globus de làtex, globus

de làtex + inseminació artificial = pepa de goma.
»... però al cap i a la fi, a mercè del pas del temps, el fu-

tur, l'utòpic, que engoleix per la seva significació, l'operati-
vitat immediata que seria la revolució. Aquesta depèn de
l'esperança que l'individu assoleix els nivells que perme-
tran la transformació. I perquè s'aconsegueixi cal la direcció
d'una activitat conscient de l'objectiu socialista, però ales-
hores veiem que aquesta convicció pot no trobar-se tampoc
en el present, sinó albirada en l'avenir, del qual hom n'espe-
ra la maduresa dels elements. Som a la prehistòria. Poten-
cialitats confiades a l'esperança, i, naturalment, com sempre;
la utopia tendra la raó, malgrat la praxis es desviï del seu ca-
nal viabilitzador cap a la veritat, cap a la teoria.

• Conducte membranós que s'estén des de la vulva a
l'úter.

• Subordinació sistemàtica d'un grup social per un altre
que es serveix de la força o d'amagar-la per tal d'aconseguir
el seu propòsit.

• Xiquito: -Haz nooorrr!
-Nooorrr!
-Haz nooorrr!
-Haz naaarrr!
-Dimita señor González!
»... idò ara hauràs d'escriure vint vegades les bilabials, ai-

xí aprendràs a no dir mentides (un fill d'un diputat): mama,
même, mimi, momo, mumu.

MaMa, MeMe, MiMi, MoMo, MuMu.

SÚPER BALEAR, S.L.
N.I.F. B-07564610

SUPERMERCATS DISCOUNT
JAUME SUREDA ESTRANY

D.N.I. 41295317-J
AVDA. JAIME III, 37

OFICINA: TEL. 85 20 50 FAX. 85 20 50
Apt. Correus n° 6

07458 CAN PICAFORT
MALLORCA

Balears
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Mama, UM!, UM!, UM!,... moc! moc!, moc!
papa, pepe, pipi, popò, pupu
PaPa, PP, PiPi, PoPo, PuPu.
PaPa, PP,.... PiPi.
• Gabriel C.F. va venir, va VÈNCER i NO VA TORNAR

el dia de la inauguració (devia estar "LLAURANT" el nos-
tre futur), ni tampoc per desfer l'enigma intrèpid que ens
flagel·la un i altre cop, sabrem o no sabrem alguna cosa per
obra i gràcia del seu subtil paladar sobre el tema que anam
arrossegant des del dia 20-05-1993? Volem que tu, funcio-
nari de Ciutat, que ens llegeixes cada vegada que sortim al
carrer li facis recordar al teu amo les nostres exigències, no
ho tornarem repetir.

• Un porc, dos porcs... un ase, dos ases... Els porcs els va-
ren dir als ases orelluts.

• Som Ramis = Llubí - sa Carretera - sa Plaça.
• Comtessa de la Flor Apagada: cada dimarts es passeja

per la Plaça de sa Carretera mostrant el seu enjoiat coll i la
seva cadera de carreta (trip, trap, trip, trap). Emblanquinada
de dalt fins baix i dues graneretes per parpelles. Només mi-
ra, però de la seva cartera de pell només hi surt l'agonia i el
glamour d'una noble venguda a manco. Avui en dia ja s'ha
creat la raça del noble treballador, per si no ho sabíeu.

• Heu vist mai cinema Gore? Budells, fetges, cervells,
sang, sang, sang.

• - Feina...? Hi ha coses que més val no provar-les, que
llavors tanmateix no agraden. Tu quan trobes un tros de mer-
da pel carrer, què el tastes per saber si és bo?

-Nooo!
-Idò! amples, amples...
• Agafau unes estanalles, el pri-

mer caixal que trobeu és vostre.
Feis només un poc de palanca i al-
manco per la boca us sortirà el que
realment sou. L'endemà podreu
menjar frit de porc, menjau-ne l'un
de l'altre que la textura fibrilar i els
sucs pudents i no pudents propis
provoquen el vòmit. Greix per la
panxa i grenyes malgarbades, allà,
sobre la tarima del ple, tot per de-
fensar les utopies que no els per-
tanyen. Més tard podeu beure
champagne, és clar, amb copa, la
copa dels vencedors vençuts. Te-
niu el Síndrome de l'Esperma
Gronxant, tanmateix només sou
uns procariotes insatisfets a causa
de les poques embrenzides de la
vostra pelvis.

El cunyat del meu sogre plora,
jo també.

• Consell culinari: sucau una
llimona dins un ou, pensau tornar-
lo cosir, sinó, no fa efecte. Rema-
nau, esperau una estona, mai no
sense deixar de remenar. Tot sia
per una sensació diferent. Bon pro-
fit!

• Putiferis i l'aire lliure per tot
arreu.

• La revolució depèn d'una to-

talitat de condicions objectives que només es converteixen
en condicions revolucionàries si són captades i dirigides
per una activitat conscient que tengui en ment l'objectiu
socialista.

Marcuse.
• Els conservadors tenen molts doblers, la negror que

pud no pot emblanquir, segur que fan potadetes.
-Mil duros? i tu què et creus...
-Paga a la teva dona i descambuixa't sense reprimir-te

gens ni mica. Entra-la fins el final i crida per un cop a la vi-
da i et sortirà tot el fanatisme. Pensa a demanar hora.

• Descordin el cervell tan sovint com la bragueta (A.V)
• Just després de sentir passar el tren de la mitja nit es va

ensordir tot, era el crepuscle de la fatalitat que guaitava da-
rrera la porta. Ara, després d'unes setmanes tan sols cal es-
perar que ens deixin tranquils. Ells podran tornar al femer de
la seva ignorància, sempre eterna, i esperar la lenta mort que
els oferirà el nostre despertar.

S n in una raça de fang amb uniforme de palla.
Josep Riera.

Uliana Marx ("dia N", decepció total)
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
Centre Coordinador

HODADI D'EÔTIU

Juliol
De dilluns a divendres
de les 8'00 a les ll'OO h.

Agost
Vacances

ôetembre
Del dia 1 al 18 matins de 8'00 a lO'OO h.
Del dia 19 al 30 capvespres de IS'OO a 20'00 h.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Històries del desencís,
el darrer llibre de M. López Crespí

Amb Històries del
desencís, el darrer lli-
bre de M. López Cres-
pí publicat recentment
per l 'Edi torial Moll
(col·lecció Tornir n"
24) ens trobam nova-
ment amb el conegut
ventall de "recursos,
tècniques i maneres
(ho deia l'escriptor An-
toni Vidal Ferrando en
la presentació de l'an-
tologia poètica del co-
negut autor de sa Pobla
Els poemes de l'hora-
baixa) que té en M.
López Crespí d'expres-
sar les seves convic-
cions irreverents i sub-
versives". I continuava
en Vidal Ferrando:
"Maneres de fer palès
un tarannà indòmit,
que es planteja una es-
criptura resistent com,
des de sempre, s'ha
plantejat una vida re-
sistent, que li impedeix
doblegar-se a les escomeses de les modes literàries o de la perceptiva, i
el duu a no lliurar-se a més poder que al de la seva passió existencial".

Una ferma resistència

Tots els que coneixem la trajectòria personal de M. López Crespí sa-
bem que Antoni Vidal Ferrando no menteix en parlar de l'autor d'Histò-
ries del desencís. En Miquel no deixa mai indiferent a cap lector. Té una
forma especial de fer agafar partit a la gent a favor o en contra de les se-
ves agosarades preses de posició estètiques. Hom pot estar d'acord o en
desacord amb el seu vast univers literari, però el que no es pot negar és
la voluntat d'intervenció que tenen totes les seves propostes. A vegades
els seus llibres, les seves actituds de provada i ferma resistència front a
la mediocritat dels servils que ens aclapara, ens fa pensar amb un home
del Renaixement, embarcat com Galileu i Tornasse Campanella en una
lluita contra l'obscurantisme i la superstició, un modern Don Quixot al
qual res el pot fer davallar de les seves creences en un avenir lliure per a
la humanitat.

Una literatura d'avantguarda

Per entendre'ns, M. López Crespí amb el seu darrer llibre, la col.lec-
cio de narracions que acaba de publicar Editorial Moll, Històries del
desencís confirma ser -com ho havia demostrat amb moltes de les seves
obres de poesia, narrativa o teatre (caldria recordar Homenatge Rosse-
Hó-Pòrcel)- un autor allunyat completament de qualsevol reminiscència
noucentista o neonoucentista. És un home que hagués funcionat a la per-
fecció entre les avantguardes surréalistes o futuristes d'entreguerres.
Amant de les experiències teatrals de Piscator, Brecht o Meyerlod, de
l'aventura revolucionària del teatre en l'Alemanya de Weimar, del futu-
risme rus, dels situacionistes francesos que contagiaren el maig del sei-
xanta-vuit amb les idees de la necessitat d'un nou art i una nova esque-
rra, López Crespí és la pefecta antítesi de bona part de l'actual cultura lli-
bresca que ens aclapara. Les dotze narracions que formen aquest aplec -
Històries del desencís- són part indestriable juntament amb el material
de Notícies d'enlloc, Crònica de la pesta, Vida d'artista, i Necrològi-
ques (Premi Ciutat de València 1988) d'un lúcid, perfecte i gens soterrat
atac contra la literatura retòrica, universitària, aristocratoide i pretesa-
ment excelsa a la qual ens han condemnat els comissaris de les editorials
i pàgines culturals.

OPINIÓ

Joc brut
Escrit aquest missatge en protesta del fet públic que va succeir el pas-

sat 17 de juny.
Personalment i supòs que en nom de molts llubiners, estic molt dece-

buda per la manera en què desplaçaren de l'Ajuntament els integrants del
PSM.

Això no és forma d'obtenir el poder!!!
Explicaré el perquè:
-Si el PSM tengué 575 VOLS, el PP 566 i l'UM només 137, és il·lògic que

el grup menys acceptat estigui a la badia Seria diferent si s'ajuntas amb
qualcú, però d'aquí a que dit partit representi el poble, hi ha una bona tira-
da.

A més, potser estigui permès, no obstant pens que s'ha d'avisar abans
de les eleccions, de qui s'unirà després, ja que si una persona deposita la se-
va confiança en una ideologia determinada, és en aquella i no en la que
s'ajuntarà.

Maria Antònia Salvà Galma

Aquesta opinió és personal

Presentació del llibre
Mossegades

Al Pub Sis Caires va tenir lloc la presenta-
ció del llibre Mossegades de Jaume Sastre, ell
mateix i Bartomeu Mestre foren els que donaren
a conèixer les mossegades al públic assistent.

És un llibre que inclou articles de 1989 fins
al 1992... els escrits versen sobre temes relacio-
nats amb la independència i sobre fets transco-
rreguts en aquest període referents al sistema po-
lític del Govern Balear.

CUINA MEDITERRÀNEA

Aguiat de sípies
Repetirem aquesta vegada un plat

de peix que serà molt fàcil de cuinar i
el farem a base de sípies. Si les hem de
comprar congelades procurarem que
no siguin netes perquè endemés de ser
més cares no surten tan gustoses.

Dins una greixonera hi posarem
un raig d'oli d'oliva i un parell d'alls
pelats i quan comencin a tornar rossos
hi tirarem la sípia neta sencera. Si les
voleu cuinar petites o a trossos va al
gust de cadascú, tot seguit hi afegirem
la ceba tallada a la Juliana i les tomàti-
gues tallades a quatre trossos. Quan la
greixonera arranqui el bull posarem el
foc al mínim perquè cogui al xup-xup.
És molt important tenir la greixonera
tapada i no posar sal fins al final, si ai-
xí es creu necessari. Quan les sípies
siguin fluixes les retirau del foc, lla-
vors es poden servir amb arròs bollii o
amb l 'acompanyament que més li
agradi al cuiner.

Com podeu veure, amb aquesta
recepta, no especificam quantitats per-

què depenen molt de l'agradat i con-
veniències dels que han de gaudir de
les sípies. Com orientació us podem
recomanar per dos quilos de sípies:
dues cebes no massa grosses, cinc
tomàtigues de ramallet, pebre bo i her-
bes aromàtiques al gust.



El Racó de l'esplai

Els darrers dies del curs 94/95 de l'esplai
els deixàrem per pintar-nos una camiseta ben
rabent. La férem amb una tècnica que no haví-
em utilitzat mai abans, la planxa i les pintures
de cera. N'hi va haver moltes de ben maques i
el més important de tot és que ens ho passàrem
bé tots truejant una estona. I com que en
quedàrem tan contents decidírem posar-la'ns
la setmana que vingué després, a l'excursió.
Anàrem a peu per dins el torrent de son Marget
fins al Pont de Son Costa i dinàrem allà. Mirau
si ens anà bé que quan feia ben poc que hi ha-
víem arribat en vingueren uns a fer apel i en-
tretingueren el personal. Quines ganes de sa-
ber-ne!, nosaltres no ens poguérem tirar. De
camí cap a casa ens aturàrem al safareig de
can Salat i rebetjàrem els cossos en una aigua
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fresqueta. Ben bé ens ho mereixíem després
de tant de caminar.

Dues setmanes després celebràrem el fi de
curs amb una petita festa. Cada un havia de
dur una cosa de casa seva per poder berenar
tots plegats. Sobrà coca per na Bet i sa mare
però eren tan bones que fugiren amb la vista.

Els monitors han format un equip de fut-
bet. No esperam que facin els primers del tor-
neig, la seva festa serà passar-s'ho bé i diver-
tir-se. Com podreu veure si anau algun dia pel
poliesportiu no són molt bons però lluiten tot
el que poden i juguen més bé que el que ens
pensàvem.

El dia 11 d'agost partim cap a Binica-
nella quatre dies. Encara sobren places així
que si us interessa podeu apuntar-vos a Can
Miquel Peon.

Ja tenim dos minotors més que han fet el
Curset de Monitor a l'escola d'esplai del GE-
DEM. Aquest curset és molt important de cara
a la normativa vigent actualment del GEDEM
i també per aprendre jocs, cançons, nocions de
pedagogia, psicologia, natura, etc. Els moni-
tors que ara hauran de fer una memòria i passar
per una avaluació són en Xesc Perelló i na Ca-
terina Gelabert.

Notes d'actualitat

Sopar APA

El passat 17 de juny va tenir lloc el
sopar de comiat que cada any organitza
TAPA. El sopar va tenir lloc al Bar Res-
taurant Polisportiu de Costitx i al llarg
del sopar va tenir lloc tota una sèrie
d'entrega de diplomes als participants
de les diferents activitats organitzades
per l'Associació. Hi assistí molta de
gent i des d'aquí donam la més sincera
enhorabona a l'APA per les diferents
tasques que du a terme. Molts d'anys i
fins la pròxima.
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Jaume Perelló, màxim golejador del CDA

En aquesta recent acabada tempora-
da futbolística en Jaume Perelló s'ha
convert i t en el màxim golejador de
l'equip de 3a regional.

En Jaume malgrat no poder assistir a
tots els partits per motius de feina s'ha
erigit en el màxim golejador de l'equip
amb 18 gols, una mitjana de gol per par-
tit jugat. Des de la reacció li donam la
més sincera enhorabona i endavant amb
el CDA!

Joan Torrens, tot un campió

En Joan Torrens "Porro" es va pro-

clamar campió de Balears de "Foso
Olímpic III categoria". Tot un èxit per
aquest Ilubiner gran afeccionat a la caça.

Joan enhorabona, endavant i que
continuïn els èxits!.

Èxit del tir de fona

Com ja heu pogut veure a les planes
d'informació esportiva el nostre tir de
fona està d'enhorabona.

Els nostres representants assoliren
un gran nivell i obtingueren uns magní-
fics resultats.

En Martí Amengual i en Pere Llom-
part (els dos a la fotografia) en foren els
grans protagonistes quedant campió de
Mallorca i Balears i tercer de Balears
respectivament.

Enhorabona a aquests esportistes
llubiners i tampoc cal oblidar-nos del
seu gran mestre Biel Frontera. Segur
que sense el seu ajut aquests èxits no
s'haguessin assolit.



POESIA

Des que era petitet ja m'agrada-
ven ses gloses, una de les maneres
que té la gent del poble d'expressar
d'una manera agradosa i fàcil de re-
cordar tot el que li va passant.

A vegades amb més o manco exit
provava de fer-ne qualcuna fins que
vaig veure que com més ho provava
més en sortien, encara que algunes
vegades era dif íc i l "trobar conso-
nant".

Passades les eleccions del 28 M
amb el resultat que tots coneixem i
patim. I havent al poble un mitjà com
l'Udol, vaig pensar seriosament posar
fil a l 'agulla per començar, si els de la
revista ho volen, una nova secció no
gaire tractada fins ara, provant de po-
sar en rima un parell de reflexions so-
bre algunes de les coses que passin al
nostre poble.

Si l'Udol ho vol així,
vull començar una glosada,
que conti, un poc de passada,
el que passa per Llubí.

Aquesta primera entrega,
perquè hi ha moltes raons,
serà de ses eleccions,
de les que alguns n'han fet vega:

Matrimoni ha forçat
el PePé a na Margalida,
i a les noces se convida
a tots els que els han votat.

Que no és un gran desbarat?
i una fronta fora mida,
la del PePé, que ara oblida
del poble sa voluntat.

Diuen que no han pactat,
ni han preparada s'eixida,
jo crec que es una mentida
que han dita a s'electorat.

Ells dos no s'han ben casat,
s'unió no es beneïda,
no han festejáis ni d'oïda
només s'han arrcjuntat.

Matrimoni així lligat,
no pot tenir llarga vida.
No crec que vegi complida
els seus quatre anys de mandat.

Sa vara li donaran
amb una mica de conya,
però altres, amb vergonya?
seran qui comandaran

Tot d'una anirà tot bé,
ara mengen pa de noces.
Llavors en començar ses coces
voldrà comandar el PePé.

L'obligarà per consorci
a fer tot el que ell voldrà
fins que ella se cansarà
i demanarà es divorci.

Fins que això succeirà
poren passar moltes coses
i per llevar algunes noses
qualcuna s'espanyarà.

Amb s'aigo que passarà?
m'ho vols dir Margalidcta?
salvarem sa Marincta...
0 la deixareu salar?

1 posats a demanar:
que passarà amb sa cultura?
serà com una pastura,
que se deixi de sembrar?

La gent de seny i d'honor,
empenta i honestedat?
faran pel poble bondat,
0 mostraran el llautó?

De moment la glosa acaba
però la pens resseguir.
Amb el que ha de succeir
agafarà nova saba.

Si aquesta us ha agradat
un cop la tengueu llegida,
1 en voleu una altra mida.
Tendra continuïtat!

De mica en mica.

Versos a Josep Estelrich i Mieres,
"Tbrricano"
El meu petit homenatge
Al Pla els homes de bé tenen la gorja eriça,
cares llargues per tot arreu, avui horabaixa.
A Hortella els pins regalimen i no és roada,
les roselles ja destenyeixen d'enyorança...
A les cases, marriment de porxada buida...
Poca folga, barrams estrets de Vilafranca,
i braços sorrers, i càrritx a la mirada.
Plorem, que un pagès ha mort quan treballava!
Ara, anit, ni truc ni retruc a la taverna,
cal callar per nodrir la bona recordança...
I que el seu exemple faça condreta camada
entre els que ens deixondia la frescal paraula.
Poca berba avui, que la gelada és gruixada,
que un calabruix lleig ha malferit l'anyada!
Plorem, que un pagès ha mort quan treballava!

Gabriel Florit i Ferrer "Sabater"
Sineu, 8 de juny de 1995.

Caldrà potser cercar sentit
als figurats jocs de convit.
Tal volta és l'hora de tornar
a seure junts en un sopar
d'amargues herbes. El cabrit
esdevingué peix mal fregit,
som escarnits, sovint traïts,
molt sorollats per necis crits.
Mai no podrem, però, deixar
el lliure dret d'examinar
lleis, fonaments, límits, raons,
rengles d'enigmes sense fons,
amb lúcid, fred, subtil rigor.
Car viure té tan sols valor
si preguntem davant l'assot
justicier de l'únic mot.

Salvador Espriu.
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Les cosidores de Can Fiol (De dreta a esquerra i d'alt a baix)

Catalina "Toneta", Maria "d'es Forn", Francesca "de Corbera", Magdalena "de Can Fiol", Catalina "de Ca'l Joan", Nora "de ca sa Torera", Maria "Metge", Maria Aineta, Maria "de Can
Fiol", Catalina "Damesa", Maria "de can Barrí", Maria "de can Suau".




