
      II Època: Abril 84        Jo sóc dels que podríem anomenar acabats d'instal·lar. Vaig arribar a Premià fugint dels fums de la gran ciutat i m'hi vaig que dar. I com que sempre he tingut el vici de participar de seguida em vaig preocupar de saber qui passava al poble del President. No sé però si ho vaig descobrir.  Ara me n'adono. Jo em pensava que a Premià de Dalt la vida política tenia importància, fou després que vaig descobrir que la vida real és la de la xafarderia, les manies personals i les capelletes.  Jo volia trobar un partit d'Esquerra on militar. En aquest punt cal dir que el nom que t'ha tocat per sort o per desgracia moltes vegades imprimeix més caràcter que el Carnet d'identitat. Calculeu, doncs, la pega que significa avui dia portar el nom i cognom que jo porto,  Pura  Esquerra.  I  amb  aquest nom  en  vaig  instal·lar,  a  Premià  de Dalt quan no faltaven gaires mesos per les Eleccions Municipals. I em vaig haver de decidir. No va ser difícil, jo allò de l’Entesa ho veia molt clar í estava molt animada. Ja hi va haver  qui  em  va  fer  arribar  a  les orelles allò de l'Olla, i allò de que no hi havia qui els entengués, tan macos que a mi em semblaven.  Ara que quan vaig veure que en Joan Comas es tapava la boca quan parlava, que el Valerià Pujol era un poeta que no l'entenia ni Déu de tan difícil que es pelava l'escriptura i l’Altès feia adormir la gent amb els seus discursos filosòfics ja m'ho vaig començar a veure una mica perdut. I Tal dit tal fet, el carro ens va anar ben bé pel pedregal.   Mira   tu,   mea   culpa.   Al menys em reconec els defectes.  Sort que a la propera ens anirà millor perquè per la TV ja sortirà algú que s'anomenarà com nosaltres (Entesa d'Esquerra Catalana) i això sempre homologa.  Pura  ESQUERRA  (militant d'Entesa d'Esquerra)  


