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 BLANC  O  NEGRE 

 

Estranyes circumstàncies, que ara no venen al cas han fet arribar a 
mans de l'arrauxat o arrauxats de "TOPE GUAI una missiva que una 
botiguera convergent  de Premià de Dalt envia al seu guia 
espiritual  perquè  l'aconselli  sobre  a qui  fer cas  en el tema  de 

1'HIPER: al Partit o a la butxaca. Us n'oferim uns extractes... 

Benvolgut pare: 

Estic feta un embolic, a fe de Déu. Qui m'ho havia de dir, a mi. 
que em trobaria amb aquest dilema? Oi que era a 1'Evangeli allò 
que no es pot servir a dos senyors? Aquesta pàgina es veu que 
sempre  me  l'havia  saltada,  i  ara  va  i  nyac:  per  una  banda  els 
diners i per l'altra la política. 

 

I  jo  que  faig?  Els  del  meu  partit  ho  veuen  molt  clar  això  de 
l'HIPER, i diuen que no passa res, i que ens haurem d'espavilar, 
que si no el fan aquí al faran allà. 

 

Però, és el que jo dic: jo sóc molt catalana i sempre he sentit dir 
allò d' hostes  vingueren  que de casa ens tragueren  . I és que, 
escolti, aixecar el negoci ens ha costat molts maldecaps i moltes 
suors perquè ara vinguin els gavatxos i ens ho ensorrin tot. 

 

Jo no ho trobo gens bé, sap? Però, és clar, el Partit sempre ens ha 
dit  que  havíem  de  fer  país,  i  potser  fer  país  ara  vol  dir  això: 
deixar-se prendre la clientela. 

 

Ui, ui, ui, el cap em bull de tant intentar trobar ,la solució! Estic 
pensant si no seria bo que, un dia que el President fos al nostre 
poble, m'arribés a casa seva perquè ell em tragués d'aquest mal 
tràngol. 

 

Tanmateix, potser és exagerat. Perdoneu-me, pare, perquè ja no sé 
on toco. Aconselleu-me, si us plau i digueu-me també si he de 
continuar votant Convergència. 

 

UNA BOTIGUERA PREOCUPADA 
 


