
      
II Època: Desembre 83        Excusa'm si t'he fet anar malament en entregar-te tan tard la col·laboració. Ja sé que si les coses no s'entreguen a temps tot es desballesta. Per això et demano excuses, perquè jo sóc un home que sempre m'ha agradat el seny i que vaig per feina.  He de reconèixer que em va agradar que em demanessis la meva col·laboració i em plau que sigueu uns xicots tan trempats. A mi sempre m'ha agradat fer país. Es clar que ja et vaig dir que en aquest  moment  no  sóc  militant  de  Convergència,  però  tu  vas insistir i em vas convèncer amb allò de que continuava pensant com els convergents i que havia estat molt amic d'en Jordi Pujol.  No et pensis, però, que la meva col·laboració serà com aquella poca soltada del Nacho. Jo ja li vaig dir al seu pare amb qui m'uneix una antiga amistat: aquest fill meu és un bocamoll, i ell em va contestar,  la joventut d'avui ja se sap. I afegí: Es clar com que tu ets solter no saps el pa que hi couen.  Però en fi, deixem-ho córrer i anem al que ens interessa. A mi, sincerament, Premià de Dalt es un poble que m'ha agradat sempre molt. Fixat que ja ho deia el vell Just: "Premià de Dalt es el mirall del Maresme". Oh, i fins i tot ara podríem dir que Premià és el mirall de Catalunya perquè és clar el President vesteix molt, he! gràcies a Déu i la mala política dels socialistes, el poble de Premià pensa com ha de pensar. Només cal veure les últimes eleccions.  Si t'he de ser franc el Premià de autopista en avall no m'ha interessat mai gaire. però, noi, vots son vots, i com que estàvem una mica acollonits no se'ns van parà mosques a l'hora d'emprar segons quins mètodes de "convicció electoral" (ara ja es pot dir, no és secret de sumari).  Bé, em sembla que m'he tornat a desviar del tema, però no sé què més dir-te.  Pere PROFIT CATALÀ (ex militant de CDC) 


