
       II  Època: Desembre 86        JA  SOM ....OLÍMPICS !  EL "Ja som Olímpics" és si fa no fa com el "Ja sóc aquí"  d'en Tarradelles. Un crit d'aquells que a uns - la majoria - fa saltar d'alegria, s d'altres els fa dir "doncs, què hi farem", i a d'altres, els més repetanis, exclamar "ara sí que l'hem armada. Perdoneu, ja sé que això de la cosa olímpica va d'esports i que - dirieu - barrejar- hi el Tarradelles potser si, però barrejar-hi rejar-hi el Tarradelles pot ser una mica poca-solta.  Barrejar-hi el Tarradelles potser sí, però barrejar-hi la política no. Perquè fixeu-vos ja amb l'escudella que hi volen fer el Felipet i el Pujolet. L'un ficant-hi el braó de la Hispanidad perquè faci més bon suc i l'altre traient-hi de totes passades la cua de porc d'Espanya no fos massa greixosa.  Ara  bé  deixem-nos  de  tot  això  que  ja  es  veia  venir  i  siguem pràctics, expeditius, decidits, olímpics. Si no volem que l'Olimpíada sigui un mort hem de ser imaginatius i donat ja l'inicipient interès que hi han demostrat alguns polítics, jo proposaria una Olimpíada paral·lela de polítics amb les següents especialitats:  a) Escalada i Carrerisme,  b) Tubisme i i1.lusionisme (guanya qui ha passat pel tub sense acabar-s'ho de creure),  c) Cabotisme (clavar claus per la cabota),  d) Relleus (guanya qui passa de Ministre a Director del Banc més important),  e) Arribisme (cursa atlètica on només compta arribar), f) Estratego (valen memoràndums secrets), g) Banquisme (competició pugjlística en el ring d'una banca) i un llarg   etcètera   que   deixem   a   la   imaginació   participativa   de l'amable lector. Dr.  Sam  A.  Ranc  (President del RECOI !)  NOTA: Hi ha qui considera que COI i RECOI, són eufemismes i que el que cal dir realment és CONY i RECONY. No sé com no ho han vist els de TV3, tan liberals de llenguatge!   


