II Època: Desembre 87

Estimada amiga:
Sempre que t'he demanat consell m'has sabut guiar pel bon camí. Permetem que
ara en la meva inexperiència en afers consistorials vulgui saber el teu bon
criteri. Confio que de mica en mica n aniré aprenent.
Com bé saps el nostre consistori és un dels més feministes o femenins (no ho
sé) de Catalunya: fins fa poc quatre regidores, ara ja som cinc i si, per coses
de la vida, pugés la segona d'IC seriem sis.
Donada aquesta circumstància, la Sra. Cicciolina ens ha tramés una petició
per fer-nos una visita. Un bon enrenou. Què dirà el President o el Sr. Coll si se
n'assabenten ! Amb aquesta qüestió estem ben enredats i pel que es veu no hi
valen disciplines de partit.
Com que al nostre consistori hi ha molts fusters diuen que tots estan disposats
a clavar un clau, tant els de CiU com el d'IC com el d'IAO.
L'arquitecte diu que pot fer li una casa. L'Alcalde dissimula i els altres s'han
posat d'acord per presentar una moció en la que manifesten la seva preferència
per la Sabrina. Ja veus, estimada amiga, que tot va de petxugues.
Donades aquestes circumstàncies vam decidir convocar una reunió
unitària de regidores per veure si en trèiem l'entrellat, però a l'hora de la
veritat no en vam treure l'aigua clara.
La Mundi digué que ella estava més acostumada a veure culs que pits
(deformació professional, en diria jo), l'Esperança preguntà a quina llista anava
aquella noia i digué que en aquest punt demanaria consell al Jhoni, la Genestà
no es manifestà en cap sentit, i la Glòria digué que tothom ensenya el que té.
I jo, estimada amiga, no sé què pensar. Esperem que a la propera reunió podrem
resoldre el tema. Per això t'agrairia que em fessis arribar el teu consell que tantes
vegades m'ha ajudat.
Atentament.

