II Època: Desembre 88

LA CELEBRACIÓ
Es bo fer-vos saber que L'OPINIÓ ha celebrat el seu cinquè
aniversari i que gaudeix de bona salut. Segurament ja us n'havíeu
assabentat, perquè ai nostre poble les notícies corren com
l'elèctric i si un veí fa un pet el veí de l'altra banda del poble ens
sabrà dir la pudor que feia.
Ara bé, el que potser no sabeu és que la celebraci6 va ser d'allò
més sonada, amb luxe i protocol, amb assistència de totes les
digníssimes autoritats,
l'Honorable i Senyora amb un séquit d'aquí allà i sense que
ningú li tirés pedres (Va dir: "Jo no puc refusar la gentil invitaci6
dels meus convilatans ), el Sr. Bisbe i el President de la
Diputació.
Aquell dia la Riera era un tap i en Matias tenia molta feina a guardar
l'ordre i impedir la disbauxa del poble enfervorit que volia
entrar a veure l'exposició que havien organitzat els de L'OPINIÓ.
Mai no s'havia vist a Premià de Dalt una cosa com aquella,
acostumats com estem a veure només plens l'envelat i la conferència
d'en Monturiol.
I els organitzadors, preocupats pel perill que corrien aquells
tresors bibliogràfics que els havien deixat en custòdia muntats en
bellíssimes i acurades estructures metàl·liques !
Per fi el pensament d'esquerres aconseguia que Premià de Dalt
surtis al carrer, fes sentir la veu per recolzar l'esforç i la perseverança
d'uns mosqueters de Revista i arrenqués de les masses els crits de
VOLEM PARTICIPAR! VOLEM COL.LABORAR!.
Com se'n penedien els de l'Equip de Redacció per haver estat
homes (i dones) de poca fe i haver pensat que a la inauguraci6
només hi anirien quatre gats.
En Grau anava de bòlit entrevistant la gent que s'atapeïa i
impedia el bon desenvolupament de les tasques informatives.
Tothom parlava de la necessitat d'un espai molt més gran. En fi,
la falta de fe es paga.
I ara només faltaria que us creguéssiu tot el que us he dit, il·lusos
!
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