II Època: Octubre 1983
PRIMER TOPE GÜAI

Apreciada amiga:
Perdona, però aquests aprenents i periodisme
sou l’hòstia, vale?.
Tia jo passo molt de tot aquest rotllo i en canvi
tu duro en gratar-me el cuc de l'orella, que per
favor Nacho escriu-me quatre ratlles sobre
Premià de Dalt, sobre corn veus el poble. Tope
retllo, tia, a mi com si vols que et parli del Banc
Ambroassià.
Repeteixo, no em mengis la cresta, no veus que
Premià de Dalt no existeix?
Em fas gràcia, vale, amb això de que jo soc una
mostra sociològica de la gent que d’alguna
manera viu al poble.
En lloc de dirigir-te a mi per què no consultes
als de la Conveniència i Unió o als de l’Estesa
per terra? També et podries dirigir al Papa
Negre de l’ordre de la Tercera Edat.
Aquests t'arreglarien el poble, pesada. Segons
m’han dit però no cal que t’escarrassis amb els
psoecialistes perquè aquests no saben de que
va la història i per allò de que quien con niños
se acuesta...
De totes maneres, per si et serveix, et diré què
el teu estimat poble és una cosa güai. Jo estic
molt bé a la meva torre, saps, i quan
m'escruixo de calor tope bé a la piscina, titi.
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A més ara m’estic inventant un paratu que
simuli onades i acabaré podent-hi fer surfing.
Llàstima que t’hagi de respondre per carta,
perquè si no ara mateix et deia: "que sientes
tu por mi ahora mismo, en este momento?",
tu .ja m’entens.
I de Premià?, doncs molt bé, tu. El club
fantàstic! i qué te contaré morena de totes les
guineuetes de bronze i xocolata. Ah, i no et
pensis., també he seguit la vida esportiva i
cultural. De les finals el que m’agrada més son
els cops, les patacades i a ser possible el
desordre públic, sublimo així les meves
pulsions sàdiques, saps.
També he anat a veure el Monturiol que és un
tia que m'enrotlla molt amb totes les seves
aventures, m'hi projecto saps, és una cosa de
transferència. També he anat a visitar
l’exposició d’en Matheu, que aquesta vegada
s’acompanyava de " sublimitats " poètiques
d’en Valerià Pujol aquell i d’en Tato.
I què més vols que et digui?. De les reserves
índies anomenades Pixotella i Barri Cotet no
en se res
NACHO GABARRÀ (estiuejant)
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