II Època: Octubre 84

El qui s’encarrega de coordinar aquesta història del "tope güai es
veu que em tenia a la llista i em va trucar l'altre dia per demanarme un article. Em va dir però que no parlés de coses del poble.
Em va dir: "mira, tu, tot just acaben de passar les vacances.
Tothom està encara morenet. Potser que els deixem tranquils una
estona. Acabem-los de deixar disfrutar del bon temps. Guaita, a més
s'ho mereixen. Aquest any no s'han estocinat a la Final de FutbolSala i això ja és símptoma d' una profunda regeneració moral.
Jo no em vaig atrevir a preguntar-li si aquest canvi era conseqüència
de la ètica socialista o de la ètica convergent, perquè em vaig
imaginar que em diria que a casa nostra d'ètics ho estem (no som)
tots i "tres o cuatro sentencias viejas com diria Quevedo.
Em va dir que n'estava fart que els seus col·laboradors sempre
posessin el rem i que els del barri pensessin que es deia allò que
no es deia, que per culpa d'ells els de CiU haguessin de fer pujar els
detectius d'Aaron o que d'altra banda els socialistes es pensessin
que plovia, que els entesos continuessin fent sants sopars amb més
de tretze de colla i que el futur festiu de Premià de Dalt vingués
marcat per la jota de "arremangate Manuela" .
En fi, em va semblar tot un quadre de desesperació aguda. No va
penjar però el telèfon i encara em feia més recomanacions. Li vaig
haver de recordar que la conferència li sortiria molt cara. Queda clar
doncs que em va trucar mentre ell era de vacances.
Al final vaig arribar a convèncer-lo de que en aquesta ocasió jo no
li causaria problemes, que no parlaria de res de Premià de Dalt.
Oh, i tant de dir tant de dir ara me n'adono que ja se m'ha acabat
la fulla; jo que volia parlar de la identificació entre el Partit
Repub1icà i l'America de Reagan ! No hauria pas parlat ni de bon
tros de CiU i la Catalunya de Pujol.
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