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ERA UNA SECCIÓ D'EN VALERIÀ
Quan vam iniciar aquesta secció, fa ja
molts anys, van acordar no dir mai el
nom de l'autor. Molts van preguntarnos-ho. Sempre van callar. A un
lector avispat, però, no se li podia
escapar l'estil, e1 to, la ploma d'un gran
escriptor. Sempre amb un gran sentit
de l'humor, tocava temes de immediata
actualitat: aconteixements locals, de
Premià, o de política,, o de...ves a saber,
tenia carta blanca. I no ens va fallar
mai, en tots aquests anys.
Avui us direm qui era. Encara que
segurament ja ho haureu endevinat: "Vallerià, e1 TOPE! No calia dir res més. I estem
segurs que de vegades tenia feina o maldecaps, però en Va11erià, sense mai cap
escarafalls, sempre fidel i anònim va jugar, amb un somriure, al nostre joc
d'endevinalles. Se'n feia un deure d'ajandar-nos i sempre va complir. Sempre.
Per a tots nosaltres, els qui fem L'OPINIÓ, sempre ha estat un honor comptar amb un
col·laborador de la talla d'en Vallerià. Ara que ens ha deixat per sempre, el joc s'ha
acabat. Però no volem recordar amb tristesa en Vallerià. Ell ens feia somriure des
d'aquestes pàgines. Fem-li l'ullet,, amb complicitat, com a ell segurament li hagués
agradat. I hagués jugat amb nosaltres.

Fins sempre.
Nacho Gabarra.
Pau Bonafé.
J. Pic.
O.T.R. PRESS.
La Redacció.
Filiprim.
Jordi Muntanya.
Tu Mateix.
IIª Assemblea.
Rai que duri.
Cacdelavaca.
Auxilium Tremens.
El Moro MuZa.
Al.là.

Pere Profit Català.
Pura Esquerra.
L'Espia que resistí el fred.
Iñaki Sipicarrasca Goikoechea.
Dr. Sam A.Ranc.
Ràdio Macuto S.A.
I a més a més farem el burro.
L'Oposició en pes.
L'Assemblea Permanent.
Una botiguera preocupada.
Baró Von Llufa und Van de Llos.
E1 Guerrero del Antifaz.
El interventor y el cajero.
Indiana.

Justo Espeso.
Jordi Descans.
Un Nasciturus.
F. Engels.
El Zorro.
El Correo del Zar.
Una regidora novella.
Home de molta fe.
Nos, el Papa.
Kivulgui Kakridi.
Credi-Coixa.
Manetezelfares.
E1 tio Gilito.
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