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No, avui ja no esteim per
existencialismes brumosos i
anguniosos; ja no creim en
la ressurrecció deis morts ni
en la utopia marxiana. Hem
de ature, tant si volem com
no, ene 14 percent~l’infla
ció, en la devaluació de la
pesseta en un 8 per ~nt, en
la ≠nlua del poder adquis
sitiu deis salaris, en la in
cógnita de la banda salarial
que la CEOE té previst per
aquest any fiscal,en la incóg
¡alta del pla macroeconómic
del Govem,etc. etc.

QUIM, aquí no lii ha lí
der que ~algui ni ideologia
realitzable. L’individu ¡esta
sol davant tot i Javant tots.
Per aixó, cal estudiar o (re
bailar fora mida. Donem grá
cies al Senyor per ha~er-nos
ficat dinswmfamhiatanes
pUndida!. Aquí la ~miha ¡
més enhlá el no-res. Emanci
pació, demanem l’emancipa
ció!. Proveul replegarás una
galtada peis morros. Fins
que no em vaig casar no vaig
veuit cap rehlotge, ni cap
moto,ni cap cigarreta!. 1 ma
man pastava un pa gran i
teníem pa per a tota la set
mana. Ves a preguntar a
Ponck quin dia és el més in
dicat per a anar a tallar-te
els cabells,sembla que la llu
in no fa pire bon color
aquests darrers dies.

Mhe deixondit amb la
modemitat a mos. Cal viure
“iii”; conéixer el funciona
meut de l’ordenador nat al
Japó i netejar-se les dents
amb el mspall eléctric. Cal
fer el paasota i saber manar
cotxe. Si te poses dues pes
setes dins cada butxaca se
gur que treus el carnet. Jo
porto una estampeta de San
ta Obdúdia i una altra de no
sé quí. Ma mare ha posat
dura espelmes damunt la
tauleta de nit. Sort!, molta
soft a tothom!.

Estudia, estudia, estu
dia... No han acabat de do
nare el biberó ¡ja t’envien
cap els “deberes”. Arribes
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als vint anys ¡,aml, unsom
dure estúpid als Ilavis, et
pregunten si és que no ep
vols un brot de feina. Bo
nu, quan lii penso bé no puc
queixar-me; els plans d’estu
di ho han organitzat tan bé
que, fins ¡ tot, m’han donat
l’oportunitat de fugir
d’aquest tros de terra. Es
que anal tothom vol “pros
perar”... i bada. Els d’aquí
marxen allá, els d’alIá van
allá d’açá, ¡ els d’allá d’açá
diven que aquesta ¡1k encara
¡esta sota la Uniun Jack per
obra ¡ grácia deis pagesos del
Midi fran~s.

La indgstria és pena ¡
tristor; el camp, salut ¡ ale
gria. Está molt be aquest
acudit, podríem emprar-lo
per a fer una glosa, un poe
ma, o per a cantar4o el dia
de Santisidre. Peró a mino
me val: ¡ les quaranta hores
setmanals?, ¡ els trenta dies
de vacances?... Només que
puguessis entrar a un banc,
o com a escrivent dalt La
Sala, o coma secretan de la
secretaria del senyor demó
crata de tota la vida. Tot se
ña poder entrar ¡ ja tens la
vida assegurada. Perqu~ és
amb “açó” que has de pen
sar; sense “açó” no arriben
enlloc. 1 si les garroves no
vénen de per aquesta banda,
no hi fa res; ja ho tencdeci
dit: entrar a treballar dins
una fábrica i fitxar per
CCOO. será tota una matei
xa cosa. CC.00. no,home!,
é8 de la U.G.T. que t’lias de
fer; que no comprens que,
amb el triomf socialista,
aquests són els que tallaran
el bacallá. Amb les teves ca
pacitats no hi dubtaiia un
moment. Després, amb un
buf serás regidor, ¡ qui sap
si no te presentin coati a
candidat al Senat en les pro-
peres eleccions.

Ai las!,el malés que tenc
vint anys. Qui vol tenir vbd
anys avul en dia? Ningú, no
més els vefis que resten asse
guts a la plaça espemnt que
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• passi una bei~anta de vinrt
anys pera .rñinjar-se-la amb
els .ulls. HVha 2.600 aturats
par quatre .pobles ¡ una ca
pital... ¡ lo pitjorAs que el

— Secretad del Tresor deis Es
tats Vnits no ho sap. Tant
se val, aniré a cantar P”Ar
dor guen-ero” per les terres
del país. Molt be!, Parma
d’infanteria n’estará orgullo
sa de tenir un deixeble com
tu, 1, de pas, farás un bon fa
vor a l’amic J.M.R.X. ka
be, també podria fer-me ob
jector de conscién~ia i que
dar en pau amb mí mateix
¡ amb el company ucrania.

Je!, ¡ és que val més ñu-
re que plorar. Abans crela
en Déu; am ja no crec més
que amb l’Astelix ¡ l’Obelix.

Volem la pau!, volem la
germanor!, volem Pamor..
volem un xupa-xup. Nyeta
món, els jows esteim molt
mal acostumats. Ah!, o no
ho sabieu que tots junts
vencerem ! - Tots junts ven
cerem, tots junts vencerem.
demá. Sí, perque demá lii ha
una trobada de joves cris
tians dalt El Toro. Anem-hi
tots, el bon Jesús ens dona
rá pa i vi (aqueli vinet dolç,
tan bo wm és; és una llásti
ma que només el pugiiinbeu
re els capellans), i sortirem
amb els cors enfortits per la
fe reviscolada.

Si la ¡eligió és l’opi del
pable, el treball és la seva lli
bertat. Fumem un porro i
posean el taló de la sabata.
Peró vostés comprendran
que jo no puc viure amb les
deu peles de propine que me
dóna l’apoderat de la Banca
Fabioli quan ve els diven
dres d’estiu a carregar el de
pósit del seu Ford-Bucanero
a l’estació. Qué us heu pen
sat que jo sóc un guineá o
qué?. Doncs anau molt
errats; jo sóc jo i la meva
drcumstáncia”, tal com di
gué aqueli insigne nas pen
sant del noucentisme es
panyol. Peré jo no PIte es
collida a la meya, me l’han
donada perque sí. Hl ha
moltes circumstáncies que
volten per aquest món cap
girat a Paguait d’un infant
indefens ¡ tendre.

Peró no hem de ser fe
bles, no ho podem ser!. “Ju

ventud, divino tesoro”. Els
joves d’avui som elsrespon
sables del deniá!. el futur és
nostre!... Bah!,ja está béde
sexmons i murgues. Més te
vaidria callar ¡ predicar amb
l’exemple. Ah bonu!, com
que aquestes tenim eh?~, és
que jo no predic. amb
l’exemple?. és que jo no
m’estic amargant l’existén
da par a arribar a-serun ho
me de prqfit,queguanya un
bon sou cada mes, que té
una esposa encantadora i
una filis molt agradosos?...
Qui et manava estudiar me
dicina a tu? Tant que m’agra
dava a mí la literatura, i la
pintura, ¡ el tenis, ¡ el fer
puzzles, ¡ mirar el cel blau,
¡ tantes coses; qul me mana
va ficar-me dins aquest em
bús medicinal?.

que un metge sempre
és un metge, ¡ encara ~ue un
mestre d’escola no sigui res
dolent, un metge sempre se
rá un metge, ¡ d’aixó en pots
fer un acte, perque qué fa
ñem nosaltres sense don Ca
cinto?. Ademés, llegint
aqueiles noveliotes no ha
guessis arribat gaire lluny, i
no parlem del teu futur com
a pintor. Has de pensar que
ja no tena deu anys, que ja
ets un home. Tú ets el pro
tagonista, només hi ha un
inconvenient: que tots els
altres són els teus antagonis
tes. É5 qüestió de tenir bo
ne~ dents i bon wntrell si
vols roagar tot el fems que
se’t ficará a dintre la boca.
Merda! .. tot será posar-me
caparrut ¡ m’haureu de venir
a cercar de par dins un forat
de Cales Coyes. Jal, molt
cónfiat te veig, pensa que tu
no tindrás un paterfamilia
que t’envif diners mensual
ment, ni cap compte corrent
oberta al banc. 1, ademés,
qué dina la moralitat col-
lectiva al veure en qué s’ha
convertit aquell nen que eta
tan bon al.lot de petit, ¡ que
portava tan bones notes
quan feia vuité. Sí, bé, pa
ró és que entre poci niassa.
N’hi ha que es pensen que
els joves sóm el femater de
la ~ocietat. De totes formes,
tampoc som un planter de
roses. Els universitaria regam
la renovadó gota a gota, i

ai~ó quan ens podem aixe
car pel demati després d’una
venturosa vetilida plena
d’artéries. de reis visigñtics
o de molécules vegetals. In
genu Marcuse, quite va veu
re ¡ qui te veu!. Aquí.al niá
xliii a qué hem arribat ha si
gut a una “sentada” a les
escales de l’lnstitut per tal
de denianar i’acabameht de
les classes mig dia abans del
pactat. Posats a pensar no
ves alternatives, potser .aug
mentania la nostra ciedibili
tat. Pensar. Aquesta podria
esdevenir una resposta edi
ficant. Avui en din lii ha
molta gent que pensa: a’hi
ha que pensen que demá
plourá, o pensen vendre la
moto, o pensen anar al fut
bol el diumenge... pensan.

Jo he pensat molt durant
aquests darrers mesos, ¡ que
ningú se n’ennigui. He restat
dret, sota l’arbie,tal com va
fer el diví Sócrates. 1 amb
els ulls oberts sempre, he
vist com els migjorners re
clamaven la seya majoria
d’edat. S’ho mereixen. Tro
baren que el dia més indicat
en el 15/1 de Pany que aca
bem d’encetar. Els mercada
lencs varen objectar que en
una data molt matineta, i
que les coses estañan molt
tendres. Els representants
arribaren a l’acord de que
fos dia 14/3. Ara tenim que,
els de sempre, no miren
mons que no siguien les se
ves. Tots els remors apunten
al dia 14/4 com a date defi
nitiva. Res, res, aquino pas
sará res; com que els migjor
ateas són tan bona gent, no
lii haurá conflicte. Parbnt
sempre s’entenen, no és
ver?

Sí, he vist moltes coses,
peró de vegades passa que
els arbres no te deixen veu
re el bosc. Ciar, parqué tu
molt de pensar, molt de
pensar, paré de feinani un
brot. ¡ no farás res no pan-
sant; Púnic que aconsegui
rás será un bon mal de cap.
No pots afluixar!; am més
que mal has d’acomodar-te a
la realitat inmediata, mu,
home!, la gent vol amabili
tat, vol comprensió, vol veu
re dents, dents Manques i
netes com l’escunn marine-
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Trabajo que obtti~o el premio. “Mateii
Seguí Puntas” que fue discernido y, éntregá~o
en el curso del solemne acto celebrado el día
de ant Antoni en el (onsell Insular.
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m. Pero tú cts un coc, una
espardenya. Promoció!,
nio Ita promoció!. No basta
ain6 qué la vesina del cal)
de cantó dig9i que vals moR
i tampoc n’hi ha prou si és
el senyor Almoina el que se
n’ha entemut. Si sapigués
parlar I’ameñcá. trucaria al
pis número cent-setanta.sct,
finestra sisena. de Wall
Street. Mentres, continua
rem parlant amb cis amicsi
amigues de les tonades que
el galI pot arribar a donar
quan trenca l’albada.

Doneu-me una oportuni
tat arz que som bo a em
prar!. Hab ¡dé, ja pots co
mençar a arreplegar les po-
mes que han caigut, després
acabes de netejar el bouer 1.
par acabar, muntes cinc
centes capses de le~ de
1 2x24. Sí; tot aixó está
molt be, paré pa~a que jo
sóc aprenent de metge, ¡ els
metges solen exercir ala hos
pitals o a les ressidéncies sa
nitáries. Al las!, aixó era
abans, home!; ara són els
manobres els que cuiden
deIs malalts. Fis metges po
sen les teules. Ara!, am ho
començ a entendre, aid
s’explica que els pisos val
guin un ulI de la cara. Si vols
saber més, m’han dit que di
vendres, a les set de la tarda,
vagis a escoltar la resposta
dins el vent. Bo tenim,
dones no hi ha res a perdre,
els menorquins juguem amb
avantatge. Si no ésel Gregal
seré el Xaloc, ¡ si no el LIc
beig, o el Mestral, o la Tra
muntana -. - Senyor professor
tenc un dubte: i si divendres
bufa el Uevant 1 diumenge
el Ponent, com ho arrenjam
a aixó?.Quiá!,nohicrecno
amb aquestes teoñes eóli
ques. Desconfio de tot pdn
dpi. No puc pro-posar res a
les noves geneiacions. Si no
proposam quelcom es troba
mn amb el Barranc de Llu
calari destrossat!!!. Bonu,
be, paré és que jo vaig par
metge, saps, ¡ els metges no
Ial entenem gaire en refor
mes ecológiques; tal vegada
els japonesos ens podran in
formar -

Pere Reurer Meliá
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01FJE1R2FA2 el TRAJE CABAL LERO
II

Vea escaparates!! de ~C OCCIl e~
¡¡CABALLERO!! aproveche las REBAJAS y compre el “TRAJE A SU MEDIDA”

“COÍWEL LA ESTIL” — Tm/es desde 7.745 pesetas.
La personalidad queda marcada en su modo de vestir
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