
LIGHTS

No n'hi ha dubte: estem entranl de ple a l'época Lights. D'ací a quatre dies, si

ningú no hi posa remei, hom podrá llegir als manuals del ram corresponent que les

Edats de la HistÓria són:Antiga, Mitjana, Moderna, AtÓmica (ara per ara, encara se'n diu

Contempórania) i Lights.

Abans, quan ericara ningú no tenia la déria de mirar-se la tensió i el colesterol, la

gent fumava tabac fort (d'aquell que rascava la gargamella i et feia tossir), prenia
begudes exc¡tants (d'aquelles que et donaven ánim per a declarar-te i per a rodar la
vaca), bevia llet espessa (d'aquella que feia tel al got i I'havies de treure amb cullereta),
menjava pernil sec i salat (d'aquell que feia gust de pernil) i s'eixugava el "florí" amb
paper d'estrassa (d'aquell que no tenies perill de foradar-lo amb el dit). Era el temps en
que la gent es moria perqué s'havia de morir i en pau.

Ara, en canvi, cada dia van tenint més acceptació els tabacs-palla, els refrescs
que només serveixen per a refrescar el garganxó, la llet desnatada, el pernil dolg i el
paper higiénic ben suau, finet i perfumadet. Tot i amb aixÓ, és eltemps en que la gent

es mor perqué ja ro li cap més greix a la sang, perqué el cor no li aguanta més stress o
perqué la tensió acaba per rebentar-li les venetes del cervell.

Es ben sabut, peró, que aquesta febre Lights no afecta només al tabac, a les
begudes, als aliments i al paper higiénic, sino també a certs aspectes de la vida humana
molt més importants, com poden ser l'amor o la política, per po§ar dos eixemples. Ho

explicarem breument. Avui l'arnor també és Lights: ja no s'estila I'apassionament, el no

dormir en tota la nit perqué "la xiqueta ha passat pel meu costat i no m'ha saludat", o el
"si derná no es deixa morrejar, em tiro delcampanar". I la política també és Lights: els
marxistes, quan es fan amb el poder, governen a I'estil social-demÓcrata, i els de
dreta-dreta de tota la vida perden I'esma per ocupar allÓ que ells anomenen I'espai de
centre.

Ara bé, per a un servidoret -que tant li fot tot aixó de I'alimentació racional i

equilibrada, que de moment no té problemes greus de salut, que la política la viu com a

simple vQtant (quan I'inclouen alCens Electoral, és clar), peró que encara fuma, encara
pren una copa de tant en tant i encara té una certa preocupació per tot allÓ que passa al

catre quan s'está despert i ben acompanyat-, lo pitjor és que abans les dones perdien

I'oremus pels homes que feien gust de vi i de tabac, mentre que ara cada dia en són
més les que prefereixen els homes que no fan gust de res, és a dir els homes Lights.

L'únic consol és que encara queden dues temporades a l'any (Festes i Pasqua)
en les que sense lum i sense "trago" no n'hi ha ambient. Aleshores, quan les femelles
van amb elcap un poc boirat i menejant elcul alcompás de "Paquito elChocolatero",
igual se t'agafen del coll i no els importa massa ni el gust ni I'olor que fas. I és que... la

festa és la festa itot ho toma a la normalitat.

V¡cent Pallarés.


