
Fragments de «Un pessic de sal, un pessic de pebre»

 “ Els milionaris haurien de pagar una mica més per tornar al vell truc, sempre tan efectiu, del
patriotisme. A aquests cadells, no els  han dit que van al Golf Pèrsic per defensar el nostre benestar,
els cotxes cada vegada més potents i la roba de disseny. No els han dit que hi van perquè això del
primer  món trontolla  i  els  milionaris  no  poden  ser  una  mica  pobres,  és  a  dir,  la  meitat  dels
milionaris. I no cal que els ho diguin: això és un secret a les guerres”

“Dissenyen ciutats, dissenyen edificis... però s’obliden que una ciutat és com una gran casa. La
bellesa de cada dia ha de ser eficaç. Crec que només una enginyera domèstica miraria la ciutat
d’una altra manera: una ciutat per a viure-hi i no només per a fer bonic”

“Però per què oblidar l’Europa d’entreguerres, l’època que va vestir amb tantes paraules sàvies els
parracs de la nostra joventut? Me n’adono, sóc d’una ingenuïtat recalcitrant.  I  és que un poeta
alemany, ja fa molt temps, em va dir que alguna vegada i en el moment oportú, cal haver cregut en
l’impossible”

“ Un anunciant de colònies que és català universal i d’allò més nostrat, ha descobert com és la dona
dels noranta:  La belleza és atractiva y la inteligencia también. La mujer de ,los noventa los ha
reconciliado. Ja està. L’antagonisme intel.ligència-bellesa femenines, irreconciliables fins ara en la
ment masculina s’ha acabat. Ara, les dones no hem de ser lletges a la força si som intel·ligents!
Perquè som el que segueix: decidides, sensuals, independents, cultes, urbanes, fortes, encantadores,
intel·ligents i, sobretot, molt i molt femenines. Quin pes, mare de Déu!”

“ Tota societat que tremola és racista. I la nostra no se n’escapa. La víctima esdevé botxí quan es
topa amb algú que encara és més desvalgut”

“Ha de pagar per alguna cosa i l’esquer és la suposada tinença il·lícita d’armes. Però al darrera hi
ha, jacent, una por més profunda: la por de la raó d’estat de trobar-se amb algú, tan jove!, que ha
après a pensar pel seu compte”.


