
Al Tall, La Negociaci
A les 12 del migdia,
porta de l'Ajuntament,
van fent colla els empresaris
de la nit i els llocs d'ambient.

Hi ha una forta discrepncia
sobre l'hora de tancar
entre el sindicat noctmbul
i el poder municipal.

Catorze ulleres de sol
suporten la llum del dia
i al despatx del regidor
treballen l'ordre del dia.

Pugen les escales,
van de dos en dos,
un municipal fa de conductor,
trenquen a l'esquerra,
dret el corredor,
les portes tancades, les llums de ne&amp;oacute;.

Ja estan davant de la sala,
ja estan davant del sal&amp;oacute;,
un colp red&amp;oacute; de &quot;visagra&quot;
obre la negocaci&amp;oacute;.

Una llum clara i resolta
cau sobre la comissi&amp;oacute;,
una llum que posa en gurdia
catorze ulleres de sol.

Sillons de tapisseria
subjecten el sindicat,
sillons situats de cara
al llumin&amp;oacute;s finestral,
caps de costat i colls catxos
van aulorant el parany.

Entra el regidor
i les secretries,
entra a contrallum
amb els funcionaris.

S'emplacen de cara
als pardals nocturns,
un colp de carpeta
i un bon colp de puny.

Va llegint l'ordre del dia
l'autoritat competent,
d&amp;oacute;na una agra benvinguda
i enceta el seu parlament.

Tinguen vosts molt en compte,
cavallers del sindicat,
que aquesta negocaci&amp;oacute;
avui s'ha de clausurar,
que l'Ajuntament diu l'hora
a la que s'ha de tancar
i que si alg ho posa en dubte
ja se'n pot anar anant.

Catorze ulleres de sol



abandonen les cadires
entre brams i exclamacions
i clics de fotografies.

Tots els funcionaris
cap al regidor
adrecen els ulls
presos d'estupor.
Reacciona el lder
dels locals nocturns,
es trau les ulleres
i s'empara els ulls.

No tornarem a la taula
si no ens canvieu de lloc.
No t per qu el sindicat
aguantar de Cara al Sol.

I el regidor molt astut
no va tardar en respondre:
Cara al Sol heu estat sempre
i aix es calla per sabut.

Per si eixe s el problema
no tardarem en resoldre'l,
canviem de lloc i escoltem-ne
el que heu de dir sobre el tema.

Una gran moguda es va organitzar,
carpetes amunt i expedients avall,
sorolls de cadires i alguns comentant:
guanyen 1 a 0 els del sindicat.

No hi hagu acord aquell dia
i el regidor va dinar
una crema d'albargina
i un entrecot ben torrat.
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