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Veneçuela segueix igual o pitjor 
 

Carta d’un amic: 
 

Hola, Esteve, bona tarda. Jo em trobo en la mateixa situació que tu. Els aparells 
auditius no són captors intel.ligents  d´ondes. No tenen filtre d´ondes: les capten totes d´un 
cop. Sense aparells, puc entedre possant les mans a manera de pàmpol, peró quan em poso 
els aparells, sento tota la fressa y cap articulació. De música, que tant m´agrada, només en 
capto el ritme de la percussió; si conec la melodía, la segueixo per meminiscència, peró si es 
tracta d´una cançó desconeguda, momés en sento la fressa i el ritme. Per veure la televisió 
em tinc que posar audífons. Els aparells que tinc m´ajudan una mica quan l´interlocutor és 
aprop i de front, peró si s´allunya o es gira de costat, ja no capto res. Com pots suposar, a 
Venezuela no es troban aparells auditius adelantats; només els de l´any de la picor, i encara a 
preus inassequibles. Els que tinc me´ls ha enviat una cunyada  que viu a Tenerife, i encara 
que no són molt moderns (són de segona ma), m´ajudan millor que els d´aquest puto païs 
comunista, on hem rribat a un moment en què no es troba ni una aspirina. El malvat difunt va 
expropiar totes les indústries de tota mena. Ara, tot és importat: un excel.lent negoci pels 
lladres del govern. No sé què en penses tu, però jo desitjo tots els mals del món als malparits 
comunistes que ens governen. Els professionals i la gent de classe mitjana hem acabat quasi 
pobres de sol.lemnitat. Jo i la  meva dona no patim massa perquè tenim parents a EE. UU 
que ens envien  una bona ajuda. No és massa en dóllars, però força en bolívars. De les 
desgràcies de Venezuela, els qui hi vivim només en coneixem la part económica; dels altres 
horrors que hi ha, en sabem molt poc, perquè està prohibit trametre notícies. Més 200 
emisores estan tancades per causa dels noticiaris. Estigueu "al tanto" amb el cabró de 
l´Iglesias, encara que us prometi l´independència. Ell només vol els vostres vots, però si els hi 
doneu, us quedareu amb el comunisme i sense l índependència. Perdona  l´ esplai que m´he 
permès. Una abraçada. Peyo.  
 
 

-Ho sento Peyo, però aquest món cada dia està més perdut 
 
Esteve 


