Maror. Frecs de la Vall, Lluís M. Segrelles (20é lliurament i final, per al bloc Colata, juliol 2009)

LIX

La venda de diaris s’ha disparat. Almorca i la Vall, un lloc on els llibres s’han
convertit en un objecte de culte, pels escassos índexs de lectura i perquè podem comptar
amb els dits d’una mà les llibreries que hi malviuen. Els tiratges, les edicions vespertines, les
separates, els extres, inunden els aparadors dels quioscs i desapareixen en minuts. El públic,
enfollit, devora tots els exemplars de tots els periòdics, diaris, setmanals i mensuals.
Per fi els esforçats corresponsals locals i comarcals comencen a veure reconegut el
seu treball, encara que per això hi haja d’haver caigut un company seu, i no un company
qualsevol.
Les emissores de ràdio dediquen monogràfics, i les televisions que emeten ja en
TDT no paren d’entrevistar veïns i veïnes, que ja es muden per a veure si qualsevol
d’aquelles càmeres que recorren la ciutat els enfoquen. “Mira, sóc jo!” és la frase que tots
pronuncien mostrant els seus deu segons de glòria al veïnat.
Només per seguir tot el procés, ha augmentat un quaranta per cent la contractació
de línies de banda ampla, amb el que les companyies telefòniques han fet arribar l’ADSL a
tots els racons d’una comarca que abans menyspreaven.
El servidor de Blogger on Martí va penjar “La Conxorxa dels Perdurables” s’ha
col·lapsat

tres

vegades

en

una

quinzena.

La

gent

continua

escrivint-li

a

perdurables@gmail.com, amb l’esperança que des d’aqueix altre espai virtual Martí els
responga. El dia que ho faça, es caguen damunt.
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El fenomen ultrapassa les fronteres, i redactors de tot el món estudien
l’esdeveniment a les facultats de Periodisme i de Comunicació Audiovisual.
—Per una vegada, eixim a les notícies —sol dir qualsevol satisfet valldalbaidí.
—I com tractaven a les dones, aquests despietats? —se solen queixar les xiques.
—Ja era hora que tancaren tota aquesta morralla! No sé on anirem a parar amb
tanta delinqüència! —fot Barrina al casino a crit pelat, perquè tots el senten, en plegar el
diari davall del braç per marxar—. Ací fa falta mà dura!

La Vall d’Albaida, abril de 2008

Lluís M. Segrelles
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