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Es ben curios. Entro a fer una 
entrevista a l'alcalde i surto amb un 
"Camino" sota el brac. Talment en 
Joan Majó té cops amagats. Cops 
santificáis, es ciar. I parlant de 
el trencament amb els comunistes 
si que va ser un bon cop. 

La conversa amb en Majó és flui
da. Només va ésser interrompuda 
una vegad per un conserge: "Oiga 
senyor alcalde, ayer pasó lo mismo. 
Al terminar la jomada andamos 
como locos buscando a los conceja
les Bedmar y Fermín al objeto de 
despertarlos. Y es que si siempre 
durmieran en el mismo sitio, pero 
no, cada dia lo hacen en un rincón 
distinto. Esto se tiene que arreglar 
señor Majó, cada dia plegamos 
más tarde..." L'alcalde li diu que 
s'en cuidará personalment de 
l'assumpte. A soles, en Majó em 
confesa que té la intenció de fer-
los dimitir i així pujarien de regi-
dors els dos següents de la llista, 
pero s'ha d'anar pas a pas per a no 
aixecar sospites. Li dic que en Jos' 
María López també es deixa portar 
per la son en algún Pie. "Ah..., si!, 
et refereixes el "león de la LLán-
tia". Si, també és un dormilega, 
també. Pero amb aquest ho tinc 
mes difícil que no pas amb els 
al tres dos...de totes mañeros que 
quedi ben ciar que, si bé aquests 
tres regidor* socialistes tendeixen 
a adormirse, no tots els altres dor-
mini a la palla. Aixó no. Som molt 
conscients de la responsabilitat que 
tenim per a governar". Tot seguit 
em llegeix un parágraf de el "Cami
no" que parla de les classes de tro
pa, en acabar diu stisfet: "Ja tenia 
rao, ja, monsenyor Escriva de Bala-
guer". Li dic que si, que tenia mes 
rao que no pas en Lluis Nemesio 
Fernandez... 

"Calla, calla, d'aquest no m'en 
pariis pas. No es pot estar a la opo-
sició i al govern alhora. Es pitjor 
el que fa aquest Fernandez que no 
pas dormirse com ho fan en Bed
mar i en Fermín" i peí que sembla 
aixó de treballar no és pas el punt 
fort d' en Fernández, no, com si 
diguéssim no ni té massa tirada. 
"Per aixó, home, per aixó, no cobra 
un sou descansat?, dones que calli, 
home, que calli. FJs comunistes els 
hi vaig dir ben ciar: en Fernandez 
o les cárteres municipals. Comprenc 
que son dos amors distints, pero cal 
que es defíneixin d'una vegada. Al 
menys el Pozo i l'Avellaneda no 
molesten, de tant en tant riuen, 
pero res mes. Que tampoc está pas 
malament cobrar per riure una es
tona " 

En Milá, en Cuadras i en Segarra 
ja son mes diíTcils de pelar, no?. "Es 
un tema a rediscutir, re-elaborar, re-
estudiar. Son figues d'altre paner. 
L' ú i el dos jugaven i el tres va re-
bre. Qui et vol bé et fará plorar. Val 
mes boig conegut que sabi per co-

neixer. Qui Tencerta l'endevina.... 
ja m'entens, o¡?" No. no entenc res. 
"KGB".Qué dius."No cridisü. Son 
de la KGB. Silenci. Ave María Purí-
ssima". Valgam déuü. Aixó és molt 
gros. Aixó és noticia de primera pla
na. I com ho has averiguat?. 
' "Factures, he vist factures. Els 
tiberis que en Milá es cruspeix al 
Recó d'en Binu, els puros que xu-
cla en Cuadras i els cómics que em-
baladeixen en Segarra, tot está pa
ga l per la KGB. He vist factures.". 
Caram, dones si que es venen a poc 
preu.... "Es ciar home, per aixó la 
KGB els ha "tocat". Son molt mu-
rrís allá a la Unió Soviética, son 

molt murris. A gent de tercera fi
la els hi correspon un preu de ter
cera fila. Perqué et penses, dones, 
que he trencat el pacte municipal 
amb els comunistes?.". Home, 
dones jo em pensava que ho havies 
fet per mirar de "col.locarte" a la 
Comissió Mixte de Traspassos Go-
vern-Generalitat. "Bé, no. No, no. 
Aquest no és pas el motiu, Per cert 
com ho saps tu aixó?" Ho sentó és 
secret professional. De tota manera 
cree que la KGB no l'interessará 
pas perdre tres col.laboradors de 
í'equip de govern municipal, igual 
intenta "tocar-te" per a que no 
trenquis el pacte amb els comunis

tes i tot resti com estava fins ara... 
"M'haurien de conseguir quelcom 
que sempre he desitjat i la verítat 
no ho cree pas que ho aconseguei-
xin". Deu ésser una cosa molt es
pecial, no?."ST, la sotana de mon
senyor Escrivá de Balaguer. Reco-
nec que és de manar molt, i mes 
tractant-se de la KGB..." 

Abans de acomiadar-nos em re
gala el "Camino". A la dedicatoria 
hi Uegeixo: aixó si que és un "Ca-
mi" i no pas l'autopista. 

EL TRONERA DE BALAGUER 

DEMANDAS 

TÉCNICO en COLAS 
precisamos para pegar 
PACTO MUNICIPAL roto . 
Ayuntamiento de Matará. 

EDICIONS "LA PIPA D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/78 

ISBN84-85539-01-X 
ISBN 84-85539-00-1 (OC) 

Dip. Leg. B-34263-1978 
Impiemta Mas 



»c ^a fiifia </g^_ £noc 1 

EdítoMcd 
Estimada clientela: no us esvereu! Tornem al caliu de les vostres 

mirades pero només un moment. Aquesta etapa que ara contenga 
de la Pipa será molt curiosa. Anirem treient números especiáis 
quan ens passi pels pebrots. La idea és un cada dos o tres mesos, o 
en festivitats especiáis: Fira, Sanies, Carnestoltes, Diada deis 
18dejuliol, 20-N, etc. 

Pero si algún desgraciat fa una mala jugada ais nostres ciutadans, 
ens tindreu al vostre costat per a denunciar-lo i dir-li el nom del 
porc. Si home, que no hi ha dret que tants poca vergonyes es pas-
segin ben tranquils per la Rambla!. 

Ja ho sabeu haureu d 'estar nerviosos setmana darrera setmana 
esperant quan ens vindrá bé de fer-vos riure. Adeu-siau! I recordeu 
que espetem de vosaltres la vostra fldelitat. Que la nostra la fem 
a bon pes. 
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La Fira a l'Ajuntament 
Senyores i senyors! Madames et monsieurs! Ladies and gentlemen! 

Damen und Herrén!. El cabarret de la Riera 27 els espera. Aquest any 
la Fira ha comencat a l'Ajuntament i abans d'hom, demostrant una 
vegada mes que la democracia pot oferir els mes agosarats, audacos, 
valents, directes. inimitables, incomparables espectacles de la nit ma-
taronina. Passin, senyors, passin, i no es quedin al carrer. Ni les "siete 
mujeres en cueros completamente desnudas" poden competir amb les 
vedettes del nostre Ajuntament. 

Contemplin al natural el millor es-
pectacle de pomo-política municipal 
de tots els temps!. Ruptura de pacte, 
totes les vergonyes a l'aire, razzies al 
budell culá de ládversari en les posi-
cions mes inversemblants. En fi, tot 
alió que láfeccionat demana i mes. 

La feli? iniciativa nasqué fa un pa-
rell de setmanes per obra i gracia de 
l.alcalde Joan Majó. Eli, pobret, que 
ha vist amb tan desagradable sorpresa 
com es quedava relegat a pasar-se 
quatre anys entre cap-grossos, em-
presonat en l'etern dubte hamletiá 
del ésser o no ésser marxista. Eli, 
infelic, que tan bé s'hi trovaba en 
aquell Pacte Democrátic de l'any 
1977 i que el va abandonar emmi-
rallat per la victoria socialista. Eli, 
ingenu, que pensava pujar-se ai 
carro que mes corría, al sol que mes 
escalfava, i es va trobar al front 
d'una ciutat de tercera, segons el 
seu particularissim ránking de la 
jerarquització urbana. Eli, disortat, 
que ara no té altra sortida que mo-
ssegar-se les ungles, pujar-se per les 
parets, donar cósses perqué com a 

mihim ningú li posi en perill la seva 
petita, bonica, última, indispensa
ble parecel.la de poder. 

I aba ha estat. S'ha inventat una 
crisi per a poder refermar la seva 
autoritat i marcar distancies a la 
seva esquerra, no sigui que a les pro
peres eleccions torni a perdre vots 
i s'hagi de veure per les cantonades 
pidolant almoihes electorals. I amb 
aquesta crisi, estil Suárez, treta de 
la mánega, únicament quedava tro-
bar la víctima propicia, cosa per 
altre cantó no gaire difícil. Els del 
PSUC que, com tothom sap, a mes 
de dolents son uns comunistes, te-
nien tots els números. I tot per teñir 
la llengua massa llarga. Qué s'han 
cregut! A lAjuntament ningú la té 
mes llarga que en Joan Majó! I per 
a demostrar-ho está disposat a ta-
llar-los-hi. 

Així senyores i senyors, madames 
et monsieurs, ladies and gentlemen, 
damen und herrén, es va encetar la cri
si. Així es va iniciar el Majó Espectá-
cle del Món municipal. 

Bocamoll, el llenguerut de Can Crussate, 

La coberteria 
(Pórtic d'una fotografía) 

(Llocs. carrer de Barcelona, les Escaletes, la platja. Personatges: ell 
ella, vei'na, l'altre vei'na, la veina gorda i la Maneleta. També intervé 
per part de l'empresa Peret Rigaut, el representant i els coberts, els 
noms deis quals no posem per no alíargar les presentacions. Public ta-
faner deis carrers respectius posaran cullerada de fons. Altres.). 

Ouadre I 

(Surten per la dreta dues veínes 
amb peixos, coliflors, pastanagues, etc. 
Gosos i immundicies peí carrer). 
Vei'na gorda: Mira, mira, ja surten els 

nuvis! Quin goig que fa ella! Que 
"guapo" que está eÜ!. 

Vei'na altra: Psá! 
Vei'na prima: No, no, no es del PSA, 

sino que és de Convergencia! I és 
regidor de 1'ajuntament. 

Vei'na del peix: Es una mica remenut 
aquest noi i tan fose com va encara 
el fa mes fofo. 

Vei'na gorda: Calla, calla! En Ramonet 
és molt "guapo". Fa molt bona pat-
xoca. Ah! Aixó sí: és fill de casa 
bona! Fixa't-hi, fixa't-hi com cami
na! 

Peret Rigaud (mestre de cerimónies): 
Deixin pas si vos plau. Que passin 
els nuvis, que passin! 
(Entren Ramón Camp i la Rosa 
Pandó vestits de primera comunió 
d'adults: ell fose i ella amb roba de 
la Moda i el vel de ca la Rosita) 

Ramón: Quina calor que fá, com escal
fa la cosa, em sembla que tinc fe-
bre! Aquest coll de camisa...! Sí, sí 
el "trajo" em cau bé pero renoi... 
Tot sigui per quedar bé en la foto
grafía. (Dirigint-se a la Rosa) Rosa! 
Ves en compte amb les porqueries 
del carrer no t'embrutis el tul. Vi
gila, vigila, no veus que estás a punt 
de perdre el vel...! Tot baixant les 
Escaletes procura no embalar-te... 

Rosa: Que estás contení avui? 
Ramón: Sí. 
Rosa: Que m'estimes? 
Ramón: Sí. 
Rosa: De veritat? 

(Censurem aquesta imaginativa con
versa perqué ja sabem com continua) 

Vei'na núm. 12: No saps queja és di-
putat aquest noi? Arribará molt 
lluny, segur! 

Vei'na núm. 13: Mare de Déu qui ho 
tenia de dir d'en Ramonet, si el vaig 
conéixer quan encara anava com 
aquell qui diu amb les calces caxxx 
(censura). 

Peret Rigaud: A veure nois, poseu-vos 
d'esquena al mar que així la foto
grafía será mes romántica i quedará 
millor quan surti publicada al diari. 

Rosa: Ai! Quina vergonya! 
Ramón: Ves dona ves, si només és una 

fotografía. Jo gairebé ja estic acos-
tumat! (Dirigint-se al sr. P. Rigaud) 
Que té una pinta? Es que aquest 
vent m'ha desclenxinat. 

Rosa: Ai! Ramón, no siguis tan presu-
mit...! 

Ramón: No, no, si ho feia per tu, quan 
miris el retrat vull que em vegis ben 
plantat. 

Fotógraf: A veure si porten ja els co
berts que estic torrat de tant d'espe-
rar! 

Rosa: Que no tenia que ser en Manent 
el que fes la fotografía? 

Ramón: Calla, calla! Que no saps que 
és del "psese"? Au! Calla que no 
vull que la gent de fora casa xafar-
deixi les nostres converses. 

Peret Rigaud: Després farem una foto 
procurant que al fons es vegin els 
blocs de la Caixa, per poder triar 
quina ha sortit millor. 

Representant de Nilsa: Senyors Camp 
felicitáis! Estem molt satisfets deis 
regáis que han seleccionat en la se
va llista de noces. Aixó indica el 
bon gust de vostés. Felicitáis un 
cop mes! Ai! que pocs en queden 
de joves que vulguin "recuperar" les 
autentiques tradicions! Aixó sí que 
és ser nacionalista! Felicitats, se-
nyor diputat! (Els entrega la cober
teria) 

Fotógraf: Clic! No es moguin! Clic! 
Un momentet! Clic! Ja está. 

Rosa: Que maca que és la coberteria... 
Mira, mira com brilla! 

Ramón: Que n'estic de contení avui! 
Tu i la coberteria... m'omplireu tota 
la vida! (Pausa) 

Rosa: Oh! Ramón quin vers mes ma
co! 

Peret Rigaud: Amics —dirigint-se al pú-
blic assistent— com diu l'adagi po
pular, aquests joves ja podran des 
d'ara "bufar cullera"! 

Fi del Portic 

ESCOLA MAJOR 

Quadrc II 

(Els mateixos. Al fons la platja amb 
vent de Llevant o Ponent que tan do
na. Molt de sol). 
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Els nostres homes al Parlament 
Com ja sabeu, cinc mataronins es varen veure agraciáis en la tóm

bola del Parlament de Catalunya. O sia que en aquests temps d 'atur 
cinc deis nostres conciutadans teñen la menjadora assegurada per a 
quatre anys. Nosaltres ens n'alegrem de la seva sort i esperem, en suc-

cesives rifes, ésser agraciáis i poder, també, deixar de treballar. De 
moment , pero , parlarem una mica de les qualitats que veiem ais nou 
vinguts parlamentaris. 

/pa/itujaa^^oO-^t 

Ramón Camp 
Aquest si que l'ha treta bona la rifa. 

L'han situat en un lloc de si senyor. La 
Repartidora s'Ha portat be aquesta ve
gada: l'han fet primer secretan. Vull 
dir Primer Secretari. Diuen que és un 
premi a la seva eficacia i llestesa polí
tica. D'altres malévols donen la respon-
sabilitat del seu vertiginós ascens, a la 
magnitut deis seus assentiments i adhe-
sions personáis. N'hi ha de dolents. I és 
que vivim en un món podrit per l'enve-
ja-

Ramón Pía 
Tot i que el seu cap no és gros amb 

aquest senyor els mataronins queda-
rem bé: cara de segell postal, positura 
envarada model farola pública i clenxa 
de tergal ens asseguren que, sigui onsi-
gui, no passará desapercebut. Té com-
plexe de Pujol. Només complexe, ja 
que l'alcada que gasta no li permet de 
fer-se massa il.lusions al respecte. Si 
a l'Ajuntament d'ací només hi fa goig, 
ja veurem que hi fa al Parlament d'allí. 

Jesús Prujá 
Aquest no sé qui és. Pero m'han dit 

que ara és república. "Bueno" que ho 
sigui. A nosaltres no ens molesta. Pero 
a la seva edat ja hauria de ser mes "se
rio". Senyor Jesús que n'ha fet del 
"seny" tant tipie del nostre país? Que 
se l'ha deixat a l'Africa? Vatua l'olla! 
Pero no ens hi amoinem que aquest en 
Pujol ja el centrará. 

Antoni Subirá 
En aquest encara en coneixem 

menys. No ens sona gens. Pero n'hau-
rem de dir alguna cosa també. En unes 
declaracions afirmava que no aspirava 
a parlamentari. O sia que ens trobem 
davant un cas de forca major. Eli no 
volia pero les circumstáncies el varen 
obligar. Un sacrificat, vaja. Pero un 
servidor no acaba d'entendre com n'hi 
ha tants de sacrificats en aquest pais, 
que es donen coces i patades per a po
der sacrificar-se. Pero aquest va de bo
na fe, fixeu-vos-hi: "si el partit deci
dís que jo m'he de dedicar a escombrar 
aquest local, jo escombraría aquest lo
cal". O sia que a mes es pensen que 
som tontos. 

é\ 

Antoni Cuadras 
"Bueno", si, ja. Dones n'haurem de 

dir alguna cosa no massa ofensiva. 
Qué?. No s'ens acudeix gairebé res. Es
tará assegut, s'aixecará quan toqui, hi 
anirá si li diuen, votará la veritat, no 
dirá res, etc. I amb una mica de sort no 
signará cap adesió al Pacte de Varsóvia. 
Amb molta sort!. Que si el deixen sol 
segú que es desmanda. En definitiva, 
fará alió que justament va sentenciar 
el nostre inolvidable i mai prou recor-
dat President Tarradellas: avorrir-se i 
cobrar. 

Jímfici pipa qfniorro 
En Quinte! 

D'encá del darrer número de la nos-
tra publicado en Quimet de la pipa no 
ha fet res digne de menció. Per la qual 
cosa no en parlarem. 

Declarado de Renda 
Al nostre director escriure a la Pipa 

d'en Roe li ha estat considerat un agra
van t en fer la declarado de Renta. 

RTVE 
UCD i PSOE teñen fortes discre-

páncies al voltant de la comissió de 
control de RTVE. Perexemple: els so-
cialistes hi veuen una cova de lladres 
i els de l'ucedé només la cova. 

* 

Té rao 
En carta adrecada al setmanari "El 

Maresme" el senyor Miquel Boter re-
corda que a "La pipa d'en Roe", com 
en Manuel Cuyas, toca temes frívols i 

poca-soltes. Justament per aixó ens 
feia tanta il.lusió que el Sr. Miquel Bo
ter fos un tema tan assidu de les nos-
tres planes. 

La resistible 
assumpció d'en 
Josep Fradera 

En Josep Fradera, el de la Urbanit-
zadó la Cornisa, el que sempre podies 
trobar fent-la petar a la Rambla dient 
que tenia una presa que mai arríbava, 
ara treballa a l'Ajuntament. 

Que aquest xicot teñir futur, tots 
ens ho pensávem. Fins i tot algú —els 
de "El Maresme"— el varen penjar al 
baleó de l'Ajuntament. Pero mira per 
on el que son les coses: en lloc d'en-
trar-hi per la porta gran, per les urnes, 
hi va entrar per la porta del darrera. O 
mes exactament, per la porta del cos
ta t de I'alcaldía. 

I es que en Fradera ho tenia molt 
ciar aixó de "los últimos serán los pri
meros". Per aquest motiu, ara fa un 
any, com aquell qui no vol la cosa, el 
varem veure treure el ñas peí penúltim 
lloc de la Uista socialista. I és que en 
Fradera, el demócrata de dretes que te-
niem per lluir a tot arreu —Assemblea 
Democrática de Mataré, ades unitaris, 
etc.— ens va sortir d'esquerres. Fou 
una sorpresa. Benhauradament hem 
pogut comprovar, pero, que no tot es
tá perdut. En Fradera fa de "chambe
lán" d'un alcalde d'esquerres, pero li 
han adjudicat un sou de dretes. Tal i 
com ha de ser. 

Visca en Mas! 
j&tmutfIH&iJb D'aquí estant volem saludar el nos-

f '-^«ir tre impressor. Un home coratjós que 
sap quina és la seva responsabilitat da
vant la historia. I que no es deixa ofe-
gar per minúcies sense importancia. 
Oh! tu que guardes amb emoció 
aquells papers blaus impagats, recorda 
que les generacions futures dirán: gra
des a ell va ser possible. Rep l'home-
natge de la nostra solidaritat: Torna
ren) a editar, tornarem a endeutar-nos, 
pagarem! 

El tingladet d'en 
Miquelet 
PEROT LO LLEIG 

Encara que sembli capgirat, 
escriure d'un que no pots veure 
costa mes que no pas d'un de ben plantat 
Son tantes les coses que d'ell voldries dir, 
que d'anar a la garjola t'en has de guarir. 

Aquest és el cas d'en Reniu, 
aquell que de nom es diu Miquel 
i de Director de l'Escola Professional el teniu 
Ulls de gat esparver, cara de mantega 
s'en aprofita de tot el que arreplega. 

Per un dia que va "bufar cutiera" 
ja tot un senyor "gourmet" es considera 

Abans del PSUC, ahir d'en Pallach, 
sempre dalt del cavall 
avui plora per no anar escales avall. 
Pidolant a qui el volia escoltar, 
de director m'el varen col.locar. 

De l'Ajuntament franquista el carree li va venir 
i ell, que era demócrata 
ben bé que s'tu va encabir. 
"Aixó és oli en un llum", va exclamar de gustj 
• tot seauit va manar que li fessin un bust 

Fixeu-vos que altiu porta al clatell: 
ell passant de tots i tots passant d'ell. 

I des d'allá dalt la seva poltrona, 
s'oblida de tot menys d'una cosa: 
"Haig de teñir la butxaca calentona". 
I sense pensar-s'ho gaire mes, 
va i s'autoapuja el sou molt mes. 

Així dones que ja sabeu cosa formosa, 
a vosltres entitats i demés necessitats 
dieu-li a en Reniu que us obri la bossa. 
I si us diu que no té un ral 
s'accegeu-lo sense fer-li mal. 

Ja ho veus Reniu, qui ho diria Miquelet, 
que t'haguéssin de descobrir el tingladet. •asc&gO 
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Ha comencat la fase híperíalísta del 
capítalisme 

Créiem que a Mataré no arribarieri mai les multinacionals de la ven
da. Que amb les quatre fabriquetes i botigues de gents de Convergen
cia, tres o quatre capelletes culturáis deis desenganyats de la Refor
ma, unes quantes discoteques, misses i passotes, teniem ja dibuixat 
l'estat d'abúlia de la nostra ciutat, que sembla mes aviat un poblet. 
Sort, pero, que els capitalistes estrangers ens han solucionat una vega
da mes la papereta del nostre avorriment i ens ahn montat un Hiper 
que fa un goig queja ho veureu, ja. 

De moment, i per anar matant l'ara-
nya, hem comencat organitzant viatges 
a l'Hiper. El preu d'aquests viatges és 
quantiós. I té de ser-ho tenint en com-
pte que a l'Hiper no si por anar amb 

cotxe. Ti podries perdre en mig del 
trencaclosques que els hi han autorit-
zat a montar per a fer-hi l'entradeta. I 
en un parell de dies que encara té mes 
mérit! Caldrá dones, com anavem 

dient, fer el viatge amb helicópter, que 
vesteix molt i et posa al ruvell deis 
"factótoums" de la botigueta. 

Quan arribeu haureu de caminar 
estona Uarga desde l'indret on haureu 
pogut deixar el vehfcle fins les portes 
de la barraca. Si no teniu les idees cla
res, xicots, ja heu begut oli. Queda-
reu estabornits davant l'allau de pro-
ductes que els prostibularis del ba-
tibull escamparan davant els vostres 
ulls libidinosos. No hi fa res que només 
hi aneu a comprar un paquet de Uen-
ties congelades o una capsa de galetes 
de Santa Coloma. D'alla en sortireu 
amb una tasa de water a l'espatlla, els 

bracos oberts aguantant trenta-tres 
paquets mal embolicats, les butxaques 
plenes de botelles i les dents mantenint 
el precari equilibri d'una lámpara de 
peu que volieu posar a la saleta, sense 
recordar-vos que la saleta hi teniu ja 
sis lampares de peu. I, per acabar d'es-

Í
>esseir el suc, us oblidareu de comprar 
es llanties. 

Si nosaltres fóssim psico-alguna co
sa, podriem parlar deis sutils mecanis-
mes que aquests papares de les vendes 
usen per egiponar-nos els productes 

mes inversemblants. Parlariem deis sis
temes que usen per fer-nos creure fins 
a quin punt cal poseir les quincalles 
que ofereixen per a poder pujar de 

rang" social. Parlariem, en fi, de les 
cancanetes que aquests professionals 
de l'engany, en la fase "Hiperailista" 
del capitalisme, que tot just s'insinua 
ens foten per mantenir enees el desigc 
que provoquen en esenyar-nos el 
tormeíl net d'una cama plena de mer-
da. Amb els ulls, aixó sf, de la mes in-
nocent de les meuques. 

Lalo Azcona 

Entrevista inacabada 
D'una xuclada acaba de -

consumir el Winston que mo-
ments abans ahavía enees amb 
un Dupont daürat. S'el veu se
gur d'ell mateix, una seguretat 
que transpúa autoennamora-
ment. Vesteix impecablement 
i el seu gests son estudiats amb 
cura, talment com el d'un 
"ejecutivo dinámico" qualse-
vol que, a mes, és madrileny. 
Es a dir, el perfecte home avo-
rrible. _ 

"Hooooola majo. Siéntate hom
bre, ponte cómodo. Te apetece un 
scotch, quizás un corboisier-petit 
caporal?. Tú mismo, ya sabes, co
mo si estuvieras en tu casa. ¿Cómo 
andamos?. Está jodido el mundo 
de la prensa, en?". M'ha donat una 
tarja: Ladislao Azcona, director 
de relaciones exteriores de Promo
tora de Hipermercados S.A..S'el 
coneix mes per Lalo Azcona. Fa 
un any era el presentador del 
Telediario de les nou del vespre. 
Avui compagina les seves activi-
tats informatives amb els negocis 
multinacionals. Peí que sembla, 
quan estava a TV va agafar "ca-
riny" a tot aixó deis cables i fils. 
No és d'estranyar, dones, que 
sempre vagi amb un fil ais dits 
per tal de conectar-lo al primer 
endoll económic que se li posa 

al davant. I amb aquest afers les 
multinacionals teñen molt de 
ñas. 

Quan em diu que el món de 
la premsa"está jodido" li dic 
que els que si están "realmente 
jodidos" son els botiguers de la 
comarca. Que la ubicació de 
l'Hiper els hi a fet molt de mal. 
I que la Generalitat ja no sap que 
fer. I que en Boter veu perfilar les 
garrofes.... 

"Esto son pequeneces. Mira, 
la gente disfruta cuando se la 
engaña. Esta es una regla de oro 
para los que dominamos el marke-
ting. Las amas de casa disfrutan 
viendo centenares de productos 
apilados. Disfrutan viendo mon
tones y montones de género. El 
precio es lo de menos, lo impor
tante es aquello que decfs los 
catalanes "trieu i remeneu". Res
pecto a la Generalidad poco tene
mos que decir: es una institución 
vacía de poder, aunque eso sf, muy 
respetable. Faltaría más. Aquí el 
que manda es el Gobernador, esto 
esta claro. Ha sido muy comprensi
vo con nosotros, en seguida com
prendió de que iba el asunto. El 
Boter ese lo que quería era ven
dernos sus aceites pero Ja verdad, 
hemos encontrado a otros que 
hacen mejores mezclas, oye, de 
verdad, auténticas virgerias. Hacen 

auténticas virgerias con las mez
clas. Con decirte que el aceite pu
ro de oliva sólo tiene una décima 
parte de puro, está dicho todo. 
Eso si, ni se nota. Ya te digo, au
ténticas virgerias. El Boter en éstos 
manejos és solo un aprendiz, y no
sotros siempre trabajamos con ex
pertos en la materia". 

"Lo que si nos sabe mal han sido 
los comentarios que ha hecho la 
prensa. Hay otros temas mas impor
tantes que decir que hicimos las 
obras ilegalmente. Eso no tiene im
portancia. De todos modos, si antes 
de escribir nos hubieran venido a 
ver otro gallo nos hubiera cantado, 
y les hubiera cantado. Que le vamos 
hacer!!". 

Una trucada telefónica interrom-
peix la conversa. Mentre parla per 
¡'auricular dibuixa coses estranyes 
sobre un bitllet de cinc-mil pesse-
tes. De sobte sentó una mena de pe-
ssigolles al peu esquerre: una "aza
fata" m'está fent la manicura men
tre una altre es disposa a fer-me ma-
ssatges a la nuca. En Lalo penja el 
teléfon i ordena a les noies que 
quan acabin em passin a la sala es
pecial. S'acomiada amb un expre-
ssiu "ven siempre que quieras". 

EL TRONERA DE CABRERA 

En Boter ha begut oli 
Boter maco, que et passa? Que no t'ho fan bé aquests nois de 

la UCD. Mira que n 'és de trista la vida, quatre dies que n 'eres soci, 
quatre dies que et vares sentir cridat i, catapum: et fan un Hiper!. 

Ja en tens poca de sort: conseller digital en temps de traspás a 
la democracia casolana, i membre d ucedé en el moment de fer un 
Hiper. Es ciar, tú, quan varen fer eleccions, et vares pensar que alió 
que s'avenia mes amb el teu carácter económic era un partit de 
dreta-dreta. O sia de "centru ". Els d en Pujol no etfeien massa gra
cia perqué tu ja sabies prou bé que ¡a pela no en té d "idioma. I que, 
fet i fotut, a Madrid encara no ens han donat la independencia. 
Votar UCD era per a tu la confirmado deis interessos naturals del 
negoci. Els partits d'esquerra et varen dir que el capital monopolis
ta t 'engegaria a fer punyetes qualsevol dia. Pero tu vares fer pam-i-
pipa deis consells maléfics deis col.lectivistes. 

I ara et fan un Hiper. Volen engegar-te a la miseria. Volen que 
vagis a fer gruix a les ¡listes de l'atur. I, fixa't, no el fan els comu-
nistes l'Hiper. El fan els teus. Els que defensen els teus interessos: 
els xicots de la multinacional UCD. Quina mala jugada. I pensar 
que en Ferrer Salat de la CEOE també ho deia que petits i grans 
empresaris havien d'estar units. Tu t'ho vares creure, amb aquélla 
bona fe del militant novell. Amb l'ardor de les noves conviccions 
polítiques centristes. Quina vessada! Ja t'en deu saber de greu, oi? 
A mi m 'en sabría, i aixó que sóc mes petit que tu i de la vida no 
en se ni la meitat. Pero una porcada com aquesta de l'Hiper a de 
caure malament per forca. Si home, si. Indignat, crida. La fello-
nia s'ho mereix. I a partir d'ara que quan en Suárez surti a la tele-
visió treguis salivera d'arborament No hi ha dret! On anirem a 
parar! 

De tota manera pensa que en aquesta redacció et recordem. I 
estem amb tu per a la defensa deis drets del consumidor. Que com 
a primer punt exigeix -ho sentó- Veliminado deis intermediaris. 

En Quico. 

NOTA.- El motiu d'aquest arricie és culpa teva Miquelet. Va-
rem llegir a EL MARESME com comparares un greu i auster ar
ricie del senyor En Manuel Cuyas amb una de les produccions 
d'aquesta casa. Per a deixar en net el nostre nom, árduament 
aconseguit, he hagut de perpetrar les ratlles precedents. Ho torno 
ha sentir. 
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