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De l'alcalde quec a l'alcalde Hereu
Si RodrÃ-guez Zapatero vol emular Franco l'Hereu escampa tambÃ© vol ser PorciolesEl
proper 6 de maig farÃ quaranta-set anys (47!) que un espanyol, Franco Â—prÃ¨via sÃºplica d'aquell
alcalde quec de Barcelona que li deien Porcioles,* nomenat a dit com ho seria el BorbÃ³, pel
mateix dictadorÂ—, donÃ a la capital de Catalunya el Castell de MontjuÃ¯c
(http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/16368) , que ens havia estat arrabassat pels espanyols
i els francesos el 1714.
Més cap ací en el temps resultà que un altre espanyol, el socialista i presidente González, ens
tornà a donar una altra volta el mateix castell.Els espanyols, cosa sabuda, tenen tendència a la
repetició i a magnificar allò que és petit. No debades, d'una cosa petiteta, d'un colló, en diuen «cojón»
i, per contra, d'una de gran, per exemple un coixí, en diuen «cojín»; n'hi ha a munts d'exemples
d'aquesta estranya forma de ser «tipical spanish»..., no em direu que un «bombón» és més gran
que un «bombín», oi? Són com són aquests espanyols, que diria l'Astèrix.Doncs bé, per tercera
—millor dit: em sembla que per quarta— volta ens el tornen a donar el castell. L'espanyol socialista
Rodríguez Zapatero [«el Mentider de la Moncloa»] vol ser com Franco i, amb la mateixa
magnanimitat que caracteritzà al dictador i a instància i prèvia genuflexió a Madriz de l'hereu de la
monarquia «digital» (que ve de 'dit') socialista a l'Ajuntament de Barcelona —i després diuen els
materialistes que la història no es repeteix!—, el senyor Hereu, el nou Porc-cioles ressuscitat, anirà a
la Villa y Corte a recollir la clau del portal del Castell de Montjuïc.La putada afegida és que la dita
clau va adherida a un clauer que duu l'estanquera estampada...* És sabut que aleshores a
Catalunya hi havia tres menes de porcs el porc blanc, el porc fer i el porc cioles.
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