Parapipi! Parapipi!

Qué bonito! Parapipi! Bronzejats com van, tard o d’hora havia d’entrar en escena algun iot parapijis. Un nom curiós, el de Parapipi, per a una embarcació d’esbarjo: para-pipi. Para quién? Para
Pipi. Quina casualitat: fonèticament, en anglès, PiPi és PP. Especulacions meues. Pipi també podria
ser el nom d’alguna prostituta gurteliana, com una berluscona de luxe, indumentada amb tratge de
cuir i, és clar, amb una bona corretja. Fuets a banda, sembla que, després de les eleccions, la
Justícia no ha quedat encallada, que la investigació té calat i que un sastre amb toga li està agafant
l’ample dels camals (i l’estretor de l’entrecuix) al Gens Honorable. En els darrers dies, la premsa
infiltrada i filtrant ha fet públiques dues qüestions que recolzen l’obertura del judici a l’indimitible.
1) El presumpte declarà que no guardava les factures i que ell va pagar, personalment i en metàl·lic,
els tratges; en canvi, les dates registrades per l’arqueig de caixa de la tenda Forever Young revelen
que, els dies en què s’efectuà el pagament, el desastrat es trobava personalment en actes oficials a
Villena i a Alcoi. 2) Parapipi és el nom d’un iot, propietat «de la trama», fondejat en el port esportiu
d’Altea, on la policia ha trobat noves proves que estrenyen la corretja (bondage al curita!),
concretament un ordinador portàtil amb correus electrònics i altres documents que acreditarien el
pagament de regals per part de l’hampa de Correa als polítics exemplars. L’oposició ha tornat a
demanar la dimissió del Gens Honorable. El PP no. Continua la causa. Judici oral el dia 15. Hi anirà
Pipi? Carpe diem.
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the
latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
«Forever Young», de Bob Dylan
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