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-Quins son els teus
actors preterits?.
_ -Charles Bronson, Jane
Fonda i m'agrada bastant
Woody Allen, com actor.

-Trobaries seriós que en
el despatx d'un directiu es
posés un gerro amb un
ram de flors com element decoratiu?.
-Jo no ho veig malament,
és segons la sensibilitat de
la persona. Normalment és
més fàcil que ho tingui una
dona perquè és més sensible.
-Es nota la crisi en el
sentit de que hi ha menys
empreses i per tant hi ha
menys demanda de mobiliari d'oficina?.
-Ara sembla que s'estigui
reanimant, que ja no pleguen
tantes empreses. Ara se'n
creen de noves, però no pas
grosses sino mitjanes.
-De que treballa el teu
ma rit?.
-És empresari, té una
fàbrica de sacs de ràfia per a
embolicar végétais, fruités.
-Quina educació doneu
als vostres fills?.
-Bastant lliberal, dintre
d'unes normes. Si l'educació no es basa dintre d'unes
normes, els fills es poden
desmadrar.
-Creus en el matrimoni?.
-Crée en el matrimoni.

Adient per a conversar i estar al dia (cartells i postals a les
parets) de les activitats culturáis d'arreu. Traspassant una de
les portes s'arriba al pati. Més convencional i estiuenc. Servei de gelateria per les llargues nits d'estiu. I, finalment, la
sala més dura. La més radicai: d'una banda la cova del DJ,
colors vermeils, passio, calor, una ciutat en flames, neons
roses, gent dangant frenèticament, fum... a l'altre banda el
billar, l'oasis: la barra, blaus, un desert quasi liquid, taburets
Duplex de Mariscal, sinuoses mini-barres damunt els
bafles... Amb pintures de Vicen9 Viaplana.
Locai Radicai és un bar per a viure tots els ambients que
et proposa la nit.
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Quan un es casa ha de ser
conscient del que fa. Jo
donaria el consell seguent
al jovent: que disfrutin del
tot abans de casar-se. Particularment em tornaria a
casar amb la mateixa persona. El vaig conèixer als
setze anys i em vaig casar
als 22.
-Creus en ef divorci?.
-Si, perquè s'ha de tenir llibertat per decidir-ho.
-Quina ideologia politica tens?.
-Sóc apolitica. Ara trobo
que la situació és millor que
abans, perquè hi havia algunes coses que no podies
dir.
-Quina opinió tens de
l'avortament?.
-Estic a favor en els tres
supòsits que diu la Ilei: per
violació, perill de la vida, de
la mare i fill disminui't psiquic. Però que es practiqui
l'avortament per esport no,
hi ha molts mitjans per evitar
quedar embarassada i no hi
ha necessitat d'avortar.
-Tagrada
la mùsica,
quins són els teus cantans preterits?.
-Si. La mùsica clàssica és
maca però no l'entenc.

M'agraden Ana Belén, Victor
Manuel, Paloma San Basilio
i Miguel Bosé. Aquest
darrer, és una persona que
m'agradaria parlar amb ella,
perquè es veu que sap el
que vol en la seva manera
d'enraonar.
-Tagrada viure a Granollers?.
-M'agrada
moltissim.
L'ambient, la gent fan que
em trobi a gust. És un pobleciutat. Pots fer de tot, sense
necessitat de sortir d'aqui.
-Quina
colonia
et
poses?.
-OPIUM. Encara que a
l'estiu
m'agraden
més
fresques.
-Com et definirles en la
teva manera d'anar vestida?.
-Mig clàssica i mig moderna. El vermeil és un color
que m'encanta, estiguis o
no morena t'afavoreix. Porto
pantalons, perô em sento
més cómoda amb fandilla.
-A quins països has
viatjat?.
-A mi m'encanta anar
afora. He anat a Hungria,
Rumania, Austria i lugoslàvia. No em vull morir sense
anar a Venècia.

