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LA VERITABLE HISTÒRIA 
DEL MONSTRE DE FRANCOSTEIN 

—EPÍLEG— 
 
 

 
Un diari local d’una població americana, 

portava fa uns mesos una notícia que podria estar 
relacionada amb el cas que hem investigat. 
Adjuntem còpia. Nota: recomanem seguir la pista 
per comprovar la veracitat. 
 
Potatoville, Idaho (del nostre corresponsal) 

Billy Lee Walters, cultivador de patates de 
34 anys i propietari d’un flamant tractor vermell, 
passarà a la història per ser la primera persona 
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que ha reconegut a l’ex-Caudillo Francisco Franco 
camuflat en la seva nova identitat de venedor 
d’Hamburgueses de la cadena Burger Max. Billy 
Lee identificà el cambrer que li servir el seu 
cheesburger molt fet com l’ex-dictador espanyol ja 
que, segons ell mateix, “tenia un cromo seu de petit, de 
la col·lecció Grans Plagues de la Història Universal que 
donaven els Kellog’s; una cara així no s’oblida fàcilment”.  

El mateix Franco, quan es veié descobert, 
explicà al senyor Walters que estava en un 
programa internacional de protecció de 
celebritats que usava la cadena d’hamburgueseries 
per fer desaparèixer criminals nazis, dictadors, 
evasors d’impostos, actrius porno o cantants 
cansats de l’èxit. Segons aquesta història, el 
mateix Elvis s’hauria acollit al programa i ara 
viuria feliç fregint patates en la delegació de 
Burger Max del desert de Montana.  

Interrogat sobre els seus plans de futur, 
Franco confessà que amb el seu agent fa temps 
que estan preparant un retorn espectacular al 
món de la faràndula, encara que com que les 
ofertes en el camp de les dictadures cada cop són 
més minses, no descartava passar directament a la 
cançó melòdica. “Estem esperant el millor moment per 
conquerir el mercat”, puntualitzà l’ex-Generalísimo a 
Billy Lee. 



      3 

 Segons aquest testimoni, la mort de 
Franco no fou més que una tapadora orquestrada 
per fer-lo desaparèixer just en el moment que el 
seu nom perdia popularitat en les enquestes de 
carrer. “Cal saber retirar-se a temps”, explica Billy 
Lee que li digué Franco aquell dia. Les imatges de 
Franco agonitzant les protagonitzà un doble 
contractat directament a Hollywood i mentre les 
escoles feien festa i l’enterrament es veia a totes 
les llars espanyoles, l’autèntic Franco sortia del 
país camuflat com a pescador marroquí en un 
vaixell mercant amb destinació Nova York. El 
senyor Walters assegura que es veia com Franco 
s’havia adaptat perfectament al seu nou estil de 
vida. “Fa els millors cheesburgers que he menjat mai”, 
confessà. 
 


