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Há muitos e muitos anos o Jô Soares foi contratado por uma fábrica de alimentos para animar 
a festa de lançamento de um novo produto: massa de tomate em lata. 
 
A empresa de relações públicas criou um enorme evento na própria indústria, uma maneira de 
mostrar aos ilustres convidados as magníficas e modernas instalações. Realmente a fábrica era 
o que podia haver de moderno: um festival de aço. 
 
Aquele texto antigo, totalmente desgastado que dizia “sem contato manual” tinha ali sua 
expressão máxima. Do caminhão de tomates entregues num lado da fábrica às caixas com dez 
latinhas de massa “italiana” prontas para despacho do outro lado, tudo era feito 
automaticamente, bastando dois ou três operários para controlar os painéis eletrônicos. 
 
Como esta história é antiga, vale lembrar que essa modernidade era considerada uma 
evidência de qualidade e sabor. O computador que controlava a acidez da massa era admirado 
pelas pessoas como a demonstração cabal de que tínhamos atingido a civilização plena. 
 
A agência de propaganda sugeriu fazer um enorme banquete entre as máquinas, cardápio 
evidentemente baseado em comidas que levassem molho de tomate. Os convidados seriam 
recebidos para um coquetel, haveria uma rápida solenidade de inauguração, bênção, corte de 
fita e depois o banquete. 
 
Durante a comilança falaria o Jô Soares contando histórias relativas à comida, e depois, 
rapidamente, o presidente da empresa, cujo nome de família piscava em um enorme neon no 
teto da indústria, agradeceria a todos o prestígio da presença.  
 
Este senhor, o tal dono e presidente, era um comendador italiano fascinante, alegre, afável e 
dado a destemperos verbais e ataques de fúria que o tornavam folclórico. E assim realmente 
aconteceu o evento. 
 
Chegaram os jornalistas, os fornecedores, as centenas de diretores comerciais de veículos, os 
donos de supermercados, todo mundo. O comendador fazia questão de pescar os grupinhos 
que iam chegando e ciceroneava o tour pela fábrica, mostrando aquele mundo de aço 
inoxidável que, na descrição encantada do “signore”, fazia um molho de tomate com o mesmo 
sabor do molho da velha mamma, só faltando um pouco das lágrimas derramadas pelo filho 
distante. 
 



Sabiamente o pessoal da divulgação apagou as etiquetas nos containers que revelavam a 
presença de ingredientes um pouco menos ortodoxos do que as mammas utilizam em seus 
molhos, como glutamatos monossódicos, bicarbonato de sódio, acidulantes, aromatizantes, 
espessantes e outras digamos especiarias. Tudo parecia ir muito bem. 
 
A orquestra tocava música italiana tradicional, trechos de ópera mais conhecidos e algumas 
tarantelas. A decoração era típica de cantina, com toalhas em xadrez verde e vermelho, mas 
como diria o decorador oficial, “com bom gosto e um toque contemporâneo. Digamos, uma 
decoração de aldeia siciliana revisitada”. 
 
O comendador achou coisa de veado, mas aprovou, em nome do “bom gosto”. A inauguração 
foi sóbria e rápida e deu-se início ao banquete. Jô Soares é chamado ao palco. Ele chega ao 
microfone, agradece e começa o show, dizendo que conhecia o comendador e sabia da ideia 
que dera origem àquela fábrica. As pessoas se prepararam para a piada, já com o riso armado. 
E o Jô inventa. Diz que o comendador um dia estava vendo caminhões e caminhões de 
tomates podres sendo jogados no lixo e pensou que seria um desperdício aquilo tudo virar 
pasto de urubu. Pensou que aquele lixo não custaria nada, era lixo mesmo, e que bastava 
amassar aquela merda, jogar uns ingredientes, dar uma disfarçada e vender por um preço alto 
como “o autêntico molho da mamma”. 
 
Claro que a intenção do Jô era fazer blague. Pelo absurdo elogiar o carinho com que o 
comendador cuidava de seu produto. Na cabecinha dele, a versão era tão maluca que todos 
entenderiam que era piada. No entanto, após esta introdução, no início saudada por grandes 
gargalhadas, fez-se o silêncio, pois o comendador não só não dera um único sorriso, como se 
mostrava claramente furioso. 
 
Mesmo com todo o imenso talento do Jô foi impossível disfarçar o mal-estar. O comendador foi 
até o palco, pegou o microfone e vermelho como seus tomates gritou: “Quem contou para este 
desgraciato?”. A plateia veio abaixo de tanto rir. Até hoje ninguém sabe se foi verdade ou tudo 
tinha sido ensaiado. Nem o Jô jamais revelou. Mas tem gente que se lembra até hoje.  
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