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Ves per on, però ara que el perill de destrucció nuclear s'allunya 
amb les rumbes, els kasatxots i les lambades que es munten pels 
països de l'Est i amb la por dels refredats a Occident; ves per on, 
però, una mica més i tots bevem oli amb la història de Vandellòs. 
També hauria estat una mica macabre. 

 

I també hauria estat una pena morir-se sense saber com acabarà el 
ball de bastons i les timbes de cartes que es juguen a Europa. I 
quina pena morir-se sense veure el 92 a casa nostra. 

 

I quina pena no saber si l'Ange1 Colom farà saltar escamots a les 
pistes a fer el boicot en pla kamizake. I quina pena no saber si el 
Barça tornarà a perdre la lliga. 

 

I quina pena no saber de qui és l'escó número 18. I quina pena no 
saber a sou de qui estan tots els assassins. I qui na pena no poder 
veure corn Goliat cau vençut pels petits Davids americans. 

 

I quina pena no poder saber si ei català serà la primera llengua 
europea. I quina pena no clavar la senyera a la lluna. I quina pena 
tenir el cul més avall de l'esquena. 

 

Però, tranquils que Vandellòs es tancarà. El Parlament s'ha 
pronunciat i, a més, ja no servia per res! 

 

Ara, no us  les  pinteu  tan  fresques  perquè  a  l'ocasió  també  la 
pinten calva!. Recordeu una vegada que Iniciativa per Catalunya 
va presentar a Premià de Dalt una moció demanant que el terme 
muniCiUpal fos declarat zona desnuclearitzada? Recordeu la 
resposta de Convergència?: 

 

"Bestieses.  Moció  refusada".  Doncs,  mira,  ara  ho  tindrem  ben 
negre; perquè males llengües  diuen que ens la posaran  a casa 
nostre i a callar!. 

 

Per a Tarragona ja tenen massa petroquímiques i massa nuclears, 
i altres han d'empassar-se les presons. Doncs si nosaltres volem la 
quarta Universitat al Maresme al mateix paquet també ens hi 
posaran la nuclear!; i tots contents. 
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