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Jo no sé perquè sempre ens estem queixant. Es que hi tenim un vici! 
que si això no ens agrada, que si això és carrincló! Que si la Festa 
Major és un pal! Però de que vas tio, que de que vas. Que la Festa 
Major és una cosa Tope, col·lega!  
A tu no t'enrotlla l'Ardevol perquè no ets postmodern i no estàs 
al dia. Perquè, tio, l'Ardevol és el manager més cotitzat a la nova- 
iork de les ambriquesunyoflaifs. De què si no la nostra Comissió de 
Festes l'hauria contractat. I és que no sé com sou fets, home. La 
Comissió vol el millor per nosaltres, vol que ens ho passem bé. Si 
ja ens ho diuen al computer-pregó tecno-estiu, que si que la Festa 
Major terna rejovenida i ens porten els millors conjunts 
postmoderns, la millor salseta, les millors orquestres 
filharmòniques, els millors espectacles del món. I és clar que si.  
Si e1 que s'hauria de fer és un monument a 1'Ardevol,a la primera 
Comissió que el va descobrir i confià en el seu pervindre fastuós 
de manager internacional i a la Comissió d'enguany que ha tingut 
l'encert de torna-hi a atorgar la confiança. Alegria.  
Es clar que si, home, que es pensaven que ens deixaríem prendre 
l'un, dos, tres nostre de cada divendres així pel morro, doncs no, 
titis. Ara ens vengem i portem les Hurtado. Humor a Tope . Això 
s'ho han copiat de la columna. I a vivir que s6n quatre dies. Es el que 
diu el meu avi que l'altre dia ja em preguntava si aquest any també  
hi  hauria  pit  i  cuixa.  Quin  flipe  tu.  E1  bon  home  no segueix la 
campanya antidroga de la Generalitat. Deu ser perquè ja no vol 
sentir parlar del Maradona.  
Jo, saps què col·lega, de tot això el que tinc clar és una cosa, que a 
la propera campanya electoral em presenta ré de cap de llista dels 
independents i a veure si em toca la cartera de Gresques i Saraus 
diversos. Encara que ho dubto. Que si, però amb condicions? 
D'Acord, d'acord trucaré 1'Ardevol.  
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