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paula barros

PONTEVEDRA. A Ravachol leva 
unha tempada rondándolle unha 
gran preocupación na cabeza: es-
tamos en crise e hai que facer algo 
xa. Así, máis solidario ca nunca, o 
loro presentouse ante os cidadáns 
ataviado cun elegante traxe de 
chaqueta gris, corbata vermella e 
sombreiro de copa negro, disposto 
a axudar a tódolos pontevedreses 
afectados pola complicada situa-
ción económica.

Entre as gaitas e acordeóns do 
grupo Foula, Ravachol recibíu nu-
merosos alagos por parte do públi-

co, que non paraba de comentar 
«pero que guapo e que elegante 
nos ven este ano». 

supErar a CrIsE. Sen embargo, 
o seu aspecto non é o que máis 
preocupa ó papagaio. Os mem-
bros da Asociación Recreativa de 
Xeve, encargados da elaboración 
do seu atuendo, comentaron que 
Ravachol lles confesou que, tras 
algún tempo examinando a situa-
ción, xa se sinte preparado para 
porse ó fronte das finanzas da ci-
dade co fin de abrir novamente o 
crédito ás empresas, e para axudar 

ós autónomos, ás amas de casa, ós 
parados, os estudiantes e a tódolos 
veciños da cidade que precisen da 
súa axuda.
Ravachol chegou cargado cunha 
maleta da que rebosaban un feixe 
de billetes para pedir ós cidadáns 
que non perdan a esperanza e que 
gocen da ledicia das festas do car-
naval sen preocupacións econó-
micas, rogando ós pontevedreses 
reunidos ante a Peregrina que non 
dubiden en gastar ravacholares 
sen parar en orellas e viño.
Sen dúbida, máis de un lle pedirá 
que sexa él quen convide.

Ravachol chega disposto a 
axudar ós pontevedreses a 
superar a crise económica
▶ O  papagaio ten pensado porse á fronte das finanzas para mellorar a 
situación, e pide ós cidadáns que gasten ravachólares sen parar

Entre gaitas e expectación, Ravachol da esperanzas ós cidadáns

O humorista Miguel Fraguas fíxose pasar polo farmacéutico D. Perfecto Feijóo dentro dunha botica instalada na 
Praza de Ourense mentres os pontevedreses esperaban a chegada de Ravachol, que tivo lugar entre as gaitas e acor-
deóns do grupo Foula.O papagaio veu acompañado dos membros da Asociación Recreativa de Xeve, que comenta-
ron o interese que ten Ravachol en axudar ás fadas, vaqueiros, indios e piratas que foron recibilo.


