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DELS TRASPASSOS 

ÁíéWUÁfal -1S 

E ,n aquest país, des del 
15 de juny, tot son esdeve-
niments histories. No hi ha 
tontería que no mereixi 
aquest qualificatiu ni pacte 
que no hagi esdevingut re-
demptor o mesiánic. De se
guir amb aquesta inflacció 
de transcendéncies acaba-
-em per arruinar la Histo
ria, que ja és desgracia!. 

Ara, i perqué no decai-
gui, els de Madrid ens han 
traspassat quatre coses. La 
major part d'elles només 
serveixen perqué el Sr. 
Folchi es pugi Muir i arre
plegar els vots que el Sen
tís necessita. Peí que fa a 
la resta, tot es limita a qua
tre saques d'adob perqué 
el Sr. Roig se'n vagi a fer 
espárrecs al Pati deis Ta-
rongers i una bona saca de 
maldecaps perqué el Sr. 
Serra es cremi ben depres-
sa. 

De peles, pero, ni cinc. 
Mentre tant, el Sr. Espasa 
se l'embeina i la resta es 
dedica a fer gárgares fins 
l'hora de plegar. O de tras 
passar, que si fa no fa ve 
a ser el mateix. 

Que com ho sabem?. 
Dones perqué ho ha publi-
cat la premsa. Pero el que 
vostés no saben i nosaltres 
si, és com s'ha pastelejat la 
cosa. 

Escoltin, escoltin: que 
aquesta cinta no l'ha publi-
cat ni l ' lnterviu: 

T. 

F. 

za pero sin pauza, ezo 
si. Como ziempre. Bue
no quiere que le paze 
con el bajillo de la Mo-
cloa, no?. 
Claru, claru, i deprisa 
qu'es cunferencia. 

S.: 
T.: 

S.: 
T.: 

Tarradellas: Oiga, oiga. 
Funcionari: Zí. 
T.: Aquí Madrís?. 
F.: Ahí Chin lú?. 
T.: Chin lú, ching ga, chin 

agua, chin na de na!. 
F.: Vale, vale, don Jozé, 

Vd. ziempre quejándo-
ze. Too llegará, sin pri-

Don Adorfo, er t io eze 
de Catalunya en la lí
nea autónoma. 

Suárez : Quien?. 
F.: Zi hombre, eze que 

cuando habla no ze 
l'entienda na. 

S.: No!. 
F.: Z i ! . 
S.: Dile que no estoy. 
F.: Que luego ze cabrea, 

don Adolfo, y se viene 
pa Madrí... 

S.: No! eso si que no!. 
Pásamelo y que sea lo 
que Dios quiera. 

T.: Adol fu, noi, comu 
t'encuentras?. 

Bien, bien, don Jusep. 
Bueno, yendu al granu. 
Que haver si nos tras
pasas algu i deprisa por 
que a estus no hay 
quien los aguanti. 
Tu t ía!. 
La via?. Así que vienen 
pur tren, eh?. Buenu, 
buenu ya va bien. I 
cuando llegaran?. 
Es que la RENFE va 
retrasa. 
Buenu es igual. Ah! i 
mándame algu pal pa
yés que cuando se po
ne tontu li dona por 
punerse a fangar i no 
veas la que me arma... 
Es que para el payés 
no tengo na. Si quieres 
un poco arpiste pal ca
nario?. 

T.: Ja va bien, ja va bien. 
I peí Narcisu qué?. 

S.: Tío, que me vas a salir 

T. 

S. 

eWofiqf 
Escolteu! Ja sóm aquí. I nosaltres no hem vingut 

a fer nosa. Ens mou el desig de buscar les pessigo-
lles deis homes i de les dones publiques (en el sentit 
mes recargolat de l'expressió) d'aquest país d'ope-
reta. I sortim a la llum en un moment polític ben 
curios dones encara fa pocs dles que tothom par-
lava de la última estratagema del poder central i 
deis seus socis locáis per a continuar fent difícil 
la nostra autonomía. La de veritat. 

Aquest és el cas deis traspassos de competéncies, 
afer tenebrós i poc cristiá. A nosaltres ens fa la 
impressíó que algú ens pren el pél i volem deixar 
ciar que no podran esquilar-nos de manera fácil. 
A les bones és ciar. 

1 qué ens dieu del decret del cátala. Ha arribat 
malament i tard i un dia d'aquests publicarem quí i 
perqué es va retrassar la seva promulgado. El repor-
tatge aviat, pero alió evident és que els motius no 
poden ser massa honorables. 

A aquelIs que no fan cas de la crítica deis mise
rables els recordem que a nosaltres ens passa el 
mateix, pero que tot i així sóm forca comprensius 
amb els seus detectes i les nostres virtuts. 

Recordeu que a partir d'ara cada setmana, si 
Déu vol, tindreu la nostra companyia engrescadora. 
Esperem de la vostra banda la fidelitat i la constan
cia de la que son capaces les persones intel.ligents. I 
que recordeu en Roe, la seva pipa, la mare de tants 
i els seus filis. 

Ah! i a nosaltres no se'ns dimiteixl.* 

S'acaben els 
Papes 

l i o , de seguir així no 
guanyarem per Papes. Com 
els hostes de la Capella 
Sixtina segueixin entestats 
en triar venerables ancians 
en lloc de jovincells atlé-
tics i fermosos, per tal d'o-
cupar la gerencia de Crist a 
la térra, estarem ben apa-
nyats. I és que si no, des-

prés passa el que passa, 
que els duren quinze dies i 
no h¡ ha déu que pugui mi
rar la " te le" o llegir el diari 
en una setmana. 

Amics de la vicaria, ac-
cepteu un consell que és 
de franc: o poseu un Papa 
no tan esquilat, que no 
hagi votat mai per la D.C. i 
que no siguí tan carca com 
la majoria deis anteriors, o 
us donaran la una i haureu 
de tancar la botigueta per 
manca de clients. 

A mes, un cop traspas
sat l'home del consens 
—Joan Pau I que en pau 
descansi— ho teniu mes pe-
lut que mai. A qui posareu 
ara?. L'ultra Bertoli?, en 
Lefevre?, en Guerra Cam
pos?... Ací us volem veu-
re!. Tingueu present, pero 
que segonsla profecía d'en 
Malaquies us en queden 
ben poquets per acabar el 
negoci, així que a triar-los 
ben jovenets i saludables 
perqué durin!.» 

NOTA. Si hem pogut fe-
rir la sensibilitat d'algú ha 
estat pura coincidencia. 

más caro que un hijo 
tonto... 

T.: Al Congo?. No hase 
falta mandarlo tan 
lluny, mientras tenga 

algu pa llegar a Vallvi 
drera ja n'hi ha prou. 

S.: Ya ma Nao. Oiga, oiga, 
don Jusep... 

T.: Conai pas! Conai pas!. 
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EL BOLIGRAF PISTOLA DEL MOLINERO 

Bon invent aquest, el del comandant Molinero, de fabricar 
un boligraf pistola. El primer confecciona la Uista i el segon 
l'executa. 

LES PORTES DE LA CONSTITUClÓ 

Si la Constitució deixa tantes portes obertes acabarem 
agafant un copd'aire. 

LA MEMORIA 

A FAIemanya Federal processaren a sis nazis acusats de 
l'assassinat de set mil persones. Teñen bona memoria els ale
ma nys. A casa nostra, per exemple, l'hem perduda. 

CARLES MARX I ENRIC MUGICA 

En senyor Caries Marx en una entrevista amb un col.labora-
dor d'aquesta publicació ha afirmat que el senyor Enrique 
Múgica del PSOE no és ni marxista ni socialista. L,'amic Caries 
també dubta que sigui intel.ligent. 

CURSETS PER A CASARSE 

Amb els cursets obligatorís de tres mesos per tal de poder 
accedir al sacrament del matrimoni, l'Església es disposa a boi-
cotejar el divorci. La tesi és clara: com mes poquets es casin 
menys es separaran. 

ACCIO VIOLENTA 

Es prepara una acció violenta per part deis independentistes 
de Les Hurdes. Ja ho sabeu, que per nosaltres no quedi. 

RESOLUCIONS 

"Resolucions de la Internacional Socialista per l'América 
Llatina: una via democrática contra el feixisme". Ah, és que 
n'hi ha una altra?. 

EXPERIENCIA PASTORAL 

Al Vática cerquen un capilla amb experiencia pastoral. Els 
"borregos" no saben on fugir. 

ALBERTI CATOLIC 

Rafael Alberti, el poeta comunista que comenca a fer catú-
fols, seguint amb la vena teológica que el porta a escriure 
alió de "Virgen de la Macarena, cantarada!", publicará aviat un 
llibre de poemes sobre "Los lirios rojos del bautismo". Té 
demanat el "nihil obstat" eclesiástic. 

BILLI USA 

Billi Brandt té por que a Nicaragua es produeixi una revo-
lució. De la dictadura d'en Somoza no en parla. Afirma que 
una segona Cuba seria desestabilitzador peí continent. Billi, 
pots passar el rebut al Secretan d'Estat America. T'ho nierei-
xes, noi!. 

EN KENNEDY ES VA MORIR 

Les noves investigacions sobre el cas Kennedy han demos-
trat que la seva mort fou natural. 

SI SENYOR 

Pedro Morales, ex diputat d'UCD per Álava: "En el País 
Vasco, no se puede estar siempre siguiendo esa imagen del 
caudillo salvador, esa imagen del líder que aparece en televi
sión, porque eso en un país de cierta cultura y de un alto nivel 
de vida no tiene la respuesta que puede tener en otras zonas" 
('Qué' n. 46). 

Sí senyor, té tota la rao. Pero a Cebreros no els ho farás 
entendre. 

CABRES ROSSES 

Lluís Llach a la revista "Sal Común" n. 1: "Estoy por la 
total libertat sexual; la realización sexual sin trabas no fronte
ras. Quiero decir con esto que, si un señor se realiza sexual-
mente follando con una cabra rubia de una montaña del Prio-
rat, yo a este señor no le pondré ningún impedimento, ni legal 
ni de ningún tipo, para que lo haga". 

Les cabres rosses del Priorat han obert un despatx i donen 
tanda. Som-hi!. 

EL MONO TRAVOLTA 

Aquesta febre que provoca el liroi d'en Travolta és la prova 
contundent que una part de l'espécie humana ha evoluciona! 
a partir d'un mono imbécil. 

REDADA AL BARRÍ XINÉS 

La policía ha detingut 25.000 persones. En general es tracta 
de delinqüents habituáis (banquers, propietaris d'immobiliá-
ries, industriáis en expedient d'atur, metges super-numeraris, 
etc.) queja han passat a mans del jutjat que els correspon. 

HOMENATGE AMACIA 

A Vilanova i la Geltrú han fet un homenatge a la memoria 
de l'inoblidable President Maciá. El lema de l'acte era: "En 
Maciá no la va cagar" 

PERSONAL AMBULANT 

Personal de la Diputació passará a la General i tat. Després 
tornaran a passar a la Diputació, per a tomar a fer immedia-
tament el camí a la inversa, així fins que es cansin. 

L'ATEISMEDE L'OPUS 

L'ateisme de l'Escrivá de Balaguer, aquell de l'Opus Dei, no 
s'ha pogut comprovar. Tampoc no s'ha pogut comprovar que 
la majoria deis seus clients tinguin compte corrent a Suíssa, 
pero és veritat. 

EL LLIT DE SÍLVIA AGUÍ LAR 

Silvia Aguilar: "Ese rollo de que para ser actriz te tienes 
que ir a la cama con todo el mundo, ya no se lleva". Vatua 
l'olla. Sempre fe ni tard. Abans no sabiem de qué a nava i ara 
que ho sabem, ja no es porta. Avisem a les possibles col.labora-
dores que nosaltres seguim amb els antics costums. 

l'Alentorn i 
Miquel Coll i Alentorn, 

president de la U.D.C., es
tá cada dia mes emprenyat 
peí reguitzell de tontenes 
que darrerament está fent 
el seu, fins fa poc dofí, 
Antón Cañellas. Per aquest 
motiu, i abans que l'espavi-
lat joier se li polis tota 
l'heréncia, va signar a cor
re-cuita un acord amb 
CDC. Acord on el partit 
d'en Pujol s'ha emportat la 
part del Meó a canvi de sal
var la dignitat democrática 
i nacionalista del vell partit 
demócrata cristiá. 

Mentre tant, l'Anton 
Cañellas, segueix endavant 
amb la seva política de li
quidado i tencament de 
negoci. Política intel.ligent 
especialment si tenim en 
compte que, la propera ve
gada, l'elector que el va vo
tar no es probable que tor-

Llastima 
de pagés 

Una bassa que fa pudor. 
El senyor Josep Pía, pagés 
que escriu, també té altres 
oficis. L'últim que l'hi 
hem sabut és el d'inquisi-
dor. Pía va plantejar a la 
revista "Destino" l'alterna-

ni a equivocarse. 
Per tot aixó, Coll i Alen

torn ha adrecat una missi-
va al seu únic i solitari di
putat. Carta publicada per 
la premsa i que en resum 
ve a dir alió de: "Mora't 
Antón que qui es queda ja 
es compon". El que no ha 
publicat, pero, la premsa, 
ha estat la contestació del 
Sr. Cañellas. Contestació 
que, segons hem pogut sa
ber, ha consistit en una 
magnífica botifarra embo-
licada entre unes pagines 
del conegut llibre "A la re
cerca del centre perdut". 

La reacció deis membres 
del Consell de Govem de 
la U.D.C., és impublicable. 

-̂ Cfe 

LES 600 ÍES 

El milió de treballadors espanyols en atur forcós no cobren 
el salari mínim. Per aixó l'han pujat. 

%qlles jfíjbif 
CU CVT 31> 
(lo Jx\¡/4* o<\) 

EL CONGRÉS DE PRIMERA ENSENYANSA-EL DIÑAR DELS MESTRES 
—Senyora, demano que'ns declaren! en «eslió permancnt. 

tiva de la dimissió en el 
cas que no es fes fora Car
men Alcalde. Aquesta, 
d'una honestidat professio-
nal i d'una capacitat fora 
de dubte, va haver de tocar 
el pirandó. 

El senyor Pía, que es 
morirá sense el Premi d'ho-
nor de les Lletres Catala
nes, perqué és un guardó 
que premia la qualitat ar
tística i la trajectória ética 
de les persones que el me-
reixen, ja es pot donar per 
satisfet. I ara a escriure 
a "El Alcázar" que t'espe-
ren amb els bracos oberts. 

Dolors 
S erra, que 
vingui! 

"Quines ganes que tinc 
de fer l'amor...!", va dir 
l'independentista catalana 
Dolors Serra tan punt va 
sortir de la presó de la Tri-
nitat, on h¡ va restar tan-
cada algunes setmanes per 
motius que tothom desco-
neix. 

Des d'aqui' convidem a 
la Dolors que ens visiti. 
Parlarem d'independentis-
me i farem l'amor fins que 
ens cansem. Que vingui, 
que vingui!!!. 
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Les peles 
de RTVE 

RTVE compra material 
nou per a poder modernit-
zar els equips de gravació. 
El pressupost de les noves 
adquisicions és de 18.400. 
000 ptes. Les 400.000 pes-
setes és el que val el mate
rial nou. 

No torne 
qui vol 

La inefable TVM (M de 
Madrid, és ciar) en els seus 
seríais de publicitat emet 
un spot del "Ministerio del 
Interior" referit ais acci-
dents de tráfec que es pro-
dueixen cada cap de set-
mana. L'anunci acaba di-
ent alió de " lo importante 
es regresar". 

Hom no acaba de com-
prendre com l'esmentat 
"Ministerio" té la cara de 
dir aixó, entre altres coses 
perqué tots sabem bé prou 
que quan hi ha alguna ma
nifestado sempre hi ha 
algú que no pot tornar a 
casa seva... í precisament 
per culpa de les ordres d'a-
quest Ministeri. 

Va fostró 
nautes 

Carrero Blanco, el pri
mer astronauta espanyol, 
era espía deis japonesos. 
La seva senyora ha decía 
rat que era la única manera 
d'arribar a f¡ de mes. En 
Serrano Suñer, que també 
espiava, diu que no se'n 
recorda. 

Gontraban 
a Russia 

Aquest senyor de Ma
drid que es diu Julián Ma
rías ens busca i ens troca
rá. Aixó de l'autonomia 
catalana se I i posa mes ma-

lament que un tret a l'es-
tómac i es dedica a dir 
tonteries des de la seva 
trona senatorial. Son com 
canalla, els donen i¡n car
ree i el fet d'haver passat 
cinc cursos a la Universitat 
els fa creure que son in-
tel.ligents. TOMA YA ! 

Mes graduado, 
si us plau 

No hi ha pas dubte que 
e! "Ministerio del Interior" 
és una bona cascada de no
ticies. Ara resulta que 
reconeix que en els grups 
"incontrolats" que pul.lu-
len per Euskadi repartint 
estopa a tort i a dret hi ha 
policies de paisa. 

Degut al retard amb qué 
han pogut arribar a aques
ta conclusió, des d'aquí 
ens permetem recomanar 
al senyor Martin Villa que 
canvii' d'ulleres i es col.lo-
qui un vidre tan gruixut 
com el del cul d'una ampo
lla de xampany. Potser lla-

vors ho veurá tot tan ciar 
que plegará de Ministre. Si 
així ho fa, certament no li 
mancaran ampolles buides 
per a fer servir. 

El peu esquerra 
de l'esquerra 

Quan el Sr. Marcháis va 
fer butifarra al Sr. Carrillo 
i a tots els qui vivim dins 
aquesta pell de brau, ne-
gant-se en rodó a l'ingrés 
d'Espanya a ja CEE, alguns 
ingenus es pensáven que el 
Sr. Miterrand faria tombar 
la batanea a favor del sí. 
Dones no. 

L'esquerra en lloc de de-
manar responsabilitats en 
aquells qui han govemat 
Franca des d'un París ama-
drilat i sense preocuparse 
peí subdesenvolupament 
agrícola del Sud del país, 
es dediquen a la caca del 
vot —que fa uns mesos va
ren despreciar— fent creu

re ais camperols que la cul
pa de llur miseria és la 
pretensió integracionista 
de l'Estat Espanyol. 

I és que a Franca, l'es
querra és un pur accident 
geográfic, tan centralista i 
"chauvinista" com els seus 
col.legues de la dreta. Amb 
el trist afegitó de ser enca
ra menys intel.ligent. Ex-
trem que va quedar palés 
en les darreres eleccions, és 
a dir, que ells solets varen 
assolir alió que la dreta no 
hagués pogut: perdre-les. 

No, si de vegades l'es
querra sembla que s'hagi 
llevat amb el peu ídem. 

La braga canaria 
Descobert a les Canáries 

el tráfec clandestí de bra-
gues. La noticia és de fa 

caigué al damunt de les in-
vestigacions policials i el 
secret tanca totes les bo
ques. Avui "La pipa d'en 
Roe" está en condicions 
d'assabentar-vos del miste-
ri gelosament guardat: es 
tractava d'un model pro 
hibit de bragues amb cre
mallera. 

uns dies 
mes de 

i no s'ha sabut res 
l'afer. Una boira 

11 Somoza no es moza. 
Es madre" 

En "Tachi to" Somoza 
demana ais U.S.A., a Gua
temala i a Sonto Domingo 
que facin d'irbitres de k¡ 
siti'íició de violéncic, en 
qué es troba una finca 
d'aquell senyor que es diu 
Nicaragua. Nosaltres ens 
várem estranyar molt que 

un "nacionalista" com el 
Tacho acceptés ¡ntromis-
sions foránies, i per aixó 
consultárem la senyora 
Francis. La resposta fou 
clarificadora: "Entre bue
yes no hay cornadas, com 
pañero!". 

M 
BACA DE TERCERA 

I entre els aragonesos bailen 
amb desfici la ¡ota i s'obliden 
de la sogra, el cacic, del dormir, 
de les lletres impagades ¡ fins ¡ 
tot del trasvassament de l'Ebre, 
els espanyols celebren el Dia de 
la Raza. El 12 d'octubre va de 
jotes i de races. Toca que balla-
remlll. 

La "Madre Patria" i la "His
panidad" son dos mots que 
aquest dia es repeteixen tal-
ment com la ceba després 
d'una bona amanida. Els espa
nyols sempre han tingut flaire 
de conqueridors, tot i que el 
mot Conqueridor només el té 
un rei cátala, en Jaume I, de 
tant trista memoria per ais bún-
quers barraqueta i ensaimada. 
Qué hi farem!. 

despitem i continuem. Déiem, 
millor dit, diuen que Colom va 
descobrir les Amériques, és a 
dir, la del nord, la del Centre 
—no confondre amb la UCD— i 
la del Sud; totes de cop, com 
aquell que obre una caixa i es 
troba amb una dotzena de filis 
a dins. El que no entenem, 
pero, és com es pot descobrir 
una térra on des de feia anys i 
panys ja hi vivía gent; aixó ve 
a ser com aquell que desco-
breix una mina de diamants 
amb tot un reguitzell d'homes 
treballant-hi. Des d'aquell dia 
i després de l'oportú "menjat 
de coco" ens volen fer creure 
que aquella gent diu que "Es
paña és la Madre Patria". Poc 

O C T U B R E 
JUEVES 

DIA DE LA RAZA DE 
GENGIS KHAN 

Sto». Itabel, Fernando 
-f Feo. Tnneo 
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Posats a conquerir i desco
brir, diuen que Colom va des
cobrir les Amériques. Per cert, 
encara no está ciar si aquest 
home era portugués, italiá o de 
Cebreros, indret d'Avila (Espa
ña) d'on sembla ser que surten 
vertaders prestigitadors. No ens 

importa que en aquella munió 
d'homes i dones a canvi de mi-
rallets els hi fotessin tot menys 
els calcotets perqué no en por-
taven. 

De tota manera, si algú ha 
pogut visitar algún país sud-
americá haurá pogut compro-

md vist 
Fa cas a la seva dona i ho paga amb la vida. 

Es condemnat a morí per una tontería i l'executen sense 
donar-li importancia. 

Toma a casa seva i ningú no el coneix. 

Un cátala acaba d'inventar la sotana de plástic. 

Han avortat clandestinament cinc mil vaques a Murcia. 

Hi ha traspassos i traspassos. 

El Mesies no tenia pigues. 

El conegut escriptor Gironella ha aprés de Uegir. 

A Cuba f an nosa 
Com a resultat tangible 

del contacte Castro-Suárez 
hi ha la tramesa per avió 
d'un centenar de cubans 
d'orígen espanyol a Ma 
drid. Aquests senyors han 
declarat a tothom qui els 
ha volgut sentir que la dic

tadura castrista és d'alló 
mes tenebrós. Quan els en-
trevistávem encara se'ls 
veía tremolosos i porucs. 
"Es un régim terrible —de
clara el cap del g rup- , ens 
feien treballar a tots". 

var que aixó de la "querida ma
dre Patria" és mes fals que un 
bolígraf d'aigua. Allá s'assaben-
ta deis crims, saqueigs, castra-
cions, violacions i altres bajana-
des que els "conquistadores" 
espanyols varen fer. Amb un 
somriure irónic, el guia indíge
na en arribar a algún lloc histo
rie va repetint tot dirigint-se al 
grup de turistes: "si hay algún 
español en el grupo que me 
perdone, pero la historia es la 
historia y la verdad la verdad". 

Res home, res, tan hi fa. 
com que no hi ha massa butxa-
ques que puguin pagarse un 
viatge per aquelles terres i in
formarse de "la ingente obra 
de los conquistadores" dones 
apa!I, viva la Madre Patria, la 
deis "conquistadores" i la que 
va parir a tants espanyols va-
lentsl. 

Mentre els aragonesos bailen 
la jota i els espanyols celebren 
el Dia de la Raza, els catalans 
diem que a Sabadell mala pell i 
a Terrassa mala raca. I mes ara 
amb la crisi del textil.* 

Pere A. 

* * * * 

ELS PAPES D'ABANS 
DE LA GUERRA DU-
RAVEN MES. Igual que 
els capellans amb sota
na. Des del mes petit 
poblet fins l'eterna Ro
ma, durant tota la vida 
podies gaudir deis auxi-
lis espirituals del mateix 
sacerdot. Alió sí que era 
tradició!. 

Enguany, peí contrari 
els capellans canvien 
que dona gust. No els 
identifiques, perqué han 
llencat la sotana a les 
golfes. A les parróquies, 
la inestabilitat és total, 
(que si el mossén se'ns 
ha casat, que si s'ha fet 
obrer de la construcció, 
que si s'ha traspassat la 
gaita amb un imperdible 
...) en f í , un auténtic 
desastre!. I per si fos 
poc els Sants Pares no 
duren res. 

Un Papa —dic jo— 
hauria de durar com a 
mínim com en Franco. 
Quaranta anys d'ordre i 
autoritat és el que ne-
cessita l'Església Católi
ca!. Pero no, vinga mo-
rir-se!. Sembla que els 
agradi sembrar el des-
concert. Es ciar que tan
ta defunció fa pudor de 
cremat, i no d'encens 
precisament. No ens es-
tranyaria, dones, que 
des de l'altre cantó del 
mur d'acer existís una 
conspiració anticatóli
ca, un maquiavélic pía 
elaborat des del Kremlin 
per 1'atei'sme i el mate-
rialisrne mago i executat 
per la KGB, tendent a 
descapitalitzar l'Església 
i tota la civilització cris
tiana d'Occident. En f i , 
el caos. 

I és que abans de la 
guerra no passaven a-
questes coses. L'esquer
ra a la Model, els frares 
amb sotana, les dones 
amb cotilla i els Papes a 
manar "per in sécula 
seculorum"-, o és que 
també hem renunciat a 
aixó?.» 

Seraf í Bandarra 
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Tots els dibuixos i articles 
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Horitzontals: 1) Senyor calb amb pigues grosses, ma-
rit de la Antonieta. 2) Amic íntim d'en Suárez. 
3) Senyor que ja és aqu í. 

Verticals: 1) Senyor que diu "Geneitat" o turista 
honorari de St. Martin le Beau. 2) Maciá, Com-
panys, Irla i... 3) El deis 80 milions en sousendar-
rerits. 

legional: Com cada dia continua el temps, és la 
tónica. Les boires matineres es repartirán arreu i una 
mica a cada lloc, el que faran és imprevisible. En con-
seqüéncia els graus pujaran respecte les humides i 
calitjoses jornades precedents, peí que es preveu que 
hi hagi augment de consumisme refrescant (cubates, 
coca-coles, i gelats "crocanti"), en conseqüéncia 
també hi haurá puja deis preus. 

Temperatures: Peí carrer serán altes peí sol, i un xic 
mes baixes si ens posem per l'ombra, evident. De nit 
baixaran a certs indrets mentre que en d'altres es 
constatará una forta pujada (Boites, Motéis, Bingos, i 
llocs de perdició). Qui no experimenti aquesta pujada 
de nit, cal que vagi a demanar hora a l'especialista. La 
mes alta s'ha comprovat a la Llotja presidencial de 

Ha d'anar a declarar perqué se'l suposa implicat en afers lletjos de 
carácter feixista? 

NO S'HO PENSI 
DUES 

VEGADES 
U L T R A - F I X 

quina goma! tanca totes les boques! 
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"Yo siempre la uso y ya ven" (Blaps Pinyó) 
Abans d'entrar al jutjat una lleugera aplicació d ' ULTRA-FIX ais 

llavis assegura la virginitat processal. 

Can Núñez, també conegut peí "Tr iomfant" , no cal 
dir la causa. La mes baixa en el Pol Nord. 

Previsió: Tal com podem observar hi ha dues 
Borrasques de tardor, dones ens arriben prou tard, i 
caldrá deixar la caga del cangur per mes endavant. 
L'Anticicló ens entra per la reraguarda, significant 
estabilitat de la borsa, al menys dins el cap de set-
mana. Els fronts de fred, calor i fred-i-calor van i 
venen per on volen i indiquen inestabilitat i descon-
cert general. La pressió és prou alta, perqué ens ho 
marquen els milibars (és ciar que dependrá del que es 
prengui en qualsevol deis mil bars i escaig). 

Marítima: Constatem bastant d'aigua dins la conta-
minació general. Fortes onades i micosis a dojo, 
sobretot arran de costa.» 

PISOS A PROVA DE BOMBA 
CAMPS NOUS 
URBANITZACIONS POL.LEMIQUES 

FUÑEZ YNAVAR 

i FIEMPRE 
A FU FENICIO! 
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