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ON 
VAS FER 
LA "MILI", 
ARANA? 

t n Joaquim Arana és un 
lleidatá de Lleida, de Llei-
da capital volem dir. Mal-
grat que va estar implicat 
en un afer de finques allá 

a Andorra, no es dedica 
precisament a la compra-
venda de terrenys, sino a la 
política; tanmateix és di-
putat a Madrís. Ah! , de les 
finques i el merder d'An-
dorra diu que no hi té res 
a veure. Amb l'Esquerra 
Republicana de Catalunya 
sí que hi té a veure: n'és 
militant. Abans, pero, va 
haver de sortir de l'antic 
Reagrupament un xic es-
caldufat. 

Per tal d'aclarir concep-
tes direm que aixó del 
Reagrupament era una 
penya on en Verde,l'Aldea 
i quatre mes la feien petar 
de tant en tant. Ara s'han 
disfressat de socialistes i en 
González de Madris els ha 
deixat un raconet on se
guir fent-la petar. 

Déiem que l'Arana és di-
putat. Molts potser el re-
cordareu perqué fa riure 
quan puja a l'estrat del 
Congrés a dir quatre coses. 
Si en Companys o en Ma-
ciá aixequessin el cap i 
veiessin el que fa aquest 
home de la histórica ERC, 
no el tornarien a aixecar 
mai mes. I mes si expli-
quessin el que ara anem a 
explicar. I no va de conya. 

Resulta que l'Arana for
ma part de la "Comissió 
deis V in t " que está redac-
tant l'esborrany del futur 
Estatut de Catalunya. En 
plantejar-se la qüestió de 
mirar d'incloure a l'esbor
rany que els joves que 
visquin a Catalunya puguin 
fer la " m i l i " aquí, a l'hora 
de passar el tema a votació 
el nostre personatge es va 
abstenir. 

Bon patriota aquest 
Arana, sí senyor. D'aquí a 
la UCD només hi ha un 
pas. El que no hem pogut 
comprovar és si va estar 
sopant amb l'Anton Cañe-
Mas, (amb en Sentís no, 
perqué és perdre el temps).» 

A BARCELONA 

HAN DONAT 
PEL "METRO" 

t i Sr. Martín Villa ens 
té mania. I tot li ve de 
quan exercia el trist ofici 
de Governador de l'Ordre 
Public a Barcelona. Com 
sigui que aleshores es va 
quedar amb les ganes de 
fer passar ais barcelonins 
per l'adrecador, ara, que 
ha arribat a Ministre, ens 
vol fer passar a tots peí 
forat del metro, costi el 
que costi. De moment ens 
costará dues pessetes mes i 
tres els autobusos. A canvi 

tindrem la seguretat de po
der viatjar tan malament 
com abans. 

El Sr. Martín Villa con
sidera també que som uns 
priviiegiats perqué paguem 
menys que Madrid. Li po-
dríem respondre amb una 
exhaustiva relació de tot el 
que paga Catalunya a la 
burocrática capital de l'Es-
tat, pero ens limitarem a 
dir una sola cosa: nosaltres 
de Madres no en tenim 

I tants. 

Per la seva part els par-
tits polítics, en preveure 
endeutament peí futur 
Ajuntament democrátic, 
han ¡ntentat intervenir en 
les negociacions. I és que, 
els nostres polítics, també 
noten la puja de preus en 
Murs butxaques. El " G u t i " , 
per exemple, ens deia que 
"Amb el que ens paguen a 
la Generalitat haurem d'a-
nar-hi a peu". 

En Revenios, cohtrária-
ment, sembla que aixó no 

el preocupi. "Sempra em 
queda el recurs d'anar-hj 
en dodge" ha declarat el 

Banda 

LA 
SECRE 
TÁRIA 

I EL 
PRESIDENT 

L 'Honorable ha tornat 
anar lluny d'osques. Pri
mer fou en Pere M. Comas 
i ara ha fotut gairebé al 
carrer la secretaria del 
Conseller d'Obres Publi
ques i Urbanisme. Ha orde-
nat la suspensió total de 
les seves tasques, l'ha ces-
sat fulminantment. "Es 
una noia perillosa", co
menten els diaris que va 
dir el President. La Conxi-
ta Fuster és un deis caps 
del sindicat unitari de fun
cionara, l'STAC, de reco-
negut taranná democrátic. 

Volem creure que la 
"peril lositat" que se l'atri-
bueix no té res a veure 
amb corbates i pantalons, 
és a dir, que la Conxita és 
ben lliure de no portar cor
bata ni faldiles. 

President, amb tots els 
respectes que el cas mereix 

permetem dir-vos que, 
si ens la demaneu, us lliu-
rarem una Marga Mista de 
funcionaris de la Diputado 
que porten molts anys en 
el carree —tants com d'an-
ti-demócrates—, que son 
profundament anti-cata-
lans i que tot i haver Gene
ralitat provisional conti
núen xuclant de la mame-
lia com si res hagués pas-
sat. 

De res, i a manar.» 
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PINOCHET I ELS DRETS DE L'ANIMAL 

Encara no hem tingut temps de saber de qué va aixó deis 
Drets Humans, i va la UNESCO i es despenja amb una "Decla
rado Universal deis Drets de 1'Anímal". Declarado que va ser 
proclamada el passat diumenge i que ja ha rebut nombrases 
adhessions, entre elles la del conegut general Augusto Pino-
chet. "Ya era hora de que nos tuviesen en cuenta" ha declarat. 

LOPUS DOCTORIS 

Mes desgracies. AI professor senyor López Rodó li han 
donat el grau de doctor honoris causa per la Universitat de 
Dret, Economía i Ciéncies de Aix-Marsella. Nosaltres que vá-
rem patir la seva "eficacia" no veiem la causa de tants "hono
ris". 

PREMIDESCONEGUT 

Isaac B. Singer, premi Nobel de Literatura d'enguany és 
absolutament desconegut per aqüestes torres. Aixó a vegades 
es un avantatge. Recordé u el Premi de la Pau donat a en Kissin-
ger. A aquest sí que tothom el coneixia. 

EL TREN DE L'ENRIC 

Avís ais lectors. Coneixeu un tal Enríe'.'. No?. Dones millor. 
Aquest fulano controla els quioses de la RENFE de Barcelona 
i ell tot solet ha fet possible que "La Pipa d'en Roe" no es 
vengui en aquests llocs. Diu que cum que té quatre planes no 
l'interessa. Dones a fer punyetcs!. 

E N N U Ñ E Z T E B U T L L A 

Malgrat que a l'Estat Espanyol la prostitució estigui prohibida, 
en Núñez continua estant a gairebé totes les cantonades. 

AMB LA PIPA AL MORRO 

Al congrés de bombers estava prohibit de fumar. Perqué en 
cas d'lncendi haurien hagut de treballar. 

MARE DE DEU 

Un cardenal asiátic va comentar, fent referencia a l'Elecció 
de Joan Pau I que "primer vaig votar per un amic meu. Després 
vaig votar de la manera que indicava l'Esperit Sant". Aixó tra-
dui't al cátala ve a ser votar a la bona de Déu. 

PODRITS 

Blas Pinar: "La Iglesia Católica está corrompida". Ja ens 
pensaveni que aixó del brae de Santa Teresa acabaría mala-
ment. 

PRESAGIS 

La frase "Ja sóc aquí" no era una salutació. Era un presagi. 

L A C N T N O E S E N C R I S I 

Enríe Marcos, secretari de la CNT, lia desmentit que aquesta 
central sindical sigui una olla de cois. S'espera que desmenteixi 
també que és un orgue de grílls. 

SUAREZ TAMBE 

Ens ho han confirmat. A Suárez li está sortint una piga al 
cap. 

L'OSCAR D'ALBERT BOADELLA 

Albcrt Boadella será el candidat espanyol a l'Oscar per la 
seva brillan! interpretaeió de 1'horne invisible. 

EL NOBEL DE LES MULTINACIONALS 

Segons ha publicat la premsa sembla ser que al dan-era de la 
Fundació Nobel s'hi troba mes d'una multinacional armamen
tista. Preguntades algunes d'aquestes han declarat a "La Pipa 
d'En Roe": "Quants mes Nobels de la Pau es lliurín, per nosal
tres millor. Senyal que encara son necessaris". 

LA FILLA DEMOCRÁTICA D'EN FELIPE 

La nova filia de Felipe González portará el norh de Maria 
per decisió democrática de tota la familia González. El que ja 
no és tan ciar és que per decisió de tota la familia González 
hagi vingut al món. 

MARTIN VILLA I ELS SUDAMERICANS 

El SR. Martín Villa vol expulsar de l'Estat Espanyol els 
refugiats de les dictadures sudamericanes. Preguntat pels mo
lías d'aquesta decisió ha declarat: "Corríem el risc que pogues-
sin arribar a pensar-se que estaven al seu país". Amb aquesta 
mesura se'ls ho ha confirmat plenament. 

L'ALTERNATIVA 

Diu l'Alfonso Guerra: "Els socialistes en el poder foterem 
la pota, pero no foterem la grapa". Mentre no s'hi foti ell. 

UNIVERSITAT: 
TANCATPERCRISI 

La Universitat d'aquest 
país ha estat mes temps 
tancada que la Sra. Cis-
queta, que va morir verge i 
a l'edat de 97 anys. En-
guany,que amb aixó de la 
democracia podría obrir 
les seves portes amb una 
mica mes de puntualitat, 
hi ha una tot una trepa 
que s'entesta en perllongar 
aquella cultural íssima tra-
dició. 

D'aquesta manera la ul-
tra-dreta académica pretén 
fer la punyeta al rector Ba-
dia, i Margarit, demostrar 
que la democracia tampoc 
no arranja els problemes, i, 
a sobre, seguir cobrant sen-
se fotre brot. L'ultra-
esquerra. per la seva part i 
com sempre, no se n'ha 
assabentat de qué va la 
cosa pero está a la que sal
ta, no fos cas que arribes 
la "lucha f ina l " i els aga-
fés explicant la batalla de 
les Termópiles. 

Com que el merder pot 
portar tela marinera, "La 
Pipa d'en Roe" proposa 
un pacte —i és que el con-
sens ens ha calat de mala 
manera —consistent que 
s'obrin les classes pero no 
se'n donin. Intel.ligent sín-
tesi entre els qui volen i 
els qui no volen obrir el 
curs académic i que tam
poc no servirá per res pero 
resultará mes divertit. 

Mentrestant es podrien 
celebrar uns "Curstets de 
promoció promocional" 
ais que podrien accedir-hi, 
tots els alumnes sense ne-
cessitat d'ésser intel.ligents. 

Cursets que podrien ver
sar sobre les matéries se-
güents: 

* Sexualitat electrónica 
(12 llicons amb endoll ¡n-
corporat). 

* El futur del sifón i 
l'aigua de Seltz (amb mate
rial adequat per les practi
ques). 

* Com arribar a savi en 
15 dies (Diploma i guardó) 

* Feu-vos ric conreant 
cois (mánega de franc). 

* Magia, bruixeria i arts 
ministerials (amb exhibició 
de la porra incorrupta de 
Martin Villa). 

* El perfecte gandul 

(amb 3 tipus diferents de 
Hit). 

* Feu-vos hippye en un 
mes (3 fáries i 9 porros, in-
closos). 

* Com aconseguir ex-
cel.lents resultats escolars 
(únicament per a pares 
amb assignatures pen-
dents). 

* Transformeu-vos en 
un OVNI (deixareu boca-

badats els vostres amics en 
testes i reunions). 

Si després d'aquests cur
sets no s'ha resolt la crisi 
de la Universitat, cosa que 
no ens estranyaria gens, el 
millor será embalar-la cap 
a Madrid perqué se la f i -
quin on els hi cápiga. 

Tinet. 

EUROCOMUNISTA 

DISFRESSAT 
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ELS DE LA DEFENSA 
—En el mea dittrlcte he tlnflut 3 «ota. 
- Y ¿no ha posut saber de qui era l'altre? 

EL 
TRIBUNAL 
DE 
CASSACIO 

RESULTANT que en 
l'Estatut de Nuria es con-
templava ('existencia d'un 
Tribunal Superior de Justi
cia de Catalunya, 

RESULTANT que els 
de Madrid ho deixaren en 
Tribunal de Cassació 

RESULTANT que ara 
els de Madrid no volen 
Tribunal de Cassació 

RESULTANT que els 
de la Comissió deis vint vo
len un Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya 

CONSIDERANT que el 
Tribunal Superior del 
1978 no és el del 1931 ni 
de lluny, i 

CONSIDERANT que 
tot aixó és un joc d'ous 

NO F A L L O 

EN 
FIGUE-
RUELO 
VOL 
COBRAR 

El delegat de servéis de 
la guardia urbana de Barce
lona, Sr. Antonio Figue-
ruelo, está disposat a treu-
re's un sobresou. Per aixó 
ha comencat a "untar la 
máquina" per tal de cobrar 
"ipso facto" totes les mul
tes de tráfec hagudes i per 
haver. 

"Es pagáven —diu— 
menys del deu per cent 
de les multes imposades. 
Ara volem que hi hagi un 
mínim de disciplina cívi
ca". I com imposará aques
ta disciplina, en Figuerue-
lo?. A cops de pistola?. 
Amb misses a Sant Cristó-
fol? o bé amb una amplia
d o de la Model?. 

Amb l'actual caos circu-
latori, amb abséncia de 
párkings municipals o 
d'una xarxa de transports 
públics eficients, les mul
tes les pagará sa mare. 

Un consell, Figueruelo: 
o et compres una tanque
ta o no viatjarás tranquil. 



MIRACLES 
A CABASSOS 

f | ixó deis miracles en aquest 
país tan estrany on hem de 
viure és d'alló mes natural. 
Ningú no fa escarafalls de les 
coses mes increíbles I aixíamb 
la matelxa desimboltura encai-
xem l'encongiment miraculós 
deis sous com el també miracu
lós augment de la barra oficial. 
De fets els catalans ja estem 
curats d'espants i, des de la re-
surrecció d'aquell que ja és 
aquí, ho creiem possible tot. 
Pero el motiu d'aquest repor-
tatge no és de parlar d'aquí 
sino d'allá. Per cert allá és allá, 
i prou. Segons "Interviú" el mi-
ráele "fué en Granada". 

personatge d'aquesta mena a 
qualsevol país civilitzat estaria 
en un centre medie per a inten
tar curar-lo i fer-lo capac de 
conviure amb les persones sa
nes. Pero aquí no. Aquí és un 
sant que fa miracles. I quins 
miracles!. "Tuve novio y me 
dejó. Lloraba mucho y me de
sesperaba, deseándome conti
nuamente la muerte. Al recu
rrir a fray Leopoldo, encontré 
gran alivio con sólo mirar su 
cara de bondad, y le pedí en
contrara a un hombre bueno, 
trabajador y católico que me 
hiciera su esposa, y efectiva
mente así ocurrió, de la forma 

«*¿¡& 
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El "pajaru" miraculós d'a
questa ciutat és tot aixó que 
ara segueix: Francisco Tomás 
de San Juan Bautista Marques 
Sánchez. Professionalment feia 
servir el mes utilitari de "Fray 
Leopoldu". Tota la seva vida és 
un prodigi continuat peí camí 
de la sentedat. Vet aquí les se-
ves especialitats: Adulterava els 
seus aliments perqué tinguessin 
mal gust. Es martiritzava f ísica-
ment. Estiu i hlvern anava amb 
el mateix vestlt per a patir mes 
les malvestats de la intemperie. 
Pero el tret mes personal és el 
fet que comprava tots elsdiaris 
per a llegir-ne les esqueles, i 
prou. A continuació es dirigía a 
les cases afectades per a partici
par en els dols respectius. Un 

más insólita". "Me llevó al lu
gar exacto de la playa donde 
había perdido las gafas". Arri
ben a la xifra de 47.000 els 
favors d'en Leopoldu en la seva 
etapa de viu i en l'altra de 
mort. A Granada els caputxins 
el teñen ficat en un sepulcre 
vistos que és lloc de pelegrinat-
ge d'una gernacló d'infelicos 
que es desviuen per a tocar-lo 
i poder comprar alguna reli
quia: pél del cap, estella del 
taüt, pudor d'aixella, etc, Men-
tre els caputxins comenten: 
"esto es la fe del pueblo", i 
viuen com sempre han fet a 
l'esquena del "pueblo". Aixó sí 
que és un miracle.» 

Ollver 

¿£<7 hiha d'en oc Pag. 7 

¿tytícies dt Vqltre, rt\ón 

UNBON 
SOBRE-
sou 

Ara resulta que el cor
responsal a Londres de 
TVE, José Luis Navas, tal-
ment com si fos una criada 
pispava mes de dues-centes 
mil castanyes mensuals. 

El bon xicot amb la mes 
bona de les intencions pas-
sava factures a Madrid del 
llbguer d'un estudi inexis-
tent, del sou d'un empleat 
que no existia, de pel.lí-
cules que lí eren regalades 
i ves a saber de qué mes. 
Vaja, que la TV com a re-
presentant seu a Londres 
tenia un pillet. 

I pensar que nosaltres 
el volíem fitxar perqué ens 
expliques el que fa la Rei
na (anglesa, és ciar) quan 
s'aborreix. Si ens descui-
dem ens fot fins la cinta 
de la máquina. 

EMPRESARIO 
DESCONSOLAT 

L'empresari del lloc de 
perdició Crazy-Horse de 
París está desconsolat. Re
sulta, segons varen dirs els 
diaris, que vuit de les vint-
i-quatre dansarines que 
feien les delicies deis cli-
ents han quedat prenya-
des, és a dir, que esperen 
un f i l l o una fil ia. 

La noticia dona peu a 
afirmar dues coses amb 

tota seguretat: que les vuit 
dones ja no son verges i 
que, almenys aqüestes, 
eren dones de cap a peus i 
no pas de broma o traves
tís. 

Des d'aquí donem un 
simbólic premi a aquest 
benaurat empresari que no 
dona gat per liebre. Com 
ha de ser, sí senyor. 

ow 
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BERLINGUER A MOSCÚ 
Enrico Berlinguer ha 

declarat, al nostre enviat 
especial a Moscou, que el 
mes positiu del seu viatge 
ha estat un acudit que un 
desconegut li burxá a cau 
d'orella, en un moment de 
descuit de la policía secre
ta. 

L'acudit és el següent: 
"Quan Brejnev visita Fran
ca, ara fará uns anys, es 
presenta de sobte i per sor
presa a casa del Sr. Mar-
chais, un dia abans de la 
seva arribada oficial. El Sr, 
Marcháis, que no s'espera-
va la visita va quedar lívid 

en veure Brejnev i recordar 
que tenia un lloro que no-
més sabia dir: "Brejnev a 
la merda!". 

— Suposo que em podré 
quedar a diñar —digué el 
camarada Leonid. 

— Naturalment, natural-
ment— digué Marcháis. 

En un moment de des
cuit, el secretari general 
del PCF, va arreplegar el 
lloro i com que no sabia 
on amagarlo el ficá al con
gelador de la nevera. 

Cada vegada, pero, que 
durant el diñar s'havia d'a-
nar a buscar alguna cosa, el 

Sr. Marcháis s'aixecava 
sol.lícit. Tanta amabilitat 
va fer malfiar al dirigent 
soviétíc, el qual s'entestá 
en acompanyar Marcháis 

a la cuina a buscar una 
botella de vi frese. 

Després d'un estira i 
arronsa Brejnev obrí la 
nevera, i sortí el lloro tot 
dient: "Visca Brejnev!". 

Marcháis queda estorat 
i Brejnev tot somrient va 
dir-l i : "Amic meu, vet ací 
el que pot la Sibéria!". 

Berlinguer ha declarat 
que no té vocació de lloro. 

LA 
TENAILLE 
I EL 
NOVELLAS 

SINDICAT 
DE SINDICALS 

Davant les reiterades 
trucades telefóniques que 
rebem, ens veiem obligáis 
a aclarir que el que es va 
casar amb la Isabel Te-
naille no és el nostre dibui-
xant Josep Novellas, mal-
grat que físicament s'as-
sembli com una gota d'ai-
gua a una altra amb l'afor-
tunat personatge. 

Ja / jue parlem deis di-
buixlf l ts, hem de dir que 
l'Artl/r Palomer no té res a 
veure amb Juan Palomo 
Mejías, el qual no sabem 
que existeixi, pero per en-
davant fem l'aclariment 
per si vingués el cas. Mes 
val prevenir que curar. 

Els sindicats se les foten 
que dona gust. Que si la 
USO és un sindicat "groe" 
del partit deis filis adop-
tius de Cebreros; que si la 
UGT per boca del rodó 
d'en Redondo diu que CC 
0 0 practica amb els treba-
lladors una política pater
nalista; que si aquí, que si 
allá, que mes cap aquí. 
La CNT, per la seva banda, 
continua amb la vaga deis 
"gasolineros", que no de 
gasolineres, sense que nin
gú no sápiga exactament si 
ja está acabada, si tot just 
comenca, si només s'está 
en els preparatius, és a dir, 
que ningú s'assabenta de la 
pel.lícula. 

El millor seria que els 
sindicats sindiquessin les 
picabaralles sindicáis deis 
sindicats que ja están sindi

cats. Per un sindicalisme 
sindical sindiqueu-vos en el 
sindicat de les picabaralles 
sindicáis. 

Mentre tot segueixi així 
tenim Ferrer Salat i Cia 
—en el bon sentit del 
mot— fins a la setmana 
deis tres dijous, és a dir, la 
que ve. 

A FER PUNYETES I 

Els consellers polítics 
caminaven de puntetes 
cap a la Placa de Sant 
Jaume. Ningú no els ha-
gués reconegut, ni llurs 
propis filis. El Guti, ca-
minant prop de les por-
talades, girava el cap so-
vint pero discretament, 
amb aquell 'sensuround' 
adquirit després de tants 
anys de clandestinitat. 
En Reventós, una mica 
geperut, amb les ulleres 
entelades i amb els per-
manentment encongits 
pantalons que deixaven 
visionar uns escanyolits 
turmells, corría de pun
tetes per les lloses del 
carrer Ferran. En Pujol, 
una mica de gairell, pas-
sant per sota els parai-
gües deis vianants sense 
necessitat d'alcar el seu 
en cap moment, suava 
i rebufava com una boti-
farreta al bell mig d'un 
plat de seques. 

No miraven ningú i 
ningú no els mirava tam ; 

poc. Anaven com aver-
gonyits i procuraven 
passar desapercebuts 
—cosa per altre cantó no 
gaire di f íc i l . 

Quan travessaren la 
porta del Palau de la Ge-
neralitat, el Guardia 
d'Assalt que es mirava 
bocabadat la pluja des 
del dintell ni tan sois va 
dir ase ni-bestia. Per un 
moment, va creure reco-
néixer algún deis indivi-
dus que entraven discre
tament pero decidida-
ment. Va descartar, pe
ro, l'Starsky i la Lola 
Flores, i finalment va 
deixar-ho correr per que 
ell, de política ni en sa
bia ni volia saber-ne res. 

Tarradellas era al seu 
despatx provant-se un 

vestit de Napoleó fet a 
mida, quan els conse
llers varen penetrar per 
la porta principal. 

— Cavachers, podeu 
cheure—. Va dir l'hono-
rable. 

Un tremólos sí va sor-
tir de la gola del mes 
agosarat deis consellers. 

— Dones bé, pochem 
comechar. Anávem per 
la Geneítat de Cata
lunya... 

Immediatament, i 
visiblement envermellits, 
els consellers comenca-
ren a treure's la roba. 
Ara la camisa, ara els 
pantalons, fins quedar 
amb les geneítats a Tai
re. 

I és que si primer fou 
la corbata ara passa de 
jocd'ous!. 

Serafí Bandarra 

mai vis 
Home objecte busca dona 

Es disf ressa d'home i no s' 

Pitjor encara. Es disf ressa 
seu marit. 

sense escrúpols. 

ho creu ningú. 

de dona i Higa amb el 

Recupera la memoria i es suicida. 
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DEUCD 
19 20 21 de Octubre-Madrid 
Potado de Exposiciones 
yCongresos 

La voluntad de las urnas colocó a los hombres | 
y mujeres de centro ante la responsabilidad 

de gobernar, porque Unión de Centro 
Democrático es el partido de la mayoría 

Un año largo en que se han abordado desde 
la sensatez y la moderación todos los 

problemas que siempre dividieron a los 
españoles demuestra nuestra capacidad de 

gobierno. 
Lo hecho avala el futuro 

I CONGRESO NACIONAL DE UCD 
LA SOLUCIÓN A UN RETO 
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EDICIONS"LAPIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 
78. 
CA Rep. Dominicana, 51-
1er, le ra- MATARO 
ISBN 84 85539-01-X 
ISBN 84-85539-00-1 (OC) 
Dip. Leg. B-34263-1978 

Fotocomposició: Copiste-
ria la Juliana - dr. farrero,6 
Argentona 
Imprimeix: Gráficas Iberia 
el. Constitució, 19-bloque 
12, n .6. Barcelona/14 

Equip Redactor: Pere Art i
gas, Francesc Costa, Josep 
M. Fábregas i Jaume Grau-
pera. 
Dibuixants: Josep Novellas 
i Artur Palomer 
Corrector: Ricart Morros i 
Rafeques 

Tots els dibuixos i articles 
signats no expressen ni 
l'opinió de llurs autors. 

HORITZONTALS. 1) Filatélics, filantrópics, sege-
lladors. 2) Que rellisca molt sovint. Crustaci marí de 
la Serra de Gredos. 3) Polític gris, ni d'esquerra ni de 
dreta, "ambidextre". Menstrual, cloissa en la seva 
salsa. 4) Curt, capgirat, capficat. Pía, Pía, Pía, "dex-
trorsum". 5) Procreador, fal.lac o fál.lic. (plural i a 
l'inrevés). 6) Cert polític arborícola i plataner (dos 
mejor que uno). Símbol d'una Nova Forca. Onoma-
topiea de la defecació. 7) Semi-vocal gutural i afónica, 
de quan te'ls estrenyen. Cosa llarga i filosa, retorcada 
i embolicada (plural). 8) Mamífer de Mongólia, re-
presentatiu, ¡ en actiu. Traspassa-me'ls. 9) Fruita 
verda pseudópoda i amargant que es recull al Llobre-
gat. Tarambana, "fatxenda", que campa per on vol. 
10) Banc, "Banco", Banca, desinteressats, pesseters. 
Creuat mágic, que els aguanta, nosa, "silueter". 

VERTICALS. 1) President, que presideix, titella. 
Tercer germá del sogre d'un Patriarca, conegut peí 
"f i larmónic". 2) A la Vanguardia, enmig, darrera. 
Orador, que fa forats. 3) Que pertany al clericat, 
cuentista, vividor. Especie de conquilla usada pels 
romans abans d'entrar a les Gal.lies. 4) Que fa Imperi, 
ho-USA. Videla, Somoza i Pinochet. triumvirat. 
Peix de riu eslamibranqui de la familia deis rellisco-
sos-escamátics. 5) Gorda, grassosa, vaca. Familiar-
ment: Constitució. 6) Llunátic, progre, fumat (plural 
i femení). 7) Repetit: el " t r iomfant" , Tercera Metra 
de l'alfabet tasmaniá. Foca, peluda, bigotuda, mostat-
xona. 8) Que li fa el salt, saltimbanqui, banyut. Tipus 
de flor delicada pudent i fastigosa. 9) Figuradament: 
que no sap pas el qué vol, pragmátic. 10) Simbologia 
del 69, "horadada". Cavall de cinc potes, semental. 

cromets de fauna i flora 
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FRAGATEKUS IMPOPULARÍSSIMUS 
Especie en estat de franca regressió. Es molt difíci l 

de trobar-lo malgrat que hi ha una bona reserva a la 
Península Ibérica i a Sudamerica (per alió de l'expor-
tació). Les seves carácterístiques son les següents: 

1) Crani superdesenvolupat malgrat la carencia de 
cervell. Se suposa que aixó respcn a necessitats de 
camuf latge social. 

2) Abundancia de pél per tot arreu excepte la clos-
ca. Se suposa degut que és la part mes dura del eos. 

3) Mans i peus amb carácter ístiques premsátils 
molt accentuades. S'ha comprovat llur habilitat per 

trepar, pujar, ascendir i escalar. 
4) "Trasero" pelat, vermellós i endurit. Se suposa 

de tant de seure a la poltrona. 
5) Mala llet congénita. 
S'ha comprovat també que únicament es desenvo-

lupa en clans molt jerarquitzats. Es a dir, en clans on 
tothom treballa i un s'ho menja. També s'ha compro
vat que Túnica aportació que han fet a la historia 
ha estat l'invenció deis tirants i els sons guturals amb 
intenció política. 
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