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JOAQUIM SARRAU 

L'AFAITAPAGES 
D E T W C S.A. 

H¡xó de la Televisió Ca
talana S.A. ve a ser com 
una mena d'ou covarot; 
quan s'esberla una mica, 
put que dona gust. Com 
que tenim un gran concep-
te deis nostres intel.ligents 
lectors, suposem que a nin-
gú no I i haurá passat peí 
cap comprar-ne accions; i 
si algú ha caigut de peus a 
la galleda, que Déu l'agafi 
confessat. 

La cosa ja va comencar 
a tufejar quan els promo-
tors varen presentar el pro-
jecte a la premsa: ningú 
no ho veia ciar. Qui hi ha 
darrera del rafal?, es pre-
guntava tothom. Será en 
Fúñez?; l'Ortínez, potser?; 
el germá taral.lirot d'en 
Suárez?; en Jozé Solis amb 

capital marroquí?. Ningú 
no sabia qui s'amagava dar
rera de les quatre barres 
deis cartells que enpastifen 
botigues i cledes tot dema 
nant accionistes. 

Ara, tot d'una, s'ha es-
berlat l'ou: de barra n'hi 
ha molta i de barrots, tam
bé. Resulta que el presi-
dent de Televisió Catalana 
S.A. és un habitual estafa
dor. El senyor (¿?) Joa-
quim Sarrau ha estat mes 
d'una vegada hostatjat a la 
presó Model per prendre el 
pél i els diners al proisme. 
Aixó no fa pudor de cre-
mat, precisament, sino que 
el tuf és molt mes fort ; 
talment com un ou cova
rot, ja ho hem dit. I ja que 
parlem d'ous, millor será 

que us presentem la galli
na. 

Joaquim Sarrau Royes 
ha estat processat dues ve 
gades per estafa segons va 
denunciar "El Periódico" 
del proppassat dia 5. La 
primera, l'any 1951 per un 
afer de compra venda d'ar 
ros el condemnaren a sis 
anys de presidí major; la 
segona "enganxada" la va 
teñir per una qüestió d'es 
tafa, és ciar, d'electrodo-
méstics. El fiscal li dema
ná 23 anys de presidí, pe
ro entre indults i altres 
herbes va sortir al carrer al 
cap d'uns anys. Precisa
ment a la Model va conéi 
xer a Josep M. Pareja Ga
barro, actual secretan de 
Televisió Catalana, S.A. 

Com podeu veure de barra 
molta ¡ de barrots també. 
El que no sabem és si la 
seu central del projecte es 
tá a la Model. 

Renoü, aquest Sarrau 
no para; no pot estar 
quiet; sempre ha de fer 
projectes. Primer l'arrós, 
després els electrodomés-
tics, ara la TVC, i demá 
qui sap qué. Un home di 
námic, sí senyor, aquest 
Sarrau. Caldrá buscar-I¡ al
gún Ministerio a Madris, 
perqué si continua per 
aquí o bé ens deixará en 
pilotes o li fotaran un mal 
cop els accionistes en ac-
ció.. 

Xato de la Xexa 

EL SENTIMENT D'EN SENTÍS 
En Sentís és noticia. 

Encara que us pugui sem
blar mentida o de per du
re no us enganyem, en 
Sentís és noticia i de les 
grosses. Perqué resulta que 

el foten fora de la col.lo
cado política que l'ha fet 
tan estimat peí poblé cáta
la. Us ho explicarem fil per 
randa perqué la novetat és 
que haurá de deixar ben 
aviat el seu Hoc de capda-
vanter de TUCO local a 
una persona mes tocada i 
posada. En Sentís amb la 
cara d'acudit ensopit i el 
posat de jaqué llogat que 
tragina no és l'home que 
necessita en Suárez a Cata
lunya. Entenguem-nos, a 
aquest bon jan no el neces
sita en Suárez ni ningú que 
no vulgui fer com la sar
dina de Blanes, que surt de 

la paella i cau a les brases. 
Eli diu que aixó que el 

fan plegar son acudits de la 
premsa per a vendré mes i 
que ell d'aquests rumors 
no en sap res. Escolta, Sen 
tís! els naturals d'aquí 
n'estem cansats de veure't 
ais diaris i la gent se n'atí-
pa aviat. Peí que fa a qué 
tu no en saps res del teu 
acomiadament aixó ens ho 
creiem perqué amb el teu 
carácter seráfic i candores 
sempre t'han passat altes. 
De segur quan llegeixis la 
noticia ais diaris tampoc 
no t 'ho creurás perqué et 
sembla que a Madrid ne-
cessiten la teva miopía po 
lítica per a despistar ais 
d'aquí. Ca, home, ca!, en 
Suárez sap que els claus no 
s'han d'entrar per la cabo 
ta i un dia d'aquests et fará 
passar per l'adrecador. 
D'aquí estant t'acompan 
yem en el sentiment Don 
Carlos, tan de temps tre-
tent la cara per a Tamo i 
ara resulta que la teva cara 
ja no és una cara cara i 
que s'ha de canviar de ca 
ra. L'has perduda la cara i, 
fet i fumut, quin disgust, 
eh noi. A reveure, t'enco-
manem misses i no ho sen
tís massa Sentís • 

Palmen'd'Oliva 
marit de Polinarda 

LA 
CUINA A GAS 
INDISPENSABLE 
A TOTA 
CASA MODERNA 

• • 
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COPS 

Nosaltres en Uoc d'un cop d'Estat preferim un cop de taula 
o un cop de cap. Ja ho sabeu. A disposar. 

EL MES 

"La gasolina pujará de preu peí gener" (deis diarís). Propo-
sem comencar l'any peí febrer. 

ELVOLTA-DITS 

Té un volta-dits en Tarradellas?. Sembla ser que en 'Tarra" 
té mal al Dit: aquesta setmana no ha fotut fora ningú. 

NOU BALL 

El ball de moda a Tiran és el xa-xa-xa. 

FESTIVAL 

A Santiago de Chile es celebrará el festival de l'OTI. De 
l'OTIA voldrandir!. 

EL MERCAT PERSA 

Cárter trenca una llanca a favor del Xa. El Xa el renya per 
malgastar les municions. 

EL FELIPE I LA GAVINETADA 

Felipe González, el del PSOE, va declarar que prefería una 
gavinetada en el vcntre a les deu de la nit a l'entrada d'un 
"Metro" a Nova-York, a viure trenta anys tranquil i segur a 
Moscou. Nosaltres tembé preferim que abans de viure tranquil 
i segur a Moscou, el Sr. Felip González rebi una gavinetada en 
el ventre a Nova-York. 

T R E S M I L M I L I O N S A U C D 

Si els marxistes arriben al poder, tal i com diu el Sr. Abril 
Martorell, la Banca pot nacionalitzar-se, pero si segueix gover-
nant la UCD acabará arruinant so 

PORTUGALADA 

No és el mateix Mota da Pinto que el Pinta d'en Mota. 

ALIANCA, PEROMENYS 

Els d'en Silva Muñoz deixen Alianca Popular. Els d'en Fer
nández de la Mora també. De tota manera en Fraga diu que 
encara té el suport del 90 per cent del partit. O siguí ell, la 
seva dona, en Laureanu i la minyona. 

ORTINEZ CÁTALA? 

Quan el Conseller de Governació de la Genei'tat senyor Ma
nuel Ortíne/ aprengui a dir alió de "Setze jutges es menjaven 
el fetge d'un penjat", tindrem un Conseller que sabrá parlar 
cátala pero que ningú no es creurá que ho sigui. 

MONGES 

Monja violada i moría a Metz (Franca). Ningú no ha des-
mentit la seva participació. 

ABSTEMIA POLÍTICA 

Va dir el general Gutiérrez Mellado que no hi hauria cap 
cop d'Estat mentre els espanyols estiguessin tan serens com 
fins ara. De manera que, peí compte que ens té, deixarem de 
beure. 

HI HA TRASPASSOS QUE OFENEN 

Després de les prímeres transferéncies a la Conselleria de 
Governació, resulta que les activitats insanes i amoínoses depe-
nen de l'Ortinez. 

SOLDADESAMBTALO 

Segons un Reial Decret-Llei recentment publicat, els empre-
saris podran pagar els salaris amb taló. Els treballadors, pero, 
están esporuguits que no els paguín amb taló al cul. "Es un 
sistema de pagament molt emprat alsaltres pai'sos" -hamani-
festat el secretan d'Estat per a la lnformació, Sr. Ortiz Sán
chez. 

EL CONTÉ DE LA CONSTITUCIO 

I aran una edició de la Constitució en cómic, pero encara 
que sigui un "cómic" aixó no vol dir que sigui un conté. 

EN BLAS PINAR I LA CONSTITUCIO 

Tot és consumat va dir, després d'aprovada la Constitució, 
en Blas Pinar, sortint del WC. 

HORES EXTRES 

En Tarradellas ha posat sota la seva directa responsabilitat 
el Turóme, la Premsa, la Radio i la TeleviskS. Si els comptes 
no ens surten malament el senyor honorable amb tantes coses 
a la seva má per a decidir no i robará prou temps en les vint-i-
quatre luiros que té el día. D'aquf la nostra proposta que 
s'anomeni un altre Presiden! i ai\í entre dos la cosa els será 
mes lleugera de portar. 

TENIM ESTATUT I JARDINER 
En Martin el Villa ha de-

manat Tingres a un Con-
vent de Carmelites després 
d'haver llegit el projecte 
d'Estatut elaborat pels 
nostres parlamentaris. 
"Más vale descalzo con 
honra, que calzado con 
Estatut", va declarar al pa
re-prior. Tarradellas el do
na consol, després d'haver 
presentat una instancia 
sol.Mcitant placa com a jar-

diner del Pati deis Taron-
gers. Fins i tot está dispo-
sat a portar-se ell mateix 
la regadora. 

I és que THonorable té 
els dies comptats. Possible-
ment peí juny de Tany que 
ve Catalunya ja tindrá Par-
lament propi. En altres pa-
raules, que de Geneitat 
passarem a teñir Generali-
tat com Déu mana i Suárez 
tem. 

MANÍ ECOLOGISTA 
Uns quants milers d'eco-

logistes i naturistes es va
ren manifestar pels carrers 
de Barcelona la setmana 
passada. Nosaltres no ho 
sóm, d'ecologistes, i no en-
tendrem mai com hi ha qui 
pot protestar deis merave-
llossos rius del nostre país 
infectats de plástics i pro-

xalets i plens de merda, 
aixó sí, que és Téxtasi, que 
ja diu la filosofía popular 
que la merda de la mun-
tanya na fa pudor. Pero 
alió que trobem mes encer-
tat son aqüestes capsetes 
mágiques i petitíssimes 
dins les quals hi viu gent. 
N'anomenen pisos i és tot 
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ductes químics que pro-
dueixen aquella irisado de 
tornasol tan bonica. No us 
fa gracia de veure els pei-
xos surant al damunt la 
placidesa de Taigua pu-
dent?, a nosaltres sí. I qué 
ens dieu deis boscos amb 

un goig de veure. De viure 
es veu que no ho és cap 
de goig, pero tampoc n'hi 
ha per tant. Com que 
aquest món ens agrada i 
viure en el femer está bé: 
amics i amigues, quan vo-
teu, feu-ho per UCD. 

PORCS REGALATS 
En aquell temps que les 

oques portaven cua, fa mes 
o menys cent anys, va pas-
sar a Barcelona un cas for
ea curios. El "Diario de 
Barcelona" va publicar la 
noticia que uns pores ha-
víen mort mentre els tras-
lladaven cap a Tescorxa-
dor. El fet va indignar la 
ciutadania i els ánims con-
griats varen portar a un 
boicot unáním de totes les 
cansaladeries. Tothom par-
lava deis pores malaltissos 
que se'ls volia vendré per 
carn fresca i sana. Els co-
merciants del ram en veure 
abaixar rápidament el seu 
negoci varen sortir al pas 
deis rumors amb una gase-
tilla que varen fer publicar 
al mateix diari en la qual 
donaven noticia d'al lóque 
realment havia succei't ais 
pores. La nota acabava 
dient que aquests havien 
mort a causa "de un ata
que apoplético a conse
cuencia de la vida regalada 

que habían 
aquel día". 

llevado hasta 

POCS I MARX-AVINGUTS 

La historia del socia-
lisme a Catalunya és la 
historia d'una frustra
do . I així seguim. De 
teñir dos Partits Socia-
listes de Catalunya que 
es barallaven com gat i 
gos per tal de demostrar 
qui era mes cátala, hem 
passat a no tenir-ne cap. 

De criticar a dreta i 
esquerra el sucursalisme 
d'altres partits han pas
sat a fusionar-se amb el 
PSOE i a portar el 
"copyright" davant els 
morros d'una manera 
contundent. 

De teñir el "MARX 
VOS GUARD" a la por
ta de la llar i fer sump-
tuoses declaracions de 
principis ideológicsd'un 
radicalisme pueril, han 
passat a circular peí llarg 
camí de roses i punys 
d'un social democratis-
me senil. 

Pero aqüestes sobta-
des conversions costen 
de pai'r. El procésd'uni-
ficació, dos recentment, 
no ha estat res mes que 
Tintent de barrejar aigua 
a Toli. 

Intent molt lloable 
que, de reeixir, signifi
caría una gran aportado 
a la química orgánica. A 
la política, pero, no hi 
aportaría res. El canvi 

de jaqueta fa molts anys 
que ésconegut. 

En el que sí s'han 
mantingut fidels els so-
cialistes catalans ha es
tat en alió de Tautoges-
t ió, que ara apliquen en 
el si del seu Partit. Cada 
organització fa el que li 
dona la punyetera gana, 
¡ndependentment del 
qué digui Texecutiva. 

Executiva que, tot si
gui d i t , trontolla pels 
quatre costats. En Re-
ventós, com el seu nom 
indica, rep de tots. Es a 
dir, que no té prou gal-
tes per parar. Aguanta 
perqué és Talternativa 
de poder. 

LLástima que en Re
venios només s'assembli 
a Thonorableen Talcada 
cosa que ben mirat pot 
ser un elogi. Pero no és 
aquest el cas. 

Males Mengües ens 
han burxat a cau d'ore-
lla que, de tant en tant, 
en Martin Toval li diu 
alió de "com mes alt 
mes animal", i en Joan 
I i contesta tot posant-se 
vermell: "nena, mes que 
nena". I aixi' fins que 
toquen les dotze i tots 
se'n van.a casa a dormir. 

Ah! . I aniran solets a 
les municipals, si teñen 
llista, éselar. 

CU-COT 
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_--;E«t i es la valla que estorba? -¿Eataea la valla que estorba/ • „ • . . . 
—SI, señor Ministro, pero todavía estorban más las que nos ponen en Madrid. 
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EN FRAGA I EN LETAMENDIA COMPTE AMB 
EL MINISTRE Voliem parlar d'en Fra

ga i d'en Letarnendia. No
rmes parlarem d'en Fraga. 
En Letarnendia ens mereix 
tots els respectes. 

Es ciar que ben mirat 
parlar d'en Fraga és perdre 

el temps. Au adeuü. 
NOTA: Qui trobi en 

Fraga, que no el torni. 
Ningú el busca. 

NOTA (bis): Mes enca
ra. Qui trobi en Fraga, que 
no el toqui. Explota. 

CARNAVAL A MADRIS 
Madris va teñir ocasió 

de contemplar un carnaval 
de fatxes, era fa una set-
mana. Maigrat el nostre de-
sig, ens ha estat impossible 
el poder donar-vosel nom
bre exacte de manifestants 

que tombáven per la pri
mera cantonada i tornáven 
a desfilar peí carrer princi
pal, i així durant tota una 
tarda. 

Blas Pinar amb l'alé 
trencada de tant donar vol-

Fernández Ordóñez no 
vol que els impostos de 
Catalunya s'administrin a 
Catalunya. Justament per 
aixó ve: a convencernos 
que será millor per a nosal-
tres que afluixem la teca, i 
que després, ja en parla
rem. Pero a casa nostra sa-
bem que a Madrid no se'ls 
pot donar res per avancat. 
s'ho mengen tot . 

Fernández Ordóñez no 
és tan "variable" com al
gún company de gabinet 
—com ara el Pió o el Ro
dolfo— que tothom sap on 
comencaren, pero ningú 
no sap on acabaran. 

Com que és calb, no té 
un pél de tonto ni de res, 
la qual cosa és doblement 
perillosa. Afegim-hi to t 
plegat que representa tot 
solet, amb la seva reforma 
fiscal Túnica garantía del 
govern Suárez per a seguir 
donant la imatge de cen-
tre-esquerra que vol donar 
i que té per aixó el cor ro-
bat (i alguna cosa mes) a 
tot el sector "progre" deis 
qui remenen Tolla. 

I ara ve a Catalunya a 
dir-nos en nom —aixó s í -
de la solidaritat espanyola, 
que deis impostos de Cata
lunya, només un trosset se
rá pels catalans. Fins ara ja 
ho sabíem, pero pensávem 
que l'autonomia... En 
qualsevol circumstáncia, 
pero, no perdeu de vista 
Fernández Ordóñez: no és 
tan aturadet com els altres. 

¡ aixó obeeix al fet que es-
taven tan enfollits, que 
anaven d'un costat a l'altre 
de carrer sense estar-se qui-
ets i, per tant, no ens dei-
xaven comptar-los. Hi ha 
qui diu que no depassaven 
la mitja dotzena, donat 

tes a Tilla de cases, única 
ment va poder xerrotejar 
quatre tonteries. Per exem-
ple: "Ya estoy aquí", o bé 
" ¡marchando un bocata 
de calamares, Sixto!" . La 
mes reixida, pero, fou 
aquesta: "Hay va!!, los 
Dónutsü". 

¡ESPAÑOLES! 
HAY que emprender una 

vivísima y patriótica 
campaña, contra todo Esta
tuto, por ser lesivo a la uni
dad nacional. 

Para que España sea fuer
te y floreciente, es deber de 
todo buen ciudadano, velar 
(poniendo a contribución, su 
máximo amor y esfuerzo) 
por nuestro privilegiado sue
lo, principal fuente de riqueza 
la Industria y el Comercio. 

El mejor estatuto, lo po
déis firmar todos los espa
ñoles juntos, con gran entu
siasmo, tomando una copita 
del exquisito "Anís la Castella
na" que se fabrica en Castilla. 

Tira España 
Facsímil d'un prospecte que fóu repartit 

durant el míting contra l'Estatut de Cata
lunya, a la Placa de Braus de Madrid, (iMZ) 

ITT, UN IMPE 
RISOBIRÁ 
La mastodóntica empre

sa nord-americana, ITT, 
(amb filiáis a 126 paísos) 
ha fet arribar els seus 
tentacles de llot i corrup-
ció fins al nostre país, on, 
com tots sabem, hi ha 
mentalitats molt sensibles 
a tot alió que suposi un 
benefici particular. El go
vern nord-americá ha de-
manat a dues empreses 
espanyoles —la Gallital i la 
Standart Eléctrica- infor
mado sobre els lligams que 
les unien a certes opera-
cions de suborn que hau-
rien untat la bossa a mes 
d'un funcionan d'aquest 
país d'opereta. No diem el 
volum en or d'aquesta 
amoreta passatgera per no 
fer pujar els colorets d'in-
dignació a la gaita d'algun 
lector que la sui per arribar 
a la f i de mes després de 
deu hores de llima. Nosal-
tres, freturosos d'informar 
sobre aquest espectacular 
xanxull, varem preguntar 
al conegut inspector Cone-
sa si sabia quelcom de 
Texisténcia d'aquests gallo
fáis. L'inspector, pero, ens 
respongué que ell només 
entén de terroristes. 

L'AMINS'HOCREU 
El pitjor de Tldi Amin 

Dada no és que sigui ma
riscal, sino que s'ho hagi 
arribat a creure. Hom diria 
d'ell que vol guanyar un 
nom que la seva imbecili-
tat congénita no li per-
metria de guanyar-se amb 
formes mitjanament racio
náis. I és que Tldi Amin, 
senyors, no té massa dots 
naturals. I aixó, quan s'és 
dictador, sempre ho pa
guen els mateixos. Es faria 
lamentable recordar totes 
les indescriptibles rucades 

amb les quals el geganti 
brivall d'Uganda ha escal-
dat els seus dissortats vas-
salls. 

Ara, pero, el camp d'ac-
ció de les seves "boutades" 
s'ha aixamplat considera-
blement. L'ldi Amin, que 
acaba de teñir el seu fi l l 
número trenta-set, ha en-
vaít Tanzania, i ha reptat 
el president d'aquest país a 
un singular combat de bo-
xa en el que ell, prepotent 
com sempre i antic campió 
d'aquest esport, combatria 

amb peses ais peus i amb la 
má esquerra Migada a Tes-
quena. Pero qué hi faria 
la dreta del malaltís presi
dent de Tanzania contra 
Testómac d'Amin. Un es-
tómac capap d'engolir mig 
hipopótam cru per guan
yar una juguesca o de dige
rir el fetge d'un ministre 
préviament executat, és 
massa estómac per tan po
bre cervell. I després enca-
ens diuen que la política és 
un joc per a mentalitats re-
finades...!. 

BANYEGADADEPEDRA 
Qui ho hagués dit. En

cara feudals!. Nosaltres 
créiem que aquests, defini-
tivament, havien estat en
terráis junt amb Testaqui-
rot que jeu al Valle de los 
Caídos. Pero, no. Resulta 
que encara hi ha feudals i 
que son capacos de posar 
fi a contractes de conreu a 

cops de pedra. Modélic ha 
estat el cordobés. 

Ja que per allá baix es 
torna a TEdat de Piedra 
- o potser hi ha qui no ha 
superat Testad i de Taustra-
lopitec— recomanem a la 
pagesia andalusa que s'en-
treni amb la fona. 

ma vis 
Hi havia un home que era tan burro que no ho sabia. 

L'esclafa el tren i arriba tard a la feina. 

Qui li havia de dir que el nomenarien senador!. Ningú 
no Thi havia de dir, per aixó no ho sap. 

• • • • • * 
JA SOC AQUÍ!. Digué 
TEstatut tancant la por
ta. I hom va quedar bo-
cabadat. Mai s'havia vist 
una cosa semblant. Ni 
els mes vells de Tindret 
recordáven cosa igual. 
Ben plantat, pero no 
afeminat. Audac, dur, 
atlétic i amb carácter. 
Amb una cigarreta a la 
má i Taltra a la butxa-
ca. Cabell curt i penti-
nat endarrera accen-
tuant un esguard allar-
gat i ángulos. 

"Mira noi —digué— 
quan una dona no et fa 
cas, li dones Tesquena i 
Tengegues a fer punye-
tes". "Mira nina, li dius, 
aixó s'ha acabat, o amb 
mi o res". El bocabada-
ment anava augmentant 
a mida que TEstatut es 
pasejava ferm i segur 
entre nosaltres. Els ulls 
ens brillaven i la baba 
ens lliscava por on els 
llavis perden llur nom, i 
ens haviem tret Ilustre 
a les mans amb una lu-
xuriosa satisfacció llarg 
temps reprimida. 

Humphrey Bogart, 
materialitzat per Taque-
larre de Sau, ens mirava 
de f i t a f i t . Erem a punt 
d'assolir l'autonomia 
conjugal. 

Seraf í Bandarra 
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HORITZONTALS. 
1) E ldo f íde lTar ra 
2) Fill d'Outin id 'Ez 
3) A l'inrevés. En Rahola no el pot veure 

VERTICALS 
1) Xucladorde la mamella opusdeista 
2) De la "Vi l la del oso" al Taronger d'en Dellas 
3) A l'inrevés, Busca mestre de cátala 

PER GENTILESA DE SARRAU I CÍA US OFERIM 
LA MODÉLICA PRGGRAMACIO DE TELEVISIO 

A DEMANDIUMENGE DÍA CATALANA, S.A. PER 
37 DE NOVEMBRE. 

13'45. 

14.-

15.-

15'35. 
15'45. 

17. 

20. 

22.-
22'30, 

23' 10. 
23'50. 
24.-

Ajustament de comptes (únicament só per a 
no ferir susceptibilitats). 
Apertura i parlament d'en Sarrau. En Pare
ja fará d'apuntador. 
Telesarrau 1a. edició. (continua el parlament 
i en Pareja apuntant). 
Ball de bastons a carree deis accionistes. 
Novel.la (capítol 3er. de "Arrós i electro-
doméstics") de Sarrau Blasco Ibáñez. 
Realització a carree de J.M. Pareja. Intér-
prets: Al Capone, Henry Kissinger, Leóni
das Breznev, Manuel Ortinez, Carmen Polo 
i Paloma Gómez Borrero en el paper de Ma-
dame Wojtyla. 
Fanfásticü. Presentació i direcció a carree 
de Josep Pía, corresponsal d'en Sarrau a 
l'Empordá. Guió de Joaquim Casas Bus-
quets. 
Fútbol en directe des del Camp de les Corts 
entre els equips Santa Llúcia F.C. i Arrocers 
del Delta C.D. (fará el xu td 'honoren Fúñez 
acompanyat d'en Navar). 
Telesarrau 2a. edició. 
Grans episodis. Projecció de la pel.lícula "El 
Madre de televisors". 
625 accions. 
Telesarrau 3a. edició. 
O tocata i fuig corrents. 
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PUJOLARIA MARGARIDADA 

Especie molt desenvolupada en els Paisos Catalans. 
Es troba a qualsevol indret, especialment aprop deis 
pallers. Té vocació de convertir-se en el seu pal, pero 
no hi arriba. L¡ manca aleada. 

Malgrat la manca de colorets té una certa flaire 
erótica i sensual que fa enfollir ais pagesos de l'Em
pordá i del Pallars. No passa, pero, d'ací i manté la 
compostura ¡ les bones costums. 

Característiques: 
1) El seus petáis son nou. Cinc de groes i quatre de 

vermells situats alternativament a l'entorn de les gal-
tes. 

2) No hi ha qui la desfolli ni la trasplanti. 
3) Li molesta tota mena d'aviram, especialment les 

gallinácies. 
Amb veu de peixatera, ulls closos i mans reprimida-

ment bellugadisses, aspira a la presidencia de la Gene-
ralitat. Malgrat agradar-li la bicicleta no se'l va veure a 
la manifestació ecologista de diumenge passat a Barce
lona. Té poc sentit de l'humor especialment quan par
len d'ell, pero aguanta estoicament la pedregada. 
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