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Diari d'un Segrestament 

NATALIA FIGUEROA 
A LA 
MONCLOA 

Quan al jutge va interrogar la redacció de LA PIPA 
D'EN ROC com a pressumptes responsables del fallid 
segrest de Natalia Figueroa va quedar ben dará de se
guida la riostra responsabilrtat. 

Ai xó que ara segueix vol ser una explicaoó del par
qué vérem dur a cap una acetó tan amarada i por 
constitucional. 

Resurta que el nostre conegut redactor Seraf í Ben-
darra és molt amic del no tan conegut cantant Rapael. 
una amutat de la infancia, no us panséssiu!. Dones el 
Rapael aquest esteva trist degut a que les stves faro 
s'hen passat en banda al canalla d'en Leift Garrett 
(llegiu supra o infra) i que aixó de competir amb un 
petitoi de disset anys ho veu mes aviat difícil. El nos
tre redactor molt afeccionan a la carnet doméstica, 
fa horas extres ais Filis de María, va proposar li aixó 
del segrest com a métode de sol luoonar la baixa de 
popularitat. Al Rapael aixó li va sentar com traveta 
al veí malparít. i ho va aprovar entussiasmat. La resta 

de la tramoia ja la sabeu tots pels diera, el que no han 
dit és les sensacional» declaración» de la Marquesa a la 
nostra redacció. I per aixó ara lesdiem nosaltres. 

Estem en un pis franc del Passeig de Gracia. Aixó 
de franc és un dir dones podem aseegurar los-hi que 
era costaría un ull de la cara si en peguéssim el lio 
guer. Tenim aquí mateix al costal a la sen y ora de Ra
pael Migada de mala manera amb cadenes, cordills. 
esparadrap, i d'altres matéries inflamables. La pobreta 
era diu amb els ulls que si li tréiem la pilota de tennis 
de la boca podría parlar amb mes comodita t Ho fem 
de cara a interrogar-la hábilment i treure'n un bon re 
portatge que colarem embolicat amb unes mitges amb 
sang a ('Interviú. Ja ho sabeu, el morbo dona pela llar 
g» 

Seraft Bandarra: Senyora de Rapael. perqué sha 
deixat segrestar per nosaltres?. 

Natalia: Como dice, caballero?. 
Xato de la Xaxa: Seré malaía la tía?. Escolta, pan 

ques, qu9 aquí el personal gasta molt mala orxata i 
ta meva canalla esté tipa de fer el gandul. Parla ja oce-
lleta. 

Natalia: No te enfades pequeño pero has de saber 
que servidora es Marques y en estas altitudes no ecos 
tumbramos a dirigimos con demasiada familiaridad a 
leguleyos y trabajadores en general. 

Mac: Mee, mecí. 
Natalia: Esute quieto! 
Seraf í: Senyoreta. col.labori i tot eniré sobre rodes. 

Qué opina de la onada desestabiliUadora que estem 
vivint?. 

Natalia: Que contenta estoy, por fin una persona 
inteligente con la que poder conversar. Sí Señor Ban 
darra, estoy con usted. Esto cada día se está poniendo 
más feo. Por cierto conoce la sucia maniobra que nos 
están haciendo los rusos de cara a hundirnos mas y 
más en la desesperación desestabilizadora?. Que no' 

Los muy c... han subido el precio del caviar fresco, 
una cerdada oiga. Yo ayer se lo decía al Rapael 

Adonde vamos a llegar hijo, añora terrorismo culina
rio. Jo!. 

Mamelles: El que ho fa. ho fa per viure. El que ho 
compra no ho ha de menester I el que ho ha de me
nester no hi veu. Qué és?. 

Natalia: Un taut. gamarus 
Acid Sulfúrk: Escolta maca, qué et sembla Vival-

di> 

Natalia: Pierdes el tiempo carino, en casa no escu 

cnamos música. Es por lo de mi mando, sabes. Le ho 
rroriza oírse. 

Palangana: Yo soy aquel!. 
Natalia: Esto se lo dirás a todas. Por cierto, en estas 

trágicas circunstancias ya puedo decíroslo, "aquel" no 
és "él", sino el "otro". Tout comprís I suppouse. 

Olivar: Nosce te ípsumi 
Natalia: Oye. a este teAor no se le entiende nada. 

Ahora que me acuerdo, conocéis a la Marquesa del 
Pardo, pues el otro día me dijeron que ella y un señor 
de Val lado lid . 

En aquest precú moment va ser quan el Comisario 
Conseja va entrar i ens va aixafar la guitarra amb la 
sevaoportunitat. 

Oe tota manera un día d'aquests continuaran las 
nostres sensacional» revelación» Concretamant d'equi 
disset anys i un día d'aquests. 

La Model, any 1979 
Per la tranetnpetó 

Marqués Ponto Lloget 



Ens han enreda! 
t Ens donen l'Estatut per 
la tardor quan, com és 
prou sabut, el voliem per 
l'aviador. 

Govern Civil 
D'engá que ens han dit 

que el governador civil pot 
anuí.lar els acords munici 
país, demanem immediates 
eleccions al Govern Civil. 

Estatuís 
Suárez ho ha decidit: els 

Estatuts es negociaran per 
ordre alfabétic. 

Detencions 
Els mestres interins de-

tinguts a la concentració 
davant la delegado del 
MEC ja teñen cástig: tres 
hores de cara a la paret i 
cinc-centes ratlles "trataré 
con respeto a mis superio
res". 

Canvi de nom 
La Junta de Andalucía 

es dirá la Yunta de Anda-
lucia mentre la UCD h¡ tin-
gui majoria. 

cAmb lq pipa qfyqdrro 
Manuscrit 

Está conten! 
En Sentís está content. 

Suárez el va telefonar per 
dir-li que els estatuts ja es-
taven encarrilats. De mo-
ment, pero, el centrista cá
tala (de qualsevol cosa en 
diuen cátala) passá un es-
glai molt fort, car com que 
en Suárez no sap parlar i 
ell está mig sord d'enpá 
que ha d'aguantar tots els 
discursos d'en Tarradellas 
de peu al seu costat, va 
entendre que els estatuts 
estaven - "encarrilláis". 
Encara bo que hi havia en 
Cañellas per traduir-li. 

/ £ / 2 Y^/VtM^^cD f&C\ V Í A UAMfA, 

SLlXA.PO. 

No en saben 
Aproven la mecánica au

tonómica i posen un inútil 
de mecánic per fer-la anar. 

També ho está 
Alvaro Cunhal está en 

contra de la dependencia 
de Portugal respecte de 
l'OTAN. Curiosament, el 
partit comunista portugués 
també ho está. 

Naranjito 
La mascota del mundial 

de fútbol que s'ha de cele
brar a Espanya será un n¡-
not que es diu Naranjito. 
Esperem que el ministeri 
de Comerc ens digui si Na
ranjito és de les que s'ex-
porten de Valencia o de les 
que s'importen de Israel. 
Ho diem pels palestins... 

rconsERvncion 
SMIHDfUIPIlL 

]Hl |i SHÍICO 

T̂RATAMIENTO EFICAZ, 
GLICERMINA 
A C N O S A N 
S U F A R C I L 

1 En todas las far 
macias se encuen
tran estos p r e p a 
rados con gran 
éxito dermatoló
gico. 
Remitiendo 3 pts. 
en sellos envia
mos muestras y 
contra reembolso 
de 5 0 pts. un tra
tamiento. 

) Santiago de Compostcla | 

C u t i s m a r c h i t o 

Carta 
MARCELO* GONZÁLEZ MARTIN 
Cardanal Primado 

yALLADOt-ID 

A o l m o da Junio da l «fia da grac ia do 1979 

Carfaiaata haraanaa do l a Pipa do Roquot 

Estoy haota l a o o r o n i l l o (yo todavía no ho rsnunoisdo l a l i t u r g i a t r i d a r v 

t l n a } da qua l a oanalloooo prona» ma I n s u l t a , ta rg lvarao a l ta raa paatora l y 

dla tara lono a l a audlb laa oraclonaa. Naturolaonta yo loa t>ardono y daaao para 

a i l l o s l o aa jo r t qua aa larguan da una voz a l ra lno da loa c í a l o s . 

Paro hoy no qulare hablaroa da aao. En ads ojuatrociontoo veintiocho opfs-

t o l a a an tar lo raa ha apuntado ro l toradaa vacas o l tana . Hoy oularo da Jar blan 

oluro lao oomotaclonoa pooanlmaaa quo coal igan a l d ivorc io con o l aopara t la -

a o . Loa cata lanaa, como loo vaaooa y otros aaa pudoroooo, saUo oobola v i v i r on 

paoodo Mor ta l . Bolo quarola daaatar, dsaunlr , aoparor l a f a m i l i a y l a rag lán . 

Púas, no. Aquí no aa aspara n i Dios n i l a vlrgfln «ant íalaja, s i n panal so 

da l a Z f l a a l a , qua ya asta blan oja cachonda*. La sabidur ía popular, -toando as 

inspi rada por a l E a p l r t t u Santo, nunca oo oqulveeai " s i l a l l avaa matfa.a qua-

dar ta con l a t í a - . VaraiAn popular da l dicho p o l í t i c o i "Esapna una,haata an l a 

l u n a " , o, l o qua aa l o miaao, " a l no to guata t a jodoo, ooao Harooaa". 

Pardonaftfsts l i g a r a d a s l i i hacia a l procaz languaja da l vulgo, poro oa 

QUB hay algunoo quo a i no as a a í no antiandan nada, lacha . 

Roelbid a l apasionada bondioión, calabroa» con brazo f u o r t a , eara o l s o l , 

•ontaflaa navadas bondaras a l v ienta y f inas a l adaasln. 

Por la pasión do Criato, 

PO,- Mo os I s • • c r i b o sn cata lán porqua daaoonozoa a l d i a l a o t o . 

nafles ¡pifar 
c u - c u T ( 

v\-»s~o io/'ti/no'«j 

'L'EPILECH DEN PANTORRILLESI 

—Correligionarios. Fatigado por las luchas en que en bien d« la patria h« 
tomado parle, he decidido iahl retirarme de la política. 

El Conserje, miif¡ adormit— ¡Nooo.. nooo'... 
—Gracias, queridos correligionarios. Sacrificare mi Tlda por complaceros; 

ino me retiro ya I 

CO-CÜT! . 

-¿Vol fer el favor de donarme un j Punyalada? 
-IY aral jque's creu que vuy que m'agañn? 

CU-COT I 
U'- l i ' t 3o'/«x/rtOS 

ELS MALLORQU1NS AL ATENEU 
-Kiguris, i'AIomar lia parlat de Lulero, 

— ¿1>Ir .'Otero? ¡A qnin temps hem arrivjit que (ins al Ate-
neu ei parla de donotasl 
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GACETA DE MADRID 
Miércoles 23 dn mayo d« 1B79 

TWM'ARIQ 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO [>t HACirSDA 

Mi» iu i D»l Decreto lin/im, t i l d i abril, ao-
bra reiulación del Saapaoli» aduanero da mercancía» 
en toa retinto» da tai propina intereeadoe. 

Expertacioaee. Pian ara alian flécala». Real Dacre-
lo ii»i'iH7t. da 4 da ato 
• la «aportación por T< 

púi) lo* Franco». Dapóalto» da ProTlilonai da Com-
paiUaa aereea y Tienda» Librea da tmpuaatoa. Iinu 

MINISTERIO DI SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
- Resolución da la Dlrec Saturldad 

clan Gener 
clal por la 

Jurídico da la Seaurldad So-
•s la que aa dictan norroaa para le liquidación 
.udaeloo da ouotaa dal Réglmon Eapadal Agra-

i firm» a Zonaa, De

para la liquidación 
.....man Eapadal Aam-
»n función da | ornad M 

11. Autoridades y personal 

Nombramientos, situaciones e incidencias 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Na mar a mi en toe —Orden da i» de najo da l»7S por 
la que M noMbra ftl natal arto del Cuerpo General 
Admlnlalrallvo da la Admlnlitreclón Civil del Eetado 
a don Joae Portea bquarro. 

Y 
.. 1 Inatltuto Nacional para la C 

don da la Naturalaxa per la qua aa nombran fundo» 
naxloe publlme propio» dal Organlimo a loa opoaito-
ree aprobado* oorreepondlen— -

"TB na Guer 
dienta» a la convocatoria 

para cubrir vacante» de Guarda 

MINISTERIO DE TRANSPORTES V COMUNICACIONES 

Ceae».- -Orden de 27 de abril da 1»7» por la qua aa 
acuerda al caaa da don Rafael dal Poso i * l i Piedra 
en al cario de Subdirector leñara] dal Transporte 
Mam 
Nombramiento» -Orden da ti da abril da 117» por le 
qua *a nombra a don Jacú» Herniada» Rapoao para 
al carro da Subdirector f eneral de Tránilto Aireo 

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Adjudicado* da plaiai.- Raaoluclon da la DtWga-
clon General dal Liitltuto Nacional da Previilon an 
el conrureo libra convocado para la provtalón da va
caría» di plaiaa de Jefe» da Servicio da lea Inatitu-
clonei Santlarln» da la Sasurldad Social. 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 

Non.u rumian toe.—Orden da l* de mayo di 1(1» nor 
la qua aa nombra Vicesecretario «enera! Técnico da la 
S.- icaria General Técnica del Dopartamonlo a don 
Anfl«l Jorca Souto A tinao Técnico do Arlmlnli trac ion 
Civil dal filado (AoiPGMia). 
Ordrn da 1T da maro da 1971 por la qu» aa nombra 
SuMiraclor a-nneral de Eipuclalidedea v Eatudlo» de 
Do., i orado da la Dirección General da Ordenación 
Académica y Profaaorado a don Franclaco Javier Car 
cla-Conda Bru. Catedrático numerario da Unlvenl-
d.4 (AoaECiifTl. 

LEIF GARRET 
S'HA DEIXAT CAURE 

DEL CEL 
Que el món s'está tór-

nant boig és una cosa que 
no ¡gnorem. I no creiem 
meréixer el premi Nobel 
davant d'una afirmado tan 
agosarada, car, al cap ¡ a la 
f ¡ , cada día h¡ ha mes mos-
tres que proven que el 
món esté cada dia mes 
trastocat. 

L'altre dia, per exem-
ple, anárem a l'aeroport de 
Barcelona a rebre l'heroi 
del moment, el fantasma 
de les nits d'angoixa de les 
nostres nines, el jove ninot 
del moment. La noticia no 
havia trigat a escampar-se 
des dé les ones de la radio 
al cervell de les nenes de 
quinze anys, que deixaren 
per un dia els nens de les 
motos per poder veure el 
seu princep blau, el cele-
brat cantant (sic) Leif 
Garrett. 

Garrett, que voleu que 
us diguem, no ens va dir 
gran cosa. Perqué avui, ja 
ho sabem prou bé, els co-
merciants no venen pro
ductes, sino la imatge deis 
productes. De tota mane
ra, la rebuda ana mes o 
menys així; 

Abans de l'arribada de 
Leif, sis-centes mil nenes 
feien " to r i s " a l'escola i es 
dirigien neguitoses a l'aero

port del Prat amb barrets, 
samarretes, posters i d'al-
tres atuells amb la imatge 
del xicot. L'avio aterra i la 
guardia de korps del mar 
rec també. Un xisclet agut 
afogá tot seguit el bramu-
lar deis motors en el pre-
cís moment en que s'obria 
la porta de l'aparell. De la 
seva tripa en sortia I'escol
ta: vuit o deu homenassos 
de dos metres no ens dei-
xaven veure la figureta de 
vid re del "cantant mes ad-
mirat del moment. 

Les llágrimes brollaven 
a dojo, fins al punt que ens 
sentiem felicos i cofois 
d'haver aprés a nedar quan 
els herois de paper encara 
no existien. 

Sortirem del Prat i arri-
bárem al teatre gairebé 
sense voler-ho, car no po-
diem ni aspirar a sortir 
d'aquella riada de sis-cents 
mil gallets que demanaven 
a Leif que els fes un f i l l i a 
l'autoritat que fes un mo-
nument per a Leif. El mo-
nument li farem nosaltres 
mateixos, ho jurem, si pot 
satisfer les sis-centes mil 
veus escardades de les que 
to t just deixaven de jugar a 
nines que ja volien fer de 
mares. 

r^f. W> 
No cal dir que els redac-

tors que complirem aquest 
servei ens hem deixat el 
cabell llarg,. posat " lent i-
lles" verdes, pantalons de 
xarol negre, samarretes 
"parxís", ulleres fosques i 
comprat els llibres de la 

dieta del Dr. Atkins i ens 
hem posat a l'agüait. De 
mes verdes en maduren. 
Pero de moment no hi ha 
res a fer. Es veu de lluny 
que sóm de poblé. 

Oiiirnec Mas 

cÁMMESVE CUNTIR 

ESKAROLA VUITILA 
Quan vaig descobrir que Wojtila havia estat actor de -

jovenet, ho vaig entendre tot. Aquest home és mes que 
un Papa (i sino pregunteu-lhi a en Núñez), aquest home 
és un paüasso. En sap molt de fer comedia. Vinga fer 
petons a térra, vinga dir unes coses a lAmérica 1 .latina 
i unes altres desde Roma, vinga visitar p ais os, vinga 
viure de 1' aire del cel. I mai tan ben dit. 

Wojtila, de vegades sembla un nen content amb una 
piruleta, pero no cal embaladir-se. Tot és comedia. Un 
dia va llegir Machinan i va assabentar-se de la fi la Ga
laxia Guttemberg i va afanyar-se per tal d'assolir una 
bona posició en el Farenheit 451 . Wojtila ha compres 
que el mes important perqué els xais et segueixin no 
és ser pastor, sino semblar-ho. 

El mes important no 
és ser Sant, sino que tothom sho cregui. 

Wojtila ven molt bé la seva imatge. I no ho dic perqué 
es dediqui a fer anuncis d 'esquís i altres foteses terre-
nals. Ho dic perqué sap molt bé on rau l'essencia del 
poder que és la permanencia.. El Sant Pare, desde un 
Vaticá tant espiritual com la millor banca de Suissa, 
prepara meticulosament els seus viatges, o, mes exac-
tament, el que es veu deis seus viatges. 

Aquests dies fa de turista per Polonia. Es el primer 
Papa que trepitja un maleit país comunista, l'excusa: 
Sant Estanislau. Quan era cardenal Wojtila ni se n re-
cordava de la festeta, avui no pot prescindir-ne. El 
que, pero, de veritat importa és que ell és el primer 
Papa que trepitja un país marxista, governat per 
la horda roja i, a sobre, se ' 1 morreja. 

Wojtila, malgrat els petons, té cops amágate. 1 ja 
ha comencat a fer de les seves. Arreu on va hi fot 
cu lie rada.. A Polonia acaba de dir que " les diferen
cies entre les paraules capitalisme i comunisme les 
fan les de dalt". Ostia! i nosaltres sense enterar-nos!. 
En temps de Franco va haver-hi un dissortat de 
trista memoria que va fer esculpir en el BOE que 
"España és un régimen de socialismo integrador". 
Mira que en som de babaus!, arrivar-nos a creure 
aquella bajanada. Sortosament Wojtila ens ho ha 
aclarit. 

Suárez estará content. Amb les tesis de Joan 
Pau II ho té tot resolt. Quan Felipe o Carrillo 
el marquin massa només té que dir que sí, que 
Espanya és un Estat Socialista i el demés son 
punyetes (La Constitució ho aguanta tót com 
una casa de barrets). Quan,peí contrari, qui 
l 'apreti els cordons sigui en Fraga només cal que re-
bategi el nom peí de Democracia Orgánica i tot 
llest. Tot resolt de cop i volta, la lluita de classes, 
el terrorisme, la propietat privada i la mare que-
ens va parir. 

Segur que en Wojtila parlava per boca de 
l'Esperit Sant. 

Mossén Jacinta Espardenyer 



•136 ¿La hiha d'en o/loc J 

TROBALLES PREHISTORIQUES 
AL SEGLE XXXVII 

La ciencia está d'enho-
rabona. Un nou jaciment 
prehistóric acaba de ser 
descobert al sector B-C-14, 
2n. Aquesta sigla corres-
pon a la regió nord-est 
del desert abans conegut 
per Terra deis Conills. El 
jaciment es troba al lloc 
que les cróniques d'abans 
sitúen la fantástica ciutat 
de Barcelona. I els cientí-
fics asseguren que amb les 
actuáis troballes hom po
drá establir amb mes segu-
retat si va existir l'étnia 
"catalanesca", nadius ori
gináis del lloc. 

El que passa és que a la 
vista deis primers residus 
antics ara descoberts s'ha 
produi't una forta pol.lé-
mica sobre com era la civi-
lització a la qual perta-
nyien. Hi ha qui opina que 

parlar de civilització és un 
abús terminoldgic i que 
mes aviat hom hauria de 
referir-se a un estat de vida 
latent molt degradat i pri
man. Pero els científics 
son com canalla i també hi 
ha qui, per portar la 
contra, afirma que els na-
turals eren gent de bella 
anomenada i la millor cosa 
del món. Les posicions 
irreductibles d'ambdós 
grups de técnics en la ma
teria fa que un servidor no 

vulgui mullar-se el cul. Per 
la qual cosa passem a fer 
una rápida Mista de les 
brosses i deixalles deis an
tics "catalanescos", ara al 
Museo d'Andrómines de 
Llot, capital del Món (el 
lliure, és ciar). 

1 — Recipient frágil i 
translúcid. A la banda de 
davant hi ha incrustat un 
rétol amb carácters del se-
gle XX que diu: "Loca Co
la". Hom no sap la possi-
ble utilització del mateix. 
Pero l'análisi de la substan
cia que contenia ha donat 
un tan alt grau de toxicitat 
que se'l suposa material 
d'ús perillos. 

2 — Una de les troballes 
que ha portat mes discusió 
és la que, al cap i a la f i , 
s'ha batejat com "Autus 
Mamiferus Cuadrupedus". 
Sembla ja segur que es 
tracta de l'esquelet d'un 
animal propi de l'época. 
La seva carcassa denota 
que de inteligencia no en 
devia posseir massa ja que 
no s'ha descobert el lloc 
del cervell. El Professor 
Teius té l'agosarada teoría 
que el seu gros volum el 
devia fer poc ágil i de curts 
desplacaments. Sembla 
que ens trobem davant una 
bestia sedentaria i poc sim
pática. De tota manera no 

hi ha cap dubte que era 
un mamífer, ja que ha es
tat possible d'identificar 
els restes deis órgans se-
xuals d'aquest espécimen 
aei genere masculí: una me
na de tub que li sortia per 
la part del darrera. Posseia 
quatre peus rodons molt 
estranys. 

3.— La utilitat d'aquest 
objecte resta no explicada. 
Devia de ser només deco-
ratiu. El fet que només se 
n'hagi trobat un demostra 
el seu estat de regressió i 
decadencia. Ningú devia de 
fer-ne cas. 

4.— Mes estorament ha 
produi't aquesta mena de 
cosa que vostés mateixos 
contemplen. Realment sor-
prenent i estrany. Els seus 
posseidors no devien ser 
massa primmirats i una mi
ca badocs. Vaja, que es 
deixaven aixecar la camisa 
molt fácilment. A l'angle 
inferior dret hi ha unes lie-
tres que venen a dir, mes o 
menys, MIRO. Nosaltres, 
pero, ens ho mirem i no 
ens ho creiem. 

5.— Aixó sí que se sap 
qué és: un model avancat 
de u Iteres. 

6 . - Fóssil poc agrai't i 
pudent. No estem per hós-
ties i mes hi guanyariem 
si el tancávem al rebost. 

Pero sense els pernils, que 
se'ls fot. 

7'.— Aqüestes ruñes re-
cordeh les antigualles ro
manes. Pero en aquesta 
mena de circs encara no se 
sap ben bé quins eren els 
sacrificis que s'hi celebra-
veri. Els caps, pero, devien 
rodar-hi sois. Ja que s'han 
trobat molts restes rodons 
ais sotans. 

8.— Aquest que ara 
veieu és el crani mes singu
lar que s'ha pogut rescatar 
de l'oblit deis segles. Es 
molt curiosa la seva forma 
allargada tipus albergínia 
verda. De tota manera no 
hauria passat a la historia 
si no fos per les pigues 
nombroses que porta al 
seu cim. Exemplar obsolet 
i especialment prehistóric. 
Quan va arribar al museo 
va teñir un gran éxit.: Ja és 
aquí, deien els turistes de 
la Galaxia Gútemberg, els 
molt animalots. Ara ja s'ha 
cansat tothom déla seva 
presencia i, a fé, que co-
menca a fer nosa. 

9.— Aixó no és un ho-
me. Tot intent de compa-
rar-lo fisiológicament amb 
els especimens mes retras-
sats de l'antiga especie ha 
fracassat estrepitosament. 
De tota manera l'aparenca 
superficial els hi feia ama

gar molt bé la seva imbeci-
litat, curtesa, mongolisme, 
cretinisme, etc. En fi uns 
llanuts de la pitxor mena. 
L'exemplar conservat pre
senta un encarcarament de 
brap que fa fredat, s'ho 
devia passar molt mala-
ment. 

10.— Columna amb dit 
no identificada. Aquests 
"catalanescos'' eren uns 
frívols. 

1 1 . - D'aixó en deien 
"llibre", no se sap la seva 
utilitat. 

~HS££%c 
12.— Cadáver extraordi-

náriament conservat d'abo-
rigen. Per certs indicis que 
no son del cas s'ha pogut 
deduir que es tracta d'una 
femella "catalanesca". Ha-
bituats al nostre dessexuat 
segle XXXVI I no entenem 
de cap de les maneres com 
podien arribar, aquests an
tics, a juntar-se concupis-
centment uns amb els al-
tres. Davant d'aquest fóssil 
podem pensar-hi i qui ho 
adivini ja ho sabrá. 

Oliver III, l'estret. 
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