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NÁDALA 
Aquell dia a Betlem el gremi de l'electrícitat feia 

vaga, per la qual cosa les restriccions varen contribuir 
decisivament a que l'acte no fos massa llui't. Pero tot 
i així s'hi arreplegaren un grup suficient de persones 
i eren les que calia per a no considerar-no un iracas. 
Que al capdavall només es neix una vegada i aquests 
afers no es premediten. En definitiva, dones, el succés 
no s'hauria de repetir i com qui no vol la cosa queda-
ven inauguráis tots els seg/es. 

Després les llegendes hi han posat de la seva part 
tota la fantasía del món embolicant-hi en el tráfec a 
un bou i a un pollí. Acudit rea/ment curios perqué a 
fé que n'haurien fet de nosa semblants animáis al 
seté pis del bloc vint-i-set d'aquell barri desvalgut deis 
afores. La cosa havia pres una certa anomenada i per 
a celebrar-ho els vei'ns varen teñir el bon gust de tan
car els seus aparells de televisió i donar a l'esdeveni-
ment el relleu i el silenci que mereixia. 

I vet ací al protagonista, un nen rosset i plorami-
ques, que feia l'alegria deis seus pares que., embadalits, 
encara no sabien que la llevadora no es comformaria 
amb les grades. Pero tots els problemes els resolta 
aquella ¡oía encomanadissa del dia i de la nit. 

Fins ais reís no els molesta gens /'acudit de /'ascen
sor automátic d'espatl/ar-se, i varen fer el camí al 
seté cel amb una prestesa notable. Els monarques 
oferiren al nadó un compte corrent de la Banca Cata
lana i una mica de quincallería per a fer gruix. Pero 
l'ambíent portava la por ais ánims i surava l'angúnía. 
Noticies certes par/aven del carnatge de nadons 
ordenat peí dictador local. 

Els Herodes de torn, professionals de la injusticia, 
no sabrán mai que la llibertat niua en els racons mes 
insospitats. I que a Betlem aquel/ any no naixia cap 
religió sino un home digne. I aixó no li varen perdo
nar. 

UNA VAGA QUE NO H0 ES 
Fará vaga la televisió? 

Aquest és l'interrogant que 
glateix al fons de trenta-
cinc milions de persones 
acostumades a la seva ració 
diaria de sopa televisiva. I 
si fan vaga, qué farem?. 
Perqué, senyors, qué pot 
fer el pobre desgraciat 
addicte sense aquest con
solador doméstic de fácil 
aplicació i sense contrain-
dicacions?. Nosaltres que 
no som tele-pacients no sa-
briem aconsellar tan nom
bres personal. Pero amb 
una mica d'imaginació s'a-
donarien que no han de 

morir necessáriament de 
fástic tele-programat amb 
petites dosis. Per cert, no 
fa trenta anys que en fan 
de vaga?. Perqué nosaltres 
abans acostumávem a es
coltar els noticiaris i mai 
no sentíem cap noticia de 
les que passaven quotidia-
nament. De les vagues deis 
altres no en sabien mai 
res, per aixó ara nosaltres 
no farem cas de la seva. I 
passarem una nit de barrila 
a les espatlles de la panta
lla ja sempre negra i per 
molts anys. 

Bugs Bunnie 
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L'ESTATUT A MADRIS 

EN PAO DESCANSI 
Li varen posar la roba del diumenge, el varen enclenxinar bé, li donaren 

els diners justos per al tren —viatge d'anada i tornada— i el varen asseure al J? ?W 
vagó. A Madrís hi falta gent. Préviament li havien preparat un entrepá de y £ Í » \ V s 
fuet de Vic: el viatge era llarg i el servei de restaurant del tren és car. Porta- ^"n|S»-? 
va ben apresa la Hipó, pero era conscient que l'aprovat mes li vindria donat **i^» \W 
segons l'humor que despenguessin aquells senyors de Madrís que no pas peí '%>•* 
que ell pogués saber i contestar. 

L'Estatut va marxar 
capficat cap la Villa del 
Oso. A l'estació de Franca 
varen anar a acomiadar-lo 
el seu grapat de pares i el 
pigat de la Genei'tat. Esta-
ven cofois i li prometeren 
que, quan dintre d'uns 
dies, anessin a Madrís, li 
donarien un cop de má. 
("Mes els valdría que don-
guessin un cop de peu ais 
catedrátics", va pensar em-
pipat l'Estatut). 

Mentre els pares con-
templaven la lenta sortida 
del tren, un d'ells digué: 
"Encara arribará tard a l'e-
xámen; aquests de la Ren-
fe quan mes pressa tens 
mes triguen en arribar". 
Un altre encara hi afegí: 
"El Villa d'en Martin és ca-
pac d'ordenar un canvi de 
ruta i fer donar la volta el 
tren tot passant per Milá, 
Roma, Venécia, Berlín i 
París. I el fotut del cas és 
que el vailef només porta 
un entrepá i els diners jus
tos per a tornar...". En Ca-
ñellas i en Sentís reien per 
sota del ñas, fins que en 
Pujol i el Guti se n'adona-
ren i els clavaren un maste-
got. En Laura s'entretenia 
discutint el sexe deis án-
gels amb en Reventós. Tar-
radellas s'entestava en vo-
ler signar autógrafs, pero 
tothom passava de llarg... 

L'Estatut va arribar a 
Madrís mort de fástic, la 
qual cosa se li agreujá tot 
just trepitjar l'estació de 
Chamartín. Allá l'esperava 
l'Ortínez que, com sabeu, 
té per aquells indrets la 
seva residencia. "No et 
preocupis noi, que els aires 
de la capital acostumen a 
sentar molt bé ais qui ve-
niu de províncies", li digué 
mentre el posava dins del 
cotxe i enfilaven el Paseo 
de la Castellana amunt, 
camí de la Carrera de San 
Gerónimo, on hi ha la casa 
de barrets principal del 
regne. 

Sorprés en la seva inno
cencia el violaren per da-
vant i per darrera, se'l pas-
saren d'un a l'altre i, final-
ment, després d'estirar-lo 
per 50 comissions a porta 
tancada, li anunciaren la 
gran bacanal. 

1933 

Davant tres-cents cate
drátics, l'Estatut es veié 
interrogat, acusat i malpa-
rat. Alió semblava gairebé 
un cau de la BPS. Cada bu-
fetada li feia caure una 
dent, cada mastegot I i 
trencava un dit. Tallat, re-

tallat, massegat i violat 
l'exámen queda llest per a 
Sentencia. 

El veredicte?. Ah!, pero 
no el sabeu?.* 

Xato de la Xexa 
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S 'HAMORTGOLDAMEIR 

Després d'assabentar-nos que feia dotze anys que Golda 
Meir tenia leucemia hem compres d'on li venia aquella mala 
sang que emprava amb els palestins. 

CAL ANAR DE PRESSA 

No fa gaire, una joveneta de dotze anys va escriure a l'Elena 
Francisc per felicitar-la per la "gracia i realisme que traspuava 
el seu programa". Aixó vol dir que si els intel.ligents lectors 
d'aquest pamflet superficial volen de debo fer la revolució 
pipera hauran d'anar de pressa. Com poden veure, de la gene-
ració que vé, val mes no refiar-se'n. 

CONSTITUCIO 

No voliem dir-vos-ho abans, pero la Constitució que s'ha 
aprovat és atea. 

ABRIL MARTORELL 

La Reforma Fiscal tara aigües per I'Abril, tal com diu la dita 
popular ("En Abril, aguas mil). 

NICARAGUA 

Nicaragua no está que bul!: I'oposició ha congelat el Refe
réndum. 

SO LIS 

Quan Solís va plegar va dir que només tenia cinquanta mil 
pessetes al compte corrent. El que no va dir és quantes en tenia 
al no tan corrent compte de Ginebra. 

QUl'pROMOU LA VAGA D'ARBITRES? 

Bis cinemes que projectcn pel.li'cules "S" faran l'agost quan 
els arbitres facin vaga. 

QU^ESCOMBRARÁ L'ESCALETA? 

Malgrat que, amb la Constitució, Espanya s'ha incorporat 
per miléssima vegada a Europa, al Mercat Comú ens han cance-
lat mes llicéncies de pesca. 

VALORS INALIENABLES 

HI Papa Joan Pau II ha manifestat que l'Església defensará 
els valors inalienables de la persona, que son fe, esperanca i 
üiritat. 

CATALUNYA ANY 2.000 

<m»& -s^-^c^iL 

El caos era fenomenal. 
Els carrers de Barcelona es-
taven absolutament para-
litzats i pels voltants de la 
Placa de Catalunya una 
gentada, com poques vega-
des recordaven els mes 
vells, s'anava apinyant. Els 
esforcos per a ordenar el 
tráfec restaven ineficacos ¡ 
al capdavall tothom se la 
campava i va ser un autén-
t ic galimaties de cotxes 
damunt les voravies fent la 
punyeta ais vianants. En 
pocs moments l'atur fou 
general i ja no es podia 
passar per enlloc. La gent 
baixava deis autobusos i 
assabentats del fenómen es 
dirigien també cap al cen
tre. Arribáis al lloc del 
succés tot eren preguntes 
per a precisar el contingut 
exacte de l'esdeveniment. 

Pero, és ciar, els centenars 
de milers de persones que 
s'havien reunit eren massa 
gent per a poder teñir tots 
un coneixement exacte 
d'alló, i les versions es mul-
tiplicaven. I amb les ver
sions naixia el mite. Es 
parlava de la fi del món i 
d'un cert anunci de la 
catástrofe final. Predica-
dors agosarats benei'en ais 
temorenes, i aficionats a 
les litúrgies hermétiques 
xisclaven el seu histerisme. 
La cosa va arribar a uns 
extrems en els quals es va 
fer necessária la interven-
ció de la forca armada que 
va normalitzar la situació 
al cap de tres setmanes de 
duríssima feina. Un eos 
d'especialistes va procedir 
a la detenció del causant 
de l'enrenou. Perqué cal 

aclarir que la gentada s'ha-
via agombolat al costat 
d'un home escarransit i 
mes aviat magre, de mirada 
atónita i cabell llustrat. Eli 
era el culpable, perqué tot 
caminant de bon matí, 
acostant-se a un senyor I i 
havia demanat foc d'aques-

ta manera: "L i plauria de 
donarme foc?". L'ínterro-
gat queda estupefacte i 
després d'exclamar ¿Cómo 
dice? es va posar a cridar. 
Acabava de descubrir l'úl-
t im home del planeta que 
parlava cátala. No cal acla
rir que fou jutjat sumária-
ment i executat a base de 
tirar-li al damunt dues to-
nes del "Diccionario de la 
Lengua Española". 

Beatus lile 

CLARI CÁTALA 
LA FEINA DEL PRESIDENT 
En Tarradellas no tenia 

carnet d'identitat i, com 
tot ciutadá conscient, ana 
a fer-se'n un. El dilema 
que se li obria en haver de 
respondre el capítol "pro-
fessió" era angoixant, pero 
en "Tarra" el supera amb 
una gracia admirable. Sen-
zillament hi posa "Presi-
dent". La cosa, que sembla 
petita, la veurem mes gros-

sa si tenim en compte que 
al carnet del Rei hi diu 
"Funcionario". La cosa 
deu ésser qüestió d'escala-
fons. El que no volem ni 
pensar és la cara de l'Ho-
norable quan hi hagi Parla-
ment i Generalitat, vagi a 
renovellar-se la tarja i vegi 
com I i escriuen "Profes-
sión: Jubilado". Será molt 
trist...! 

Entre l'electoralisme 
d'uns i la por deis altres, el 
cátala quedará reduít a la 
categoría de dialecte. Es a 
dir, una parla no oficial 
—a molt estirar co-oficial— 
que s'ensenyará obligató-
riament igual que el fran
cés, el Nati o les ciéncies 
naturals, i a la qual se li 
reconeix l'impertinent dret 
a l'existéncia. 

Nosaltres, pero, sempre 

hem cregut que una nació 
—som o no som?— té dret 
a teñir la seva llengua com 
a llengua oficial i, en tot 
cas, reconéixer la co-oficia-
litat d'altres llengües en 
atenció a possibles realitats 
políglotes. I creiem que 
aixó no és demanar massa, 
ni passar-se, ni ser burge-
sos, ni lerrouxistes, ni 
gossos de claveguera, ni 
tan sois ser honorables 

amb accent francés. Es una 
realitat i prou. 

Qué diu?, que no ens 
aclarim?, que está confós 
el que acabem de dir?. 
Dones ho tornarem a repe
tir. No és el mateix "tubér
culo" que "ver tu culo". 
Es a dir, que no és el ma
teix un brou espés que un 
consomé aigualit. 

Encara no?. Dones va la 
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* • * * 
El Xa venia el 

petroli a bon preu 
ais seus amics ameri-
cans. Amb els sovié-
tics no ho era tant 
d'amic, pero també 
els hi feia un tráete 
preferent. Visió de 
fu tur. 

Ara que el poblé 
ha sortit al carrer 
tothom va amb peus 
de plom. La política 
de drets humans, si 
és que alguna vegada 
ho ha estat, s'ha 
quedat aparcada da-
vant el poste de bet-
zina. La moral revo
lucionaria i l'inter-
nacionalisme prole-
tari s'han despitat 
amb el dolc perfum 
de l'or negre. El Xa 
té la vida assegura-
da. Cap país té ga
nes de pagar el pe
troli mes car. Qual-
sevol govern que 
substituís el Xa, per 
poc patriota que fos 
pujaría el preu del 
precios combustible, 
i aixó no interessa 
ningú. Excepte el 
poblé iraní és ciar. 

Algú diu amb 
dogmática innocen
cia que la revolució 
és imminent i que 
per aixó el Xa ¡a 
s'ha emportat els 
bitllets cap els Es
táis Units. Els bit
llets els hi tenia des
de el primer dia ais 
USA. En quant a la 
revolució, cal recor
dar que no entra 
dins els Plans de cap 
super-poténcia i que 
per tant, al que mes 
es pot aspirar, és a 
una reforma. No 
heu llegit que ara 
volen posar un Xa 
Constitucional?!. 
Dones igual. 

Serafí Bandarra 

tercera i última. No és el 
mateix la mare que us va 
parir, que "la madre que 
os parió". Que ja ho va dir 
el profeta: Gratat't si tens 
picor!. 

CARTA PSUCOSA 
Donades les limitacions d'espai que patim tenim 

per norma no publicar res exterior a la Redacció. 
Possiblement a partir del proper any inaugurem una 
secció on, dins uns límits d'espai, publicaren les 
col.laboracions deis nostres intel.ligents lectors. Avui, 
pero, volem fer una excepció. Hem rebut una carta 
d'un destacat membre de la direcció del PSUC que. 

peí seu contingut, hem cregut important publicar. 
Amb aixó no pretenem fer la guitza a ningú, ni fer 
anti-res. Nosaltres sempre hem dit que som d'es-
querres i catalanistes. A la nostra redacció hi ha psu-
quers, independentistes i gent que no és de cap partit. 
Tots creiem pero, amb la Ilibertat d'expressió i per 
aquest motiu publiquem aquest texte: 

Benvolguts companys de "La Pipa d'En Roe": 
No sé si aquest article 11 ¡gara amb el to de la vostra 

publicado. Pero, per diferents motius que no venen al 
cas, he cregut que si s'havia de publicar en algún lloc, 
aquest era a "La Pipa". Intentaré, dones, que no des-
mereixi. 

Fa uns dies, la premsa reproduia unes declaracions 
de l'Antoni Gutiérrez Diaz pronunciades a la fí de la 
II Conferencia del PSUC. Aqüestes declaracions afir-
maven que al sí del Partit no hi havia tendéncies i que 
havia triomfat la política d'integració propugnada per 
la direcció. Dones bé, aixó no és veritat. 

No vull dir que l'Antoni siguí un mentider, pero si 
que es va veure obligat a dir-ho. La política d'integra
ció s'ha convertit en molts llocs en una Restaurado, 
com molt bé vosaltres indicáveu en el número passat. 
Les posicions obreristes, históriques, estalinistes o, 
mes exactament, de fixació a certes formes de treball 
sobrepassades, han ocupat posicions de forca. Es ciar, 
dones, que el monopo/i de l'apare/l del Partit durant 
molts anys permet, malgrat possibles desplacaments 

del tot insuficients, seguir mantenint els resorts de 
la situació. 

Sino, fixeu-vos bé en qui presidia la taula. No cal 
repetir noms, la premsa els ha publicat. Podriem dir 
dones que en aquest moment la direcció del PSUC, el 
seu comité executiu, está siguent víctima d'un setge 
per part d'aqüestes posicions gairebé nostálgiques. La 
direcció va per un lloc i una part del partit va per 
a/tre. La política de conjuminació de les diferents 
posicions és molt comprensible, pero no ha donat 
cap resultat ja que, en el fons, és una posició defen-
sista. 

S'han intentat introduir profundes reformes poli-
tiques i ideológiques en el programa del PSUC, en el 
seu quart Congrés, i en el programa del PCE, en el 
seu nové Congrés. Pero les reformes organitzatives 
tant en la teoría com en la práctica, s'han modificat 
només /'imprescindible per a no perturbar els "poders 
fáctics" existents, I ara ho estem pagant. Fins quan?. 
Es difícil de predir, pero, al menys, cal saber de quin 
mal morirem. Pa/mir. 

LADRETAS'ORGANITZA... 
Senillosa i López Rodó 

no poden bara I lar-se per 
veure qui manará mes a la 
Dreta Lliberal Catalana. 
Tota discussió sobre a-
quest assumpte fose i tene-
brós será innecessária, car 
ambdós pretendents han 
signat un pacte previ, que 
els oferim com a primicia 
informativa en les seves lí-
nies mestres. Que son 
aqüestes: la necessitat tan-

el lider de Nova Dreta si
guí un cabdíll de pols ferm 
i autorítat inqüestíonable 
els ha fet fixar-se en Ma-
zinger-Z. A "La Pipa d'en 
Roe", discutida la situació, 
ningú no dubta que el 
monstre de "japanium" 
vindrá a ajudar els seus 
col.legues i, com ells, a fo-
tre la cullerada a casa nos
tra. Vetllarem que no siguí 
també a costa nostra. 

tes vegades confessada que 

...I L'ESQUERRATAMBÉ 
L'intel.lectual Antoní 

Gisbert ¡ Sobírá ha propo-
sat ais obrers de "Híspano-
Ol ivett i " Pedro Jiménez 
García i Manolo Carrasco 
Troncho (alies "Nolo") de 
fer un partit de masses, 
anti-revísionista, anti-impe-
ríalista, revolucionan, antí-
capitalista, marxista-leni-
nista i maoísta-trotsko-cas-
trista que es dirá MCUC 
(Masses catalanes unides 

peí comunísme). Diuen 

que teñen vocació de gran 
partit i que el seu destí 
final encara no l'han tro-
bat. No hi ha dubte que 
el poblé cátala necessítava 
ja una auténtica opció per 
a redrecar-se de les cen
dres^ Ells ho faran per no
saltres!. Felícitats i enda-
vant!. 
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mot¿ tncreuqts 

HORITZONTALS 

1) Porta barretina. 
2) Se n'anirá a Madrís per uns dies. 
3) (a l'inrevés). No tornará sencer. 

VERTICALS 

1) F i l ldeSau 
2) No ha dormit amb en Laurea. 
3) (a l'inrevés). Acabará amb la Genei'tat, tindrem 

Generalitat. 

SUBSCRIPCIONS A TORT I A DRET !! 
Davant l'allau de cartes tot demanant una subscripció a la nostra i 

vostra publicacfó, el Consell de Redacció -reuni t en sessió extraordina 
ría i sense cap necessitat de secretan- ha acordat obrir l'aixeta. 

Malgrat no ser aquesta la idea inicial deis que fem LA PIPA D'EN 
ROC, i fent palesa. una vegada mós, la generositat que ens guia, hem 
decidit claudicar. Aixt que ja ho sabeu. Qui vulgui subscriu-re's que 
retalh la butlleta i la remetí dins d'un sobre a Edicions La Pipa d'en 
Roe, carrer República Dominicana, 51 1er, la . Matará. 

Podem prometre i prometem que rebreu puntualment, i cada set 
mana, l'exemplar. 

SUBSCRIPTOR 

Nom i cognoms Tel.: 

Domici Pob/ació 

Em whscric a la col.tecció de tascicles satirios "La Pipa d'en Roe", 

per un any. a comprar des de la data d'avui. 

El pagament de 1.000 pies, el taré efectiu 

Qper correu certificat a nom de Josep NI. Fábregas, c/. 
República Dominicana, 51, )er,ta. MATARO 

Qper domiciliado bancária 

Sr. Director del Banc/Caixa 

Agencia Carrer . 

Poblado 

Distingit senyor. 

Us ac'airé volgueu fer efectiu amb carree al meu compte corrent/ 
d'estalvi núm. el rebut que, per valor de 1.000 
ptes. us presentará Edicions "LA PIPA D'EN ROC". 

Molt atentament 
(signatura) 

Data . 

EDICIONS " L A PIPA 
D'EN ROC" 

19, bloc 12, n. 6- Barcelona 

CJ.» l o co / Distribueix: Distribuidora 
N R Reg. Emp. Ed.t. 1963/ P a i s o s Catalans, S.A.-LIÚria 

42-Barcelona,9 

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: Gráfiques Ibé 
ria, S.A.-carrer Constitució, 

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

Tots els dibuixos i articles 
signats no expressen ni 
l'opinió de llurs autors. 
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S'han obert, fa uns dies, 
19 centres d'Orientació fa
miliar a tot l'Estat Espan-
yol. Aquests centres fun
cionaran de la manera 
següent: a la porta hi hau-
rá una maquineta, com les 
del tabac o el xiclet, on 
vosté podrá comprar la 
pindoreta o el seu condó 
de cada dia. Després, si 
vol, podrá entrar a dins i 
una infermera molt amable 

l¡ explicará el que ha de 
fer. 

Es a dir, li explicaran 
que la gometa que acaba 
de comprar, amb els diners 
de la seva butxaca, no és ni 
per bufar ni per emboticar
se el dit. També li explica 
ran que la píndora no cal 
aguantar-la entre els ge-
nolls cada vegada que vul
gui fer l'amor. Ara bé, 
tampoc no li regalaran l'úl-

tima edició del "Positions" 
o el "J'ai t 'aime", del Sr. 
Michael Meignant. Sembla 
ser, dones, que tot es re-
reduirá a una pura i simple 
menjada de coco sobre els 
valors eterns de la famil ia, 
les virtuds de la familia 
nombrosa, o la necessitat 
de desenvolupar el potent 
sementalisme de la raca. I 
és que, la dependencia 
amb la Seguretat Social en 
alguna cosa s'havia de no
tar. 

Acceptarem, dones re-
signadament, aquesta nova 
planificado, igual com 
hem acceptat que ens pía 
nifiquessim la Reforma, la 
Constitució, l'Estatut i el 
que penja. Ara només ens 
resta ja que ens planifiquin 
els orgasmes i la concur
rencia al WC. 

L'INVENT 
Un "spray" de butxaca 

que permet deixar liró a 
qualsevol agressor es posa
rá a la venda al nostre país. 
L'efectivitat del producte 
és pressuposada, car és ha-
bitualment emprat per 
l'Exércit americá en les se-
ves malifetes. Segons un 
diari de Madrís, una reco-
neguda entitat bancária ha 
ofert 250 mil milions de 
pessetes per I'exclusiva de 
venda. "La Pipa d'en Roe" 
després de parlar amb 
l'Honorable que la financia 
ha decidit d'augmentar l'o-
ferta en una pesseta. Re-
cordarem a aquest poca-
solta de "banquet" que 
nosaltres no estem acostu-
mats a perdre: si.ens guan-
yen la subhasta, comercia-
litzarem els "sprays" de 
napalm que tenim ais nos-
tres magatzems. No hi hau-
rá bañe que ens aturi... 

NO LI FUNCIONA L'ESCOPETA? 
NO LI ENTRA LA MARXA? 
NO POT INSEMINAR COM CAL? 

DEIXIDESERSENYALATÜ 
SIGUÍ UN HOME DE DEBO!! 
FACÍ FELIC ALA FAMELLAÜ 

««."•— ' *"'j¿!Ey¡¿*j¡f~ 

VISITI LA CLÍNICA 
DEL DOCTOR J. TREMPADELLAS 

Testicles de tota mida i tots colors 
Truel material que mes li agradi 
(plom, plástic, platí, porcellana, etc.) 

ELS TRASPLANTEM A BON PREU !!! 
(De Testicles de Jehová no en tenim) 

(Carrer Gótic, 69 Ciutat-1) 

HO 1)5 P E W EL PROXIM NUMERO * 
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