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l.er de maig; mes de Maria 

S'HAN FLORITELS 
CONVENÍS 
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Ens pensávem que alió de que l'Estat ja no és con 
fessional portaría cua. Pero, ara per ara, i com sempre, 
la cua la portarem nosaltres. "Espanya ha deixat 
d'ésser católica", s'escridassá un dia don Manuel Aza-
ña, exultant de goig i alegría. I se n'aná corrent a resar 
una novena al Jesús del Bon Repós per a celebrar-ho. 
Es ciar que tota aquesta monserga de que la religió 
per a ser no s'ha de Huir com una corbata ha portat a 
situacions curioses: per exemple, la del batlle comu
nista de Córdoba, que ha anat a presidir les proces-
sons de Setmana Santa amb la mateixa dignitat que 
hagués emprat si s'hagués trobat en la conjuntura his
tórica de presidir la captura del Palau d'Hivern. 

Tot aíxó no ho diem per ticular, dones comenca peí 
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res, no us penséssiu. I és 
que, germans feligresos i 
amics d'aquesta ¡rreverent 
publicació, entrem al mes 
de les flors, al mes de maig 
al mes "marianu". Aquest 
mes d'avui és un tant par-

prímer de maig. Fixeu-vos 
com juga la historia amb 
nosaltres: comencem a fes
tejar la verge el mateix 
dia que celebrem el "san 
José artesano". Una cir-
cumstáncia com aquesta 

no podría ser oblidada de 
cap manera pels cofois ma-
naires deis sindicáis. I és 
que, a mesura de defensar-
ne la virginitat i tapar-se 
les vergonyes per davant, 
el senyor Abril Martorell 
els ha donat per darrera la 
punyalada de la traició. Ja 
ho sabia prou be el sinistre 
d'Economia que alió del 
13 per 100 colaría. Encara 
que fos a cops de laude o, 
poca conya, de cárreges 
de la Policía Nacional. Ara 
hem fet el primer de maig, 
i a les manífestacions hem 
pogut veure els senyors 
Camacho, Redondo, Fuer
tes, López Bulla i tota la 

seva gresca en ordenada 

processó, amb sengles co-
polls de rosa i resant el ro
san de I'aurora a la seva 
patrona, la verge deis des-
valguts. 

Els sindicáis están ara 
en la darrera hora de la se
va fallida: fins ara han de-
fensat el nivell de vida, el 
poder adquisitiu del sou, la 
millora de les condicíons 
de treball. D'ara estant, i 
mentre durín els sis mesos 
que teñen de passar abans 
no es parli de nous conve
nís, toca ais sindicáis alió 
de plorar com una dona el 
que no han defensat com 
un home. Pura retórica, 
aixó sí, si tenim en compts 
que no s'ha perdut Grana
da, sino uns convenís i 

unes posicíons que havien 
estat costoses de guanyar. 
La única realitat és, ara 
per ara, el panxot de ríure 
que s'está fent el senyor 
Abril Martorell i els seus 
pirates a costa deis "po-
brets" que sortiren ahir al 
carrer per fer sentir els 
seus planys. "Que resin, 
que resín", va dient men
tre llegeíx, rellegeix ¡ torna 
a llegir el seu famós decret 
del 13 per 100, obra cab
dal díns la jurisprudencia 
espanyola, i que el seu au
tor té posat en un marc al 
seu despatx per ensenyar-
lo a en Ferrer Salat cada 
cop que va a prendre café. 

Els sindicats han hagut 
d'adrecar-se al ce I perqué a 

la térra encara se'ls neguen 
possibilítats de diáleg, 
camps d'accíó, dret a la re
presentado. Se'ls margina 
del poder, perqué el poder 
és, encara, únic, gran i lMu
re. Ademes d'altres tonte-
ries. Hem víscut un primer 
de maig que ha tingut mes 
de mes de Maria que de 
jornada de lluita deis tre-
balladots. 

Al peu de la creu, l'A-
bril Martorell, disfressat 
de Joan Evangelista recita 
les lletanies deis impotents 
¡ els altres demanen un cel 
que cada dia fa de pitjor 
demanar. Entre d'altres 
foteses. Derqué l'Abríl no 
s'acaba peí maig, encara 
que s'hagués de disfressar 
de Verge deis Desvalguts. 
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Alcaldes 

Els alcaldes només en 
tendrán de desordre pú-
blic. L'ordre se'l queden 
ells. Després que no es 
queixin. 

Aclariment 
En Tarradellas no ha 

tingut cap accident. Les pi-
gues son de naixement. 

Pobres xicots 
L'altre dia estavem par-

lant amb un mussol que 
ens va dir que no era veri-
tat que els ninots de l'UCD 
sempre haguéssin estat fei-
xistes. Nosaltres, tocats al 
mes fons de la nostra orto
doxia sectaria (segons ens 
deia una carta rebudad'un 
lector de l'ORT), van revi
sar les nostres notes i 
apunts de la dictadura. I, 
efectivament, vam trobar 
els senyals d'un militant de 
l'UCD represaliat peí fran-
quisme. Concretament, es-
tava exiliat a Saint-Martin-
le Beau. Malgrat aixó, cal 
dir que encara no ens hem 
apuntat a l'UCD. Pero ja 
ho farem, encara que no
més siguí per trobar la pa-
radeta muntada quan tor-
nem de Saint Martin. 

Dirigents 
( 

Breznev semblava molt 
cansat quan va anar a rebre 
Giscard a l'aeroport de 
Moscú. Malgrat aixó, hem 
rebut una notificado deis 
sindicats clandestins de la 
patria del socialisme on 
ens diuen que no s'ha vist 
Breznev col.laborant en els 
gloriosos plans quinque
na l ni obtenint els premis 
a la oroductivitat de que 
parlava Carrillo l'any 45. 

Poposifs 

Tamames 

Tamames estará content 
ja té un militar al Ministeri 
de l'lnterior. 

Senyera model 

El conseller de governa-
ció de la Genei'tat de Catu-
ña, en Manuel Ortínez, ha 
regalat a la Presó Model 
una senyera. D'altra ban
da, el conegut franquista 
arrepentit, en Federico 
Gallo, ha regalat el pal. Cal 
dir, pero, que el senyor 
Gallo ha manifestat a un 
redactor de "La Pipa d'en 
Roe" que el seu pal no té 
perqué aguantar sempre el 
pendo de l'Ortínez. 
Aguantará qualsevol pendo 
sempre que les circumstán-
cies ho requereixin. 

Aténció 
Ho hem sentit al "me

tro": Eeee li eee da li ler 
o l " . No ho várem enten-
dre. 

Diputacions 
Malgrat siguin major-

ment de dretes, les diputa
cions no teñen res a veure 
amb "les putes en acció" 
Si de cas amb potes. 

Voten massa 
A Rodésia també han 

fet eleccions. Pero en 
aquel I país de I'África 
blanca no ni ha hagut abs-
te/icions. La gent ho ha 
compres tan bé aixó de la 
democracia que han anat a 
votar dues vegades. Hi ha 
hagut mes vots que no pas 
electors. Com veieu, en 
Suárez encara esté a les be-
ceroles de l'art de votar. 

"El dia que te vi' 

Ha dit Tarradellas: "puc 
afirmar que mentre jo sigui 
President de la Genei'tat, 
no es produírá un altre 6 
d'octubre". Ni un 14 d'a-
bril, ni un 18 de juliol, ni 
un 11 de setembre, ni un 
30 de febrer, etzétera, et-
zétera. Total, que no es 
produírá res, mentre sigui 
President. 

L'éxit de la 
campanya 

Pille» 
En Tarradellas no vol 

mes autonomía. En té 
prou. 

La campanya anti-avor 
tament de l'Esglésía ha tin
gut un éxit rotund. Segons 
les darreres estad ístiques 
s'ha triplicat el nombre de 
mares solieres. Cal dir que 
ara n'estan preparant una 
altra, la qual cosa ens fa 
presumir que aviat aixó del 
matrimoni será una poca-
soltada com una altra. 

En un brillant servei in-
formatiu RTVE no va dir 
ni una sola paraula —al 
TELEDIARIO de dilluns 
al migdia— sobre la mani-

Papades 
Joan Pau II ha declarat, 

amb motiu de la festivitat 
de Sant Josep artesa que: 
"darrera el fum de la fábri
ca hi ha el fum de l'en-
cens". Com podeu veure, 
cada vegada teñen menys 
imaginació. 

Toca fusta 
Sortosament Alfonso 

Guerra, del PSOE, quan va 
amenacar el govern d'orga-
nitzar una campanya d'in-
disciplina, va aclarir que es 
tractava d'indisciplina ci
vil. 
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El nou govern promet 
má dura contra el terroris-
me. De moment, pero, els 
hem deixat aplaudint Suá
rez fins que els neixin du-
rícies. Després ja en parla-
rem. 

Quina peca 

Sobre en Ferrer Salat. 
Va dir: "Que los empresa
rios defiendan a ultranza el 
papel que le corresponde a 
la empresa privada, en un 
sistema de economía de 
mercado". A "ultranza" 
eh!, t'hem agafat amb les 
vergonyesa Taire. 
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MALALT AI5 FKHKIi 
— Noto que ab la cstona que soch aquí s'ha carrruut 
—Momo, dispcnsi, perú el quc'm carrega és vosic... 

RTVE I l'Estatut 
festació pro-Estatut cele
brada a Barcelona el diu 
menge dia 22 i convoca
da per PSC, PSUC, ERC 
iCDC. 

Una vegada mes RTVE 
va demostrar teñir una cla
ra visió sobre el paper que 

juga la informació en una 
societat democrática. Cer-
tament els del PSUC teñen 
rao quan diuen alió que 
avui no cal assaltar el Palau 
d'Hivern. El que cal és 
assaltar Prado del Rey!. La 
resta son punyetes. 

Coses de la in-Justicia 

Va passar a l'Oest. Un dia un cow-boy molt dolent 
que es deia Cerdo de Tajada va decidir de fer la 
punyeta a una important familia de la regió qué vi-
vien a la Valí del Riu Verme/1. Va anar a veure el seu 
amic Billy "el Cavallet" i aquest, que tenia un carree 
oficial, li va proporcionar armes i tranquil.litat opera-
cional. En Cerdo de Talada, borratxo conegut, per 
aixó es deia Tajada, va agafar uns quants amics seus i 
varen anar a fer una visita ais pacífics habitan ts de la 
Valí del Riu Vermell. I que si son oros que son espa
ses els varen deixar a tots bastant difunts. La premsa 
s hi va fotre peí mig intentant polititzar l'afer, ja 
sabeu, uns desaprensius aquests periodistes. Resu-
mint, que en Cerdo va anar a parar a la presó: aquest 
pobre infant, que mai no havia trepitjat cap formiga, 
va haver de patir persecució. Pero vet aquí'que el She-
riff de Calamitat City era amic seu. Era el simpátic 
Pómez Mamarro, molt conegut per les seves simpaties 
envers els noiets desvalguts que havien fet un mal pas 
sense voler. Tot molt caritatiu i dins l'esperit cristia 
de concordia. Així en Mamarro li va donar vacances 
de Setmana Santa perqué el Cerdo espenedís. I l'oce-
l/et quan es va veure fora va volar, la qual cosa ens in
dica l'excel.lent clima de reeducado que es respira a 
les presons de Calamitat City, perqué el nostre heroi 
en va sortir sense Tajada, que sino no hauria pogut 
volar. 

Col/orín, collorado, que 
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UN SERVIDOR DE LA 
SOCIETAT (anónima) 

José M.Q Figueras 
Fa poc ja váreu poder 

llegir a les nostres pagi
nes un intel.ligent article 
d'en Poca Solta en el qual 
es constatava la gran mise
ria que patia l'empresari 
cátala. La crónica d'avui 
vol ser una contribució 
mes a l'estudi d'aquest sec
tor tan depauperat de la 
nostra economía. 

Aquest Figueras en 
qüestió és un personatge 
d'alló mes dissortat. No 
guanya ni per a manternir 
la minyona. Se li saben els 
següents oficis: de peo a la 
Companyia Telefónica, de 
"botones" a la S.A. Cros, 
de dona de fer feines al 
Banco de Progreso, d'apre-
nem a Autoaccesorios Har-
ry Walker, i d'altres. Al 
sector de la construcció 
també ha de dedicar-s'hi i 
fa de paleta a Habitat, de 
secretan a Liga Mobiliaria 
i de ciment a Nara y Aser. 

Coses aqüestes que com
pagina amb la promoció 
cultural: sabem que acaba 
d'aprendre cátala, ja que 
vol presentar-se a oposi-
cions a Meó domesticat del 
Ciro America. 

Pero ens sembla que 
aqüestes oposicions se les 
podrá estalviar, perqué sa
bem de bona tinta que fa 
dos mesos el varen nome-
nar president de la Cambra 
de Comerc de Barcelona. 
Que ve a ser com la trilá
tera! en versió pelacanyes. 
En el seu nou "empleo" 
suposem que ja podrá 
menjar faves torrados la 
qual cosa ens omple de 
goig. 
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Aquest Figueras és un 
d'aquells que no sap teñir 
la Mengua tranquil.la ni un 
moment. Acaba de dir, 
sense que se li caigués la 
cara de vergonya, que aixó 
del creixement monstruos 
de les ciutats és un proble
ma de l'Estat i no del pací 
fie constructor. "L'Estat 
hauria de fixar les mesures 
pertinents si així ho creía", 
exclama sense que el tupe 
es poses nervios. 

També va dir que ell no 
era optimista, la qual cosa 
ens va fer suposar que a 
Barcelona ja es deuen ha 

ver acabat totes les zones 
verdes. O potser es referia 
a l'Ajuntament d'esquer-
res; no ho aclaria. El que si 
deixava ciar és que per ell 
"el negoci és com un jóc, 
és una cosa divertida amb 
rises". La diversió li dona
ría a aquest senyor un grup 
d'obrers que coneixem 
amb l'empresa tancada i 
l'empresari a Suissa. Es 
aixó de la llibertat d'em-
presa que tant preocupa el 
seu amic Ferrer Salat. Tot 
un panorama. 

Pirofóric Excitable. 

Salvem els Burros? 
Mes enllá de l'Ebre co-

mencen a minvar els bur
ros. Aixó diuen les estad ís-
tiques, malgrat que els an-
tics i vigents franquistes no 
hagin renunciat ais seus 
carrees. Deu ésser alió de 
la concentració de la palla 
que parlen els llibres d'eco 
nómiques. Sí, entre ases i 
someres, el Ministeri 
d'Agricultura i el d'alguna 
altra cosa, encara en comp-
tabilitzen 253.000. No sa
bem la proporció entre 
máseles i femelles, pero ja 
anirem mirant. Molt de 
burro hi ha peí país del 
senyor Suárez, en una épo
ca de la civilització del 
tractor. Per ací, ja créiem 
que els burros ens els ha-
vien fet menjar amb el pa 
amb tomáquet de cada dia, 

0 que els havien exportat a 
fi de facilitar la 'transido'. 
Dones no és així. Hi ha 
burros per parar un carro. 
1 sembla ser que en Suárez 
vol protegir aquesta raca 
per alió de les barbes del 
veí. 

Per aqüestes contrades 
no es veu un burro ni amb 
telescopi, suposat que no 
ens ensenyin alguna de les 
postáis on surt retratat 
Caries Güell, puix que li 
agraden aquests animáis 
peí que es veu. Els únics 
que es cotitzen, i poc, son 
el burro d'en Gana i l'ase 
d'en Mora que de tot s'e-
namora. Apart d'aquest 
parell i deis que descomp-
to per no fer-me reiteratiu, 
no en queda cap. I cal dir 
que del burro d'en Gana 
val mes no parlar-ne ja que 
va fer I lufa mes aviat que 

qualsevol president provi- de res. I ningú, malgrat 
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sional. 
Els ecologistes en aixó 

son un peí sectaris: no 
han tret la gent al carrer 
cridant pels burros, "nois! 
només en queden 253.000 
Qué espereu?". 

Els burros, i no ens fa-
rem pregar, teñen mes ma
la premsa que la gent de 
la UCD i mira que en la 
historia han fet mes 
aquests. Qué hauria estat 
de la nostra civilització 
sense el burro de Buridan 
o el burro de Sant Pau, o 
el burro de Cicero, o el de 
Caries Cinqué o de la colla 
de burros que portava al 
costat Napoléo?. Res, res 

aixó, no els coneix cap va
lor. I tot aixó no ens pot 
fer res mes que estranyar-
nos i mes quan hem de te
ñir en compte la gran fa-
miliantat de molts deis 
que manen (gairebé tots) 
amb ells. 

Els burros, a mes d'ésser 
burros, son una colla de 
desgraciats. Caldria plante 
jar-se seriosament un con-
grés sobre "Burrolándia" 
que molt bé podría presi
dir el cap de la Diputació 
de Barcelona, fet que, nin
gú no ho dubti, donaría re-
lleu a aquesta celebrado. 

Guíllem d'Oca 

ANIMES VE CANTIR 

ÁGATA LYS 
L 'Ágata Lys va comentar com a secretaria a la nos

tra redacció. I qué voleu que us diguem, no n'hi havia 
per tant. Aixó sí, coneixia molt bé el seu ofici, és a 
dir desconeixia per complert la meca, la taqui i la cali, 
grafies totes elles producte de ¡'adulterado i la prole-
tarització capitalistes. Sabia creuar les carnes, o millor 
dit, descreuar-les en el moment oportü llui'nt les 
noves bragues. Bragues que, al pas del temps i de la 
moda, varen anar minvant fins a identificarse plena-
ment amb l'entrecuix. 

També sabia mirar per damunt les ulleres, que eren 
de vidre plastificat i comprades a quilos al "Corte In
glés". Cal dir que també sabia parlar, encara que no se 
l'entenia gaire ja que després de cada sil. I aba I ¡encava 
un sospir gairebé asmátic. De pensar, el que se'n diu 
pensar, no gosem afirmar-ho. Es ciar que tampoc no 
era imprescindible. L 'anunci que várem posar a "La 
Vanguardia" era prou explícit: "SE PRECISA SE
CRETARIA CON BUENA PRESENCIA, DISPUES
TA A TODO, HORARIO FLEXIBLE. RETRIBU
CIÓN A CONVENIR. INTELIGENTES ABSTENER
SE". 

Aixó no vol dir que nosaltres, malgrat /'anunci, 
deixéssim de ser "progres". Al contrari, ens haviem 
proposat redimir aquella criatura de la procacitat, la 
discriminado, l'agressió i .''explotado masclistes i 
capitalistes. A cada insinuado li llegi'em un tros de 
"El Capital". Si la cosa seguía li llegíem una mica del 
"Qué fer?". Quan la situado era insoportable li llen-
cávem peí cap el primer 11 ib re de la Lidia Falcón que 
ens venia a má. 

Hem de confessar, pero, que ens va saber molt greu 
que ens enganyés. El dia que la trobárem fornicant 
amb el nostre impressor (el nom del qual no doném 
perqué no se n'assabenti la seva esposa) ens sentírem 
trasba/sats, amb una angoixant sensació de perllonga-
ció craniana frontal amb culminado bífida. Cornuts, 
va/a!. 

No cal dir que es procedí al seu immediat acomia-
dament, previa indemnització pactada amb UGT, 
CC.OO., USO, CSUT, SU, CNT, SOC... que no s'hi 
véien per tal de bufar cu I lera. 

D'aquesta manera comencé la seva carrera Ágata 
Lys, que de veritat es deia Hermenegilda Rodríguez 
Pérez. 

Abandonada i amb un fill linotipista a les entranyes 
no tingué altre recurs que Henearse a la mala vida, 
que, com totes les vides, té també les seves jerarquies. 
Amb uns petits re toes facíais, silicona al piteram i 
uns quants favors ben repartits, va aconseguir ascendír 
del carrer al cul de sac d'un cabaret. De despullarse 
en privat va assolir l'artístic nu co/./ectiu exigencia de 
guió. D'Hermenegilda va transformarse en Ágata. 
D'un esguard d'obrera afiliada a l'Elena Francis va 
conquerir la imatge ¡logada i caricaturesca d'una Ma-
rylin Monroe adulterada. 

Només li faltava cantar "Al Vent" en pilotes. I 
tothom va protestar. Els espectadors, la crítica, els 
pares de la Patria, Tarradellas. Tothom va coincidir: 
I lástima que la caneó d'en Raimon fos tan curta. 

Serafí Bandarra 



C Pág.116 
Xato de la Xexa 

ABREVIATÜRES 
Si no corres estás fotut: 

tots passaran peí teu da-
munt. Aixó és una cursa 
sense fi. Dissortadament 
ens ha tocat viure en un 
món de presses. Tothom 
va cremat, escopetejat, a 
corre-cuita. Per aixó anem 
tan bé. 

Tot ho fem precipitada-
ment. Fins i tot l'escriure. 
D'aquí bé que tot ho es-
curcem i /es sigles ocupen 
la major part de les línies 
deis diaris. Es a dir, que 
n ornes el que ho escriu sap 
el que vol dir amb aquella 
sopa de lie tres. Sopa que, 
naturalment, el lector en-
goleix sense saber el que 
menja. I aquí sí que es do
na gat per liebre. 

Degut a les pesades indi-
gestions que aixó compor
ta, encetem avui una nova 
secció amb la bona i cana 
intenció de fer mes digeri
ble tanta sopa de lletres. 
Intentarem, dones, desxi-
frar tanta abreviatura i tan
ta animalada impresa. No 
cal que ens doneu les gra
des per aquest favor. 

" A . " : Desconfieu, d'entra-
da, quan només sigui 
una A ¡'abreviatura. 
Barrera d'ella hi pot ha-
ver un Antón qualse-
vol o un mes que vulgar 
Arandes. Com podeu 

comprovar es tracta, ge-
neralment, d'alguna ani
malada. 

"A .A .A . " : Ep.i, compte. 
Una triple A gairebé 
sempre fa pudor de fei-
xisme. Aparteu-vos-en 
el mes possible. Es ciar 
que també pot tractar-se 
de l'Associació d'Antics 
A faitapagesos. 

" A . L . " : Acostumeu-vos a 
comencar a veure aques
ta abreviatura; des d'ara 
s'utilitzará molt sovint. 
Está de moda, i la moda 
sempre és la moda. Es 
refereix a la "AStrias 
Lateral". 

"A .T . " : Aquesta és una va
ríant de la A.L.. Vol dir 
"Asirías Trilátera/". 

"A.F.P." : Generalment vol 
dir A Fer Punyetes. A 
l'estranger, i concreta-
ment a la capital d'Es-
panya, aqüestes sigles 
les teñen patentades els 
"Ansones Familia Pul
cra", és a dir, una secta 
Gai de l'alta societat 
madrilenya. 

"A.P.R." : Poden corres-
pondre a un setmanari 
ucedista c/ano'estí. I 
diem clandestí perqué la 
seva tirada és tan minsa 
que ni tan sois arriba 
pels seus redactors. Na
turalment ens referim a 
"Amb Potes Rosses". 
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EL SERRA - CENTAURE 
Realment el Serra-centaure en té molt poc de centaure i mes de morena de la serra, 

pero no podem fer-hi mes, el nostre dibuixant la vist aixP. Malgrat tot la llegenda del fi l l 
d Ix ió i de Néfele que habitava les muntanyes de Tessália ha estat sempre tractada amb despreci 
pels historiadora . 

Els centaures eren d esquerres i s enfrontaren amb les classes dominants de llur época, 
la íntica batalla amb els lápites no fou res mes que el combat contra els Güell, MagíPont i 
altre aviram que la llegenda a convertit amb Teseu, Néstor i Hercules . Decididament qui ha 
escrit la historia era de dretes. 

El Serra-centaure fa cara de nen "empol lón" d escola de capellans; de no haver trencat 
mai un plat i áhduc de célibe cast i virginal. Coses totes elles terribles per un alcalde i a mes 
socialista. Evitar que el donguin peí sac no únicament será una virtut moral sino una actitut 
polftica conseqüent. Esquivar els plats que els discóbols li llencin, també. Resar el rosari avans 
deis Plens, pero, seria pasar-se de roFca. 

Males llengues diuen que es treu un sobre sou fent de relacions publiques de la 
revista " L H O R A " . No ens extranyaria gens que tanquéssin. 

TELE-EVIDENCIES 
(EN LA LENGUA DEL IMPERIO, CONO!) 

(•••1 BIEN SHA. aoB TAI LA 

L " u t » * ' " " NUEVO COP0N?¿ 
fítU CONTENTA, \/£A LA T"~ 
ROPA CPW UN BLANCO \ 
AlULAO ESTUPENDAMENTE^ 
YO ZIEHPRE TENIA •••_/ < / * % , . 

• ••SE M£ CUJEA ESTUPENDAMENTE] 
PE BIEN, MU BLANCA ¡I r— DETERGENTE 

NUEVQ . . . 

COPÓN!! 
¿HORA COPÓN 
CON SU NUEVA 
*0Rh<HA f o w ü -
6-UE Lja BLANCU
RA AZULADA, 
COPÓN Et MÁj 
ENÉRGICO DI 
SU HISTORIA, 

sil • 
HOY CÓP0N 
ÉS BLAWCURO 

A 2 U L A 0 A I I 

. PRorjiEMA CON LAS MEDIAS 
DE MI M A R I O . P0RO.UE EL JUEfrA 
101 DOMINC-OS 6 « F U R 8 0 , P E R 0 

VAHO DESDE aue uso NUEVO 
TOY HECHO 

LB DEMOSTRACIÓN^ 

ja o o i ,^_6uffl)J 

AHU PERO ER COPÓN No 
LO LLEVA \JZTE IftUE DIS 

5E 
Pfl-

f /^Tfl VACIO T/A)R \ 
J I - . - J I - ^ J C 

sM/¿*Clieu<A ff *1 

file:///JZTE

	piproc_1979_05_04_n29_001.pdf
	piproc_1979_05_04_n29_002.pdf
	piproc_1979_05_04_n29_003.pdf
	piproc_1979_05_04_n29_004.pdf

