
 

 

 

La construcció de la identitat periodística de 
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ANNEX A. Documents. Pàg. III 

 

 

Escuela Oficial de Periodismo. Barcelona i Madrid. 1957-601 

 
 

1er curs 1957-582  
ASSIGNATURA PROFESSOR – NOTA DATA 

Mundo actual. Historia de 
las ideas políticas contem. 

Tomás de Acarreta / 
Alberto del Castillo NOTABLE 31.maig.1958 

España contemporánea Demetrio Ramos 
Pérez 

NOTABLE 31.maig.1958 

Estilo Periodístico Claudio Colomer -  NOTABLE 31.maig.1958 

Teoría y Técnica de la 
Noticia 

Demetrio Castro 
Villacañas / Andrés 
Roselló Pamies 

APROBADO (¿) 31.maig.1958 

Idioma: Francés Guillermo Aleu NOTABLE 31.maig.1958 

Idioma: Inglés Montserrat Garriga APROBADO 31.maig.1958 

SEMINARIS    

Redacción Luis Marsillach  NOTABLE 31.maig.1958 

Reportaje Manuel del Arco  SOBRESALIENTE 31.maig.1958 

Crítica periodística ¿? APROBADO 20.maig .1958 

Ilustración  ¿? APROBADO 31.maig.1958 

 
 

2on curs 1958-59  
ASSIGNATURA PROFESSOR – NOTA DATA 

Dogma y moral católi-
cos 

José Milagro Pascual 
APROBADO 25.set.1959 

Sociología Pedro Voltes Bou APROBADO 25.maig.1959 

Teoría  técnica de la 
publicidad 

Luis Ezcurra  APROBADO 22.maig.1959 

Técnica de las artes 
gráficas 

Horacio Sáenz Guerre-
ro 

APROBADO 22.maig.1959 

Idiomas: Francés Guillermo Aleu APROBADO 22.maig.1959 

Idiomas: Inglés  Montserrat Garriga APROBADO ¿? 

Teoría de los valores del 
Movimiento 

 SOBRESALIENTE 20.maig.1959 

SEMINARIS    

Publicidad   APROBADO 22.maig.1959 

Ilustración José Fdo. Aguirre APROBADO 19.maig.1959 

Redacción  Jose´Bernabé Oliva  NOTABLE 31.maig .1959 

Titulación y confección  ¿? 19.maig.1959 

Doxografía Néstor Luján ¿? ¿? 

 

                                           
1 Font: Arxiu General de l’Administració. Caixes 10798 i 10808. Llibres d’actes.  
Nou pla d'estudis. 20 de juliol de 1957 
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3er curs 1959-60  
ASSIGNATURA PROFESSOR – NOTA DATA 

Cultura española  
Contemporánea 

Emiliano Aguado 
SOBRESALIENTE 1.juny.1960 

Historia del Periodismo P. Gómez Aparicio NOTABLE ¿? 

Doctrina de la Informa-
ción 

V. Gutiérrez Durán 
NOTABLE 6.juny.1960 

Régimen Jurídico y Eco-
nómico de la Información 

Patricio González 
Quijano 

SOBRESALIENTE 2.juny.1960 

Técnica y org. de la trans-
misión de noticias 

Patricio García de 
Casares 

SOBRESALIENTE – 
M. HONOR 

24.maig.1960 

Idioma: Inglés Bertrán de Lis APROBADO 23.maig.1960 

Dogma y moral católicos Avelino, presbítero.  SOBRESALIENTE 25.maig.1960 

SEMINARIS    

Teoría e Historiaa del 
Pdsmo radiofónico 

Ruiz Elvira NOTABLE 31.maig.1960 

Teoría e Historia del Pe-
riodismo gràfico 

José Altabella  NOTABLE 1.juny.1960 

Teoría y técnica de la 
ilustración 

¿? NOTABLE 2.juny.1960 
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AGA, fons de Presidència. Caixa 52/13949. Doc P-2816, 
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Anotació al marge de l’esquerra del document anterior. Text:  

“A la vista del informe, aplíquese el máximo rigor que proceda” 
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(Transcripció del text, pàg. XIII)  

Arxiu Històrc del PCE, Madrid. Document 11 – 1962  (89-92)15 de juny de 1962.  
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Transcripció del text document anterior3 

 
CONSELL DE GUERRA CELEBRAT EL DIA QUINZE DE JUNY 
AL GOVERN MILITAR DE BARCELONA CONTRA VUIT UNI-
VERSITARIS 
 
El judici comencà a les nou i únicament es va permetre l’entrada a la Sala a unes quin-
ze persones, familiars i públic. La policia va alegar que s’havia complert. Efectivament, 
la sala estava ocupada per la Brigada Social en ple. Estaven presents els catedràtics 
Fabià Estapé i Martí de Riquer i el periodista Daunis. 
 
Per part del Ministeri Fiscal es va donar lectura a la prova documental, la qual va con-
sistir exclusivament en un informe de Salvador Abad, ex-jefe del SEU de Districte i en 
tres informes policials. L’informe d’en Abad es referia a Manuel Vazquez, al que quali-
ficava d’element d’extrema esquerra, rossant amb filocomunista, com havia pogut 
comprovar amb la seva relació personal i per l’activitat de caracter universitari, especi-
alment com a responsable nacional de propaganda del SUT, d’aquest. Diu que Váz-
quez va contribuir fortament a donar al SUT el carácter d¡organització d’agitació anti-
franquista que va provocar la seva dissolució. De Salvador Clotas diu que el té per 
apolític i que el seu comportament com a Cap de Facultat de Lletres va ser totalment 
correcte. No coneix als restants encartats. A continuació es dona lectura a dos infor-
mes de policias que havien controlat la manifestació del dia 11 de maig. Diuen que des 
de fora van distinguir Vázquez, Clotas, M. Capdevila i Anna Sallés com els agitadors i 
responsables de la manifestació i per això van donar ordre de deternir-los expresa-
ment. Es van donar crits de Mori Franco, Asturies sí, Huelga General, etc. El tercer 
informe policial és del que van descobrir uns petards amagats en un water i s’hi quedar 
(sic), detenit a P. Puig, Aponte i Ballesteros, quan aquests anaven a recollir-los. Aquest 
fet correspon a la manifestació del dia 14 de maig. 
El defensor, el comandant Alejandro Planas Lanau, presenta al tribunal la prova do-
cumental, consistent en Certificats oficials de bona conducta de les Facultats respecti-
ves, i especials dels catedràtics Estapé a favor del seu deixeble Martí Capdevila, i de 
Blecua en favor de Clotas, així com bon nombre de certificats de veïns, sacerdots, etc. 
D’en M. Vázquez presenta un pilot d’articles publicats en als diaris de Solidaridad 
Nacional, La Prensa i El Español, llegint alguns títols significatius, com els dedicats a 
conmemorar el 18 de juliol, Operación Foca, sobre Montserrat, etc. 
 
Interrogatori 
Manuel Vázquez Montalbán. 5 Romàniques. Periodista  
Fiscal: Si era veritat que el van detenir per pintar P a les portes. 
V: Si. 
F: Sobre una foto de Stalin (única cosa que li van trobar en el registro domiciliari) 

                                           
3 La transcripció és literal, tot i les nombroses errades ortogràfiques.. 
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V: Ho va justificar des del primer moment. La foto la va treure de l’arxiu de la Soli 
amb permís del Redactor-Jefe, per a Universidad 61, per il�lustrar un segon article que 
havia d’aparèixer en aquesta revista. El primer article va apareixer amb una foto de 
Lenin. Els articles pretenien demostrar la impossibilitat de implantar el comunisme a 
Europa. 
F: Sobre les seves activitats al SUT 
V: Unicament a Madrid. Absurd per tant l’informe d’Abad, que estava a Barcelona. 
Nega haver-se servit del seu càrrec per a cap intenció d’agitació. Només ha parlat dues 
vegades amb Abad. Des de que va a tornar de Madrid no ha tingut cap relació amb el 
SUT. 
F: Sobre les manifestacions 
V: El dia 9 va estar al col�loqui amb la seva muller (A. Sallés) i a la sortida s’en van 
anar a casa. El 10 a la tarda voltava pel barri antic buscant fotos per l’article que havia 
de presentar la setmana següent al Español. El divendres van anar amb l’Anna a bus-
car una Gramàtica portuguesa al Seminari (només obren a les tardes). S’havia 
d’examinar de portuguès dilluns. El llibre el portava quan el van detenir i pot provar 
que el va retirar aquella tarda. Al baixar es va trobar amb la manifestació. S’hi va afegir 
un moment pensant que era una cosa estudiantil. No va cridar res, Els van detenir 
perque al fugir davant l’entrada violenta de la policia a la Universitat, van caure. Li van 
caure al davant a cops de porra. No va participar a les manifestacions del mes de fe-
brer perque aleshores precisament estava fent una prova per entrar a la plantilla de La 
Prensa i a la una (hora de les manifestacions) estava dins de Jefatura a recollir la secció 
de Sucesos. 
Defensa: Edat que tenia quan pintava Pes. 
V: 19 anys acabats de fer. Era el més jove dels detinguts. 
D: Com havia conseguit col�laborar als diaris. 
V: A través de Gurtiérrez Durán, professor meu a l’escola de periodisme, que li va 
portar la tesi i el va fer entrar a la Soli i a la Prensa. 
D: Objectiu dels articles que escrivia al Español. 
V: Donar una visió del progrés de Catalunya en els 25 anys darrers. 
D: Ho escrivia perque li manaven o be ho sentia. 
V: No he escrit mai res que no sentís. 
D: Si ha tingut contactes. Si és adicte al Règim. Si va oposar resistència a la detenció 
(Aquestes preguntes els va fer a tots els encartats, que van contestar que no tenien res 
en contre el Règim i negativament a les altres) 
 
 
Martí Capdevila. 3 econòmiques. 
 
Fiscal: Sobre 147 segells de l’amnistia trobats a casa seva. 
Martí: Els hi van donar l’any passat perquè els enganxés. No ho va fer perque no hi 
estava d’acord. Els va deixar arraconats i no hi va donar importància. S’en va oblidar. 
F: Si va penjar una pancarta a les reixes del jardí el dia 11. (Ho va reconèixer davant la 
policia. Surt ademés en una película i unes fotos que es van fer de la manifestació) 
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M: Si. Li va caure als peus del pis de dat un paquet. El va desplegar, va veure que era 
una pancarta i es va trobar redojat de tot de nois que amenassadoramet li deien que la 
pengés, i ho va fer. 
F: Li recorda que el mes de febrer havia posat una pancarta al mateix lloc. 
M: Si, i va pagar 1.000 pts de multa. 
F: Si va cridar. 
M: Ho reconeix, pero no Muera Franco, com consta a la seva declaració policiaca. 
Això ho va declarar després de cinc hores de pallisa. En realitat va cridar Fuera Fran-
co, com va rectificar davant del jutge instructor. (Després, molt nerviós, intenta haver 
cridat res, contradient-se) 
 
Salvador Clotas. 5 Romàniques. 
 
Fiscal: Li van trobar a la habitación de la residència on vivia un quasdre (que exhibieix 
al Tribunal) on hi ha en forma de college el Ultimo Parte de Guerra amb l’emprenta al 
damunt en sang. 
 
Clotas: El quadre el va pintar un amic meu de la residència. Li ho va regalar, junt amb 
altres. 
F: Perque el conserva 
C: No té per costum llençar els regals dels amics. 
F: És una cosa de mal gust. 
C: Tinc coses penjades de pitjor gust encara. 
F: Sobre les manifestacions. 
C: El dia 9 estava al col�loqui literari. El dia 10 va passar la tarda a l’optica Romagosa 
on li feien unes lentes de contacte, cosa molt entretinguda. El dia 11 les va anar a reco-
llir (Ho demostra documentalment), va passar per davant de la Universitat, pero no es 
va voler barrejar amb la manifstació perque portava a la butxaca aquelles ulleres tan 
cares i trencadisses. 
F: Va tirar pedres a la policia. 
C: Acusació absurda. No puc tirar pedres perque a tres metres de distància no veig a 
ningú. 
F: Se li van trobar a casa sueltos de Universitat, de diferents numeros. 
C: M’els enviaven per correu, perque era persona coneguda. Havia estat delegat de 
Fcultat, actualment subdelegat. Remitents absurds. 
F: Si havie tingut tractes amb la Rosa Borrás. 
C: Quan era Delegat Mª Rosa Borras ocupava el càrrec d’ajuda economica a la Cam-
bra. 
F: Si va participar a les manifestacions de febrer. 
C: No Donava classes al Milà i Fontanals suplint un professor. Acabava a la una i 
havia de passar cada dia davant la Universitat per agafar l’autobús al carrer Aribau per 
anar a la residència universitaria de la Diagonal. Un inspector creuria que sortia de la 
Universitat i el va detenir dintre ja de l’autobus i aquest en marxa. Li va ser impossada 
una multa de 1.000 pessetes.  
 
Defensa: Quantes dioptries té. 
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C: 19 
D: Què més tenia a la habitació. 
C: Altres quadres d’amics, cartells, etc. 
D: Va cridar? 
C: Res. 
 
 
 
Anna Sallés Bonastre. 5 Historia. El any (...) muller de Vázquez. 
F: Si havia participat a les manifestacions de febrer. 
S: Hi va anar tres dies. Quan va veure que prenien un caire polític no lo va agradar i 
no hi va anar més. 
F: Manifestació del dia 11. 
S: Coincideix amb la versió del seu marit. Reconeix haver contat “Asturias patria que-
rida” i haver cridat Asturias, sí. 
 
 
Pere Puig. 4rt. Econòmiques. 
 
Fiscal: Si va anar el dia 11 de maig juntament amb Aponte i Ballesteros a recollir uns 
petardos que, previament, havien comprat i amagat en un altillo del water de Viologi-
cas (sic). Califica els petards de cohetes verbeneros que según el informe pericial no 
son mortíferos. També hi havia una toàtecs i en un altre lloc va aparèixer un pot de 
llet condensada ple de pòlvora, encara que no es pot relacionar això darrer amb els 
tres petardistes qua van èsser detinguts quan anaven a buscar els petards. 
 
Puig: (Davant la policia ell i Aponte van reconèixer haver comprat els petards, pagats a 
mitges i que pensaven tirar-los contra Linés (sic) per haver donat permís a la policia 
d’entrar a la Universitat) Tot el que va declarar a la Jefatura de [hi ha un salt; sembla 
que falta una línia]... Ho va haver de confesar cansat de rebre. En realitat, ell i Aponte 
passejavan pel pati d’Economiques quan van sentir uns tios que deien que tenien ama-
gats uns petards en el lloc mencionat. Els va cridar l’atenció i van decidir anar-ho a 
comprovar. Aleshores els van detenir. 
 
 
Aponte. 3 Economiques 
 
Fiscal: Sobre els petards 
Aponte: Les declaracions de la policia les va fer sota coacció. Li van donar un cop de 
cadira al cap (Això va fer molta gràcia als de la Brigada Social, quan ho van sentir) 
Carejat amb Puig es va carregar ña responsabilitat. Confirma ara la versió d’en Puig. 
 
Ballesteros. 1 Economiques. Enginyer industrial. 
 
Fiscal: Sobre els petards. 
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Ballesteros: Anava a orinar. A l’entrar va veure amb sorpresa que penjaven les cames 
d’una persona que estava abocada de mig cos dalt de l’altillo. Va sentir curiositat i va 
pujar per l’escala d’obra que hi ha. Aleshores va ser detingut, amb els altres dos que 
eren a dalt. 
F: Si hi havia tingut contacte amb Mª Rosa Soler i Borja [segons la resposta semblen 
dues persones]. 
B: Sí, a Badalona on resideix hi ha un Centre recreatiu n es feien sessions de cine, art, 
musica. Elles dos donaven a la cosa un to polític i les sessions es van tenir que sus-
pendre. 
F: Sobre un Manifest Comunista, trobat a casa seva. 
B: Rebut per correu. No li va donar importància. 
 
Fullà. Ciències, 19 anys. 
 
Fiscal: Si havia llencat octaviles a la Universitat el dia 14. 
Fullà: (El van detenir al sortir de la Universitat el día 14, junt amb tots els manifestants 
d’aquell dia. Portava una cartera buida. La policia l’interroga sobre què portava a la 
cartera i ell d’entrada contesta: octavilles. Explica que procedien d’un paquet que li va 
deixar a casa seva Vidal Villa, i que les havia llençades per la Universitat. Detenen 
immneditament Vidal a casa seva. Aquest nega rotundament. Fullà al carejar-lo amb 
Vidal diu que potser no va ser aquest perque ell no hi era quan li van portar el paquet, 
que va recollir la seva mare. Fan venir la mare, la que confirma que no va ser Vidal el 
que li va deixar el paquet. Vidal es passa vuit dies a la Modelo i surt amb una multa de 
2.000 pessetes. Davant el jutge, Fullà dona la mateixa versió que al judici) Es va trobar 
un paquet a casa que li havien portat quan ell no hi era. L’obre i veu que son octavilles. 
Agafa por i les amaga dins d’un armari. Al cap d’uns dies, el dia 14 les porta a la Uni-
versitat i les deixa en un recó a l’escala que baixa a la Cooperativa. 
F: Li va portar el paquet Vidal Villa. 
Fullà: No pot saber-ho. 
F: Considera normal que li portin a casa aquestes coses? 
Fu: (Contesta de forma incoherent i molt penosa) 
F: Què hi feia a la Universitat 
Fu: Havia anat a estudiar. Viu al davant mateix i acostuma a fer-ho.  
 
 
Conclusions fiscals 
 
És evident que Vázquez, Capdevila, Clotas i Sallés, seguint consignes del comunisme, 
pretenien iniciar a Barcelona els conflictes laborals, servint-se de manifestacions de 
solidaritat amb Asturies organitzades per ells a la Universitat. Aquests quatre són els 
més calificats  com a responsables després d’una selecció de tots els detinguts (un 
centenar), pels seus antecedents personals, pes seus contactes amb grups polítics ex-
tremistes, pels seves idees socialitzants. S’els ha de jutjar no pel que consta a les proves 
sinó per les seves intencions, ja que són els dirigents evidents del que va passar el dia 
11 i com consta en els informes policials. Els petardistes (Aponte, Puig, Ballesteros) 
preparaven una algarada en contra de Linás i s’els ha de jutjar no per la importància 
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concreta dels petardos, sino en relació amb l’efecte que pensaven produir d’agitació. A 
Fullà l’acusa de propaganda ilícita. Demana pels delictes de rebelió, desordres públics, 
propaganda clandestina i injúria al Cap de l’Estat, acollint-se al art. 2 nº 2 del Decret 
21-9-60, que remet al art. 266 del Código de Justicia Militar en quant a la qualificació 
de rebelió militar i a 1 art. 288 en quan a la penalitat: 
 

6 anys  Vázquez, Capdevila 
4 anys  Clotas, Fullà 
3 anys  Puig, Aponte 
2 anys  Sallés 
1 any i mig Ballesteros 
 

Defensa 
 
Sentimental al principi: “Si condemnen aquest nois, també condemneu les families que 
són totes honrades i respectables. L’edat d’aquests nois oscil�la de 19 a 22 anys. S’han 
trobat davant de problemes crucials de la vida i busquen una solució. Sembla que la 
solució que han trobat no és l’adequada, i la missió del Tribunal de dir quina és la so-
lució; però no amb una condemna. Recordeu l’època de la vostra joventut i els pro-
blemes que us havieu trobat”. El defensor fa notar que és company dels membres del 
tribunal i té plena seguretat que el Tribunal no dictarà una sentència que no estigui 
fonamentada amb proves, eliminant tota altra consideració. Davant les suposicions del 
Fiscal, ell presenta proves: informes de veins, capellans, professors, fins i tot del Mi-
nistre (carta de felicitació adreçada a Manuel Vázquez per un article sobre Montserrat) 
S’estèn molt en la defensa de Vázquez. El fet de què un noi pugui escriure durant dos 
anys en la “Prensa del Movimiento” és motiu per pensar que no té idees massa perillo-
ses, ja que no concep que pugui passar desapercebut un filocomunista durant aquest 
temps i amb més d’un centenar d’articles. Que si això podia passar la premsa estava 
molt mal informada. Insisteix sobre l’article del 18 de juliol. Remet la defensa de 
l’Anna Sallés a la del seu marit. De tots valora els avals i informes favorables. Passa a 
la defensa jurídica i posa en relleu la manca de proves. Considera que el Fiscal no ha 
presentat més que suposicions, i que aquestes no eren suficients per a portar a ningu 
davant un Consell de Guerra, i en tot cas havien de sortir absolts. Considera que un 
mes de presó que porten i l’haver perdut curs és més que suficient. “Si codemneu 
aquests noois, el camí ja els queda assenyalat” 
 
Sentencia: 
 Vázquez i Capdevila   3 anys 
 Clotas i Fullà   2 anys 
 Sallés, Aponte, Puig:   6 mesos i un dia 
 Ballesteros:     Absolució  
 
Juny 1962 
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AGA, fons de Presidència. Caixa 52/13949.   
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AGA,  fons Cultura, caixa 82.646.  
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Article original de Manuel Vázquez . Siglo20. Maig de 1965 

AGA,  fons Cultura, caixa 82.646. 
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AGA, fons de Presidència, caixa 201. 28 de febrer de 1968 
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AGA, fons de presidencia, Caixa 201. 30 d’abril de 1968 
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Triunfo, 28 de març de 1970:5. Nº 408 
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Tele/eXpres, 1 d’abril de 1970:4 
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AGA, fons de Presidència, Caixa 283 
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AGA, fons de Presidència, Caixa 283 
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AGA, fons de Presidència, Caixa 246 
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Tele/eXpres, 3 d’abril de 1972:3 
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AGA, fons Presidència, caixa 316 
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AGA, fons Cultura, caixa 71/12.351 
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AGA, fons de Presidència. Caixa 316.  2 de febrer de 1970 
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AGA, fons Presidència, caixa 298 
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Por Favor,  25 d’octubre de 1974, nº 18 



ANNEX A. Documents. Pàg. XLVII 

 

 

 

 

Por Favor.  29 d’abril de 1974:30.31 
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AGA, fons de Cultura caixa 71/ 12.351 
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Por Favor,  26 de desembre de 1974. Nº 26: 18-19 (doble plana central) 
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AGA, fons de Cultura, caixa 71/12318 
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AGA, fons de Cultura, caixa 71/12318 
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SIESTA,  nº 4, novembre de 1974 
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AGA, fons Presidència, caixa 511 
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Pseudònims emprats per Manuel Vázquez a Por Favor1  
 

 
1. Manolo V el Empecinado 
2. Manolo I de España y nada de Alemania 
3. Baronesa D'Orcy 
4. El Barón d'Orcy 
5. Redacción PF 

6. Manolo I de España y nada, absolutamente nada, 
de Alemania 

7. Comité central de Por Favor 
8. Jenny Calamity 
9. Martin Borman 

10. Comite Central de PF 
11. Comité Ejecutivo de PF 
12. Jenny Calamity 
13. Stanley Gardner Montalbán 
14. Pepe Goebels 
15. Agente triple de la CIA 

16. Adolfo Comín Ter 
17. Perico Zarzales-Parker 
18. Dr. Jeckyll y Mr. Hyde 
19. Manolo Kant y Gasset 
20. Hiñigo 
21. Marieta del ULL VIU 

22. Manolo el Breve 
23. Manolo V el Empecinado Rey de la Morería y Flor de 

la Raza Calé 
24. Benito Adolfo el Impasible 
25. Monseñor Manolito de Calahorra Concanónigo de la 

concatedral de Conca y campeón mundial de los 

Grandes Juegos Florales  (versión A. W. B.) 
26. Manolin de Calahorra Concanónigo de la 

concatedral de Conca 
27. Manolín de Tarascón. Miembro honoris causa de la 

Yunta Demográfica 
28. Pepín Pidal Peneyto (Penene) 

29. Don Gonzalo González de la Gonzalera y de la Mora 
de la Morería 

30. Manolo Tusolo Tusolo. Autor de la obra "cómo llegar a 
ser ministro sin entrevistarse con Santiago Carrillo" 

31. Jacobo Mejillas 

                                           
1
 A la secció sense títol de les pàgines 4 i 5. 
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32. Sonsoles Ibarnuri "La Pasonaria" 
33. Hans Berlitz. Inventor de un sistema para 

Recuperación Histórica de Ultras 
34. Pimpinela Tamanes. Miembro de la Real Yunta 

demográfica 
35. El hijo putativo del cura Merino 
36. Manelet del Cul Estret 
37. José Ortega o Gasset (que aún no está claro) 
38. Pepe Auden Biedma 
39. Ricardo Corazón de Ciervo. Historiador equidistante 

entre dos puntos 
40. Enrique Quisinguer. Diputado a Cortes por el Tercio 

de Quites 
41. Vittorio Emmanuelle Montalbano 
42. El hermano más listo de Sherlock Holmes -  Luis Mª 

Anson en el papel del Dr Watson 

43. Manolito Burgos Carabanchel 
44. El guerrillero del Antifaz. Fracción pobre de cruzados 

arrepentidos 
45. Capitán Hastings 
46. Jacobo Mejillas. Secretario General del PF de España 

y no el de Merimée y no el de Merimée 

47. Pepe Caravalho. Detective Privado de la 
Internacional Gallega 

48. El bizco de Lepanto 
49. Manolín de Tarascón. Secretario General Electo del 

Movimiento Arrianos por el Budismolfonso Carlos 
Comintern o Cominfor, segun se tercie 

50. Ricardo Bambi (Del libro inédito "Desatado y bien 
desatado") 

51. Manolín de Tarascón. Creador del conocido grito: 
coño, coño, coño, Dolores a Logroño 

52. Serrer o no Serer. De la hermandad de Compañeros 

de Viaje en Wagons Lit 
53. Francisco Alegre y Olé del Sacro Colegio Carrillista 
54. Valentín González  "El Campesino" 
55. Jacobo Mejillas. Secretario General del Comité 

Central de Por Favor 
56. Manolín de Tarascón. Marqués de Vásquez 

Montalban, Enorme de España, Marqués Consorte de 
la Esquerra Republicana de Catalunya, Conde del 
Cipote Encantado y aspirante al trono de Calatayud 

57. Daniel Cony Beneit. De la VIII o IX Internacional que 
ahora no me acuerdo 

58. Frank Capra (de la Internacioinal de Ilusos Anónimos) 
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59. Carlos March. Secretario General Adjunto del 
Repartido Recomunista de España adscrito a la 
Resexta Reinternacional: resumen R que R 

60. El conde de Rodó 

61. El Gran Oriente de Occidente. 4ª planta sección de 
fajas 

62. Manolo V el Empecinado - Marcelino Oreja 
63. Comunicado del Comité Central del 1PF, fracción 

descafeinada 
64. Gengis Cánez 

65. El Coñote 
66. Ildefonso Raso. Cuentista Mayor del Reino 
67. Pico Melina 
68. Dolores Fraga Iribarnuri (Comunicación Secreta a 

todos los miembros del PCE interceptada por 
uncomando de "Por Favor", Novena asamblea, Sexta 

internacional, Primera Puerta a la derecha) 
69. El Gran Oriente de Occidente. Judío, masón, 

marxista, separatista, sí pero lo otro no. El que avisa 
no es traidor 

70. La Mula Francis de los Francis de Torlonia y de los 
Pitito de Sánchez Hostia por parte los consuegra 

71. Luis Chirinaz, prebisterio 
72. Ricardo Bambi. (Fragmento del libro "Los 70,000 

golpes de estado contra Suárez" Ed. Planeta. 
Producciones Laralaralarlará 

73. Manolo V el Empecinado ¿Qué hay que hacer con 
Enrique Quisinguer? 

74. Pauito el Cojonudo. Bandido generoso y capador de 
codornices de la época de la represión político- 
social 

75. La Superarchiduquesa de Medina Sidonia 
76. Pujolín de Tarancón 

77. El Superagente Conesa 
78. Beria, Líneas Aeresas. Con Beria hubiéramos llegado 

antes 
79. Mandolino Lapilla. Exministro de exjusticia de España 
80. Jordi Pujolellas 
81. Agustín Algueró 

82. El Superagente Conesa. Por la Transcripción 
83. Los hombres de Harrelson 
84. El cura Merino Esquilado 
85. Maonolín de Calahorra. Concanónigo de la 

concatedral de Cuenca 
86. Tomillo Romero "El Imparcial" 

87. El Covisa no es traidor 
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88. El Conde de Potrico 
89. Apoyá Enelquisio Dunamansebia 
90. Don José Calvo Depelo 
91. Rafael Calvo Serer o no Serer 

92. El Estudiante Navarro 
93. Mariquitilla de la retina perspicaz (en catalán Marieta 

de l'Ull viu) 
94. Servicio Especial de la Agencia de Ansón Pirulero 
95. El Euromochista Loco 
96. Augusto EuroassiaVoltaire 

97. Angel Palomete 
98. Comité Central de Por Favor. Fracción Recalentada 

y a punto de alcanzar la ebullición 
99. Vindicación Picha Tuerta de los Picha Tuerta de 

Calatrava 
100. Filipito de Aeropajita. Fiolósfo nuevo y 

capador de codornices 
101. Julián Queties Madre. Más conocido por 

Julián el de las Galletas Marías 
102. Los hermanos Ansones 
103. Pepe Dintel. Fragmento del libro El día que me 

fuia aGijón a tomarme un café 

104. Miguel de Unomono 
105. Toni Cubito "Seudónimo" 
106. Jolín Mellado 
107. Don Santiago Mejillo. Secretario General por 

la Gracia de Dios 
108. Abderramán III. Aspirante Carlista al trono de 

Las Canarias 
109. Jolín Mellado 
110. Jordi Ivanovitch de la KGB catalana 
111. Paco Hernández Ordeñez 

 

 

 


