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Creació

Frases cèlebres 
dels profes 2007-08

Ja són aquí! 

Les  meravelloses,  enginyoses  i 
esperades  frases  cèlebres  del 
professorat de Batxillerat del curs 
2007-08  ja  ens  han  arribat  i 
aprofitem la  nostra  resdacció  per 
fer-nos-en  ressò  i   publicar-les. 
Entre  parèntesis  hi  trobareu  els 
comentaris fets pels alumnes. Ah! 
Tingueu en compte que “diem el  
pecat però no el pecador”.

“Si un alumne treu en un examen 
un 3 i en un altre un 7, vol dir 
que  l'alumne  progressa 
adequadament.  En  canvi,  si  un 
alumne treu un 7 en un examen i 
en el següent treu un 3, vol dir 
que retrocedeix adequadament”

(Tant  de  temps  pensant  que  era  
una  sardina  i  ara  va  i  ...resulta  
que sóc un cranc)

“Fidel  Castro  morirà  aviat,  per- 
què  vuitanta  anys  i  amb 
xandall...”

(En  que  s'assembla  Murphy  al  
profe? En que els  dos després de 
molt  observar  van  treure 
conclusions.  Les torrades sempre  
cauen  pel  cantó  de  la  mantega  
segons  Murphy  i  la  gent  no  duu 
mai xandall és immortal segons el  
profe”

“El Cartisme ve de carta”

(I aquesta carta a qui va dirigida 
al Pare Noel o als Reis?)

“A un nen no anirem i li direm: Ei 
nen! Tu moriràs!, perquè si no el 
traumatitzarem.”    

(Què va! Què et fa pensar això? De 
ben segur que quan li diguin serà  
el nen més feliç del món!)

Déu  i  Superman  són  iguals, 
perquè  Déu  va  fer  coses  bones 
per a la humanitat i Superman va 
parar un meteorit.”

(La veritat és que no m'imagino a  
Déu amb unes malles blaves tant  
ajustades!)

“És   que Bush va dir  que havia 
vist a Déu i la gent se'l va creure”

(Oh! ... Estic veient la llum!  Estic 
veient  la  llum!   Nena  apaga  la  
làmpada d'una vegada!)

“Pels  cecs  no  hi  ha  ampolles 
perquè no veuen”

(Des de quan els cecs no veuen?)

“Per  arribar  a  ser  Papa,  només 
feia  falta  haver  estar  un 
Cardenal”

(Jo a la meva altra vida vaig ser  
una esgarrapada.  Creus que tinc 
possibilitats?)

“Els anglesos sempre a l'inrevés: 
diuen  miliar  en  comptes  de 
biblió, condueixen per l'esquerra 
en  comptes  de  per  la  dreta, 
beuen te en comptes de cafè...”

(Oh  no!  Crec  que  tinc  una  crisis  
existencial!  Només sé que vull ser  
un enciam!)

“Jo  tinc  molta  confiança  en els 
ximpanzés”

(Sí,  sí,  jo  també!  Tinc  tanta  
confiança en ells que la Mona Xita  
sap  els  meus  secrets  més 
amagats).  


