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f%\ filtracions ni punye 
tes. L'auténtic Estatut ha 
estat gelosament guardat, 
com un f i l l tonto, fins el 
dia de gracia d'avui. Una 
cosa tan seriosa no podía 
ser publicada per un perió-
dic qualsevol, ¡ menys de 
Madrid. 

Tot ha estat, dones, un 
"b lu f " , una "boutade" 
d'alguna gent del país veí. 

Avui, pero, els membres 
de la "comissió deis v in t " 
han considerat oportuna la 
seva publicació i han ele 
git, no cal dir-ho, una 
publicació moral i esca-
ient: "La Pipa d'en Roe". 

Per aquest motiu us ofe-
rim tot seguit l'auténtic 
projecte d'Estatut elaborat 
a Sau pels nostres parla 
mentaris i no parlamenta-
ris. Un projecte realista, 
com veureu, pero que, ai-
xó sí, deixa moltes portes 
obertes. Massa. 

T ITOL I 

Disposicions Generáis 

Article 1er.- Catalunya 
es constitueix en el que 
pugui sempre i quan l'au-
toritat ho permeti i el 
temps no ho esgarrií, d'a-
cord amb la Constitució i 
el present Estatut. El seu 
órgan representatiu és la 
Geneitat de Catalunya i 
compren les Diputacions 
de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona, i Neo Pa
tria. 

Article 2on.- Els ¡dio-
mes cátala, castellá, anda 
lús, murcia, extremeny, 
aragonés i altres son Men
gua oficial a Catalunya. 

Article 3er.- La capital 
de Catalunya será Per-
pinyá peí que pugui passar. 

Article 4rt.- Gaudiran 
de la condició de catalans 
tots aquells que demostrin 
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no ser altra cosa i teñir un 
cromosoma mes. Si mes no 
es concedirá la ciutadania 
previ jurament solemne 
damunt d'un plat de se 
ques amb botifarra i un 
porro de vi del Priorat. Se
rá obligatori, a l'acte del 
jurament, l'ús de la barreti
na. 

T ITOL II 

Atribucions de la Geneitat 
de Catalunya 

Article 5é.- La Geneitat 
de Catalunya entendrá so 

bre les matéries següents: 
1) Neteja, manteniment 

i cura de tots els orinadors 
públicsdel Principat. 

2) Fabricació, distribu-
ció i venda de pega dolca, 
regalésia i sidral. També 
s'acceptará la venda de pi
pes i xiclets. Aquesta dar-
rers amb llicéncia d'expor-
tació a carree de l'Estat. 

3) Us, aplicació i difu 
sió del "Plan Ponds belle
za en siete días". El con-
sultorí de la Sra. Francis 
restará, pero, en mans de 
l'Estat degut a la seva im
portancia. 

4) Facultats per nome 
nar, contractar i destituir 
les dones de la neteja. Per 
ais escombriaires, en ésser 
una responsabilitat públi
ca, caldrá el vist-i-plau de 
l'Administració Central. 

5) Producció, envasa 
ment, distribució i venda 
de la Pinya Americana. 

6) Control total i abso-
lut deis armats de Setmana 
Santa. A excepció de la 
llanca, perqué no es facin 
mal. 

7) Potestat per a donar 
els números de visita a la 
Seguretat Social i dissen 

yar els uniformes d'infer-
mera. 

TITOL III 

De la Geneitat 

Article 6é.- La Geneitat 
estará integrada per l'ho-
norable, en Josep i en Tar-
radellas. 

Article 7é. Les liéis in-
teriors de Catalunya serán 
innecessáries. Tot funcio 
nará per Decret. 

Article 8é.- L'elecció 
deis órgans que formen la 
Geneitat s'efectuará per 

UNA HISTORIA 
D'Estatut ja en teñí 

em i, al capdavall, ens 
en feia forca, de gracia. 
Que ais de Madrís no els 
en fes gens no és exacta 
ment un problema nos 
tre. Ais "xulapóns" de 
la Coloma festiva els ha 
molestat sempre que po 
guéssim decidir alguna 
cosa sense haver de me 
nester los. 

Per aixó l'Estatut 
sempre ha portat cua. 

j a en I 'any 1931 es 
varen reunir a Nuria els 
diputats catalans per tal 
de confeccionar un text 
que, plebiscitat peí po 
ble cátala de manera 
unánim,va anar a petar a 
les Corts de la "meseta". 
Les Corts en aquel) 
temps encara no eren 
franquistes, pero la cosa 
ja es veía venir perqué 
en aquell cau la unani 
mitat ho va ser per a 
frenar els nostres drets. 
Cosa, per altra banda, 
completament lógica si 
tenim en compte que en 
aquelles terres medievals 
de drets no n'han tingut 
mai. El que sí teñen en 
comptes de drets son 
dretes, i a sobre caverní-
coles. 

Penseu que mentre 
els catalans del segle 
passat prepara ven la 
industria I ització del 
Principat, per aquelles 
terres feréstegues tot 
hom cridava de joia per 
l'arribada d'un dictador 
anomenat Fernando 
V i l . No ho han estat 
mai de civilitzats. aque 
Ha gent, i per aixó va 
ren rebre aquell senyor 
al crit de "Vivan las 
caenas". Aquest fou el 
primer éxit de la cultura 
espanyola a Europa. 

Anávem per l'Estatut 
de Nuria. Continuem. 
A nosaltres ens agradava 
i a elIs no, i com que 
son mes ens varen fer 
callar, i ens varen donar 
el qué els va donar la 
gana. Tot i així, hem 
d'agrair el gest enérqic 
d'Azaña. 

D'aquesta manera va 
quedar un Estatut bas 
tant engrescador que 
gairebé abans d'estrenar 
lo ens va abandonar tal 
ment un desodorant de 
poc preu. I quaranta 
anys després ja torna a 
estar aquí exultant i 
simpátic. Tot aixó per 
qui li trobi,que els da 
questa casa no ens mori-
rem d'un excés d'ale 
gria. La qual cosa la dei 
xem dita i la rubriquem 
en aquest país tan entre 
maliat. I caigui qui cai-
gui. I si cau el que ha de 
caure, millor que millor. 
Sí, senyor.» 
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L'HONORABLE NO PARA 

El President Tarradellas ha declarat: "A Catalunya no hi 
ha pre-autonomia,hi ha;autonomía". Cagum-la! i nosaltres sen 
se enterar-nos. 

U.C.D. JA ÉS UN PARTIT 

Tal i com ho senten. UCD din que ja és un partit. Ucedes 
mismos!. 

N O H I V A A N A R 

El conegut actor Paul Newman, tot i estar convidat al Con-
grés de la UCD, no hi va assistir. "No vull trobar-me amb en 
Cañellas", va declarar. 

SEGUIM AMB EN NEWMAN 

Hem pogut saber que un altre deis motius peí qual Paul 
Newman no va anar al Congrés de la UCD és que el conegut 
actor prefereix el cinema a la televisió. "La pequeña pantalla 
no me favorece", va manifestar. 

N O U D I A R I 

Properament, és a dir que no se sap quan, sortirá al carrer 
un nou diari en cátala. El seu nom será "El Temps" i el redac
taran la majoria deis periodistes expulsats del Brusi. No hem 
pogut confirmar, pero, si el carree de director de "El Temps" 
recaurá en l'Inefable Mariano Medina. 

LA MALA BESTIA 

El nou President del Brasil s'está llui'nt cosa fina. Tran
quil.lament ha declarat —i sino us ho creieu llegiu el Tele/ 
Express de 24/10/78— que "soy, de hecho, medio bruto". 
Els brasileims están intranquils amb la te menea de l'altra 
mitja part. Será caníbal?, comenten. 

NOTÍCIES DE L'ESTRANGER 

Ens sembla molt bé que a Espanya l'idioma oficial siguí el 
castellá. 

EL LAPSUS DE LIDIA FALCON 

Lidia Falcon ha escrit un llibre que porta per títol "Es largo 
esperar callado". Callado o callada?, en qué quedem?. Sí, 
amiga Lidia, el masclisme es troba fins i tot en els racons mes 
insospitats. 

REFORMES 

Els germans Moreta-Folch, vei'ns de Chipiona (Cádis), es 
dediquen a la transformado de Seats-600 en Uampants cotxes 
esportius i només per 250.000 pessetes. 

Dones si que li ha sortit económic a en Cañellas el canvi de 
carrosseriaü. 

RODONADES D'EN REDONDO 

El secretan general de la UGT (ugeté, ugeté, que te la fota
ré) don Manuel Redondo diu que el poder els vol afilar. 
Encara mes Manolo?. 

EL GARICANO CALLA I COBRA 

Que el Sr. Garicano Goñi accepti un carree a l'empresa 
Sarrio com a vice-president és una cosa normal. Pero que 
funcioni ja no ho és tant. 

REI-ALTERNATIVA 

Sabien vostés que per Europa hi ha un senyor que és el 
legítim ocupant del carree de Reí d'Albánia?. Aquest sí que 
ho té malament aixó de 1'alternativa de poder. 

MUNDO OBRERO DIARI 

El setmanari del PCE "Mundo Obrero" passa a convertir-se 
en diari. Ara en vendrán set vegades menys. 

PRESAGI 

Dir-se Cañellas en Uoc de Canyelles ja era tota una premo-
nició. De res, Antón. 

QUESTIOD'HERINCIES 

En unes declaracions efectuades a un diari que es va parir fa 
pocs dies, el fill de l'Honorable Tarradellas diu: "Sortosament 
la política no és una enfermetat hereditaria". Desafortunada-
ment el pare del President no va ser un polític. 

LA MÚSICA ÉS DEL CENTRE 

Quan Augusto Algueró diu que: "No hay música de dere
chas ni de izquierdas", no diu cap bajenada. Fa propaganda 
política. 

"PADRINO RAIMUNDO" 

Diuen els diaris que Raimundo Saporta, president del Co
mité que organitzará a Espanya els Mundials de fútbol del 82, 
vol pactar amb ETA. Vol una treva durant la celebració de la 
pilotera. Ja té nassos, ja, aquest Saporta. Amb l'historial que té 
ja és aventurar-se, ja, visitar a TETA. 

JM fiiha d'en o/íoc 

Reial Decret des de Ma-
drís, amb l'assisténcia de 
l'Esperit Sant, el Camilo 
Sesto ¡ el Cid Campeador. 

TITOL IV 

De la H ¡senda 

Article 9é.- La Hisenda 
a Catalunya es constitueix: 

a) Amb les almoines 
deis catalans. 

b) Amb les subvencions 
de Madrís, 

c) Amb la "Lotería Na
cional". 

d) Amb la participado 
a les travesses. També es 

recaptaran diners amb la 
venda de paper de plata i 
de les "Aromes de Mont
serrat". S'establirá, igual-
ment, una postulado pú
blica en el "Dia de la Ge-
neítat". 

Article 10é.- No cal. 

Amb aquest Estatuí se
gur que no tindrem pro-
blemes a Madrís. L'aprova-
ció és segura. No será, evi-
dentment, el que voldriem, 
pero tot arribará!. Igual 
que el Judici Final, la Re
pública de Zamora o la ju
bi lado de l'lñigo.a 

Serafí Bandarra 

IVOSTEQUÉHIDIU? 
L a filtració del pro-

jecte d'Estatut per Cata
lunya que va publicar el 
diari El País, és falsa. 

Hem volgut preguntar 
a algunes personalitats 
sobre el qué en pensen 
de la falsa filtració. I ai
xó ens han dit. 

Antón Cañellas: "F i l 
tració"?, quina filtra
ció?; no en sé res d'aixó. 
De tota manera, a Ma
drid son molt llestos i 
quan ells ho diuen, deu 
ser veritat. 

Per cert, voldria apro-
fitar l'ocasió per dir que 
Adolfo Suárez está por-
tant el t imó de manera 
admirable. Si no fos per 
ell, els catalans estariem 
tots en un camp de con
centrado. Viva Adolfo, 
viva Suárez, viva la Mon-
cloaü!. 

López Rodó: Cuando 
vi la noticia ais diaris 
me quedé de piedra, mi-
llor di t , heladu, molto 
heladu. Aqüestes filtra-
cions quan vivia en 
Francu no sucedían. Ara 
tot es diferente. Pero I i 
juru que jo no he sídu. 

Jordi Pujol: Mírí, 
aixó és dolent peí país; 
Catalunya necessita re
construir le, ¡ aixó li fa 
mal... El pal de paller no 
es fa així; amb aqüestes 
coses perdrem tota la 
palla. Es un vent de mal 
bufar aquest de les f i l -
tracions. I la palla va 
cara. 

Joan Raventós: Ho
me, ara no li puc con
testar; si em dona deu 
minutets per a consul-
tar-ho a Felipe González 
I i donaré la resposta cor
recta. Comprengui'm, 
ara és l'hora de la unitat 
socialista i no fos cas 
que per aquesta tontería 
la trenqüessím. Els so-
cíalístes espanyols som 
molt assenyats, oí que 
m'entén?, dones aixó, 
tenim una gran respon-
sabílitat i no podem 
patinar. Em deixa trucar 
un momento 

Joaquim Arana: Aixó 
és intolerable!!. No pot 
ser que pugin els trans
porta... 

Antón i Gutiérrez: 
Aquesta dialéctica filtra-
cional pot teñir els seus 
perills. Ara mes que mai 
ens cal unitat contra l'e-
nemic comú. Hi ha al
guna ombra furtiva que 
segueix totes les nostres 
passes. Caldrá estar ama-
tents. 

Caries Sentís: Sí, sí, 
sí. Ja ho vaig veure. De 
tota manera la UCD está 
consolidant la democra
cia, malgrat quetothom 
intenta confondre'ns, 
seguim endavant. Per 
cert, váreu llegir el que 
deia en Cárter sobre la 
bomba de neutrons?. 
Ah! , escolti, la UCD 
está en marxaü.» 

Xato de la Xexa 
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UNA RESERVA. SI US PLAU 
H¡ ha paranoies i para-

noies. I la que teñen tots 
els del búnquer-barraqueta 
allá al País Valencia, és tan 
gran que fa impossible el 
classificar-la. 

Badia va fer un discurs ais 
reunits. Va dir que si la 
bandera valenciana no és la 
tricolor, caldria anar a re
correr a l 'ONU, al Tribu
nal de la Haia ¡ al Rei. 

u 

<0 

Fa pocs dies cridaven 
com ases una frase que 
deia: " A rebote, a rebote, 
catalán el que no bote". 
Era tanta la bogeria que 
uns i altres es punxaven 
amb llurs banyes. Per aca-
bar-ho d'adobar, un tal 

Pensem, pero, que 
aquests xicots teñen enca
ra solució. Només cal que 
els parcel.lin un terreny i 
els montin una reserva per 
a ells solets. 

Molt será, pero, que els 
indis els acceptin. 

VADEBANDERES 
L'afer de la senyera 

valenciana finirá mes dra-
máticament que una no
vel.la de Blasco Ibáñez. Per 
acabar d'embolicar la troca 
ara teñen quatre propostes 
de bandera i cap acord. 

Uns diuen que res, que 
la bandera del País Valen
cia ha d'ésser la de la fran
ja blava amb les quatre 
barres. Altres proposen 
que en lloc de la franja 
blue n'hi hagin tres: una 
de verda, una de blanca i 
una de blava. Un color per 
cada provincia. Pero aixó 
tampoc no conven? la con
currencia. Finalment hi ha 
dues pro postes mes, con
sistente que damunt les 
quatre barres s'hi afegeixi 
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El caíala:- Vos dieu que teniu corda fins a Sant Josep? Nosaltres creiém 
que^amb aquesta en tindrieu prou perqué quedes aprovat l'Estatut!... 

I'escutdel Consell General. 
Una proposta pero, vol 
l'escut al centre i l'altra en 
un cantó. Com es pot com-
provar dones, les posicions 
son irreconciliables. 

"La Pipa d'en Roe", 
sempre amatent a la pro
blemática que afecta els 
homes i les terres deis Paí-
sos Catalans, ofereix gra-
tuítament uña magnífica 
proposta per tal d'arranjar 
el conflicte. Ni una, ni 
dues, ni tres. Quatre ban-
deres!. Dilluns una, di-
marts l'altra, dimecres la 
següent i dijous la que pen-
ja. Divendres i dissabte 
l'Espanyola i diumenge to
tes cinc. 

De res. 

LA SALLE: 
CENT ANYS 
DEPITETS 

Ara fa un segle que els 
"hermanus" de La Salle 
—els del pitet— dessasen 
infants catalans. Jo,que en 
vaig ser alumne durant set 
anys fins que m'expulsa-
ren, en sóc testimoni. 

D'aquella estada en 
guardo un trist record: les 
hósties rebudes per parlar 
cátala, fumar "Bisontes", 
sortir de la f i la, etc. 

Tot aixó, pero, no va 
ésser obstacle perqué em 
cases i fos pare de tres 
criatures que, com podeu 
suposar, no van a La Salle, 
sino a una escola progre i 
catalanera. I, per a qui 
posi en dubte tot el que he 
dit , signo amb el número 
de matrícula. 

Joan Car A l l o t n . 1768 



ELSPARATS, 
LESPARETS 
I L'AJUNTA 
MENT 

Que.l'atur és un drama 
ho sabem tots. Pero que 
l'Ajuntament de Barcelona 
no trobi 300 parats per a 
netejar les parets de la ca
pital, és un.cas de penques. 
I és, amic lector, que n'hi 
ha alguns que, abans que 
consciéncia de classe, han 
assolit consciéncia d'atur i 
ara no hi ha déu que els 
acomiadi. 

EN MASO 
I L'AVIO 

Sembla ser que la UCD 
vol f i txar a l'ex-batlle de 
Barcelona, Enric Masó, per 
a presidir els ucedistes ca-
talans. Aixó ens fa pensar 
dues coses. 

Primera: que ni en Sen
tís ni l 'Anton Cañellasser-
veixen, cosa que a ningú 
no estranya. 

I segona: que per la pro
pera campanya electoral, 
la UCD ja no tornará a 
Hogar una avioneta per 
passejar la pancarta cen
trista; ara, i si en Masó 
accepta el carree, la Loc-
keed els deixará tot un 
esquadró d'avions. 

EN JOAN 
LABALLA 

En Joan de Sagarra té 
mullader. Es a dir, el De 
partament de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona 
fa aigües. 

Tot d'una s'ha destapat 
la cassola i en Joan ha sor 
t i t esquitxat. De cop, hem 
sabut que només subven
ciona certs grups teatrals; 
que no es parla amb la 
coordinadora d'activitats 
culturáis , Elisa Lumbre
ras; i que els treballadors 
deis museus municipals es 
tan fins la segarra d'en 
Segarra, Paradoxes de la 
vida, Joan, a tu que t'agra-
da el whisky de malta, ara 
només tens aigua i mulla
der. 

Joan, tu sempre has dit 
que un imbécil sense cultu
ra és, encara mes imbécil. 
Ves en compte, dones, que 
no et fot in fora del Depar-
tament. 
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CARTELLS ANTI-TERRORISTES 

La nova estrategia anti
terrorista del Sr, Martin 
Villa servirá de poca cosa. 
Per comencar ha editat un 
milió de cartells que, a mes 
de lletjos, no duen peu 
d'impremta. Es a dir, que 
son ¡Llegáis i clandestins. I 
a sobre, alguns deis perso-
natges fotografiáis no son 
terroristes. De seguir així, 

aixó será pitjor que el 
Far-West. 

De totes maneres, "La 
Pipa d'en Roe", considera 
que la iniciativa no és del 
tot dissortada, i, per tant, 
oferim a l'atenció del Sr. 
Ministre les següents va-
riants. Edició d'un mil ió 
de cartells amb la seva 
imatge i un peu quedigui: 

ENQUESTA 
Prova estructural destinada a esbrinar els 

coneixements polítics i doméstics del personal 
lector. 

El mecanisme és fácil: de les tres opcions pos-
sibles, cal assenyalar aquella auténtica. Fixeu-
vos-hi bé i no us precipiteu. Les respostes corree-
tes, un dia d'aquests. 

Quí fou /'autor del Tirant lo Blanc? 
Mar y San tpere 
Joan XXIII 
Al Capone 

Quina fóu la virtud mes apreciable d'en Franco? 
Temperancia 
Castitat 
Manstetud 

Quina és falcada del conegut polític Jordi Pujol? 
Baixa 
Petitona 
Escassa 

Quantes pigues posseeix ¡'honorable? 
Moltes 
De 7 a 22 
Totes 

Senyala el sistema mes segur i rápid per traspassar. 
Arsénic 
Tren en marxa 
S.O.E. 

Quin d'aquests teléfons et sembla mes segur. 
Martín Villa 
Suárez 
Nadiuska 

Quin any va teñir Catalunya la primera autono
mía de veritat?. 

1997 
2786 
14512 

Nom d'un conegut polític que assegura (ell) ser 
cátala. 

Laureano 
Laurea 
Lacagá 

Es pot considerar pornográfic un film com 
"Franco ese hombre"?. 

Si-
No 
No ho sap. 

Llei física mortal descoberta peí franquismo. 
Segureiat social 
Tir a Taire 
Alfonso Paso 

rró\ vist 
Solter contumac s'oferix per herboristería. 

"Demá crideu-me a les set", va dir saltant peí 
baleó. 

El Papa éscatólic. 

Violada peí seu marit porta el cas ais tribunals 
i ningú no li fa cas. 

"Me quedaré hasta que no 
quede un solo terrorista. 
Ciudadano: ¿podrás sopor
tar lo?. Colabora". O bé 
un altre milió de cartells 
que diguin: Por cada chiva-
tada, una noche con Susa
na Estrada". L'éxit sor-
prendrá la propia empresa. 

PLA 
ENERGÉTIC 

La setmana passada es 
comencé a discutir a les 
Corts el projecte del "Plan 
Energético Nacional". El 
partit governamental, pe
ro, ja el va comencar a 
posar en práctica uns dies 
abans. La pallissa informa
tiva que va donar-nos TVE 
del Congrés de la UCD 
motiva que milers de tele-
visors restessin apagats. 

ENTREPÁDEPEDRA 
L'Ajuntament de Bur

gos no sap on viu. O pot-
ser ho sap massa bé. 
Aquel les terres sempre han 
estat terreny adobat peí 
feixisme, malgrat honoro-
ses excepcions, que no fan 
mes que confirmar la regla. 

Escolteu bé: "Españ-

era la que figurava en una 
placa adosada a la facana 
de l'Ajuntament. 

Dies enrrera, i a petició 
del PCE, es va procedir a 
treure-la. Pero vet aquí 
que els membres del Con-
sistori es varen arrepentir i 
l'han tornat a col.locar al 

vencedora del comunismo 
en la cruzada que levantó 
este dia, busca la paz del 
imperio por la unidad, por 
la grandeza, por la liber
tad, en el signo de Franco, 
el Caudillo. Viva España. 
18 de julio del 1936". 
Aquesta "deliciosa" prosa 

seu lloc. "Va estar retirada 
per equivocado", fou l'ex-
cusa que donaren. 

Ara només falta que, 
també per "equivocado", 
algú l'esmicoli a trocets i la 
faci empassar a cadascún 
deis regidors. I que mal 
profit els hi faci!!. 

Piquen fort els nois 
de Sau. De seguir així 
els llogará Sam Peckin-
pah per a la seva pro
pera pel.lícula. Piquen 
tan fort que han esmico-
lat els 18 articles de 
l'Estatut del 32 conver-
tint-los, ni mes ni menys 
que en 38. Sempre i 
quan, és ciar, no se n'ha-
gin perdut uns quants 
per damunt la taula 
d'un ministeri qualsevol. 

Han redactat, amb ad
mirable cal.ligrafia i en
cara mes admirable inge-
nuitat, una Carta ais 
Tres Reis d'Orient. Car
ta on demanen un munt 
de coses. D'un "Airgam-
bois" fins un tocador de 
la "Señorita Pepis", pas-
sant per l'inevitable 
"Monopoly" . "L 'oru i 
el moru" que diria algú. 
Encara que per ser exac-
tes, la qüestió del " o ru " 
no ha quedat gens clara. 
Per demanar, ningú no 
quedava curt. pero a 
l'hora de pagar, tothom 
es feia l'orni. Fins i tot 
van haver-hi bufetades. 

En f i , quede moment 
tenim Estatuí, pero sen
se capítol d'H¡senda. Es 
ciar que potser, tal i 
com van les coses, deci-
deixen no posar-li. Fora 
maldecaps!. A mes. "los 
catalanes de las piedras 
sacan panes", no?. 

Dones, avall que fa 
baixada!. En tot cas, ens 
queda el recurs de can
tar el Virolai i esperar 
que la Moreneta faci un 
miracle pecuniari. I és 
que amb la meitat deis 
que fan per ais monjos 
en tindriem ben bé 
prou.i 

Seraf í Bandarra 

MIEMBROS DEL GOBIERNO 
BUSCADOS POR EL RAPO 
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HORITZONTALS. 
1) Antón... Balcells. 
2) Provocador de son i badalls quan parla. 
3) A l'inrevés. De UDC a UCD i d'aquí a fer 

punyetes. 

VERTICALS. 
1) Una " joya" a la UCD (és joier). 
2) Mamellas, no. Can 
3) A l'inrevés. No és "el los", és "ellas". 

ES BUSQUEN!!! 

1.— Seraf í Bandarra 
2 - Oliver 
3.— Xato de la Xexa. 
4.— Porompompeu Fava. 
5 . - Gaietá Travolta i Plá 
6 — Josep Mamellas 
7.— Palangana 

Aquests son els homes que fan possible la PIPA 
D'EN ROC. Revisteta xarona, disgraciosa, demagógica, 
Ucedista i pagada per l'Honorable, i en Joan de S'a-
garra a l'ampolla. 

De dia dormen i de nit també. No saben llegir 
ni escriure i van de quatre potes, aixó sí, pero amb 
el cap ben alt. 

Si els trobeu peí carrer, no els coneixereu 
ja que ni diüen beeeeee, ni van de negre. 

PARA NO ENTENDER LO QUE PASA 
m _ «•__- _if-_. •__» La Pipa d'en Roe' 

cromets 
de fauna i flora 

EDICIONS-LAPIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 
78. 
C/. Rep. Dominicana, 51-
1er, le ra- MATARO 
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. 
19, bloc 12, n. 6- Barcelona 
Distribueix: Distribuidora 
Paisos Catalans, S.A.-LIúria 
42-Barcelona, 9 

Tots els dibuixos i articles 
signats no expressen ni 
l'opinió de llurs autors. 

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 

BENETUS ALAMBRICUS 

Especie poc abundant de tant mantenir la indepen
dencia conjugal. Independencia, pero, que ja psuqueja 
per tots costats. 

El Benetus Alambricus forma part de la familia deis 
rumiants, és a dir d'aquells que tot el dia barrinen, 
mengen poc i no poden ni veure la terra-d'elles. 

1) Perllongació faringítica de tant mirar l'horitzó. 
2) Dues banyes petites i amagadones de tant accep-

tar el consens. 
3) Cama llarga que li permet correr, sense fer 

excessiva remor, fins el Palau de la Generalitat. 
Tothom desconeix com ho fa per reproduir-se; 

se sap, pero, que és molt seu. Diuen que va fer-se a 
sí mateix!. Per altra cantó li agrada pasturar tranquil, 
i, quan l'emprenyen, té rampells insospitats en un 
animal aparentment tan pacífic, 
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