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\ Matará, a 13 de Maig del 1.978 

Ho diu Tarradellas 
oeooo 
PONS 

A VILAOOT 

MATARO TINDRÁ 
L'ESTATUT 
PEL JUNY 

Sí, amic lector. No has llegit malament. Mataró tindrá el seu estatut 
el mes que ve. L'honorable president Tarradellas, després de l'obligada 
consulta a Madrid, ha accedit a tan popular desig. Per aquest motiu, el 
nostre corresponsal a la Generalitat, ha entrevistat al nostre president, 
oferint nos una primicia de tant magne i historie aconteixement. Cal 
indicar que, al sol.licitar l¡ que accedís a parlar per a les nostres pagines, 
el president Tarradellas, no va proferir en cap moment la seva coneguda 
frase "conais pas!". 

Jaíii^/i di li\ 

Quan passo per davant del Pati 
deis Tarongersi*), camí del des-
patx d'en Tarradellas, un esglai em 
deixa corsecat: no portava corba
ta. Decideixo continuar, car pensó 
que el President encara estará con-
tent perqué recentment va ésser 
anomenat "Mataron í de l 'Any" 
peí diari clandestí (cada vegada es 
llegeix menys) "Crónica de Mata
ró" . No m'equivoco, en Tarrade
llas encara porta la condecorado a 
la solapa. 

— Hola, Tarradellas!. 
— Ep!, compte amb el que dieu; 

que no he vingut de Saint Martin 
Le Beau a Barcelona perqué se'm 
tracti així. Jo sóc l'Honorable. 
A ix íque ja hosabeu. 

— Honorable, els mataronins es-
tan neguitosos perqué encara no 
teñen Estatut... 

— Tot arribará, tot <. óará. 
Vaig molt pie de feina i no puc do
nar abast a tot. Ahir mateix vaig 
rebre ais Criadors de xampinyó de 
Balaguer, a l'Agrupació Marítima 
de l'AIt Penedés, ais firaires de la 
Plana de Vic i molta mes gent. I 
també a alguns mataronins... 

— I qui eren, qui eren aquests 
mataronins, Honorable?. 

—Si vos ho dic, no ho heu de 
posar al diari. 

— Promés. No ho posaré. Hono
rable. 

— Dones, varen visitarme en 
Santiago Martínez i Saurí, el regi-
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dor Villegas, l'apotecari del davant 
de Santa María, en Miquel Reniu i 
d'altres. 

— I qué volien?. 
— Mireu, en Santiago Martínez 

és la vint-i-vuitena vegada que vé 
a veure'm. Vol que l'anomeni En-
carregat General d'Afers Religio
sos; cada vegada que ve em porta 
una estampeta i em besa la ma. 

De totes maneres, estampetes a 
part, vos diré que no li puc donar 
aquest carree, dones aixó que sem-
pre vagi treient la Mengua el fa in
servible. No és pas fotogénic que 
l'Encarregat d'Afers Religiosos 
sempre tregui la Mengua... 

— Els altres que varen venir 
també volien algún carree?. 

— No. En Villegas no sé el que 
volia: no vaig entendre res del que 
deia; pero va marxar molt content. 

En Miquel Reniu vol fer-me en
trar en contacte amb l'Alianca Ma-
taronina perqué em faci una asse-
guranca de malaltia. Em dona l'im-
pressió que el que volen es treu-
re'm del davant... 

L'apotecari del davant de Santa 
María va venir per a demanar-me 
que faci un decret que prohibeixi 
la venda de "gomes". EN mateix 
em va confessar que des de fa 
molts anys ja no en ven, pero que 
la competencia en continua venent 
i aixó li suposa un desavantatge a 
l'hora de fer calaix. • 

— Honorable, els mataronins vo
len l'Estatut aviat... 

— Peí juny, Mataró tindrá el seu 
Estatut peí juny. A partir de I la-
vors, Mataró será un «ístat inde-
pendent, dependent de Barcelona. 

— No ho entenc. Honorable... 
— Millor. Pensa, pero, que l'im-

noJitic 
LLuny els on'gens espuris. Som filis de la millor tradició 

del Mataró d'ara i del d'abans. Anys i anys de grosses rialles 
son la carta de presentado que mes ens escau. 

Al nostre país no hem tingut temps per a riure nassa. 
Pero quan ens han deixat, ho hem fet amb ganes i a cor que 
vols. Quaranta anys de calamitat ens han rovellat els meca-
nismes de la burla mordac, de l'acudit certer. La inopia satí
rica mes pregona ha acompanyat la dictadura. Els estralls 
els coneixem tots. I les ferides son profondes, la realitat 
quotidiana del nostre país ho fa ben palés. 

Ara, amb LA PIPA D'EN ROC, volem vessar la nostra 
indignado al damunt de tots els titelles prostibularis que 
han col.laborat amb l'enemic. Denunciar tots els "tinglados" 
que han montat recolzant-se en inconfessables "favors" 
prestáis. Tot un entrellat d'interessos. 

Parlarem deis polítics. Deis d'ara i deis d'abans. Aquells 
que festejaren amb la dictadura tindran a les nostres pagines 
la crónica puntual de les seves efemérides. I procurarem que 
tot Mataró record i els fets i les persones. Un acte emocionat 
de reconeixement i tot seguit la foguera s'endurá la memoria 
de tanta quisca municipal, de tanta corrupció. 

El negoci no té entranya, diuen els de l'ofici. Parlarem 
d'ells —sí, de vosté Senyor Estevel— i deis seus afers. La 
temática és ampia i la feina gegantina. Hi ha tants IIoes sense 
un pam de net. 

Quans cavalls de batalla ens passen peí cap en el moment 
de redactar aqüestes ratlles. No avancarem, pero, la trama 
deis nostres "dossiers" explossius. Tot arribará. La nostra 
feina tot just comenca. I volem fer-la recordant que a Cata
lunya i a la nostra ciutat hi ha una tradició a recuperar. La 
de les revistes satíriques i d'ocasió. La mordacitat de les 
quals ha arribat a vegades a nivells extraordinaris. 

Les pessigolles multiseculars deis mataronins han explotat 
en publicacions memorables. Alguns títols: "La Llufa". 
"Els Panxistes", "La Vespa", "Mataró en broma", "L 'últim 
dia de la rifa", "Lo regidor Matheu", "A.F.P."(A ferpunye-
tes), etc. 

Vet aquí alguns deis nostres il.lustres antecessor; la flama 
iconoclasta deis quals farem brillar amb llum desconeguda. 
La seva veu irónica és la nostra. La seva vena cáustica la 
volem per a les nostres pagines. Trontollará alió que s'ho 
mereixi. Qui ho necessiti. 
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"SUBMARINU" DE BUT-
XACA SENSE GOTERES 
Tel. 004 72 46 

PORNOA LA 
NOSTRA CAIXA 

En Jaume Muixí, després d'haver-
nos fet jurar que no diríem el seu 
nom, va confiar-nos una noticia 
que pot fer trompar ais menopáu-
sics i remoure les entranyes 
d'aquest Mataró nostre tan avorrit. 
El protagonista, com sempre, és la 
Caixa. 

Tothom sap, pels diaris és ciar, 
que la Caixa está edificant en el 
pati de la casa d'en Puig i Cada 
falch allá al carrer d'Argentona; 
el motiu deis Busca i Cia és que hi 
volen fer un "Casal deis Avis". 
Pero no és veritat. 

En Jaume Muixí, després d'ha-
ver-nos fet jurar que no diríem el 
seu nom, ens ha explicat la veritat 
de tot aixó. Ni mes ni menys el 
que la Caixa —i no volem senyaiar 
a ningú— vol construir és la prime
ra sala de cine "pomo" de Mataró. 
I sabem encara mes. Concretament 
la primera pel.lícula que es proyec
tara será: "El brac incorrupta de 
Teresa". Gracias Jaume Muixí pels 
teus servéis. Ja no direm el teu 
nom. 

* • 

L'ESCANDOL DE LES SANTES 

Els veins del carrer Pujol (no 
d'en Pujol) de Mataró están espar 
verats des de fa un temps. Resulta 
que a altes hores de la matínada 
sempre veuen juntes a la Juliana i 
la Semproniana. Quin exemple 
pels petitsü!. 

• • 

VOLEN FER CALLAR 
LA "SEVILLANITA" 

El dietari de l'inefable Mira, vo
lem dir el setmanari El Maresme, 
publicava fa poc una entrevista 
amb la popular "Sevillanita" qui 
amb el seu habitual "desparpajo" 
va dir que "s'habia tirao a medio 
Mataró". Noticies de darrera hora 
assenyalen que la fins ara empobri-
da pero trompada dona no haurá 
de patir mes: li han posat un pis 
amb calefacció, televisió de color, 
cotxe amb xófer i no se sap quan-
tes coses mes. Ja podeu veure el 
que s'ha de fer per tapar boques. 
"Llástima que no hubiera hablado 
antes", diuen que va dient la Sevi
llanita, mentre que un que té una 
bodega a "la placa" es fa cada dia 
mes el despistat. I no és ell sol, no, 
sino "que medio Mataró". Colina 
sortü!. m 

EN BADA NO BADA, 
ESPÍA 

Embolica que fa fort. Ens varen 
dir que en Bada de i'Ajuntament 
espía les paredes que van peí Pare 
Forestal amb uns prismátics. Al-
tres ens varen dir que era en Bada, 
sí, pero no el de I'Ajuntament sino 
el seu germá que és el guarda del 
Pare Forestal. Caldrá comprovar 
de quin Bada es tracta. Es ciar que 
també entre germans tot es pot 
compartir. Siguí qui siguí una cosa 
queda palesa: en Bada no bada... ¡ 
a mes cobra!!!. 

* • 

EN REY I LA UNIVERSITAT 

' En Rey, el deis pinsos i cartes al 
Director de l'abans Diario de Ma
taró i ara clandestí Crónica d'idem 
va ésser un deis que mes es va opo-
sar que la ciutat pogués comptar 
amb una delegado de la Universi-
tat de Barcelona, Com es recor
dará en Rey, el senyor Joan, va 
estar també donant voltes per I'A
juntament uns quants anys. 

Ara ja es pot dir perqué no volia 
delegado universitaria: tenia por 
que li prenguessin el lloc de cartis-
ta (no carterista) en el diari deis 
desinformats. Rey, si vols un con 
sell, dedica t al teu: els pinsos. 

Ja se sap: qui et vol et fará plo
rar. 

• • 

CLOT-ENT: DEL PSAN A LA 
UGETE 

Una de les proves mes clares de 
com l'home pot evolucionar acce-
leradament cap avall és Tactual 
secretan general de la Ugeté a Ma
taró, en Clofent. Anys enrera fes 
tejava amb el PSAN i era mes cata
lanista que Déu. Avui ja el veieu: 
a la ugeté i demanant que les en
trevistes les hi facin en castellá. 
Recorde-ho bé: en Clofent. 

* • 

LLIBERTAT D'EXPRESSIO 
FECAL, SI I 

COLITIS, NOI 

Fa dies aparegueren per dife-
rents parets de Mataró unes pinta-
des que exigien llibertat d'expres-
sió fecal. Suposem —si hem d'ate-
nirnos a la Metra- que els seus 
autora patien d'un greu restrenyi-
ment. Es a dir que no cagaven ni 
un cigró. 

portant és teñir Estatut; la resta 
son minúcies sense cap mena d'im-
portáncia. 

— Ens podeu avencar algún ar-
ticulat de I 'Estatut de Mataró?. 

— Vos en diré un, pero no ho 
poseu al diari... 

— Promés, no ho posaré. 
— L'article 29, parágraf tercer, 

estableix que "podran optar a 
qualsevol carree tots els mataró 
nins majors de 18 anys... menys en 
Santiago Martínez i Saurí". Ho 
sentó molt, pero a aquest home la 
I lengua el portará a la ruina. 

(La conversa ha hagut de restar 
interrompuda per uns moments). 
Era en Busca —diu l'Honorable— 
que em trucava per teléfon per a 
proposar me edificar apartaments 
al Pati deis Tarongers. 

— Déieu, Honorable, que peí 
juny Mataró. tindria Estatut... 

— Sí, aixó mateix. Vindré per-
sonalment a portarlo; val a dir 
que tinc moltes ganes d'anar a di
ñar al Blincj ¡ xerrar amb en Terri. 

- També anireu al "Racé", Ho
norable?. 

— No ho sé encara. No fos cas 
que no l'omplís i no cal oblidar 
que sempre que parlo ompleno els 
recintes. Sóc l'Honorable. 

Hem de plegar. En Busca i en 
Doria l'estan esperant en una sala 
contigua per a parlar del Pati deis 
Tarongers. Quan travesso la Plaga 
de Sant Jaume torno a sentir un 
altre esglai: m'adono que portava 
posada una corbata. Certament els 
servéis secrets del President actúen 
amb molta celeritat. Son capacos 
de treure't la cartera sense tocar-te 
l'americana. 

Joan Trempadellas i Josep 

(*) Pati deis Tarongers: Hortet o 
pati o eixida on hi ha tarongers i 
que es troba dins el recinte del Pa 
lau de la Generalitaf "Chez Club 
Tarradellas". 

L 'ATERNATIVA MUNICIPAL DEL PSUC 

SUBSTITUIR PER UN SOVIET L'AJUNTAMENT DE MATARÓ 
De fons generalment tan ben informades com les altres, ha arribat a la rios

tra redacció un document secret que, des de fa temps, está elaborant la 
direcció del PSUC a Mataró. Document qualificat d'auténtica parida deis 
entesos en arqueología política. 

Aqüestes fons coincideixen en 
atribuir la paternitat d'aquest 
document, peí que fa a la part 
masculina, al Sr. Lluís Fernández 
(primer secretan de l'organització 
psuquera local) i, peí cantó femé -
ni, els trenta-cinc volums de les 
obres complertes del Lenin de la 
discordia. 

Per que jutgeu vosaltres matei-
xos, reprodui'm a continuado l'es-
mentat document: 

"Camarades. 
Mataronins tots. (tradui't del 

castellá). 
Com a home de poques paraules 

que sóc aniré directament al gra 
—cosa que ja va dir Lenin pocs 
moments abans de comencar el 
"Qué fer?". 

Companys, les eleccions muñid-
país s'apropen i no podem perme-
tre que ens agafin en pilotes. Te-
nim d'elaborar una alternativa vá
lida que ens per me ti conquerir 
d'una vegada per totes el poder 
municipal. 

Em preguntareu qué és aixó 
del poder municipal, i jo us diré... 
el poder municipal sou vosaltres!. 
Pero com que el marxisme és una 
ciencia us haig de dir, lluny de fra
ses poétiques, que I'Ajuntament 
no és res mes que un Estat a nívell 
de ciutat. I els comúnistes ja sa
bem el que cal fer amb I'Estat, oi 
que sí?. A veure tú!, el de la terce
ra fila, qué cal fer amb I'Estat?. 

-Como-ya-dijo-el-gran-Lenin-lo-

primero-que -hay-que -hacer-es-des-
truír-el-aparato-del-estado-y -cons
truir-sobre -él-un-aparato-nuevo-al-
servicío-de-la-clase -obrera-de-todos 
-los-paises-uníos. 

— Molt rebé!. Seguim. 
Es evident, dones, per tot el que 

he exposat, que el cal és destruir 
I'Ajuntament. Pero, qué hi posa-
rem en el seu lloc?. Ve't ací la 
qüestió. Per tal de resoldre-la hem 
elaborat les següents tesis: 

1) Distribuir gratui'tament porta 
per porta "L'Estat i la Revolucíó", 
amb próleg d'en Josep Serradell 
"Román", imprés a la impremía 

Minerva i sense forrar de plástic. 
2).- Constituir un "comando" 

anti-revisionista que cremi de totes 
les llibreríes les obres d'en Santi 
Carreras, perdó, d'en Santi Carri
llo. 

3).- Imprimir "pegatines" amb 
l'escut del PSUC, que diguin "Yo, 
marxista-leninista". 

4).- Votar sí a la tesi XV en el 
Congrés del PCE i votar no en el 
primer punt deis Estatuts, quan 
ambdues coses volen dir el mateix. 

5).- Posar-me el primer en la Mis
ta per a les eleccions municipals 
i l'Agustí Valdé l'últim. 

6).- Guanyar les ereccions i im
plantar la dictadura del prolifica-
riat. 

7).- Constituir un soviet d'o-
brers i camperols amb l'ajut del se-
té de cavalleria, la xispa de la vida 
i els parxes "Sor Virginia". 

8).- Batejar el nou soviet amb el 
cognom "eurocomunista", per a 
que no diguin després que no com-
plim les promeses electorals. 

9).- El mateix que el 6, pero 
mes, i 

10).- Organitzar una peregrina
do a la Placa Roja i portar un troc 
del eos ambalsamat de Lenin, com 
a reliquia i protécció contra possi-
bles desviaments ideológics. El 
tros de Lenin (que es procurará 
sigui d'una part pudorosa i que no 
atempti les bones costums proletá-
ries) s'exhibirá una vegada a l'any 
en commemoració de les eleccions 
guanyades. Per aquest motiu s'or-
ganitzaran autobusos i tota mena 
de comunicacions per a que les 
masses puguin assistir ala contem
plado de la reliquia. Elsactesque 
s'oficiaran per tal motiu correrán a 
carree d'en Josep Serradetl, ac-
tuant com a escolans en Manuel 
Pozo i en Daniel Plana. S'ho mira
rá tot des de la barrera la Marga-
rida Abril. Presidirá: Jo. 

Signat: Lluís Fernández i no el 
de CarriHé". 

Tovarich 

¥ 
Hem pogut assabentar-nos, pero 

que els afectáis per tant poc deco
rosa malaltia provaren, abans de 
dedicarse a la pintada noctura i 
furtiva, tota mena de potingues, 
labatives i laxants, arribant ádhuc 
al límit d'utilitzar els servéis rec-
tals d'en Laurea. Pero res de res. 
De merda res. Semblava com si 
aquesta es trobé bé dintre seu. 

Per aixó, cansats de tanta pati-
menta, decidiren Menearse al car
rer a explicitar llur impotencia. 

Desitgem, des d'aquestes com-
prensives planes, que de no poder 
obtenir una expressió fecal satis
factoria, rebentin de la manera 
menys pudent possible. Ho desit
gem de cor. Especialment peí seus 
veins els quals, pobrets, no en te
ñen cap culpa. 

Réquiem in pacem tecalis áni
mas tu as. 

CLAVEL: QUINA REVOLUCAO 
HAS ARMAO! 

Un jutge de Figueres ha empa-
perat al nostre conciutadá Sr. Guz-
má Clavel per una pressumpta 
estafa de 100 milions de pessetes. 
Peí que sembla, Compresa —perqué 
al darrera de qualsevol estafa sem
pre hi ha una empresa— es dedica 
a la monería de fabricar caravanes. 
En fí, alió que els francesos en 
diuen "rulottes". 

No ens estranya, pero, que hagi 
passat el que ha passat, ja que un 
negoci tan rodat pot derrapar a la 
primera curva, i si bé és difícil 
veure un pdx a dalt d'un arbre, 
encara ho és mes el veure un bon 
rulotte dins un clavell. 

I és que, amic lector, el clavel 
de la revolucao no és el mateix 
que la revolucao del clavel. 

FILTRACIO EXCLUSIVA PER 
A LA "PIPA D'EN ROC" 

ELS ACORDS D'EN TARRADE
LLAS A MADRID 

Prenem nota seguidament deis 
importants acords madrilenys d'en 
Tarradellas, conegut botiguer lo
cal. Val a dir que, al ser-nos reve-
lats, hem quedat espaterrats da-
vant tanta eficacia. El president 
d'ells (que no és el nostre i ens 
permetem dubtar que siguí el vos-
tre) ha aconseguit al llarg d'un 
acollonant estira i arronsa que el 
Govern deíxí en mans de la Gene 
ralítat (la seva altra vegada) diver
ses tonteries, la relació de les quals 
passem a enumerar: 

* La fabricado del xíclet cátala. 
* Et servei de neteja d'orinadors 

públics. 
* El comeré internacional de 

barretines i bandúrries, i 
* La fabricació de castanyoles 

amb l'Escut de la Generalitat. 
Aixó, val a dir-ho, a mes de la 

capgrossada notoria del bilingüis-
me tarradellenc-suariá. 

Nosaltres, sempre preocupáis 
per les qüestions que afecten Ma
taró —cu I i casal ot de la comarca— 
proposem amb els deguts respectes 
al digne Ajuntament de la ciutat, 
que prengui nota d'aixó del bilin-
güisme i que fací traduir els mar-
bres deis carrera. 

Volem un Mataró bilingüe, tal i 
com el president somnia. Un Mata
ró a on, el nom deis carrera, estará 
escrit en les dues aimades Mangues. 
Així, veurem prodígiscom: Carrer 
del Buen Aire, carrer Montículo, 
carrer de Palacio, Baixada de les' 
escaletas pequeñas, carrer de Sant 
Pere más alto, carrer de Jacint 
Verdolero, carrer del Rvdo. Hor
neros, carrer del Empadronamien
to, carrer Estimbaderos, Placa de 

la Fosa Pequeña, Baixa de las Hi
guerillas, etc. El problema el tin-
drem quan s'hagi de bilingüitzar 
el carrer del Portal de Baldeix. 
Ací, ací ens agradaría veure al Pre
sident.. 

TfmiUu-voó 

d P£.0£, 
(Partit Sifil.lític de l'Orgasme 
Esmerat). Adherit a la 3a 
Bacanal. 

¿me. 
(Cap de Cony) 

"Una sígala 

válida 

per a fothom" 

rialla d'ahír 
De "La Pepa" no 1 Barcelona, 22 d'octubre del 1913 

El fitetge. — De qué riu ara? . 
Elmalalt—Ric perqué m'hi n tallat la cama bona. 

No és qüestió (¡'estatura. En aquest cas el millor temnómetre és la mala llet 
propia. Ho sabreu enseguida si agafeu el diari i aneu resseguint religiosament 
(?) tot el rosan de /tetantes quotidiá. 

Notareu al cap d'una estoneta una escalfor interior que va corprenent-se 
del vostre instint. El nerviosisme comencará a activar els mecanismos quepo-
sen en funcionament la vostra indignado. La dona arribara en aquel! moment 
de placa i vet aquí la catalisi. Sou ja un home diferent. Us posseeixen els 
instints baixos. 

No tepen bona premsa aquesta mena d'expansions de la natura. Incom-
prensiblement la societat benpensant que ens envolta i que tant necessitada 
está d'aquestes válvulas de seguretat no ha fet justicia a tan digna institució. A 
qui si ha fet justicia és a aquells que emocionáis per la bríllantor de la cosa 
prohibida han abocat la seva sabiduría en cultivar les passions incorrectos. 

Aquells que parim LA PIPA D'EN ROC ens declarem posseíts pels instints 
baixos: la delació, la calumnia, la confidencia injuriosa, els falsos testimonis, 
la difamado procás, el concubinatge adúlter, conjuntament amb totes les 
menes possibles de corrupció i escando! ens entendreixen fins a les /lagrimes. 
Farem correr males veus deis nostres caps d'esquella. La nostra /lengua 
d'escurcó fungará els llocs mes recóndits en busca deis temes mes insospitats. 
I si no en trobem els inventaren!. 

Una mostra de la nostra idiosincrácia desacostumada és el fenrt propósit 
fundacional de desentendre'ns deis col.legues. Es costum en les noves publica-
cions de saludar les altres que es reparteixen la placa. Nosaltres no hó farem. 
No saludaren) ningú. Alió que motiva el incivil transcantó és fácil d'entendre: 

TESI: Som una revista acida. No ens consideren) la "xispa" de la vida sino 
el salfumant de la mateixa. El lleixiu, etc. S'espera de nosaltres tota mena 
d'accions atrevides per a commoure la massa pacifica convivencia ciutadana. 
Tothom vol que fem de la mala educado el nostre emblema viril. Dones toca 
que bailaren)!. 

CONSIDERACIONS: Donades les premisos anunciadas a la Tesi ara mateix 
argumentada ens sembla prou notori el resultat. Cap treva a l'enemic. Així 
seria tirar-nos pedrés a la teulada saludar els col.legues locáis que serán, no ho 
dubteu, una de les fonts d'anécdotes mes substanciosas. A les capgrossades 
manífestes que acostumen a innundar les seves pagines dedicaren) una especial 
atondó. I ais redactors que es complauen en fer rucados els recordaren) la 
gran varietot d'oficis de qué disposa la nostra societat pels incompetents:. 
etc. 

PRACTICA: Aquests del DIARIO DE MATARÓ ens ho posen d'alló más 
bé. Llegiu-lo una vegada i dieu-nos sino és un d'aquells casos que clamen a 
Déu. Tanta tontería, tanta estulticia ¡unta mereixen els nostres dicteris más 
aguts. La nostra demolido. Així que ja poden anar preparant el seu sac de 
paciencia els lluysos, els rigaus, els balons, les annas (ad multos annas libera-
nos domine), i tota la colla de lletraferits provincians i de segona que pulJulen 
per la redacció d'aquella carabassa impressa. 

CONTUMANCIA: Per cert. Qué hi foten dins I'il.lustre col.lega tant d'avi-
ram provinent de les menjadores de la UCD. Vull dir de la UDC, tant se val. 

Ho veieu ciar ara aixó deis instints baixos. Vosaltres no ho sé. Pero els del 
DIARIO segur que ja ho han entes. Entesos, dones. 

En Joan petit quan baila 

Mwmm¡fi 
DEL DIA 13 AL 28 DE MAIG 

ARIES.- Compte amb les peles!. 
Despeses imprevistos que es pro-
duiran en llocs de gran aglomera
do, barraques de tir i vehicles 
mecánics que es donen trompados 
sense solta ni volta. Bona salut i 
forca al canut. 

TAURO.- ¡Gran protagonismel. 
Evitar les cósses, poden ser peri-
lloses especialment si son a la cara-
neta. Els pebrots gaudiran de pro
técció marciana, malgrat tot as 
recomana portar conquilla. 

GEMINIS.- Cap de setmana amb 
llum de la lluna damunt Escorpio 
que s'aclarí qui pugui. Estalvia 
ruptures que per alguna cosa es
te m a la reforma. Passions descon
trol ades (si hi ha bacanal avisa'm!) 
Salut regular. Dinef abundant si 
has cobrat la setmanada. 

CÁNCER.- Fotut noil, aixó no hi 
ha qui ho curi. Mentre tant pots 
distreure't assistint a un pie de 
I'Ajuntament o invertint al Banc 
de Navarra. Sigues prudent en el 
treball i l'amor, especialment si el 
fas amb la teva muller. 

LEO.- Sembla ser que entre les 
obligacions socials i les purament 
familiars i domestiques existeix 
una manca de simbiosi, cosa terri
ble si tens una dona feminista i 
milites a la UCD. Diners a grapats. 
Salut delirant i erecció flaccida. 

VIRGO.- La pérdua d'himen pot 
resultar fatal. Evita les passions i 
els viatges, especialment en auto-
estop. Treballa amb la suor del teu - [ 
front i cobraras amb els diners del 
teu amo. Donada I'estratégica, 
posició de Mart et recomano que 
miris la lluna' de reüll sempre. 
pero, amb una esperdenya al cu I. 

LLIURA.- Despeses derivades d'a-
mistats, evita, pero, passar-te de 
les teves possibilitats ja que poden 
venir temps en que aquest diner et 
sigui imprescindible per viure. O 
sigui demá. Per tant estalvia qué 
"la nostra Caixa" t'ho agrai'rá. 

ESCORPI.- Pleniluni cau damunt 
del teu signe. Moment de gran 
protagonisme personal a tots ni-
vells. Salut espléndida, excepte 
petites molésties com ara migran-
ya, apendicitis aguda i ejaculació 
permanent. Diners, els que se'n 
diu diners, poquets, situado que 
ve compensada per un amor de 
pes: la Gorda Meir. Felicitats i que 
noettrepitgil. 

SAGITARI.- (Disculpin que no 
poguem oferir-li's la interpretado 
d'aquest signe zodiacal, pero és 
que el nostre sagitari ha sofert un i 
dolorós accident. I és que tot ju-
gant, jugant, amb la ditxosa flet-
xeta, s'ha travessat un codo). 

CAPRICORNI.- Et recomanem ¡ 
que portis sombrero, ja que, mal-
grat estigui despenalitzat l'adulteri 
no per aixó et desaparecerán les i 
banyes. Evita les recepcions i les 
mostres de cortesía, no sigui que 
el barret et surtí de lloc. Pots anar 
al cinema a darrera fila, passejar 
les nits sense lluna o bé tancar-te 
en un convent. Porta sempre, pero 
una Mima a la butxaca. 

AQUARI.- Necessites desesperada-
ment que t'entri un piscis. Si pot 
ésser un catad millor. Vigila no et i 
vessis que després es mulla el ter-1 
ra. De salut extraordinari I, no ho 
oblidis, un bon piscis a l'aquari!. 

PISCIS.- Vigila els aquarisl. 

Professor Llester (de llest) 
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Com Mafaró res pifjor a 

Tothom organitza viatges. Tothom vol 
fer anar ramats de gent d'un cantó a 
l'altre. Avui a Londres, demá a Amster-
dam i passat demá a Andorra. El lloc és 
igual, la qüestió és fer viatjar. 

Fins ara, aquesta exclusiva la tenia a 
Mataró "la nostra'Caixa", pero vet ací 
que el nostre ¡I.lustre col.lega "El Mares-
me", Ii ha donat també per enviar a 
veure món ais seus lectors, concretament 
els embala cap a Eivissa. 

Desconeixem els motius reals d'a-
questa febre viatgera, pero hem de con-
fessar que també nosaltres hem sofert el 
seu contagi. Sí, senyorsl. Lluny de con
sideración etiques i moráis, lluny de de 
claracions de principis jurats sobre la 
col.lecció complerta de "El be negre" 
enquadernat, hem sucumbit en aquesta 
moda. Que Déu - q u e tingué el péssim 
humor de crear aquest món— ens hagi 
perdonat. 

Sí, "La Pipa d'en Roe" ha organitzat, 
també, un petit viatge per ais seus 
¡ntel.ligents lectors. Viatge modestet, 
pero molt enriquidor. Vegin, vegin si no, 
el seu itinerari. 

Sortida a les set del matí de la Placa 
de Santa Anna on, els viatgers aguts, po-

comyatat ja 
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Venen de lluny... ¡ no van 
enlloc. 

dran observar el magnífic edifici de la 
Caixa d'Estalvis Laietana, alt, nou, 
lluent, de vidre i de metall, i que es dona 
de bufetades amb la resta de la placa. En 
f í, una proesa d'equilibri i harmonía ar
quitectónica. Seguidament contempla
d o de la tacana de lavabo de Can Serras, 
la mastodóntica Escola Pia, la carcassa 
del Banc de Bilbao damunt l'antic Hotel 
Suís, i el llarguerut i poc afortunat edifi
ci del Banc Popular. (Qualsevol sem-
blanca amb la Placa de Santa Anna és 
pura coincidencia). 

A les vuit, visita a les ruñes del Tea-
tre Clavé de gran valor arqueológic. A 
Centrada s'entregará una estampeta on 
es reprodueix el íeatre en la seva millor 
época. Aquesta estampeta ha estat gen-
tilment editada per l'obra cultural del 
Banc Central i la seva distribució és gra
tuita. 

Posteriorment, i a les 10 del matí , 
els senyors viatgers serán traslladats al 
"Manhattan Mataroní" —magnífica obra 
social promoguda per la mai prou ala
bada Caixa d'Estalvis Layetana— i ubi-
cat a l'envejada Avinguda Jaume Reco
den En aquesta petita zona h¡ viuen mes 
habitants que els que hi ha a la vila d'Ar-
gentona, aixó sí, amb l'avantatge que 
tots están ben posadets uns damunt deis 
altres. Punyetera enveja que en teñen els 
nínxolsl. 

El viatge seguirá amb una visita a les 
magnifiques platges mataronines, rega
dos abundantment per les seves inigua
lables clavegueres que Ii donen el sabor 
salvatge de fa... de fástic volem dir. Aquí 
es disposará d'una hora (d'onze a dotze) 
per fruir d'un bon bany, previa loció 
d'una pomada anti-hongos que gratui'ta-
ment repartirá l'empresa organizadora, 
amb subvenció municipal. Després del 
bany s'organitzará una excursió al san-
tuari del Cul Náutic, obra monumenta-
lista i faraónica, construida en el mes 
pur i genuí estil "cap gros". Es prega ais 
visitants llencin almoines per ajudar al 

seu manteniment, reparació d'esquerdes 
i construcció de port, a canvi rebreu in
dulgencia plenária per part de l'Ajunta-
ment de Mataró. 

A la una diñar al "blinco" i a les tres 
visita ais jardins de la casa Puig i Cada-
falch. Jardins que, donat el seu estat de 
runa, son substituios per un monument 
al ciment armat de tercera. Aquesta 
generosa acció corra a carree, també, de 
la filantrópica Caixa d'Estalvis Laietana. 

A les quatre de la tarda excursió Cul 
del Món, passant per Figuera Major, on 
els nostres viatgers podran comprovar 
tota la merda de Mataró. En aquesta 
excursió els hi será entregat un petit 
"dossier" i una fotografía del regidor 
Boter —que d'olis i de merda hi enten 
molt— on explica les raons de la seva 
política: "Dos abocadors millor que u n " 
o "un abocament válid per a tothom". 
En aquest dossier explica, també, les se
ves relacions amb l'enginyer Oliva, espe
cialista en preservatius per a culs 
mundans, i executor de tant pestilent 
política. Una cosa, pero, és innegable, 
en aquest afer de la porquería l'Oliva i 
en Boter s'hi han ficat fins al coll. Que 
ningú digui, dones, que només duen 
merda a la sabata. 

Finalitzada l'anterior visita cul-tural, 
els viatgers podran assistir a un Pie de la 
Corporació mataronina, lloc on podran 
comprovar el perqué de tot el que han 
vist, sentit i olorat. Durant el decurs de 
la sessió está permés l'endormiscar-se 
sempre que es mantingui la compostura 
i s'eviti el roncar. Está prohibit Mancar 
cacahuets a l'escenari, pero no fotogra
fíes de record. Está prohibit, tantma-
teix, "el escupir y decir toda palabra 
soez". 

Després de les intervencions del Sr. 
Bada i del Sr. Boixet, i de les repliques 
del Sr. Boter, es donará per dos el nos
tre viatge. Viatge que esperem siguí del 
grat de tots vosaltres i que pugui desen-
volupar-se sense incidents. 

frOrrOHIAL: LA PIPA D"EN ROC 
N. Hegistre Empresas Editorial» : 
en cramit 

Fotocompo ,„."ó: Copisteria La Julián» 
carrer Dr. Farrero, 6 - Argén tona. 
Imprimeix: Impremía Mas - General 
Mola, 76 • Mataró. 
Publicado unitaria editada per fasciclet 

N O T A : Com el perspicac lector hau-
rá pogut comprovar en el nostre itinerari 
no es contempla cap visita ais "vecinda
rios". El motiu és forca senzill: no vo
lem que ens titllin de sadisme. Les difií-
cils comunicacions, el mal estat deis ca-
mins, el primitivisme forcat deis seus 
habitants, fan que aquesta visita siguí 
excessivament perillosa. Per aquest mo
tiu hem decidit ignorar-ho, cosa que 
prova el nostre patriotisme i bon gust. 
Patriotisme que ens va ensenyar el mes-
tre Pedro Crespo que, durant el seu reg-
nat, tots els plánols de Mataró s'acaba-
ven a les rondes. Mes enllá, si t'he visto 
no m'acuerdo. 

Papito Escurcó 

EN AQUEST NUMERO HAN ÍNTER-
VINGUT ELS SEGUENTS PARÍ-
DORS A RREPLEGA TS: 
Xato de la Xexa, Joan Trempadellat i 
Josep, Joan Car Allot, Tovarich, En 
Joan Petit com baila, Serafi Bandarra, 
Quimet Rovellat, Papitu Escurcó, 
Adolfo Suarez, En Roe de la Pipa, 
Palangana júnior i quatre lletraferits 
mes. 
CRÓNICA MUNICIPAL: Pere Rigó 
CRÓNICA ESPORTIVA: Balonchetde 
Mataró. 
CORRECTOR: Porompompeu Fava. 
DISSENY I COMPAGINACIO: Tacat i 
Rebregat 
DIBUIXANTS: S'esconya i d'estrempa. 
DIRECTOR: Manelic Basques Montauló 
Periodicitat: quan pugui, sovlnt cada 
quinze dies. 
Per reclamacions: Abstenir-sa, no en 
fotem cas, 
Preu: El que en poguem treure, ñor-
malmen t quinze pelones. 
Fase i-cul n.O 
Col.lecció de2001 fase i-cu Is. 

Recomanació: Es prega s'abstinguin de 
la lectura d'aquesta publicado totes 
aquellas persones impressionables, ei-
xuts i carallargs, de dretes i ben pen-
sants en general. No en responem de 
les conseqüéncies. 

Tots els dibuixos i anieles signats no 
expressen nil'opinió de llurs autora. 

Avís: Intel.ligent lector, com que no et 
volem enganyar, et recomanem que no 
et facis subscriptor. Mai se sap qué pot 
passarl. 

VESTITS DE Pl, ROURE, NOGUERA, CAOBA, XIPRERS, POLLAN-
CRE, ETC.... FETS A MIDA. QUINES FUSTES SENYORS!. LES 
MILLORSII. 

LinTERí: 

DESIfl'ici 
NEGOCI SENSE CRIS 

BUSQUINSI ENS TROBARA 

Disposem de catáleg ..íanejable. 
Rao: Mn. Cinto Verdaguer, 12 

OSTRA Cl 
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NOTA: Quan ja gairebé teniem l'ei'ció al carrer ens adonem de 
l'immens error del qual cal culpar al follet de l'impremta. Entre-
maliat com ell sol, ha fet capgirar la part central deis dos anuncis 
aquí mateix reproduits. Error que lamentem profundament, i 
más tenint en compte lascendent i la prosapia d'entitats ten 
nostrades. En definitiva: "More't Antón, que qui es queda ¡a es 
compon ". 

BUSCA 
lapau 
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