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80e ANIVERSARI DE TARRADELLAS 

TANTS ANYS PER 
A TAN POCA COSA!! 

POSTAL 
Honorable Presidente: 

La Redacción de "LA PIPA D'EN ROC" con mo
tivo de su onomástica le deseamos que pase un feliz 
dia en compañía de su esposa Antonieta, hija y demás 
familia. Así como, con el gobierno de la Geneitat que 
tan bien dirige. 

Sin más, suyos que lo son 

Xato de la Xexa 
Serafí Bandarra 
Oliver 
Porompompeu Fava 
Jo Claudi 
Mamellas 
Palangana 

Per molts anys. Arribar ais vuitanta anys no és pas cosa 
fácil, i menys en els temps que ens ha tocat viure. Pero 
encara hi ha mes. Arribar a aquesta edat essent el Presi 
dent de la "Geneitat de Catuña", constitueix quelcom 
que entra de pie en el capítol de mes pura ciéncia-políti-
ca-ficció. Pero és així, malgrat pugui semblar mentida. 
Ais incréduls només cal recomanar-los-hi quedonguin ún 
tomb per la Plaga de Sant Jaume; amb corbata, és ciar. 
Vuitanta primaveres acaba de complir aquest jovincell 
auto-elevat a la categoría d' Honorable. Per molts anys, 
Josep Tarradellas, per molts anys per doble motiu: per 
arribar a aquesta edat i peí carree que teniu, ambdues 
coes aqüestes que nosaltres mai aconseguirem. 

v . 

En .Is mes vells de Cervelló 
encara recorden aquell vai-
let pigat que. anava pels 
carrers preguntant per un 
tal Suárez. Fins i tot expli
quen que un bon dia, i per 
tal de premiar les bones 
notes escolars, els seus pa
res el volien obsequiar amb 
un viatge al lloc que mes li 
agrades: "vull anar a Ce-
breros, sempre m'ha fet 
molta ¡Musió", va excla
mar el pigat Papitu. D'enpá 
llavors els seus pares els 
van posar a treballar per 
dir males paraules. 

En Josep va pensar que 
Túnica possibilitat d'anar a 
aquell indret era conseguir 
diners per a costejar-se 
les despeses. Després de 
molt meditar va arribar a 
la conclusió que qui mes 
viatjaven eren els polítics. 
" I a mes de gorra", va pen
sar tot corrent. Dit i fet. 
Ais trenta-i-tants anys es-
tava ja col.locat dins el 
Palau de la Generalitat. I al 
cap de poc temps ja custo-
diava la clau de la caixa 
deis duros, l luínt altaner el 
carree de Conseller de Fi-
nances. Es per aixó que els 
recordats Presidents (per 
cert, alió sí que eren Pre
sidents!) Maciá i Com-
panys el varen "calar" i el 
portaven marcat d'aprop. 
Temien que Tarradellas els 
hi jugues una malifeta: no 
entenien el perqué d'aque-
Ila falera d'anar a Cebre-
ros, indret del tot descone-
gut pels catalans i fins i tot 
per bona part deis qui ha-
bitaven la Castella. Un al-
cament feixista va trencar 
tot d'una els somnis d'a-
quell vailet pigat de Cerve
lló, el qual va haver de 

marxar cap a Franpa per 
por de que en comptes 
d'anar a Cebreros el por-
tessin a Carabanchel. 

Pero el destí no sempre 
és cruel. Al cap de quaran-
ta anys va tornar fet tot un 
home i amb les pigues mes 
grosses i juntes. En comp
tes de parlar de la Genera
litat de Catalunya deia 
"Geneitat de Catuña". I el 
somni de Cebreros ja se li 
havia esmunyit per donar 
pas a un freturós desig 
d'anar a la Moncloa. I, pre-
cisament aquí, es va trobar 
amb el tal Suárez que ell 
cercava pels carrers de Cer
velló. I és que Tarradellas 
sempre ha jugat a guanyar. 
A guanyar placa, volem 
dir. 

Nosaltres sempre hem 
agrai't que aquest senyor 
mantingués la flama de la 
Generalitat allá al seu cam-
perol exili de Saint Martin-
Le-Beau, pero fa de molt 
mal aguantar que des de 
que ha tornat aquí només 
ell pugui encendre's la 
cigarreta amb aquesta fla
ma. 

Un home com ell, que 
ha viscut la República, la 
dictadura i ara la Monar
quía, que mes pot veure?. 
Ha arribat el moment del 
merescut descans. 

Encara que ben mirat, 
viure vuitanta primaveres 
per a portar-nos la Genei
tat ens sembla molt de 
temps per a tan poca cosa. 
I nosaltres, que cararn!!, 
volem la Generalitat per a 
poguer encendre'ns les ci-
garretes que tenim guarda -
des des de fa quaranta 
anys.» 

Xato de la Xexa 
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ANTONIO GADES, EL PARLAMENT 
I LA SARDANA 

El conegut bailador Antonio Gades, director del "Ballet 
Nacional", encapcalará la candidatura D'Alacant al Congrés 
deis Diputats que ha presentat el Bloc d'Esquerra d'Allibera-
ment Nacional. No és cert, pero, que d'ara endavant només es 
dedicara a la sardana. "Con hacer bailar a los diputados, tengo 
bastante", ha declarat. 

LLiSTES ELECTORALS 

UCD conclou Pelaboració de les llistes electorals. Suárez és 
primer per totes les províncies. 

PLANIFICACIO DE FUTUR 

Que Narcís Serra planifiqui el futur no vol dir que s'hagi 
comprat un pis per quan plegui. 

EL PSUC I ELS INDEPENDENTS 

A partir d'ara el PSUC prefereix que els seus militants 
siguin independents. No sabem, pero, si és per a ocupar el 
Senat o per a justificar la crisi de militáncia. 

POLICÍA BASCA 

S'ha desmentit que el responsable de la policía autónoma 
basca sigui el Sr. Martinrregui Villagoitia. Segueixen les consul
tes a Madris. 

ELS PEBROTS D'EN FRAGA 

"Estoy de los catalanes hasta los cojones", diuen que va dir 
en Fraga. No ens extranya gens ni mica, a nosaltres ens passa el 
mateix amb el Sr. Fraga. 

Ifa-qfa 
Vol conservar la joventut, i es compra mitja dotzena 
de pots hermétics. 

No li agrada Tarros blanc, ¡ el barreja amb Titanlux. 

Li entra la gana, i se li menja tot el que té a la nevera. 

Li demana la regla a la secretaria, i queda vermella. 

Li organitzen l'enterrament, i no li lliuren cap partici-
pació. 

Rep un joc d'hósties, i no va a combregar mai mes. 

Es deixa anar la Higa-cama; i li cau per térra. 

Halles a^qhif 

«I 
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ESTEM D'EN FRAGA 
FINS ELS PEBROTS! 

Sí Senyor!. I si el Sr. Fraga té picabaralles internes 
que fací el favor de no ficar-nos-hi ais catalans peí 
mig, que nosaltres no en volem saber res deis seus 
atribuís carnals. Es mes, no so/samerlt no en volem 
saber res sino que, fins i tot, dubtem que en tingui. 

Tenir-ne o no tenir-ne no vol dir gaire cosa per a 
una persona civilitzada. No es pot dir el mateix, pero, 
de qui el cervell no li ha sobrepassat mai les engona/s. 
Es a dir, d'aquells qui —com diu Woody Alen— el 
cervell és el seu segon órgan mes important. 

De qualsevol manera els qui síestem fins els nassos 
del Sr. Fraga, som els demócrates d'aquest país, i 
entre ells els catalans. Som ve/ls amics. Primer, de 
quan fou Ministre d'lnformació i Turisme, després, 
de quan fou Ministre de la Governació, i després enca
ra com a líder d'una Al ¡anca Popular desestabilitza-
dora i calvo sote/ista al Parlament. 

Quan es feia el liberal ipublicava la Lleide Premsa 
ens recordava alió de "la dictadura aunque se vista de 
seda, dictadura se queda". I els nassos se'ns inflaven 
mes i mes. 

Després, quan era el primer policía del país, ens re
cordé que el carrer era seu. Mes d'una vegada l'escrip-
tura de propietat es va signar a les nostres espatlles. I, 
ciar, els nassos ¡a no ens hi cabien al mocador. 

Ara, per acabar-ho d'adobar, no únicament com
para els seus aliats amb els catalans, sino que a mes 
ens insulta i escarneix. 

Sr. Fraga n'estem de vosté fins els nassos. 0 milfor 
dit, fins els pebrotsü. Veurem qui será el proper de 
tenir-los per corbata. 

PUJA EL PREU DE LA LLET 
AH! , pero encara hi ha 

llet?. Sembla ser, de mo-
ment, que l'últim que la va 
veure passar fou un tal 
Amstrong mentre buscava 
bolets per la lluna, la pru
na i el sol matiner, sa mare 
la rsnya i de pare no en 
té. Els pares de la llet, les 
"Centrales Lecheras por la 
G. de Dios", son els macar-
res que es dediquen a vio
lar la primera vaca que es 
troben. D'ací la mala llet 
de tantes vaques. 

De qualsevol manera, els 
bacons cotitzen la llet a la 
borsa, mentre a tots nosal
tres se'ns talla cada vegada 
que pensem en el preu. 
Preu, les oscil.lacions del 
qual son fácils de detectar 
per la mala llet que gasten 
els consumidors. Es a dir, 
una llet de baixa qualitat 
a la botiga i encara pitjor 
al sotaventre. 

Pero no tot és tristor 
en la historia de la llet, 
també hi ha alegries, com 
la que va teñir el Sr. Fede
rico Sánchez Villagorrino 
en trobar-se un rato l íd in-
tre l'ampolla; o la que va 
teñir la Sra. Francisca 
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LA VACA 

Alarcón Marinero en des
cubrir que si la llencava 
al water desembussava m¡-
llor que el lleixiu. En f í , 
que la historia de la llet 
és tan Marga com la civilit-
zació. La propia Biblia es 
preocupa a bastament del 
tema. Podriem dir-ne, fins 
i tot , que la Biblia mes que 
una crónica histórica és un 
tractat d'economia láctica. 
Economía monopolitzada 
per un Jehová multinacio
nal que va fer la punyeta 
al petit empresari Sr. 
Onan. 

El negoci de la llet sem-
pre ha estat, dones, com 
es pot comprovar, víctima 
de Tespeculació mes vil. 
Mentre ragi la mamella, 
les vaques no s'alliberaran. 

EL VOT INÚTIL 
Com en totes les coses 

hi ha vots útils i vots 
¡nútils. Per aquesta rao 
hem cregut conven ient 
d'oferir ais nostres lectors 
una Mista esclaridora al 
respecte, especialment ara 
que s'acosta una bona 
primavera electoral. 

1)— Qué és un vot inú
til?. 

En primer lloc volem 
deixar ciar que no té res a 
veure la ¡nutilitat del vot 
amb la de l'elector que el 
porta. Un elector inútil 
pot produír un vot út i l . 
Per exemple, el Sr. Martí 
Martínez de la Martinica 
que va morir l'any 1830 i 
que figura inscrit en el pa
dre municipal per un error 
d'un funcionan de la UCD, 
pot produir un vot úti l a 
favor del Sr. Suárez, per 

obra i gracia de la má d'un 
elector que repeteix cua. 
I no precisament perqué l¡ 
hagin donat carbassa la pri
mera vegada. 

Un vot inúti l , dones, és 
—si vosté no és el Sr. Suá
rez— votar per la UCD, ja 
que no hi ha cosa mes 
inútil que votar el Partit 
que guanyará. O perqué 
creuen que ha convocat les 
eleccions?. 

2)— Qué és un vot útil?. 
El que no és inúti l . De 

moment no en coneixem 
cap, pero no es preocupin 
que tot arribará. Per exem
ple, si el Sr. Fidel Castro 
va a Galicia per votar. 
En aquest cas el vot del 
Sr. Fidel será un vot út i l , 
pero no per al PCE —per
qué dubtem molt que el 
barbut de Serra Mestra els 

LA Fl DE L'ENTESA 

Res, que no hi ha Ente
sa. Hem esperat fins l'úl
t im moment, ádhuc aquest 
número ha sortit amb un 
dia mes de retard, pero 
res. Ni tan sois han tingut 
una mica de consideració 
per ais nostres lectors. Ells 
a la seva! i Catalunya, si 
t'he vist no m'enrecordo. 

El Sr. Benet va intentar 
a darrera hora del diven-
dres passat fer de pont 
entre socialistes i comunis-
tes i poder així construir 
una mínima Entesa amb 
cara i ulls. El resultat?. Ja 
el sabeu, una botifarra mes 
grossa que la que tenim a 
la Plaga de Sant Jaume. 

Pero no n'hi ha prou en 
queixar-se. Cal dir qui son 
el responsables d'aquest 
fracás. Es possible que 
molts pensin que una En
tesa d'aquest tipus no ha-
gués servit de gaire, pero 
menys dona una esparra
guera o en el seu cas l'avor-
tada "Catalunya Democrá
t ica". 

La culpa que no hi hagi 
Entesa no és d'en Willy 
Brandt, com ha dit alguna 
revista, sino del GREASE 
BANK COMPANY LTD. 
que és l'accionista princi
pal del FRANKFURTEN 
BANK OF DEUTSCH-
LAND del qual n'és presi
denta la muller del Sr. 
Brandt, que, alhora, s'en-
tén amb I'iraní Majmud 
Reza Procano principal 
exportador de la PETRO

LEUM COMPANY LTD. 
que és una empresa que, 
amb el 50 per cent de capi
tal americá, porta a terme 
les prospeccions petroleres 
davant Sant Caries de la 
Rápita. 

Com sabeu a les costes 
tarragonines hi ha petroli. 
Pero el que no sabeu és 
que es tracta de la segona 
bossa mes important del 
món i que, el General 
Franco, se la va vendré per 
un plat de llenties. Ve't 
aquí I'interés perqué no hi 
hagi una Entesa de cap me
na. 

Tingueu present que, el 
proper Congrés i Senat 
hauran de discutir l'Esta-
tut . Si els catalans hi anem 
separats encara tindrem 
menys possibilitats d'evitar 
la inevitable retallada, i per 
tant, de controlar les ri-
queses del nostre sol i sub-
sól, entre moltes altres. 
S'entén, dones, interessos 
polítics a part, perqué mes 
d'un carcamal está interes-
sat a fer-nos la punyeta. 

Déiem al comengament 
que calia dir noms. Dones 
molt bé, aquí teniu el pri
mer: JOAN REVENTOS I 
CARNER. Aquest senyor 
ha estat posant la traban-
queta per tal que no hi ha-
gués Entesa i ho ha aconse-
guit. Els catalans escaldats 
et recordarem sempre i 
especialment quan anem al 
WC. 

voti— sino per al poblé 
cuba que, després de vint 
anys podrá exercir el seu 
dret al vot a través del seu 
primer mandatari. 

Ja ho saben dones, si no 

volen votar inútil comen-
cin a buscar un Moneada. 
A partir d'ací la historia 
els absoldrá. Fins i tot de 
votar út i l . Que sempre és 
millor que votar UCD. 
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LA BARRETINA 
La barretina és una de les institucions mes popu-

lars. Fixeu vos si és tan popular que d'aquest objecte 
tan casóla en deriva el petit adminícul tan utilitzat 
que és la cassola que és, com si diguéssim, una barre
tina amb manee. 

Per aixó els pagesos de 
la nostra térra catalana en
cara continúen amb el seu 
in sécula seculorum cos-
tum de aixoplugar-se amb 
la barretina. Perqué els hi 
assegurem que no hem vist 
encara cap pagés que al 
lloc de la barretina portes 
al cap una cassolá. De la 
qual cosa no s'ha de deduir 
un endarreriment manifest 
de l'agricultura local. No 
senyor, que les barretines 
de Camprodón tal vegada 
s'ho agafarien malament i 
ja saps que a Can Maragall 
no mana la gallina sino el 
gall. 

Ara mateix hem sabut la 
nova que una empresa 
americana acaba de paten
tar l'invent sensacional de 
la barretina de plástic, que 
ádhuc de conservar els 
avantatges de les tradicio-
nals, es pot utilitzar per un 
sense fi de facécies estran-
yes, la relació de les quals 
és ara mateix ociosa. En fi 
que el Senyor ens agafi 

confessats, i ja me'n fareu 
cinc céntims. 

El noi d'Arenys 

p*^a^/^ 

JUAN-JOSE FOLCHI 
Si en comptes de teñir Geneitat tinguéssim Genera-

litat moltes coses no passarien, i els nostres ulls i ore-
lies no haurien de veure i suportar parlar a certs indi-
vidus. El personatge que avui us presentem consti-
tueix un exemple prou entenedor del que diem. Es 
tracta del Conseller de Finances de la Geneitat, 
Juan-José Folchi; economista de professió i trepador-
infiltrat per devoció. Us volem mostrar l'altra cara 
d'aquest senyor. La cara de l'auténtic Folchi. 

Per comencar, algú li coneix alguna —només 
alguna— acció en pro de la patria catalana o tan sois 
en defensa de la democracia abans del venturos 
20-NP. Si algú ens en pot fer cinc céntims del que 
demanem será abundosament recompensat. L'únic 
que se sap del cert és que és un gran amic d'aquelI 
bocoi de cognom Fraga, la qual cosa ¡a constitueix 
tota una garantía. També té gran amistat amb Pedro 
Pena/va, ftagüista també. Us record eu de P. Pena Iva?; 
fa unes setmanes que des d'aquestes planes par/avem 
d'ell i deis seus recents escrits en el Diario de Barce
lona incitant ais immigrats a llencar-se contra els cata-
lans, en un estil literari que ¡a hagués volgut teñir el 
mateix Lerroux. L 'amistat entre Folchi i Pena/va s'ha 
traduít en un lloc d'aquest últim en les /listes a Cata
lunya de la UCD. No deixa de ser curios que homes 
que sempre hagin estat al costat de Fraga, com Folchi 
i Pena/va entre d'altres, estiguin ara en el partit deis 
del "donut" on hi pul. luí en botiflers com Cañellas i 
Sentís, freturosos de poguer tocar la cuixa a Suárez. 

I ¡a que parlem de la sucursal de la UCD a Cata
lunya bo será dir-vos que les picabaralles internes son 
cada vegada mes seguides i fogoses. Per una banda el 
sector mes "catalanero" (no confondre amb catalanis-

ENTENIENPROU 
El Xa de Pérsia está de 

sort. S'ha estalviat el terra-
trémol amb que els déus 
han celebrat la seva fúgida 
de 1*1 rá. Els morts de la 
sacsejada del país son, si 
fem cas els oracles, els 
darrers morts del Xa. 

Eli, pero, és viu. Molt 
viu. D'entrada haconvertit 
el seu exili en "vacances 
d'hivern". Amb aquesta 
declaració, pomposa, pero 
que no serveix per res, no 
vol salvar la seva dignitat, 
perqué tots sabem que no 
en gasta el Xa d'aquestes 

mercaderies tan subtils. El 
Xa sortí per carnes, pero 
no per anar a morirse de 
pena o vergonya, com els 
vells elefants, sino per a 
riure's d'aquells que no po-
dien amb el fétid alé que 
el monarca respirava. Se'n 
riurá, i molt, mentre es 
banya en tones d'or i 
comptes corrents. 

El Xa ha marxat a l'e-
x i l i . Pero será un exili dau-
rat, car l'esperen cinc mil 
milions de dólars en inver-
sions i negocis diversos. A 
part del metal.lie en con-

cepte d'evasió de divises 
ais subterranis cuirassats 
de Ginebra. 

L'emperatriu, la Fava 
Viva, está contenta. Ha 
deixat enrera un passat de 
poder, pero té un futur es
plendores. Un futur que 
compren Tesqui de Gstaad 
i St. Moritz, el bany de 
St. Tropez, els perfums de 
Coco Chanel, les joies de 
Christian Dior, els sopars 
de Maxim's i les setmanals 
aparicions a "HOLA ! " . 

I quan el Xa la palmi o 
la repudií, el llibre de me-
móries. 

CONESA 0C0NETA? 
Si Conesa es digués Co

neja diriem que és una 
petita conya que l'enviín 
a Uskadi. El cas és, pero, 
que no se'n d iu, i nosaltres 
hem perdut Toportunitat 
de fer un acudit fácil a cos
ta de l'inefable comisari. 
Es diu Conesa, i podem as-
segurar-vos que "con esa 
cara" no s'arranjen els pro-
blemes d'Euskadi. 

Pot ser cert que el ter-
rorisme és un problema 
oficial. Si, com diuen a 
Madris, aixó és veritat, 
hauran de convenir a la 
capital que és un problema 
professional. No cosa 
d'ineptes, com el Rudolf 
Martín (no té res a veure 
ni amb Hesse ni amb Bor-
mann) ni de caragirades i 
velles glories com Conesa. 
Segur que sabreu perqué 
diem que Conesa és una 

vella gloria, pero no alió 
de caragirada. Dones bé, 
heu de saber que, abans de 
la guerra, Tinspector Cone
sa el "caza-rojos" tot ter-
reny era militant de les Jo-
ventuts Socialistes Unif¡ca
des, conduides per un Car
rillo amb mes galtes que el 
d'ara. 

Després d'haver desarti-
culat sis o set vegades el 
GRAPO, que torna a sortir 
de les seves cendres com 
un Fénix qualsevol, grácies 
a no se sap ben bé quina 
miraculosa subvenció, Co
nesa vol desarticular ara la 
ETA, quan el que l'home 
necessita és un bona tem
porada de repós o la jubila-
ció definitiva. Hi ha massa 
persones decents que sa
ben de les seves manyagues 
i mentalitats mes llagoteres 
que demanen feina. 

No. Conesa no és Cone
ja, pero no deixa d'ésser 
una petita conya que, una 
altra vegada es pensin que 
som prou rucs com per a 
arrossegar la seva totxesa. 
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ta) encapcalat per Marcel.lí Moreta, i per l'altre els 
lerrouxistes i empedernits espanyolistes guiats peí 
mayeix Folchi amb P. Penalva com a sub-altern. 

L'anti-catalanisme de Folchi ve de lluny i va mes 
lluny encara; sabem de bona font que está implicat 
en una operado anti-Estatut, actualment paralitzada 
amb motiu de les eleccions. Aquesta operado consis
tía en "ofegar" Madrid de telégrames en el moment 
en que /'Estatuí es discuteixi a les Cortes; els telégra
mes denunciarien "la imposición de la lengua catala
na para todos los que viven en Cataluña". Sabem tam
bé que Folchi i el seu inseparable Penalva mantenen 
contactes constants amb alts carrees de /'Administra
do centra/ que treballen aci i que només es preocu
pen d'incitar ais nou vinguts contra els catalans. 

Podriem estar parlant de les accions anti-catalanes 
de Folchi durant dies i dies com, per exemple, el seu 
descarat suport a la candidatura deis teenócrates 
acá talan istes encapcalada per un tal Pedros en les 
recents eleccions al Deganat d'Económiques de la 
Universitat barce/onina; l'altra candidatura —que per 
escarní de Folchi va ésser la guanyadora— tenia com 
a cap al militant d'Esquerra Republicana de Cata
lunya J. Hortalá. Peí que sembla aquest tal Pedros 
és també un deis protegits de Folchi; tant és aixíque 
el Conseller de Finances intentava col.locar-lo com a 
President de la Caixa d'Estalvis de Catalunya, la qual 
cosa fou avortada mitjancant /'inte/venció directe i 
personal del President Genei'tal Josep Tarradellas. 

Algún dia tornarem a explicar-vos mes coses d'a
quest grisós i perillos personatge, d'aquest Folchi que 
amb la seva cara de bon-jan sembla que mai no hagi 
trencat cap plat. El fet de que indh/idus com aquest 
ocupin la Conselleria de Finances de la Geneitat 
només pot interpretarse com un intent d'arruinar a 

Catalunya. Aquest és precisament un deis motius 
pels quals nosaltres estem per una Generalitat i no pas 
per la Geneitat. 

Xato de la Xexa 

* * * 

Aixó de l'anti-psi-
quiatria sempre ens 
havia caigut bé. Fins 
i tot voliem organit-
zar una campanya al 
seu favor. Pero ve't 
aquí que, un bon 
dia, tot parlant d'a
quest tema, un amic 
psiquiatra ens va dir 
que aixó feia anys 
que funcionava a 
l'Estat Espanyol. 

Ens negárem a 
creure-ho. I, davant 
la seva insistencia, 
varem demanarli 
proves. El nostre 
amic consulta la 
seva agenda i ens va 
donar una adreca i 
una data. Di/ous 18 
de gener. 

Després de con
sultar I'adreca enca
ra ho varem en ten
dré menys. Pensá-
rem, pero que al és
ser un lloc oficial, 
el que vo/ia el nostre 
amic era facilitar
nos dades estadísti-
ques referen ts al 
tema en litigi. 

Finalment, arriba 
el dia D i l'hora H. 
Varem seure en el 
lloc reservat al pú-
blic i ens disposárem 
a rebre les proves 
del nostre amic. 
Aquest somreia sa-
tisfet al veure els 
nostres rostres a mig 
camí entre la incre-
dulitat i la perplexi-
tat. 

De sobte comen
cé l'espectacle. flo
res després sortiem 
amb la cu a entre ca
rnes. Sense saber si 
riure o plorar. La 
demostrado del nos
tre amic havia estat 
definitiva, total, in
controvertible. 

El nostre amic 
ens havia portat a 
presenciar en directe 
la darrera sessió de 
la Corporació Me
tropolitana de Bar
celona. Alguns regi-
dors del "no" al cá
tala i altres alcaldes 
de les poblacions de 
l'Area, es varen car-
regar el catáleg d'e-
dificis modernistes i 
racionalistes de Bar
celona, perqué no 
els hi agradaven. Els 
altres perqué "pa
seando con un ami
go nos miramos al
gunos edificios del 
catálogo y no les vi
mos nada de parti
cular" i la resta per
qué guardant-ne un 
ja n'hi ha prou i cal 
pensar en els pro-
pietaris. 

Certament, n'hi 
ha mes a fora que a 
dins. 

Serafí Bandarra 
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HORITZONTALS 

1 . - De petit tothom hi ha estat. De gran també. 
2.— Hi ha un avió mes popular que els d'lbéria. 
3.— (a l'inrevés). Puja i veurás la pol.lució. 

VERTICALS 

1.— Agafa el tramvia, Miquel!. 
2 — Té el cor sagrat... i la mánega ampia. 
3.— (a l'inrevés) Si vas al Passeig de Gracia el veu
rás. 

SUBSCRIPCIONS A TORT I A DRET !! 
Davant l'allau de cartes tot demanant una subschpció a la nostra i 

vostra publicació, el Consell de Redacció - reuni t en sessió extraordina
ria i sense cap necessitat de secretari— ha acordat obrir l'aixeta. 

Malgrat no ser aquesta la idea inicial deis que fem LA PIPA O'EN 
ROC, i fent pale&a, una vegada mes, la generositat que ens guia, hem 
decidit claudicar. A ix í que ja ho sabeu. Qui vulgui subscriu re's que 
retalli la butlleta i la remetí dins d'un sobre a Edicions La Pipa d'en 
Roe, carrer República Dominicana, 51 1er, 1a, Mataró. 

Podem prometre i prometem que rebreu puntualment, i cada set-
mana, l'exemplar. 

SUBSCRIPTOR 
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Domici , Poblado 
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d'estalvi núm el rebut que, per valor de 1.000 
ptes., uspresentará Edicions "LA PIPA D'EN ROC". 

Mo/t atentament 
(signatura) 
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fti/i '1 a c/'< en oc 

H 
/es Tilotts Teii % 

•i ha qui en comptes de 
fer-se "President" (en cas
tellano, por favor) valdría 
mes que hagués seguit 
dedicant-se només a les 
cantonades, perqué al 
menys sabriem qué escor-
colla, i no pas davant d'un 
Club de tanta aleada com 
ho és Can Barca, perqué 
d'alcada aquest 'President" 
(en castellano, por favor) 
res de res, ni física ni 
social, mes aviat nan. 

Dones, no se li acut res 
millor al "cantonades" que 
voler-se treure de damunt, 
a un Neeskens que és la 
niñeta deis ulls de fanátics, 
socis, seguidors i simpatit-
zants de Can Barga, i me-
reixedor d'aplaudiments 
arreu on va a jugar. Un ho-
me que surt a jugar i a 
guanyar com un huracá, 
amb coratge, ho dona tot , 
es desfá amunt i avall, re-
parteix joc a tort i a dret, 
fa gols, hi deixa la peí!, li 
foten mes hósties que a 
una catifa, que és com-
pany de tothom, que 
transforma tot el Camp en 
un cor entonant el seu 
nom, i és l'home de sem-
pre endavant!, dones el 
"cantonades" dient que no 
I i renovará el contráete ja 
ho té " e l l " tot arranjat. 

L'imperialisme America 
hi fot el ñas, i el Fúñez 
(en castellano, por favor), 
ensumant els dólars, ja 
perd el cul. El seguidor?... 
que el donguin per la via 
anal,... o és que " e l l " no 
és el "President" (en cas
tellano, por favor)?. 

Algú dirá que en Nees
kens, no és un gran técnic, 
que té dies bons i dies no 
tan bons, que de vegades 
entra al contrari durament 
que un bon piló de milions 
ha cobrat, que... i qué!, si 
el seguidor el vol, ja n'hi 
ha prou!, o creieu que el 
seguidor i el soci no saben 
el que volen?, pero al 
"cantonades" tan se li en 

f*/á^¿Z¿¿¿ijfy 

fot el soci i el seguidor. 
Can Barga, deixará de 

ser "Mes que un Club" si 
deixa que es tregui en Jo-
han, i a mes quina ver-
gonya si se'l treu pels 
"dólars", El seguidor, el 
seguidor de veritat, sabrá 
d'una punyalada a l'esque-
na, una forta punyalada. 

En Fúñez (en castellano 
por favor) tot aixó del se
guidor ho sap, i sap també 

el que a " e l l " li interessa i 
amb quatre "malaios" ha 
engegat una campanya es
crita anti-Neeskens, per tal 
d'enfonsar-lo i posar al se
guidor en contra, i aixó és 
una marranada, pero pot-
ser per qui ja hi está acos-
tumat, aixó de la marrana
da ho troba prou normal. 

En fi "President" (en 
castellano, por favor), de-
dica't a les cantonades, 

que al menys sabem qué 
fas, i deixa peí seguidor el 
que és del seguidor; i 
assabenta't d'una vegada, 
que si tu no saps qué és 
la Democracia, hi ha milers 
de socis i de seguidors que 
te'n poden ensenyar una 
bona estona.* 

L'Ou de Colom 

Escolteu! aquí us oferim unsescrits que venen mes 
enllá del fred. Concretament del taló d'acer. Resulta 
que tenim un espía per aquelles latituds. El xicot 
treballa a la KGB (La Caixa de Moscou) i com que el 
seu sou no I i arriba a fi de mes fa feines extraord ina
nes pels enemics del socialisme. Que tot i parlar 
anglés paguen mes bé i en divises que no és cosa de 

riure. El xicot que és una mica despistat ja está prepa-
rant les maletes per a venir "al món lliure". Li fa tanta 
¡Musió que no ens hem vist capacos de desengan-
yar-lo. Així, dones, aquí teniu un grapat d'aquests 
acudits que tot i no pagar drets d'autor si en Breznev 
ho sabia no cal dubtar que ens ho cobraría. I en espe
cies. 

En un camp de concentració de la Unió Soviética 
tres detinguts fa poc arribats es troben junts al davant 
d'un foc i aprof¡ten el repós del migdia per tal de can-
viar impressions: 

— Jo —diu e\ primer— sóc periodista, i estic aquí 
des de l'any 1948 per haver escrit un article contra 
Sacha Alexandrov, i encara en tinc per deu anys. 

— Jo —diu el segon— era secretari del Partit, i estic 
condemnat a deu anys de reeducació socialista perqué 
l'any 1950 vaig fer un discurs en el qual elogiava 
Sacha Alexandrov. 

— Jo —diu el tercer— sóc Sacha Alexandrov. 

Quin canvi ha portat la revolució a les carnisseries?. 
Abans de la revolució, a la carnisseria hi ha havia 

un cartell amb el nom del propietari, Vassili Ivano-
vitch, i dins l'establiment hi havia la carn. 

Després de la revolució la carnisseria ja no té car
tel l . Damunt la vitrina hi ha escrit " C A R N " , i dins 
l'establiment hi ha Vassili Ivanotich. 

• • • 

Quan Stalin va declarar oberta la cacera d'óssos, els 
conills varen marxar a l'exili. Perqué ells no eren óssos 
pero no tenien cap mena de paper per a demostrar-ho. 

Peí mil.lenari de Polonia a Varsóvia es va organitzar 
un gran concurs per a la joventut. Després de la nor
mativa, el cartell anunciador donava la Mista de pre-
mis: 

Primer premi: vuit dies a la URSS. 
Segon premi: quinze dies a la URSS. 
Tercer premi: un mes a la URSS. 

• • • 
Un matí quan el poblé de Moscou i el govern sovié-

tic es varen llevar trobaren que Lenin havia desapa-
regut de la seva tomba. En el seu lloc hi havia una 
petita nota que deia: "He marxat a Zurich, torno a 
comencar". ' • 

— Qué passaria si lugoeslávia ajudés a establir el 
socialisme autogestionari al Sahara?. 

— Dones molt senzill, el Sahara comencaria a 
importar sorra. 
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