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PRIMICIA ELECTORAL 

ELS LLESTOS RE LES LLISTES 
Es ben ciar que els de LA PIPA D'EN ROC no dormim 

pas a la palla. Trenta-dues querelles crimináis posades per 
igual nombre de passarells, multitud d'anónims tot recor-
dant-nos la mare que ens va portar al món i altra mena de 
felicitacions nadalenques coronen la nostra honrada i efi 
cap presencia setmanal al quiosc habitual. Qui digui, 
dones, que dormim, és un babau. 

R precisament perqué no 
ens xerrupem el dit podem 
donar-vos en exclusiva i 
sota la mes estricta veraci-
tat alguns noms ¡ cognoms 
de persones que estaran 
incloses en les Mistes elec-
torals pels comicis del dia 
1 de mare, és a dir, els le-
gislatius. Portats peí nostre 
reconegut i fogós zel infor-
matiu hem pogut, a mes de 
les que es presentaren a la 
nostra nació, assabentar-
nos de les que es confec
cionen al país del Cid i 
d'en Suárez, és a dir, a 
España. 

Com és ben fácil de 
comprendre les dificultáis 
no ens han mancat, sino 
tot el contrari. Els nostres 
col.laboradors escampats 
arreu de Catalunya i camu-
flats de l'Ebre enllá han 
hagut de treballar de va-
lent jugant-se les patilles. 
Pero l'exclusiva bé s'ho 
val. L'esforc desenvolupat, 
pero, ens ha costat car; 
hem perdut sis coloms i 
en tenim quatre de ferits, 
dos d'ells de carácter molt 
greu. I és que avui dia ja 
no es té respecte ni pels 

coloms-missatgers. Ja és 
ben sabut per tothom que 
en comptes de passar les 
cróniques per teléfon, els 
nostres corresponsals uti-
litzen coloms que pun-
tualment arriben a la nos
tra redacció. Es Túnica ma
nera d'estalviar a Martin el 
Villa la feina d'assabentar-
se de les noticies que pu
bliquen abans que nosal-
tres. Sembla, pero, que el 
sistema que fins ara em-
právem no l¡ agrada massa. 
De totes maneres, pensem 
comprar mes coloms. 

Noticies de darrera hora 
ens indiquen que el colom 
portador de les Mistes que 
trobareu a faltar, quan pas-
sava per Cuenca ha estat 
apresat. De fonts fidedig-
nes sabem que a Guerra 
Campos li agrada molt el 
colom f a la vinagreta. La 
Societat Protectora d'Ani-
mals, pensem, hauria de 
protegir i posar cura que 
un animal gros es mengi 
a un de tan petit, i és que, 
de vegades, ni una sotana 
pot camuflar tanta estultí-
cia.# 
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Les e/eccions han vingut i tothom sap com ha si
guí. L 'u/I de poli del Sr. Suárez, elevat a la catego
ría d'oracle moncloiá, ha decidit una vegada mes 
els destins de les nostres miserables existéncies. 
Cop de xiulet i tots en fila india. Un a un, amb el 
D.N.I., a les dents, anirem passant peí forat de 
/'urna. 

Votar o no votar?, vet aquí l'auténtic dubte 
hamletiá, convertit en metafísica per un tal William 
Shakespeare de mala vida i encara mes dubtosa 
afiliado política. Dubte terrible que no és res com-
parat amb el dubte consuetudinari: a qui votar?. 

A l'habitació del costat trobareu un magnífic 
article que dona llum al fose panorama electoral. 
Trobareu les /listes autentiques, amb tots els noms i 
cognoms, péls i sen y ais. I convindreu amb nosa/tres 
que fan pena. 

Per aquest motiu, "LA PIPA D'EN ROC", ha 
cregut convenient oferir una alternativa válida a 
tanta confusió. Una alternativa estimulant, diver
tida i pornográfica. Una alternativa que com diuen 
els italians ens dongui "sexo, droga e baquerotzi". 

Catalans!. Ai, perdó: Ciutadans de Catalunya!. 
Si voleu votar alguna cosa voteu la Candidatura que 
presenta En Roe de la Pipa. Aquí la teniu: 

1) Grouxo Marx 
2) La Moños 
3) En Patufet 
4) El timbaler del Bruc 
5) El fantasma de l'Exiample 
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L'ESTESADELSCATALANS 

FACULTAT 

C.D.C. demana la creació d'una nova facultat de veterinaria 
a Catalunya. "La Pipa d'en Roe" es felicita de l'iniciativa i es 
congratula pels nombrosos animáis que pasturen per aqüestes 
terres. 

DEMOCRACIA CRISTIANA 

No es veritat que el president d'Itália, Sandro Pertinj, hagi 
despullat les maniobres de la democracia cristiana: la democra
cia cristiana ja fa temps que está en pilotes. 

YAÑEZ 

Luis Yañez, secretan de relacions internacionals del PSOE 
visita Gibraltar i s'enfonsa el penyó. 

ARANA 

Arana d'E.R.C, diu que a Lleida no s'empassaran l'Estatut. 
Aquest inútil es creu que l'estatut es menja. 

PERPINYÁ 

Várem anar al cine a Perpinyá. Ja us podeu imaginar: set 
hores de cua per a poder veure "Siete novias para siete herma
nos". 

BUROCRACIA 

Frenats per la burocracia s'embelen a coces. 

CONSTITUCIÓ 

No és cert que, en sancionar la constitució, el Reí comencés 
el parlament dicnt: "Ego te absolvo". 

A VIS 

El 13 per cent no és un supositori, és el nou límit salarial. 
La diferencia és que no ens el podem posar nosaltres matei-
xos: ens el posen., i peí mateix lloc. 

NOU CONTRACEPTIU 

Ara que podem fer propaganda deis contraceptius, podem 
donar coneixement ais intel.ligents lectors de la nova deseober-
ta química del nostre redactor Pau Porrat, que revolucionara el 
món de l'erotisme sense risc: la "no-metil-minima-metil-gomi-
na". De res i a disposar. 

BU MEDIAN 

Bumedian és mort: Visca Bumedian !!. 

CODINA 

El conseller de treball, Codina, va ésser vist en una manifes-
tació de parats demanant una feina digna. 

CuPAPlTO 
tft 13-
If/l/WO* 

- No ni t« por, »»i, u n hlvere Unt tret • noranta «n y »? 
—|C*I ¡* no tlnc por. En moran molt pocí u tqueiU edat. 

L'Entesa, de tan Espesa, 
aviat será I'Estesa deis Ca-
talans. De moment, els de 
CDC, ja han fet botifarra 
—catalana, aixó sí— a una 
coalició en la qual ni eren 
rellogats i de franc. Els del 
PSC-PSOE - o PSOE-PSC, 
que tant l¡ fá— s'ho están 
pensant, és a dir, que el 
Sr. Felipe González encara 
no s'ha pronunciat. Els del 
PSUC, per la seva part, re-
colzen incondicionalment 
la candidatura de l'Entesa 
ja que sino es quedarien 
sense cap senador ¡ndepen-
dent i aixó no és gaire ele-
gant. 

El futur és, dones, d'alló 
mes brillant. Ja sabem que 
el consens és tan estéril 
com un preservatiu pero si 
a sobre els catalans anem a 
Madrid per separat, no 
solament ens prendran el 
pél sino també els calco-

tets. 
I és que mira que en 

som d'animals!. Per ama-
nir-els-hi el pa amb tomá-
quet de la Constitució, 
tots hi varem anar de bra-
cet. Que si tu portes la sal, 
que si tu l 'oli, que si aquell 
el pá, que si l'altre els to-
máquets... I ara, que és 
l'hora de l'Estatut,, que és 
l'hora de fer-nos el Hit i 
preparar-nos la crema cata
lana, ens hi presentarem 
amb una má al davant i 
una altra al darrera, pocs i 
malavinguts, i fent-nos la 
cancaneta a cada passa. 

De vegades sembla que 
els millors aliats de Madrid 
siguin els diputats cátala 
ñeros. L'esperit d'en Cam
bó decididament no neces-
sita de la parapsicología 
per a materia I ¡tzar-se. La 
seva escola encara perdura. 

OFERIMENT 

m 

i^W-x-m 

Polític molt hábil, cátala de tota la vida i expert en 
la fabricado de vins, s'ofereix per encapcalar Mista de 
parlamentaris. Mogut per un gran desig de servir el 
meu poblé no faré fástics a qualsevol oferta. Alió que 
m'interessa és sortir de la manera que siguí. Si sabeu 
maneres estranyes també les podeu fer servir. Jo, l'in-
teressat, asseguro lligams amb Madrit lloc en el qual 
tinc grans amics, també de tota la vida. Cal aclarir que 
la ideología del grup o partít no té la mes mínima 
importancia. El que interessa és sortir a les bones o a 
les males. Ja ho sabeu. 

MADRID ESTÁ MOLTLLUNY 
Pensávem, pero, que les 

coses ara serien un xic di
ferente. Pero ensequivocá-
vem de mig a mig. Vegeu 
la següent noticia extreta 
deis diaris: 

"Ha estat identificat el 
cadáver trobat a la Casa de 
Campo; correspon a 
Cheong Chan, de 30 anys. 
Els oressumotes homicides 

han estat detinguts. Diu la 
nota policial que son el 
germá del finat, Hin Chung 
Chan, i l'amic d'aquest 
Kwok Hung To " . 

Aixó ha passat a Ma
drid. A la f i resultará que 
el Madre de Bagdad será 
algún llepafils de la capital. 
Aleshores sí que riurem de 
gust. 

LA LLISTA DEL PRESIDENT 

Fill del sindicat vertical 
assolí els cims del poder 
municipal com aquell qui 
res. De la mateixa manera, 
ara vol assolir la corona 
de Mor deis senadors de les 
Corts Espanyoles de Ma-
drís. 

El cálcul té, pero, un 
petit error. Fins ara el no-
menáren contra la voluntat 
deis ciutadans, a partir 
d'ara son els ciutadans qui 
nomenaran contra la vo
luntat deis dictadors. I 
ciar, la memoria encara no 
la tenim del tot rovellada. 

Haver estat el menys do-
lent, no l'elimina de la ca
tegoría deis recolectors de 
carabasses. Ciar que sem-
pre li queda el recurs de 
passar desapercebut dins 

una Mista mes ampia i co-
lar-se per la porta falsa. 

De moment, i sense cot-
xe oficial, ja ha visitat el 
Sr. Tarradellas per a comu-
nicar-l¡ la bona nova. Es 
desconeix si Tarradellas ha 
acceptat cobrir interina-
ment la vacant. En qualse
vol cas, tan sois uns metres 
separen les dues poltrones 
i son fáciis de conjuminar 
les dues tasques per un ho-
me de la vitalitat del Pre
sident. 

A canvi, Tarradellas ha 
oferit al Sr. Socias ser el 
número 1 de la Mista que 
I'honorable presenta per a 
les eleccions al Senat. En 
Sentís figura en el número 
2. 

QUÉDÉUENSGUARDI 
Alguns capellans ja no 

en teñen prou amb el ca-
tecisme del padre Astete. 
La gent d'ara mes aviat 
passa deis catecismes. Per 
aixó els cal trobar ara una 
altra manera de donar gat 
per liebre, o de fer comgre-
gar amb rodes de molí, 
que ve a ésser el mateix. 
Es per aixó que certes 
jerarquies de l'Església 
están per la llibertat d'em-
presa. Basant-se en l'article 
20 de la Constitució, l'em-
presa "Editorial Sevillana, 
S.A." ha sol.licitat permís 
al Ministerio de Cultura 
per instal.lar a Andalusia 
una cadena privada de Te-
levisió. Les coses no 
tindrien mes transcenden
cia que aquesta si no fos 
que l'arquebisbat de Sevi
lla i els bisbats de Huelva i 
de Córdoba teñen partici

pado majoritana en I es
mentada empresa. 

A Andalusia pero, hi ha 
molta gent emprenyada 
per no teñir una oliva que 
portar-se a la boca mentre 
els "senyoritus" s'empas-
sen els "tournedo a la Ros-
sini". Hom espera que els 
andalusos passin tant de la 
nova cadena com passen 
del catecisme del padre 
Astete. Es ciar que si no 
teñen res millor a fer... 
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ELS URINARIS 
Jh 

Pot semblar-vos una al-
tra cosa pero aquests esta 
bliments constitueixen una 
part fonamental de l'entre-
mat orgánic de "Les nos-
tres ¡nstitucions". Hem 
consultat el projecte d'Es-
tatut així com la Constitu-
ció de l'any passat i ens 
adonem amb indignado 
que a cap d'ambdós textos 
es parla d'aquests llocstan 
necessaris per a l'economia 
íntima deis catalans. No 
acabem d'explicar-nos 

aquest mancament en uns 
documents que volen ser 
fonamentals. Perqué sen-
yors, posem-nos "serios" 
i digueu-me si una societat 
moderna com la nostra, en 

la qual podem dir amb or-
gull que tenim de tot , pot 
prescindir d'aquests recin-
tes amables que certament 
col.locats procuren alleu-
geriment a les sotragades 
intestinals. Fixeu-vos com 
adelerats i presurosos hi 
entren tota mena de perso-
natges per a sortir-ne al 
cap d'un moment amb l'á-
nim deixondit i el gest 
tranquil. 

Per la qual cosa insistim 
"a quien corresponda" que 
s'acabi d'una vegada amb 
aquesta actitud vergonyant 
de renuncia i que per f i es 
posin les coses al seu I loe. 

Mossén Urineu 

TOT ESTA CONCORDAT 
IBEN CONCORDAT 

Suposem que el Sr. Ore
ja sabrá el que porta entre 
mans. Ho diem perqué 
pactar amb les jerarquies 
romanes sempre ha estat 
quelcom d'exótic i peri
llos, tal d'un pacte amb el 
dimoni es tractés. Avui, el 
pacte no és per a desamor-
titzar per enésisima vegada 
els bens de l'església. Qui 
pensi que el ministre ha 
anat a Roma per aixó no 
toca de peus a térra. El 
Sr. Oreja s'havia trobat a 
les mans un Concordat que 

només deia bestieses. Per 
exemple, aquesta: en Fran
co tria els bisbes i, a canvi, 
manten els capellans. I ai
xó no podia ésser. 

El Sr. Oreja havia de 
convenir amb el Vaticá 
unes noves mesures que no 
desentonessin amb les deis 
Estats la íes del nord del 
Pirineu. Tal fou així, que 
l'home es compra un Ilibre 
de "bricolage" i una clau 
anglesa i posa tots els sen-
tits en la feina. No es pot 
pas dir que l¡ hagi anat del 

tot malament: de moment, 
ha sobreviscut a tres Pa
pes. Els resultats, pero, 
han estat aientadors: a mes 
a mes de seguir mantenint 
els capellans. no podrem 
triar-nos els bisbes. A aixó 
se'n diu estarde sort!. 

LATELEVISIÓ 
Fer un anunci de 20 se-

gons a la tele, entre les 10 
i les 10'30 de la nit, val 
925.000 pessetones de res. 
A partir de l'1 de gener, la 
publicitat del tabac i de 
l'alcohol valdrá exacta-
ment el doble. Es a dir, 
gairebé dos milionsde pes-
setes. 

Amb aquesta mesura 
l'únic que s'aconseguirá és 
que Prado del Rey fací 
mes calers i que els con-
sumidors paguin el doble, 
arruinar les petites em-

preses que no podran 
anunciar-se i afavorir els 
grans monopolis de la 

trompa "nacional". Aixó 
sí, teñen el detall que 
aquesta publicitat es passi 
a partir de dos quarts de 
deu. No a una infancia al-
coholitzada!. Visca l'Air-
gamboys!. 

TVE ha necessitat gaire
bé trenta anys per a sortir 
de la ignorancia i assolir 
els mes elevats cims de l'es-
tupidesa. Grácies Groucho. 

cAMMES 
VE CANIIR 

EL XA 

Que tens gana i ningú no et dona treball?. No pot ser. 
Mentider, mes que mentider, que en sou de trape/les, 
el qué passa és que us agrada anar amb /'esquena 
dreta. Que sou tots uns desagrai'ts i mes gamberros 
que els nebots de Xala, la vaca sagrada. Que aquí no en 
tenim de vaques sagrades?. NI falta que ens fan, infe-
lic men/a-merda. Ep, nois, crideu-me els esbirros i que 
a aquest panxa contenta li rebaixin el coll dos centí-
metres. Apa, feina llesta. Ho veieu fillets?, cosa de 
quatre caps ca/ents. Apa ja podeu anar a dormir, 
Adéu, adéu". 0/iver 

cap de trons notori 

Vet ací que en aquests moments la caneó de moda 
a l'lran és aquella tonada festiva/era que la Nuria 
Feliu i en Raimon varen fer famosa: "se'n va anar". 
Hi ha pero en la versió iraní de la mateixa una lleu-
gera variado temática per a fer-la actual. Així dones, 
sota el títol de "Se n'anirá" els milions d'habitants 
d'aquell país festegen per endavant el moment solem
ne que la monarquía persiana i CI Ática toqui el pi-
randó. 

(Sonen les trompes, els platerets percudeixen, els 
violins posen una mica de melositat, les flautes hi aju-
den), TATXIN TATXIN TATAXIN: amb vostés Reza 
Pah/evi, Sa Ma/estat Suprema deis Pous de Petroli, 
Príncep de Cent Tribus Mortes de Fam, Emperador 
deis Assassinats en Massa, Germá Predilecte de les 
Execucions Sumaries, FUI Inclit deis Deus de la Ven-
jangá, Avancat de Totes les Corrupcions, Amistancat 
del Diner Apatrida de Waal-Street, Origen del Subde-
senvolupament Crónic, per Dret Legítim Xa de totes 
les Pérsies i per mérits propis FUI Natural. 

Amb tots vostés, dones, l'il.lustrat i eminent Xa, 
Reza Pah/evi. Pero abans un anunci de la Coca-Cuca: 
"Si está fotut i no se li aixeca el canut Coca-Cuca i 
cotlonut. Per la nena i el nen, per la dona, per al ma-
rit, per la criada i per tothom Coca-Cuca, lleuger com 
una mosca dins la mel. Ja ho sap, no estigui sorrut, 
Coca-Cuca i collonut!. 

Repetim-ho una a/tra vegada amb tots vostés. Reza 
Pah/evi, emissió patrocinada per Coca-Cuca, parla el 
Xa: "Filis meus, persianos tots, qué us passa aquests 
dies que esteu una mica nerviosos. Será el grip que na 
vingut de Rusia?. O tal vegada és aquest fred malparit 
que no us deixa tranquils?. Digue-m'ho quejo, el vos-
tre pare, estic aquí per a escoltar-vos a tots. Tu!, el de 
la cara pansida, acostat. Digues fill meu, qué et passa? 

tr=^^ 
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U.C.D. 
Veritablement hi ha qui 

ha aconseguit menjar am
brosia —el menjar deis 
deus—. Aixó es palesa en 
una gran segureta en les 
afirmacions i clarividéncies 
de fer caure de cul, que so-
traguegen la nostra ánima 
—que encara no hem venut 
al dimoni. La possessió de 
la veritat —ara que s'acosta 
properes eleccions— resul
ta una eina que tant pot 
servir per espantar les so-
gres que resulten ésser els 
partits adversaris, com per 
a prendre noves actituds 
personáis sense que tronto-
lli l'Esperit Sant. 

Dos exemplars del zoo 
pol ític que mes bé han re-
presentat aquest paper en 
les darreres hores son Joa
quín Satrústegui i Ruiz Gi
ménez. El primer després 
d'unes, suposem, liberáis 
reflexions ha decidit entrar 
en la UCD "perqué aquest 
partit és liberal". Ruiz Gi
ménez, que tampoc no vol 
abandonar la política acti
va, s'ha atrevit a confessar 
que com a demócrata-
cristiá ha d'anar a raure a 
la UCD ja que és *| partit 
que mes defensa aquesta 
ideología. 

Nosaltres no voiem ma
nifestar la patxoca que 
sentim davant el gran des-
cobriment d'ambdós polí-
tics. Nogensmenys, tam
poc per aixó deixarem de 
batejar des d'ara al partit 
d'en Suárez com el partit 
d'"Una Claror Diáfana". 
Ells sabrán perqué. 

* * * 

"Ya era hora!", 
exclama el funcio
nan del Ministeri 
d'Educado en rebre 
la instancia que des 
de la Conselleria de 
Cultura de la Genei-
tat de Catalunya, un 
llampant botones 
li acabava d'entre-
gar. 

El funcionan s'ai-
xecá de la taula, 
s'espolsá les engru-
nes de l'entrepá amb 
xorisso que durant 
tot el matí havia es
tat endrapant, i s'a-
drecá cap el despatx 
del Sr. Ministre. 

Dues hores des
prés arribava a la 
porta del titolar de! 
departament. Una 
difícil travessa de 
vint-i-cinc metres 
separaven la seva 
taula de la del Sr. 
Cavero. 

Toe, toe. "Se 
puede?". "Que me 
vas a undir la puer
ta, animal!", fou la 
resposta. "Uzté per
done Sr. Menistro". 
"Que cono quiere 
ahora?". "Una ins
tancia que la llegao 
del calvo de Cata
lunya". "¿Lo de 
siempre?". "Ezta 
vez lo han hecho 
bien". "Vaya hom
bre, por fin!". 

El funcionan tan
ca la porta mentre el 
Sr. Ministre llegia i 
rellegia la instancia. 
Amb una satisfaceió 
mes grossa que la se
va taula, despenjá el 
teléfon i comunica 
amb la Moncha. 

Riiiiiiing, riiiing... 
"¿Adolfo?". "Si". 
"Soy Iñigo". "¿Sal
dré en Fantástico?". 
"Que no, que no 
soy el de la tele, que 
que soy el minis
tro". "Vaya hom
bre, y que quieres?" 
"Los de la Geneitat 
han presentado una 
instancia correcta, 
no hay defecto de 
forma". "No". "Si". 
"Trae/a para acá rá
pidamente". 

El Sr. Cavero arri
ba com un llamp al 
palau deis pactes, 
a travessa nombrosos 
corredors, portes i 
controls i, finalment 
s'atansá al President 
de Govern. Amb un 
gest emocionat I i en
trega la instancia. El 
Sr. Suárez l'agafá, li 
tremolava el pols de 
goig i, després d'uns 
moments d'indecis-
sió, la va llegir. Un 
moment després al
ga els ulls i s'abracá 
al Sr. Cavero. "Lo 
hemos conseguido". 
I se'n anaren a cele-
brar-ho. 

Damunt la taula 
s'estenia un ful/ es-
crit a máquina que 
deia: "Queremos 
una convocatoria 
REGIONAL de opo
siciones para maes
tros de E.G.B.". 

Serafí Bandarra 
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SUBSCRIPCIONS A TORT I A DRET !! 
Davant l'allau de cartes tot demanant una subscripció a la riostra i 

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

Malgrat no ser aquesta la idea Inicial deis que fem LA PIPA D'EN 
ROC, i fent palesa, una vegada mes, la generositat que ens guia, hem 
decidir claudicar, Arxi que \¿ ho sabeu. Qui vulgui subscriu-re's que 
retalli la butlleta i la remetí dins d'un sobre a Edrcions La Pipa d'en 
Roe, cárter República Dominicana, 51 1er, la , Mataró. 

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

SUBSCRIPTOR 

Nom i cognoms Tet.: 

Doniici Poblado 

Em subscric a la col./ecció de lindeles satirios "La Pipa d'en Roe", 

per un any. a complar cíes de la dala d'avui. 

El pagainent de 1 000pies, el faré efecíiu 

Qper correu ce'lificat a nom de Josep M. Fábregas, c/. 
República Dominicana, 51, 1er, la. MA TARO 

Oper domiciliado bancária 

Sr. Director del Banc/ Caixa 

Agencia Carrer 

Poblado 

Distingil senyor. 

Us ac'atré volgueu fer electiu amb carree al meu compte corrent/ 
d'estalvi núni el rebut que, per valor de 1.000 
pies, us presentará Edicions "LA PIPA D'EN ROC". 

Molt atentament 
(signatura! 

Data 

EDICIONS " L A PIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 
78. 

19, bloc 12, n. 6- Barcelona 

Distribueix: Distribuidora 
Paisos Catalans, S.A.-LIúria 
42-Barcelona, 9 

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, 

Equip Redactor: Pere Arti
gas, Francesc Costa, Josep 
M. Fábregas i Jaume Grau-
pera. 
Dibuixants: Josep Novellas 
i Artur Palomer 
Correcció: Ricart Morros i 
Rafeques 

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

/fquest any 1979 és 
l'any universal de la vota
do . Perqué pasarem mes 
temps fent cua davant la 
taula electoral que no pas 
treballant. 

Peí que fa ais catalans 
aquest any el camí de l'ur-
na l'haurem de fer per: 
1.— eleccions al Parlament 
Espanyol. 2.— eleccions 
Municipals. 3 . - legalitzar 
el projecte d'Estatut. 4.— 
eleccions al Parlament de 
Catalunya. Aixó sí, tot va 
bé i l'autonomia s'acosta 
mes que no ho ha fet fins 
ara. De tota manera, el que 
sí podem assegurar és que 
la votació proposta per 
aquesta publicació per tal 
de fer fora al Faraó de 
Faraons, a la Pirámide d'E-
gipte, en definitiva, al Ge-
neital, no tindrá lloc. 

Deixem de banda els 
prolegómens i endinsem-
nos en la part profunda de 
l'afer votáti l . 

Les nostres investiga-
cions de tipus historie so
bre l'art de votar les hem 
dirigides a la prehistoria 
de la civilització, o sia a 
l'época de Felip I I , els Reís 
Católics i del General 
Franco. Aixó us pot sem
blar una amanida de dates, 
pero no ho és. Aquests 
son alguns deis exponents 
d'aquella época trista i ca
lamitosa en la qual l'acció 
de VOTAR encara no ser
via per res. En aquells 
temps, els tirans de torn 
eren mes afeccionáis a l'ús 
del sabré automátic que no 
pas a l'ús de la intel.ligén-
cia. D'aquí I'origen de les 
BOTACIONS com a prác
tica quotidiana de l'acció 
de BOTAR. L'element 
clau del procés és el BOT 
que un amic de la meva 
senyora, un tal Pompeu 
Fabra explica d'aquesta 
manera: "Moviment d'un 
eos inert que, en topar a 
térra, és llancat enlaire en 
virtut de la seva elasticitat, 
fins a tornar a tocar a tér
ra". La definido és prou 
explícita. 

El general Franco és qui 
va portar a terme una in
vestigado mes profunda i 
sistemática sobre la llei fí
sica del BOT Que no li 
donguessim el Premi Nobel 
de l'especialitat és una de 
les equivocacions mes gros-
ses deis carcamals de l'Aca-
démia Sueca. Aquest gran 
científic, en els seus tre-
balls de camp, va poder 
comprovar de manera 
exacta com, si es precipita 
a un " ro jo " de l'alcada 
d'un tercer pis, quan topa 
a térra la seva elasticitat el 
projecte enlaire, per tornar 
uns moments després a 
caure de manera definitiva. 
La práctica habitual d'a-
quest art el va portar a sis-
tematitzar-lo en un llibre 
d'ampla difusió que sota el 
t í to l de "Leyes Funda
mentales" era un petit ma
nual del BOT. A través de 
diversos apartats com 
"Principios del Botimien-
to Nacional", "Fuero de 
los Españoles" i d'altres el 
Sr. Franco va arribar a una 
gran sublimitat en l'art de 
BOTAR al proi'sme. Per la 
qual cosa el seu nom que
da en el record de les gene-
racions actuáis com a 
"Gran Botador de Herejes 
y La Espada más Botadora 
de la Cristiandad".* 

cromets 
de fauna ¡ flora 

Át/j *WWA4A4 - ft 

REPTEANAR0D0 
Llepissosa i babejant la serp verinosa dona els seus cops d'ama-

gat. Sembla que no hi sigui, pero igual que l'espanyola, quan pica 
pica de veritat. 

Canvia la pell sovint... Si abans era blava, ara fins i to t , pot sem
blar de color de rosa. Per virtut d'una transmutació de l'alquímia 
democrática, és capac ádhuc de parlar. De parlar cátala volem dir. 
Bé, una versió mesetária de la Mengua de Llull. Es a dir: "Buenu, a 
mi me párese que tindriem de redactar un Estatutu on hi estuviese 
presente la Caixa d'Ahorrus". 

Carácter ístiques: 
1) Abséncia d'extremitats i protuberáncies per arrossegar-se mi-
llor. 
2) Esófag prolongad íssim per tal de donar-li temps a pair. 
3) Dent curvada i punxeguda, amb vesícula verinosa incorpo
rada últ im model, per a picadetes democrátiques. 
4) Llenguda bífida per a llepar millor. 

La seva reproducció és un misten. Alguns diuen que és herma-
frodita i que amaga l'ou. No se sap. El que sí se sap és que té 
l'Opus sempre al seu darrera, en el bon sentit de la paraula. Él que 
no sabiem, pero, és que en el seu zoológic, l'Opus acceptés reptils. 
Pensavem que sempre treballavem f i . 
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