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J j l 'Es ta tu t de Catalunya 
mís que esta-tut , esta- ut! 
I consti que no volem ser 
ni padrins de dissorts ni 
agorers de calamitats. Pero 
és que, renoi, al pas que 
anem, els qui ara en tenim 
25 ja ens veiem al Casal 
deis Avis esperant encara si 
arriba o no arriba I'Estatuí 
que várem demanar un any 
d'aquells. I masoquistes, el 
que se'n diu masoquistes, 
tampoc no ho som del tot. 

Ciar que, tal i com van 
les coses, no tindria res 
d'extrany que d'aci'mig se-
gle no únicament no t in-
guéssim l'Estatut sino que, 
en prendre el solet a la pla
ca ben assegudets en un 
banc i amb un bastó entre 
les mans, encara digués-
sim: caram, com dura 
aquest Tarra!. Rememora-
ció del conegut comentan 
forjat pels nostres pares i 
avis i dedicat al general 
Franco, pero amb un lleu-
gercanvi toponímic. 

La capacitat de perma
nencia de I'honorable al 
front de la Geneítat és di-
rectament proporcional al 
temps que l'Estatut estigui 
congelat a Madrís. I ja sa-
bem que a Madri's son es
pecial istes en Pescanova, 
Findus i altres bagatel.les. 

Avui , pero, el dubte 
hamletiá rau en saber si el 
primer Estatuí a retallar 
será el d'Euskadi o el nos-
tre. Mentre mes duri la 
polémica mes esmolades 
tindran les tisores els mese-
taris ucedians. A ix f que no 
val la pena el capficar-s'hi 
gaire. 

Especialment quan el 
vértex d'UCD diu alió de: 
"España és una unidad en 
lo económico". Primer era 
una unidad de destino en 
lo universal, ara, grades a 
Tonada de materialisme 
que ens envaeix, ens hem 
quedat en una unidad de 

destino en lo económico 
que, si fa no fa, ve a ésser 
el mateix que abans pero 
en vast. 

A ixó vol dir que "es 
más lo que nos une que lo 
que nos separa", i que 
I'autonomía, del no res, 
aviat l'assolirá í'encara 
menys. De moment ja 
tenim total autonomía, és 
a dir, Texclusíva competen-
cía ¿'aguantar Tarradellas, 
que no és poca cosa. Demá 
el camp de les competén-
cies s'ampliará assolint la 
Margada de les mánegues 
d'una armilla. 

Paciencia ¡ a cantar el 
Virolai. 

NOTA.- Avísem ais quatre 
delegats de la comissió deis 
2 1 , que es deíxin de 
punyetes i tornin a Barce
lona. 

Ja n'hí ha prou d'anar 
a Madrís. El que cal, en 
tot cas, és que Madrís vin-
gui a Barcelona a demanar 
I'autonomía. I si no venen 
és igual, se'ls h¡ ádrela per 
correu i llestos. 

Es a dir, i a veure si ho 
enteneu, que som els cata-
lans quí hem de donar l'au-
tonomia a Madrís i no Ma
drís ais catalans, ja que a 
nosaltres per aquelles ier
res no se'ns h¡ ha perdut 
res i menys l'autonomia de 
Catalunya. A i x í que ja es-
teu tornant a casa a recon-
querír el poder d'una ma-
leida vegada. 

Sí, a reconquerir el po
der, ja que mentre aneu a 
Madrís Thonorable apron
ta, no únicament per ama-
gar-vos les Pipes, sino tam
bé per a jeure míllor da-
munt Catalunya. I ciar, 
mentre tíngueu feble la re-
raguarda sempre tíndreu 
d'anar amb una esperden-
ya al cul. 

Seraf í Bandarra 

Els parlamentarte a Madrís 

TENDREMOS 
ESTATUTO 
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eWofiqf 
Ja fa un any, Josep! 

Punts de venda de "LA PIPA D t N ROC" 

Fa un any i sembla ahir. Si amics, ara fa tres-cents seixanta-i-cinc dies que donárem a llum el nostre 
número zero. La jornada es digna de destacar: va ser el día tretze de maig, festivitat de Nostra Senyora deis 
Desemparats, tot un panorama. Hem d'aclarir que els cinc primers números (0,00,000, 0000,00000) va
ren teñir un carácter local i que els ñblons els re bien els ciutadans de Mataró, capital del Maresme i ciutat 
famosa. 

Ara recordem aquells moments iniciáis atónits i esperan cats: hi ha tans llocs sense un pam de net. 

Pero estem con ten ts dones entre les nostres victóries podem contar-hi les següents fites: 
— Hem aconseguit que es fessin les eleccions municipals. 
— Hem aconseguit que el carree de President de la Geneítat de Gatuña no fos hereditari. 
— Hem aconseguit que l'Estatut aprengués a nedar. 
— Hem aconseguit la implantado del feminisme radical ais convents, i que les monges fotin pam-i-pipa 

a Don Alejandro i s'aixequin les faldilles elles mateixes. 
— Hem fet possible que Sant Jordi mates el drac. 
— Hem proclamat la República. Cosa que, hem de dir, ha passat desapercebut. 
— Hem aconseguit que l'hoste de la Valí deis Caiguts s'acabés de podrir. 

Pero ens pesen a les entranyes tot el munt de feina que encara no s'ha acabat. En especial dugues co
ses de la mes alta trascendencia: 

— Que no s'entorni, i, 
— Que encara no hagim aconseguit la Mancomunitat com a via mes rápida per a l'accés del poblé cáta

la ais seus drets nacionals. . 
No ens rendim, pero. Ja ho sabeu. 
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sArnlTUl pipa (¡Tttiorro 
Conesa 

El recent infart que ha 
tingut ('inspector Conesa 
no és un infart de "grapo-
cárdio" sino de "suyocar-
dio". 

Mes salut 
Els metges han aconse-

llat a l'Honorable que dei-
xi d'hostatjar-se a la Casa 
deis Canonges i vagi a una 
casa assolellada. Ja déiem 
que quan mes bé es troba-
va en Tarradellas era en es
tar a Saint Martin-Le-Beau. 
Eli i nosaltres. 

Escarnidors 
Com els ministres conti 

nui'n bramant, podría ésser 
un negoci muntar un circ a 
Madriz. 

Procés 
Fa una entrevista a Déu 

i el processen. Era apócri
fa. 

Anunci 
Si voleu estalviar-vos 

vint pessetes, no compreu 
l'"Amb potes rosses" 
d'aquesta setmana. Com
preu la "Pipa" de la passa-
da. 

Réplica de Giscard a Calvo Sotelo 

Entrevista 
En la darrera entrevista 

Fontan-Tarradelles hi va 
haver intercanvi de bande-
rins i cromets. "Tot va bé" 
va dir el president de la 
Geneitat "n'hi he estafat 
un parell". 

Suárez 
Suárez és l'home d'en 

Tarradellas a Madriz. 

Dospropósit 
No és cert que la Pilar 

Primo de Rivera es vulgui 
casar amb en Tarradellas 
per a consumar la unitat 
de Catalunya i Castella. No 
sabem qué en pensa en 
Tarradellas. 

Catacumbas 
Des que es processen els 

entrevistadors de Déu, els 
"fulls dominicals" han pas-
sat a la clandestinitat. 

Un que torna 
Leizaola diu que torna

ría a Euskadi amb qualse-
vol deis estatuís aprovat 
(el del 36 o el del 79) i ac-
ceptaria presidir el Consell 
Base. Nosaltres també. 

La cadira 
Duran Farell després de 

diñar amb Tarradellas que 
li oferf la cadira de l'Ortí-
nez, va dir que a casa seva 
ja seia. Que grades. 

Mirado 
Un altre miracle a Lour

des: una paralítica baila un 
tango amb el seu marit i la 
mare de Déu l'aplaudeix. 

Cárroc 
El nou ministre de l'ln-

terior de l'Església, nome-
nat recentment peí Papa, 
és monsenyor Eduardo 
Martínez Somalo. Aixó és 
teñir ñas!. 

Folipo contra Marx 
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FELIPIQUES 
• Felipe González es separa de Marx.."La di

ferencia de edad hizo imposible nuestro ma
trimonio" declara si secretan general del 
PSOE a la premsa.. "Le pagaré una pensión, 
de acuerdo a su nivel de vida, mientras llega 
el divorcio" añrmá. 

• Caries Marx s'incorpora a lAssociació de 
Dones Separades. No és cert, pero, que ja 
hagin adoptat el lema: "Mujeres de todo el 
mundo, divorciaos!". 

El Papa on romull 

Qui deia que Wojtyla -
era ruc?. Aquest pastor de 
de xais amb i sense potes 
rosses, és alió que se 'n diu 
un "bon vivant". 

Entre benedicció i 

benedicció signa 
tos per construir-se un-
parell de piscinetes de 
res.. Piscines, aixó sí, 
amb llicéncia eclesiásti
ca i segons els cánons 
que estableix la Biblia 
per a piscines i altres 
indrets de remull públic. 

Aquest Papa sí que 
será un Papa -passat per 
aigua!.. 

NOTA.- No és cert que 
1' honorable Tarradellas 
també vulgui una piscina 
al Pari deis Tarongers. La 
vol a la Casa deis Canon
ges.. 

Métode por no pagar doutos 

Suposem, ja que la 
quantitat és indiferent, 
que un deu a un altre vint 
mil duros. Es busca un 
mitjá, ja siguí pels criats, 
ja per la familia, o per via 
de diners, de poder-se ficar 
sota el Hit del creditor, el 
deutor, un notari i l'agut-
zil. Torna l'anglés del tea

tro, sopa, es despulla i es 
fica al Hit. Com és natural 
en tot bon cristiá diu un 
Parenostre, i en el moment 
de dir: "Així com nosal
tres perdonem els nostres 
deutors", el notari pren 
acta i ja está llest. (xan-
guet). 
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FUNERARIA AMERICANA 
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\!H QUE BUSCA PARROQUIA 
—¿pul ésaqucll q 
— El bagulaire de 

ue't saluda ab tanta amabíüíai? 
la cantonada. 
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Congrós de diputáis 

L'Estatut de Catalunya 
salva el primer escull 

El projecte d'Estatut de Cata 
lunya trames a les Corts ja fa mig 
any no será discutít després del 
base. Aquesta postibilitat era am 
plament discutida en els am 
bients parlamentaris d'encá que 
els representantt bases récordes 
sin que el seu Es tatú t havia estat 
enviat a les Corts abans que l'Es-
tatut cátala. Aquesta hipótesi, 
avui felíement desmentida, na
ques poqut retardar en tres o (jua 
tre mesos l'aprovació de I'Esta 
tut, car les discussions del text 
autonómic base es preveuen Mar
gues i costoses. 

Alguns rumore escampáis ar-

El llenguatge 
La certesa i al 
dubta (I) 

Per arribar a ser un bo
rne com cal, es menester 
anar sempre amb peus de 
plom, anar tocat i posat, 
fer totes les coses amb mó
nita, amb els stus ets i uts, 
amb els seus punts i comes 
i amb totes les "campani
llas"; perqué si tot ho fa a 
la babalá, sense ham ni 
hem, sense to ni so, sense 
cap ni peus, sense tolta ni 
volta; si amb les qüestions 
no hi toca pilota, si sem
pre surt amo un círi tren 
cal o amb una pota de gal I, 
si per fas o no fas, si per 
"esto" o "lo otro", per de-
xonses o dallonses, perqué 
son verdes o son madures, 
deixa de fer les coses, di
rán que és un tan tarot, un 
baliga balaga, que no hi és 
tot, que no h i ha mes que 
el que Oéu hi ha posat, 
que Déu el va fer i el va 
deixar estar, que és un pas-
tanaga, un papanatas, un 
papa mosques, un barret 
de rialles, que no fa el pes, 
que és un tros de cóniam, 
un cap verd o un ¿abatas 
ses essent així: que tot 
nyau-nyau i encara que 
sembli una mosca balba, i 
que mai hagi trencat cap 
plat ni olla, és un mata-les 
callant, mes eixerit que un 
pésol, mes trempat que 
una orga. mes viu que la 
tinya, mes Hest que un 
llamp de Déu; que ara ma-
teix sap mes que un advo-
cat i com que Ja té el cu I 
pelat d'anar per les aules i 
té tanta palica i tanta lie 
tra menuda, sap fer tots els 
papers de l'auca. 

Com que sé que en tot 
hi troba un sis o un as, 
potser diré que xerro mes 
que un sec de nous, pero el 
que acabo de dir-li no té ni 
espina ni ossos, i SUDOSO 
que en fará cabal i que no 
desprendré pólvora en sal
va. 

Albert Fabré 

reu de Catalunya, i del que hom 
ignora la procedencia, asseguren 
que el president Tarradellas esta 
va particularment interessat en 
aquest retard, car li permetia una 
mica de temps per augmentar el 
llast de la seva influencia i inten
tar d'aquesta faisó l'assoliment 
d'una presencia important d'ell o 
deis seus homes en la configura
do deis órgans de govern de la 
Catalunya autónoma. 

Consultades per "ABUI" fonts 
de la Generalitat provisional, 
hem pogut assabentar nos que es
tá lluny del president qualsevol 
ánim de boicotejar la redacció de 

l'Estatut que els parlamentaris 
catalans s'han compromés a de 
fensar o d'hipotecar el futur de 
Catalunya en base ais protagonis
mos i a les situacions del moment 
presen t. 

Es precisament en aquest con 
text que cal recordar les darreres 
declaracions del president: "Ca
talunya té d'estar unida a I'en 
tom del seu president" o "només 
el Consell de la Generalitat que 
presideixo té el deure cívic i el 
dret moral de pidolar l'Estatut a 
Suárez. 

• Mét inlormació • «Ultima hora-

Generalitat 

L Honorable Tarradellas 
abalteix la concurrencia 

Editorial 

L'hora de la veritat 
Eren a punt de consumar el seu traiment. Venien del Sud, 

entraren per Amposta, travessaren les dunes tortosines i volien 
arrabasarnos alió tan estimat, alió tannostre. Unsquantsgali-
fardeus amb aspecte senyorívol volien robar-nos el nostre dret 
a ser-hi. Ho digué el nostre diari l'altre día: calla estar amatents 
a tot alió que ens fos imposat. I ara tenim una mostra que fa 
justicia a la certesa del nostre dubte: efectivament, volien fer-
ho. 

El crit d'alarma estés arreu de Catalunya des de les nostres 
pagines ha fet trontollar la consciéncia endormiscada de mes 
d'un deis qui no temen aquell possible que pot fer-se rea/itat. 
I és contra aquesta rea/itat que tan sois es dibuixa, es retalla, 
es perfila darrera la llum deis alegres contra la que no callarem. 
I no callarem perqué no és el silenci l'eina mes punyent contra 
alió que, no per amagat, deixa de ser temible. I no callarem 
perqué disposem d'una forta veu, que hem treballat i educat 
durant segles per a convertir-la en l'avantguarda reivindicadora 
de les nostres llibertats nacionals. I no callarem perqué no ens 
fan por els covards que tenacment s'obstinen, que obstinada-
ment s'entesten a fer la traveta a tots aquells qui, com nosaf-
tres, tot just es disposen a comencar el cami. 

Un cami que no volem trencat per obscurs paranys, corregut 
per estrets viaranys, un cami que farem ampie i segur, ciar i 
pie de llum. Que sápiguen aquells que ens governen que no ho 
fan prou bé com per callar la nostra fam de justicia, la nostra 
voluntat de redrecament, el nostre coratge per anar endavant. 
No ho direm mes vegades. Que no juguin amb la nostra pacien
cia en voler-nos sadollar amb almoines quan Catalunya necessi-
ta un tiberi per quedar farta. Catalunya, en fi, necessita la Man-
comunitat. 

Perill nuclear 

Harrisburg. els godalls 
teñen basarda 

I.'Honorable president de la Generalitat i de la Dipulaeió de liar 
reloria, en Josep Tarradellas, assolí ahir (la settnana pausada, per ais 
lector*) de balre el record del ronegut esportista ratalá, en Joan 
Antoni Samaraneh, peí que fa al temps d'adormiment deis auditors. 

El memorable faíment esde-
vingué mentre el president ence-
tava la seva al.locució Javant els 

Persisteix la basarda de colltor-
car-se per a totes les rodal íes de 
Harrisburg. La fúgida de radioac
tividad produida per l'estropell 
en un deis reactors, segueix es
sent encara altament'esgalabrosa. 
Fins i tot els godalls es malfien 
de la situació i en els ullerals se'ls 
trasllueix una ganyota de paüra. 

Les corred isses de la gent per 
a tocar el pirandó de l'indret son 
generáis. Oe res va servir la visita 
que Cárter va portar a terme, tot 

i que el President deis E.U.A. va 
"fer goma" que el perill estava 
controlat, el campi qui pugui 
lluny d'aturar-se es va fer mes ge
neral encara. 

Els técnics tramesos peí govern 
federal per tal d'adobar l'esgave-
llament i tanmateix espellucar les 
possibles conseqüéncies, es tro-
ben hostatjats a 400 kilómetres 
de l'indret tot esperant que passi 
el perill. 
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Barcelona 
El club Ramón 
Muntaner 
comenca la feina 

El club Ramón Muntancí, 
entitat de caire historie, polítíc, 
social i cultural recentment cons
tituida ha comencat ja les seves 
tasques. 

El Club está integral per per-
sonalitats de la política i de la 
cultura de casa nostra, entre els 
que podem destacar nc diversos 
deis que en el passat formaren el 
grup d'independcnts de l'Asscm-
blea de Catalunya. 

El club Ramón Muntaner pre
tén promourc i donaire diverses 
qüestions que afecten la vida 
política i cultural deis PaisosCa
talans. 

De moment, han comensal a 
confegir una "Crónica de I "hono
rable en Pcp, conqucrinl lo reg-
nc de Mallorca". 

tres assistents el Pie de la Diputa
ció barcelonina. El parlamcnt, 
que tingue una durada de tres ño
res i escaig, i que no ressenyem 
perqué només en poguérem 
entendió les vocals, frapá tan 
considerablement l'auditori que 
hom assegura que el proper Pie 
ho será tant que ningü no hi ca
brá. "Sfii dormía molt be", ha 
manifestat al diari " A V U I " un 
diputat de la UCO, de Llcida per 
mes detalls. 

Cal fer avinent ais nostres lec-
tors, que la marca anterior estava 
en possessió de l'antíc president 
de la Diputació, I'honorable |oan 
Antoni Samaranch, que adormí 
els diputáis durant el formidable 
temps de dues hores i mitja. Cal 
dir, honorant la bona voluntat de 
l'antic posseidor del rcsultat, que 
aquest hauria DOgUl esser millo-
rat sí ltionorablc Samaranch no 
hagués introduit en la seva homi
lía la comunicado del seu tiasllat 
a Moscú, ja que, en produir-sc la 
noticia, oís diputáis es desperta
ren amb crils de content. 
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mo% atcreuqfs 
X-a fit/ia d'en Qsioc j 

HORITZONTALS 

1) Vuit planes xarones auto-nomenades "setmanari' 
2) No es pot agafar ni peí cap ni per les potes. 
3) A I'in revés. Mai segones parts foren bones. 
4) A l'inrevés. En Corque Arandes n'és President. 

VERTICALS 

No hi emboliqueu l'entrepá: es fa malbé. 
Possiblement tancaran a l'estiu i cercaran compra
dor. No us deixeu enganyar. 
A l'inrevés. Si fumen de la Pipa es pixen al Hit. 
A l'inrevés. Si algú els va comprar litografíes pen-
sant-se que eren "antigües" va llest: les varen im
primir ara fa vuit mesos. 

"Fots els dibuixos i \ 
jrticles signats no 
^expressen ni l'opínk 

de Hurs autors. 
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Águila Rexaca Blaugrana 
Especie a punt d'extinguir-se per culpa deis socis. Es troba única 

ment per les serralades mediterránies, tot i que en l'actualitat només en 
queda un exemplar que nia per les rodalies del Camp IMou de Barcelona. 

D'entre les seves carácter ístiques mes importants cal feresmentdel 
ñas fort i corbat, i de la seva testa coberta de ros plomatge. Ocell alt de 
volada baixa; és mes eficac quan corre per térra que no pas quan vola, 
car degut a la seva complexió se li fa molt difícil alear el vol; aquesta és 
precisament una de les carácter ístiqu es que el fa completament diferent 
de la resta deis ocells de la familia deis falcónids. 

Cal esmentar també el vistos plomatge blaugrana que I i cobreix el 
eos, així com el que vesteix la seva cua format per quatre plomes verme 
Mes i cinc de grogues, alternativament. 

Té les potes Margues i recobertes d'un plomissol rossenc, que la fan 
l'objectiu preferit deis cacadors. A la primavera és quan acostuma a fer 
mes goig, mentre que a l'hivern román arropida i poc propensa a l'es-
forc. Degut a la seva innata singularitat es fa molt difícil que pugui teñir 
descendencia, la qual cosa és ben de lamentar per tots aquells que aimen 
el seu art quan está al camp i l'elegáncia de les seves evolucions tot deso-
rientant els cacadors. 
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