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ANTÓN 
ELMONCLO 
VITA 

fobre noi, quina manera de 
fer el ridícul. S'está rifant un 
bitllet d'anada scnse torna
da a Madrís i té tots els nú-
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meros. El que ens fot és que 
encara volti per aquí dient 
tonteries. Aquest Antón Cañe-
llas está mes despistat que un 
pop dins d'una gábia. Tan si li 
en dona que tot í essent Secre
tan General d'Unió Democrá
tica de Catalunya, la base el 
fotés al carrer per les seves xim-
pleries. Está obsessionat en 
que, menys comunistes i socia-
listes, els altres partits catalans 
facin causa comuna amb el 
"bello Adolfo, el de la Mon-
cloa". Aquest home s'está bus-
cant un altre sis d'octubre. 

Hi ha coses que clamen a 
Déu. L'estan forrant a butifar
ras pero encara busca algún 
partit que li faci cas. (Si el 
veieu peí carrer amb el seu 
invent sota el brac, aparteu-vos, 
és un pallissa descomunal). 
Políticament parlant ningú no 
l'lia prés massa en serio, pero 
ara ja comenta a tocar-nos els 
escrots. I aixó emprenya. 

Les declaracions que va fer 
en riNTF.RVIU del día 19 
d'aquest mes fan fástic ( "no 
me importa tener como com
pañeros a franquistas conver
sos... gracias a Suarez tenemos 
Generalitat y Tarradellas... 
cuando salí elegido diputado 
ya quería irme al grupo de la 
UCD y no al de la Minoría 
Catalana., tanto ha hecho por 
Cataluña Suarez como Pujol y 
otros...). Ni en Sentís queja 
és dir ho podia "millorar". 

Aquest joier aprenent de po-
lític ha anat massa lluny. Ara 
només falta que digui que com 
Cebreros res millor i s'haurá 
guanyat l'Alcaldia de Móstoles. 
Si fos intel.ligent li reeomana-
riem que llegís la plana 51 del 
"París-Match" número 1422 de 
data 28 d'agost del 76,quan el 
"bello Adolfo" fa aquelles de
claracions ridiculitzant ais cata
lans, millor dit, a la nostra cul
tura. Pero no cal, és perdre el 
temps. 

Mira Antón, Túnica cosa 
que hem d'agrair a Suarez és 
que amb el seu comportament 
va fer possible que mes d'un 
milió i mig de persones sortis-
sin al carrer 1*11 de setembre 
de l'any passat cridant alió de 
"Suarez (.....') som una nació!!" 
Per cert, Antón, tu estavas a 
primera fila.» 

JOAN PAU11 

ENCARA DURA!!! 
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Ja teñen Papa. Es polac 
de Polonia. País mes cató-
lic que comunista. De se
gur ha llegit Marx i deu te
ñir amics sovietics. Será 
euro-comunista? Ja ho 
veurem. De moment parla 
italiá forca bé i aixó és una 
garantía. Per la Curia, com 
a mínim, que amb aixó 
del polac ja tremolaven. El 
seu nom de feina és el de 
Joan Pau I I , i el de verítat 
és molt extrany. Aquesta 
vegada la colometa que 
inspira ais cardenals ha 
llencat els seus efluvís espi-
rituals sobre un home in-
sospitat. Tan ¡nsospitat 

que va necessítar de vuít 
votacíons per a fer enten-
dre ais que no ho volien 
entendre que a vegades cal 
canvíar-ho tot per a poder 
continuar igual. 

En Sirí, papable ultra, 
treia fum per les orelles i 
l'han vist amb una esco
peta disparant contra tots 
els coloms que veu. El seu 
amic Lefevre ha fet unes 
declaracions en llatí i ha 
di t : "consummatum est", 
marxant després al raco-
net que té a Suissa a pre
dicar teología baliga bala 
ga a uns quants lirois ais 
quals se'ls ha begut l'en-

teniment. 
El Papa nou és jove. Té 

58 anys que per aquest 
oficí diuen que és una edat 
verdíssima ja que la madu
rado els arriba ais volts de 
la setantena. Pero escar-
mentats amb el Papa Breu 
s'han assegurat, si no la im-
mortalitat, al menys una 
pervivéncia digna. 

Aquest jovincell ha estat 
tota la vida practicant d'es-
ports lleugerscom natació, 
tennis i d'altres. Conside-
rat com un cervell de grans 
matissos intel.lectuals 
abans de militar en el 
catol ¡cisme havia estat 

actor de teatre, poeta i 
assagista. També va lluitar 
contra el nazisme que 
ocupava el seu país. Ens fa 
gracia llegir a lescróniques 
l'aclariment que no té 
formació jesuítica. Els 
d'aquesta secta, com els de 
l'Opus, no teñen massa 
bona premsa i ni al Papa li 
fa gracia que el confonguin 
amb aquesta genteta. 

En definitiva, com deia 
aquell:: "Ni l nove sub so
lé" . . 

Oliver 

SEGUIM 
AMB LES 

'PROVINCIAS' 
La paciencia deis cata

lans és mes grossa que el 
fetge d'en Martin Villa i 
mes infinita que el eos in
corrupta de Sant Vicenc 
Ferrer. I així ens va: no 
ens mengem un "rosco" 
des del mil setcents cator-
ze. 

Ara, que segons diuen és 
a punt el traspás de fun-
cions de les Diputacions a 
la Generalitat, Tarradellas 
diu que res, que les "pro-
víncies" les tenim molt 
ben posades i que les co
marques queden ajornades 
"sine die" per innecessá-
ries. 

Certament, en aquest 
país hi ha molta cosa inne-
cessária i sobre la qual no 
val la pena ni parlar-ne. Per 
exemple, "La Pipa d'En 
Roe", es negará a parlar de 
la Generalitat mentre no 
en tinguem.» 

SANT 
IMPOST 

Ja tenim impost reí i -
giós!. I l'haurem de pagar 
tots. Si voste és practicant 
d'alguna de les tres mil re-
ligions que amb mes o 
menys éxit es professen 
avui en dia pot fer-ho 
constar a la seva declaració 
de renda. D'aquesta mane
ra una part de la mateixa 
a.n¡rá a engreixar les arques 
de la seva tribu espiritual. 
Si vosté no en practica cap 
—com jo mateix— pagará 
de totes totes i els seus d¡-
ners aniran a les Arques de 
l'Estat. La qual cosa ens ha 
portat el cap una pensada 
genial: farem una religió 
nova!. Inscriurem l'entitat 
al registre d'afers celestials 
i a esperar clients que pa-
guin. El nostre nom és el 
següent: "Església deis 
Sants Llestos deis primers 

dies". Deixem per mes en-
davant una exhaustiva enu
merado del ritus i folklore 
anexe. Aixó sí, és impor-
tant que quan declareu, es
timáis - parroquians, feu 
constar amb Metra clara i 
valenta la vostra adscripció 
a la nova fe. 

Tingueu el consol de la 
meva eternitat. Vostre, 

I Dígraf I, el llestíssim» 
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EL DEBAT CONSTITUCIONAL 

A nosaltres ens sembla molt bé que les discussions de la 
comissió mixta sobre la Constitució es celebrin en secret i a 
porta tancada. Altra «osa, seria atemptatória peí bon nom de 
la democracia. 

FUÑEZ I NAVAR ES SEPAREN 

Voliem parlar del divorci de Fúñez i Navar. Pero no ho fem 
perqué afecta a un tnatrúnoni. 

EN FRAGA EMPRENYAT 

En Fraga está enfutismat perqué no forma part de la 
Comissió Mixta que está acabant d'esmenar la Constitu
ción. Tanta és la seva mala baba que ha amena^at a tothom 
en incrementar amb deu militants mes la Alianza Popular. 
Tot i així existeixen seriosos dubtes de que pugui portar a 
terme l'amena9a. 

MUTIS I ALCONGRÉS 

H¡ ha noranta-quatre diputats que no han parlat mai en el 
Congrés deis Diputats. Tots ells son de Unión de Callados 
Demócratas (UCD) i del Partido Silencioso Oficialmente 
Enmudecido (PSOE). 

ROC.SÍ. ORTÍNEZ, NO 

Si el financer Manuel Ortinez és anomenat Conseller de 
Governació, nosaltres anomenarem en Roe President de la 
Generalitat. 

FRAGA I EL "PLAY BOY" 

No és veritat que Fraga hagi assistit a la presentació de la 
revista Play Boy a Barcelona. "Antes morir que pecar" ha 
declara! el molt pallús. 

BLAS PINAR I EL PAPA 

Blas Pifiar al conéixer la noticia de la proclamado del nou 
Papa, no s'ha pogut contenir i hadeclarat : "Nos han dao pol
aco". 

EN SOCIAS I ELS TRANSPORTS 

I .'alcalde Sodas din estar totalment convencut de la puja 
del preu de I'autobús, i que ara tenim mes que uns mesos 
endarrera. Els que anem amb I'autobús certament que en 
tenim mes, de deutes és ciar. 

FRANCO I EL PALMAR 

No és cert que Clemente, el Bisbe del Palmar de Troya i 
ara autoproclamat Papa sota el nom de Gregorio XVII, hagués 
quedat cec a resultes d'un accident de cotxe, com es va dir. 
En Roe ha pogut saber la veritat: va quedar cec de tant llegir 
la biografía de Franco, a qui per cert acaba de santificar com a 
acció de grácies. 

ELSCARDENALSDELCONCLAU 

...amb qué feieu les "fumates"?. 

"...IBA ... AÑA" 

A gairebé un mes de que s'acompleixi el tercer aniversari 
del 20-N, hem pogut saber qué volia dir en Franco quan, com a 
cloenda deis seus parlamcnts, deia alió de "...Iba ...Aña". 
Després d'incontables investigacions hem arribat a la conclusió 
de que pretenia dir "Viva España". Que consti que tampoc 
n'estem del tot segurs. 

CRISI NEGOCIADA 

López Bulla en un mitin: "cal negociar la crisi". La veritat, 
estem d'acord amb tu, amic López Bulla. Preferim que ens 
suministrin la crisi amb mantequilla, que no pas amb xocolata. 

SABEM QUI SERA EL PAPA 

Tenim fil directe amb el Vaticá. Mes que no pas fil hi tenim 
un follet infiltrat. Ens acaba de comunicar que el que té mes 
probabilitats d'ésser Papa és un polac que respón al nom de 
Karol Wojtyla. Ja veureu com el nostre follet no s'equivoca. 

MÚSICA DRETA 

Un nou grup musical: "Patria en pie". El comentan hi és 
escadusser. Teñen, pero una característica ben personal. Cap 
deis components toca instruments. Com podrien fer-ho amb 
una má si l'altre la teñen aixecada al llarg de tota la seva 
actuació. 

ELS MOROS, CEUTA I MELILLA 

El Marroc ha iniciat una nova Reconquesta. Avui demana 
les places de Ceuta i Melilla i ha posat el dit a l'ull de les Caná-
ries. Hom espera amb impaciencia que demani aviat la placa de 
Cebreros. 

L'AUTONOMIA FINANCERA 
UN ULL DE LA CARA 

Fins ara el que pagá-
vem a Madrid ens costava 
ais catalans un ull de la 
cara. Ara, d'aprovar-se el 
projecte d'autonomia f i -
nancera del Sr. Folchi, ens 

costará l'altre. Ens explica-
rem millor. Com tothom 
sap Catalunya paga una 
burrada de duros a l'Estat, 
i aquest, en corresponden
cia, ens retorna les engru-

nes. Dones bé, amb I'auto
nomía financera que es 
preveu, fins i tot les engru-
nes pagarem. 

Serafí Bandarra 

f 
FREDERICRAHOLA I ESPONA 

(E.P.D.) 
Ha estat traspassat en vida. Les persones que se l'estimen us 

preguen un record per la seva tasca. Les que no se l'estimen no 
n'hi recorden cap. Males Mengües diuen que en la seva época en 
funcions la cosa no rutllava massa i que el traspás es veia venir. 

Els seus afligits diputats, consellers i amics us demanen una 
oració per tal que no torni. El seu pare polít ic, honorable Tarra-
dellas, i la seva mare Sra. Heriberta Barrera el ploren consolats. 

El fittat será acompanyat a Saint Martin-le-Beau en espera de 
millor temps. L'acompanyará una corona d'espines i una petja 
en el trasero. 

Pregueu pels seus quaranta-dos anys de fidelitat malaguanyada 
i no els hi recordeu massa que prou li volten peí cervell. 

NO ES CONVIDA NI PARTICULARMENT 

L'ESTATUT 
APUNT 

La presidencia de la mesa de 
la "Comissió deis Vint", encar-
regada d'elaborar un projecte 
d'Estatut d'Autonomia per a 
Catalunya, ha fet pública una 
nota, signada pels Sr.s Josep 
Andreu i Abelló i Josep Solé i 
Barbera, desautoritzant la vali-
desa de qualsevol text que pu
gui ser publicat en relació a 
l'esmentat projecte d'Estatut. 

y RÍO wew 

Aquesta desautorització, 
pero, a nosaltres no ens afecta 
en absolut, i no únicament per 
que no tinguem la mes mínima 
intenció de publicar-lo, sino 
per la ferma voluntat que te
nim de no desautoritzar tan 
aviat els seus autors. 

TENIM BONA MEMORIA 

La Pipa tira. Hem re-
but gairebé un centenar 
de col.laboracions que 
ens han enviat els nos-
tres intel.ligents lectors. 
Aixó fa que per raons 
obvies d'espai momentá-

niament no siguí possi-
ble la seva publicado. 

Podem dir, pero, que 
tenim prevíst una nova 
secció que reculli les 
millors. Esperem iniciar
la a principisd'any. 

Que Companys és un 
mártir nacional, és cosa 
prou sabuda. La GESTA
PO va detenir-lo quan feia 
poc que havia entrat a 
Franca, fugint de les carí-
cies del Caudillo. Després, 
en un rampell de cinisme 
sense precedents, el varen 
fotografiar i varen enviar 
copia a la seva muller, per 
a demostrar-l¡ que "el ls" 
no feien mal al President: 
l'entregaren a Franco i 

prou. Es a dir, no el mata
ren pero l'ajudaren a mo
rir. 

La Geneítat d'avui pero, 
no recorda la Generalitat 
d'ahir. Enguany no s'ha 
convocat cap acte oficial 
en memoria del President 
Companys. 

Mentrestant, Catalunya 
está "provisionalment" a 
la bona de Déu. I'els már-
tirs amb Déu siguin. 

mai vist 
No gosa mentir a Hisenda perqué ara som no

saltres mateixos i li costa un disgust. 

Ressucita al tercer dia i sorprén ais seus amics. 

Es despedeix de la seva mare per anar a l'es-
cola i torna al cap de trenta anys casat i amb 
filis. A la seva mare no li va fer cap gracia. 

Aprén a escriure i hi surt perdent. 

Küffles ffqhif 
PAPITO n'-k , A ^ l ^ o f 

-Acaben de dirme que't separaves de la dona ¿Que, per casualitat, t'enganyava? 
-Desgracltdiment no era per casualitat. Era per costúm. 
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ESTIRADA D'OREJA 
El Ministre espanyol 

d'Afers Estrangers, malgrat 
teñir molta Oreja, s'entera 
de la missa la meitat. Vin-
ga fer discursos a l'ONU i 
a la seva secretaria, vinga 
enfilarse a la cadira en els 
consells de ministres i aga-
far tortícolis de tan mirar-

diuen els diaris, podria 
ésser Tactual responsable 
de relacions internacionals 
de la UCD, Sr. Javier Ru-
pérez, o bé, l'ex-PSP, Sr, 
Raúl Morodo. Malgrat tot , 
i segons ha pogut saber 
"La Pipa d'en Roe", el fu-
tur Ministre no será cap 

¿xq4utra*C4 J$~ 

se el Rei, i ciar, després 
passa el qué passa, que el 
fan fora per curt de talla. 

Si, sí, tal i com ho sen-
ten. Sembla ser que el dis-
sortat ministre será subs
tituía per algú menys dur 
d'orella. Algú que, segons 

deis personatges esmentats 
sino que la designado re-
caurá sobre les espatlles 
—és un dir— de la Susana 
Estrada. "Es una mujer de 
mundo" - h a declarat Sua-
rez. 

ELSFRATISBÜDICS 
S'UNEIXEN 

Aviat tindrem una nova 
revista, és a dir la que fa 
678.738. Llegim estorats 
com la Fundación "Nacio
nal" Francisco Franco 
—els del pols ferm— ha de-
manat al Registre d'Em-
preses Periodístiques l'ins-
cripció de la revista F.F. 

Malgrat algú es pugui 
pensar que les sigles corres-
ponen al que fou morador 

del Pardo, hem pogut sa
ber que obeeixen a Fósiles 
Fratisbúdicos. 

I sabem encara mes. Els 
textes serán esmenats per 
Guerra Campos, aquell que 
encara és bisbe de Cuenca, 
i la direcció musical corre
rá a carree de Maximiliano 
Atienza. En Girón cobrará 
els rebuts. 

MES PORROS, 
MENYS POR RES 

vi* O 4<M€%«* 
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La Joventut Comunista 
d'Andalusia - i suposem 
que de tot arreu— está de 
la policía fins al gorro. Fa 
uns anys els engrapaven 
per fer política, tirar fulls 
o fer píntades. Ara els se-
gueixen engrapant per do-
nar-li al porro o banyar-se 
en pilotes. Per aquest mo-
tiu han fet un comunicat 

exigint llíbertat per a la 
utilització del propi eos i 
per a accedir a qualsevol 
medí de plaer, indícant 
que es fa necessáría la lega-
litzacíó del consum de dro
gues menors. 

El Sr. Carrillo ha decla
rat: "Me parece muy bien. 
Mejor pasotas que leninis
tas". 

GLAZUNOV 
ELDESCONEGUT 

Qui coneix en Glazu-
nov?. Peí que diuen els dia
ris deu ser un pintor molt 
bo. Es el retratista oficial 
de Leónidas Breznev, i diu 
que segueíx les normes pic-
tóriques del realisme socia
lista fent uns quadres molt 
grossos de temes heroics 
en poc temps. Per si totes 
aqüestes coses fossin po-
ques, s'ha fet molt amic 
d'en Samaranch, aquell 
que se'n va anar a Rússia 
quan la Concordia va fer 
figa. Bé, el tal Glazunov 
va regalar a l'ambaixada 
espanyola un quadre que 
té l'insólit t i tol de "Ho
menaje a España". Nosal-
tres no I'hem vist pero 
llegint-ne la descripció 
n'hem tingut prou. Escol-
teu: al míg del retaule 
hi ha una monumental 
figura amb molt de color 
del rei, en Juan Carlos I, 

XORISSOS 
AUTONQ 
MICS 

i al seu voltant, en orde
nada processó, en Colon, 
els Reyes Católicos, una 
I inmaculada Concepció, 
les muralles d'Avila, els 
molins de la Mancha i l'i-
nevitable Don Quijote amb 
el seu amic Sancho Panza, 
una "Menina" d'en Veláz-
quez i, lógicament, un pa-
rell de "bailaoras". 

Per mes creu, tot aixó 
va ésser fet en una sola 
nit ¡ ofrenat a l'ambaixada 
amb motiu de la festa de la 
Hispanidad. Per aixó vareu 
fer una revolució?. Aneu-
vos-en a fer punyetesM. 

53 ¿duyattaff 

"Somos una nación!". 
Aquest va ser el clam uná-
nim de les trenta-dues per 
sones que recentment es 
varen manifestar a Logro
ño reivindicant la preauto-
nomia per la Rioja. Dones 
resulta que el gamarús Cla
vero Arévalo no els la vol 
donar, i els aconsella un 
ajuntament lícit amb el 
País Base, Aragó, o amb el 
conglomerat macarróníc 
de Castilla-León. Pero els 
logronyesos no s'estan 
d'orgues i ja ha nascut un 
grup clandestí víolentíssím 
que sota el nom de RIP 
(Rioja Independiente y 
Proletaria) passará aviat 
a l'acció ferotge. El RIP 
lluítará per la independen
cia deis Pai'sos Ríojans sota 
l'ensenya nacional de color 
estantís amb un porro i un 
xorisso, glories de la seva 
cultura. 

Segons una revista setmanal a Málaga h¡ va haver un fort 
escándol entre els seguidors de Blas Pinar perqué a alguns els 
hi agradava mes el cul que no pas el cara al sol. Mira queja és 
desgracia, a mes de "facha", marica. Algú pot oferir mes?. 

VA FINIR 
EL TELECONGRES 

i U.C.D. 

Adolfo Suarez ha declarat: "No es verdad que el slogan de 
éste primer Congreso sea el de crear UN partido, GRANDE y 
LIBRE". 

Tampoc és cert, segons ha declarat el Sr. Suarez, que el 
servei d.ordre del Congrés anés a carree del Sr. Martin Villa. 
"Cosas tan importantes ha dit — no pueden dejarse en manos 
de cualquiera". 

Gabi, Fofito, Miliki i Milikito no varen ser invitats a assistir 
al Congrés de la UCD. "Per pallassos ja n'hi ha prou amb nosal-
tres", va declarar-nos un deis mil-quatre-cents trenta-dos por-
tantveus del partit. 

Sortint al pas d'alguns rumors provinents d'un nucli de con-
gressistes disidents, el Sr. Suarez ha declarat que el Congrés 
de UCD és totalment democrátic. "Antes de aprobar alguna 
cosa siempre lo consulto con mi mujer", ha afirmat. 

No és veritat que l'Esperit Sant s'hagi aparegut ais Congres-
sistes d'UCD. 

LA 
30¿ÜCÍ0K) 

A UN 

R E T O 

fCONCMSO 
DE UCD Tío-HÍCHO 

/C»c&¿«;<z¿"i7tf 
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JOSEP TARRADELLAS. JO 

Llibre escándalos. Es la historia d'un senyor vista 
per ell mateix i en la qual només h¡ surt el I. A part de 
dir contínuament JO i MEU l'obra es refereix en 
algún moment a una cosa que anomena GENEITAT. 
Els entesos diuen que aquest llibre cal classificar-lo 
en l'apartat de la ciéncia-ficció. 

ANTONIO GUTIÉRREZ "GUTI": "Lenin?. Connais 
pas!". 

Llibre que conjumina agradablement la informado 
i el passatemps. Paper sense massa pretencions per 
llegir al "met ro" , a la sobre-taula, o, fins i tot al WC. 
Recomanable ais amnésics i desmemoriats. La tesi és 
la següent: Som el que som i no erem el que erem. I 
qui sap, tal vegada ho tornem a dir. 

jP¿Zst¿ec<Z¿(ci 

MARTIN DE LA V ILLA GRIS "Mi Ciudad (escenas 
del campo)". 

Mes concretament escenas del "campo de batalla". 
Aquí no h¡ ha res de bucóliques escenes ran la font 
silvestre. Aquí tot raja, pero de sang. Una serie de 
retrats de mala factura ens acosten la vida d'un 
individu bastant gris especialitzat en tocar la moral ais 
demés. Aquesta mena de relats de la prehistoria ens 
fan posar els péls de gallina. No és una lectura reco
manable per demócrates de veritat. Ais altres els en-
tussiasmará.' 

tno§ encreuqfs 
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HORITZONTALS 

1) Cunyat d'en Navarro 
2) Baixet pero arriba a totes les cantonades. 
3) A l'inrevés, que campa peí Camp Nou. 

VERTICALS 

1) Fa tants duros com totxanes. 
2) Si el veus no li parlis (Al secretan, si us plau) 
3) A l'inrevés, mes blau que grana. 
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