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Quan el darrer número de LA PIPA D'EN ROC 

s'estava imprimint, un grapat de feixistes col.locava 
una bomba al diari madrileny El País. Una altra 
vegada s'intentava tapar la boca de la premsa amb 
sang i morts. I van molt equivocáis els qui aixó 
pensin. Per cada cabro d'aquests hi ha una munió 
de professionals que día dañera día continuaran 
amb la tasca d'informar. Per cada company mort, 
molts d'altres continuaran amb la ploma per 
bandera. No hi ha prou bombes ni cabrons per a 
fer-nos callar. 

Els qui fem la PIPA D'EN ROC pensem que és 
inútil esperar que ¡'actual Govern de la má de Mar
tin Villa pugui atrapar els responsables. Hi ha 
precedents mes que suficients per avalar el %que 
diem. I com que están a la memoria de tothom no 
val la pena ni anomenar-los. 

Podem esperar quelcom de positiu quan l'ultra 
Mariano Sánchez Covisa declara tranquil.lament a 
¡'Interviú n. 125 que "los asesinos de la calle Ato
cha son unos patriotas"?. I aquest senyor (¿?) 
está tranquil.lament al carrer. I en Martín Villa 
al seu despatx, és ciar. 

L 'única esperanca que ens resta és que es pro-
dueixi un mirac/e —si és que n'hi ha— en el sentit 
que les properes bombes que es pensin posar explo-
tin a les mans deis cabrons que les duen. I peí que 
es perdería pensem que no és molt demanar. 

En tot cas, amb bombes o sense elles, no calla-
rem. 

POSIUIMORTINEZALPLAT 
IJn altre que ve a ser

vir el país. Manuel Ortí-
nez ho ha deixat molt 
ciar: "yo sólo vengo a 
servir al país a las órde
nes del President Tarra-
dellas". I aquest resulta 
que també és amic de 
l'honorable com l'ex 
Rahola. En té molts 
d'amics en Tarradellas i 
tots de dretes. L'Ortí-
nez és un auténtic poder 
fáctic de les f¡nances i el 
President, que sap molt 
bé on és el poder "real" , 
tria els seus homes amb 
una sensibilitat precisa. 
Es alió del "seny" cáta
la, una de les tonteries 
amb les quals el tradi-
cionalisme conservador 
vol justificar la seva ino-
peráncia. El "seny" és 
de dretes i en Tarrade
llas ho sap, per aixó és 
un home assenyat. 

Pero, tornem a l'Or-
tínez. Realment el co-
neixeu?. 

No és cap ciclista, ni 
cap jardiner. Tampoc no 
és cap venedor de l'A-
von; ni tan sois un mal 
poeta. Es un amic d'en 
Tarradellas. I aixóéssu-
ficient. Suficient per a 
teñir carree, és ciar. 
Aquest Ortínez és el 
nou Conseller de Gover-
nació de la Geneitat. 

Tant se val que du-
rant els darrers quaranta 
anys només s'hagi dedi-
cat a fer peles; tant se 
val que siguí el represen-
tant a España de la 
Unión de Banqueros 
Suizos; tant se val que 

siguí un home lligat a la 
gran empresa i a diver
ses multinacionals; tant 
se val que fins ara hagí 
viscut a Madris; tant se 
val tot , és amic d'en 
Tarradellas. Fins ¡ tot , 
tant se val que hagí es-
tat arrambat a l'Opus 
quan aquest tenía enca
ra mes poder del que 
té. Tant se val, és amic 
de l'Honorable, per aixó 
té carree. I aquí tothom 
a callar i fer bondat, sínó 
ets un mal patriota. 

Pero nosaltres no ca-
llem ¡ a mes diem que 
ens están prenent el pél. 
I som tan patriotes o 
mes que l'Honorable. I 
encara diem mes: si aixó 
continua així només fal-
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tara que en Suárez siguí 
el proper president de la 
Generalitat. Ar capda-
vall en Tarradellas está 
cansat de dir que son 
molt amics. I no hi ha 
Honorable que cent 
anys dur¡...« 

Xato Olíver 

PARIDA CONSTITUCIONAL 

NO GALGÜE 
LA CESARÍA NI EL 

PENTOTAL 
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\¿\ segona gran parida 
del segle vint - d e la prime
ra ja fa gairebé cinquanta 
anys— va produír-se ara fa 
una setmana. El Palau de 
les Corts va donar a llum 
una magnífica Constitució 
de tres quilos quatre-cents 
grams, com el míllor f i l l de 
mare. El pare*és una altra 
historia, ja que resta con-
sensualment ndesconegut. 
Ultra aquesta petita tonte
ría, tot és joia ¡ alegría per 
la casa. 

Com és tradicional, 
familíars, amics ¡ yeí'ns, es-
tarem ¡nvitats a participar 
en el Sagrament del Bateíg, 

el proper 6 de desembre, 
moment en el que s'impo-. 
sará a la nou-nada el nom 
de: María Constitución del 
Consenso y Parma o el mes 
popular de "Constituta de 
España y ole". 

Es repartirán avellanes i 
confíts a tots els assistents 
a la ceremonia, previa pre
sentado de credencial 
segellada peí president de 
mesa. 

Cal indicar que ha estat 
un part natural i sense do
lor no havent calgut per 
tant, ni la cesaría ni el pen-
total. Només es precisa 
mítja dotzena d'oracíons a 

la Verge del Consens, qua
tre peregrínacíons a Lour
des ¡ un preservatiu en mal 
estat. 

La Constitució, molt 
mona ella, té, pero, un pe-
tít inconvenient. Gosariem 
afirmar fins i tot que es 
tracta d'un pudorós ¡ in
confesable inconvenient. 
No té el sexe gaire explí-
cit. Es ciar que aixó, en 
els temps que corren, mes 
que un inconvenient és 
una gracia i si les coses van 
malament, permet fins i 
tot guanyar-se les garrofes. 

Malgrat tot , la tradició 
és la tradició i la Constitu

ció ha d'ésser una senyora 
respectable. En cas contra-
r¡ podría tirar-se-la el 
primer que passés. I aixó 
no está bé. O és que no 
recordem com va acabar la 
Constitució Republicana?. 
Passada per la Mola d'en 
MOIa, en Queipo, en Fran
co i quatre marfants mes 
de mala vida. 

Ben mirat, potser és una 
sort que la Constitució 
no siguí ni carn ni peíx. 
Si mes no, és sempre una 
seguretat. Al cap i a la fi és 
com teñir un f i l l capellá 
o una tia soltera.! 

Serafí Bandarra 
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DESERCIONS 

La Jove Guardia Roja abandona el leninisme. VCD també. 

ANDORRA!, ANDORRA! 

En Roe ha descoberta una altra alternativa perqué Cata
lunya pugui ésser independent: que Andorra ens anexioni. 

NOBEL DE LAPAU 

Aixó del Nobel de la Pau s'está convertint cada dia mes amb 
en Pau Nobel. En altres paraules, que els qui s'ho creguin son 
uns paus. Després de l'experiéncia Kissinger, ara toca a Sadat i 
Begin. Simplificant mes: fací una guerra, fací veure que l'atura 
i tindrá un Nobel de la Pau per penjar al menjador amb marc 
inclós. 

HAN ROBAT A F.N. 

Quan parlem de F.N., no ens referim a Fúñez i Navar, sino 
a Fuerza Nueva. Ara resulta que els van robar els fitxers de la 
delegació de Barcelona. Com que no hi varen haver desgracies 
personal, hom pensa que dins els calaixos no hi devia haver 
cap sobre-bomba. 

LA CAMISA, ON ES LA CAMISA? 

L'emmidonat ambaixador espanyol de Rússia, Juan Antonio 
Samaranch va anar a visitar Tarradellas al Palau de la Generali-
tat ara fa uns dies. Ens han dit que el motiu principal de la 
visita va ésser el de preguntar a PHonorable si havia vist una 
camisa blava en el despatx de l'antic president de la Diputació. 

I és que Samaranch va mancar tant de sobte a Moscú que 
va oblidar-sc la meitat de la roba allá al Palau. Algú l'haurá 
aprofitada, pensem nosaltres. 

L'ASTRONAUTA SAPORTA 

Raimundo Saporta comentant el Mundial S2 de fútbol con
sidera que és una aventura: "Más interesante incluso para la 
sociedad moderna, o al menos más atractiva, que el aterrizaje 
del hombre en la Luna". Aquest xicot si' que no está en la 
Duna, ni a la d'allá ni a la de Valencia. Li agrada tocar térra 
ferina, que el poti-poti de milions que es remenen en aquests 
afers no és cosa de deixar-ho en mans de qualsevol llunátic. 

EN MUNTADES S'HO MUNTA BE 

En Juan Carlos Muntadas Prim ha sortit de la presó per 
estafa. 

XAMPANY PER L'ARANA 

Joaquim Arana, recuperat d'una greu enfermetat que patia, 
ha declarat que: "Mis innumerables enemigos ya pueden guar
dar las botellas de champaña". Llástima, ja el teniem a la tem
peratura que calía. 

EL S.O.E. A TUNIS I ALGERIA 

Burguiba, el dictador de Túnis ha marxat a Colonia a fer-se 
intervenir quirúrgicament. En Bumedian, l'idem d'Algéria ha 
marxat a Moscou perqué també es trobava malament. Es veu 
que en aquests paisos han de teñir una Inseguritat Social com 
l'espanyola i no se'n fia ni Déu. 

SEPARACIO 

Gran contratemps a Madrís. El SR. Silva es vol separar del 
Sr. Muñoz; 

BRUTÍCIA 

A Manresa un grup de "fatxes" varen denunciar el robatori 
al seu local del següent material: un quadre d'en Franco, un 
d'en José Antonio, revistes de "Fuerza Nueva" i exemplars 
de "El Alcázar". Dies després, l'afer s'ha pogut aclarir. Va ser 
la senyora de la neteja que ho va Henear a la brossa pensant-se 
queja no serveia per a res. 

MARTIN VILLA I ELS ARXIUS DE F.N." 

El SR. Martin Villa está molt preocupat davant la possibili-
tat que la OAS dongui publicitat ais arxius de "Fuerza Nueva". 
El Sr. Suárez, també. 

TVE, EN BOFILL I L'IRAZABAL 

No és cert que tve hagi substitui't el Sr. Fernando Bofill ni 
tampoc que no hagi nomenat a Pablo Irazábal. Ara son dos a 
xuclar de la mamella. 

COSES DE L'EDAT 

En Suárez ja no és el primer ministre d'Europa mes jove. El 
portugués Mota Pinto l'ha desbancat: té quatre anys menys 
que el morador de la Moncloa. 

Sembla ser que el president de la República portuguesa, 
Ramalho Eanes, está rebent fortes pressions per tal que-el 
destitueixi. 

IDEOLOGIES 

Hi ha molta gent que 
diu que és apolítica. Molts 
ho diuen per compromís; 
altres per fugir d'estudi i 
d'altres perqué no entenen 
ni papa del qué vol dir co-
munisme, capitalisme, so-
cialisme, etc. El que sí su-
posem és que tothom sap 
el que és el feixisme. 

Per ajudar ais apolítics 
de veritat, és a dir, els que 
no s'aclareixen, anem a fer 
una comparanca ben ente-
nedora. Dues vaques ens 
ajuden. 

Social isme: Vosté té 
dues vaques i en regala 
una al veí. 

Comunisme: El govern 
li requisa les dues vaques ¡ 
li dona la llet. 

Feixisme: El govern es 

fa seves les dues vaques ¡ I i 
ven la llet. 

Nazisme:Requisades les 
dues vaques, s'afusella el 
propietari. 

Burocracia: El govern 
s'apropia de les dues va
ques; en mata una, mun-
yeix l'altra i Menga la llet 
per la claveguera. 

Capitalisme: En teñir 
vosté la dues vaques, en 
ven una ¡ compra un va-
dell. Els ajunta i neixen 
moltes vaques; llavors o l¡ 
sobra llet o l¡ manca álfals. 
Si no té alfals es moren les 
vaques i s'arrui'na. Si li so
bra llet, baixa el seu preu ¡ 
s'arrui'na també. 

Peí que podeu compro-
var, tot és qüestió de bona 
o mala llet. 

LA MALA VIDA D'EN FERRER 
Les senyoretes que tre-

ballen en els nits-clubs ¡ 
cabarets del Sr. Ferré, han 
denúnciat les condicions 
laboráis a qué están sotme-
ses. Coricretament, i entre 
altres coses, el Sr. Ferré 
les fa signar un saldo i 
apoca cada dia, cosa que el 
permet presc¡ndir-ne quan 
vol. Davant l'actitud rei-
vindicativa de les seves llo-
gades, el Sr. Ferrer ha de
clarat que son unes dones 
¡mmorals ¡ de mala vida. 
El que no diu, pero, el Sr. 

UNALTRE 
SINDICAT 

El "Sindicato Libre de 
Cataluña" s'ha donat a 
conéixer de manera públi
ca. Es defineix com "De
mocrático, libre, indepen
diente, reivindicativo, cla
sista, ¡nterprofesional y 
honrado". "Democrático" 
sistema Suárez. "L ib re " , 
Uno y Grande. "Indepen
diente" de l'esquerra. "Rei
vindicativo", alguna cosa 
han de dir per dissimular. 
"Clasista", o sia que no hi 
podrá entrar que voldrá 
sino qui voldran. "Inter-
profesional", vol dir que 
s'admetén directius del 
banc d'Espanya, toreros 
rics, Ministres en actiu i 
fins i tot a la Susana Es
trada, sense mirar-s'hi 
gens. "Honrado", "con la 
honra hemos topado mi 
señor.—. Pues a la honra 
le dices, que hemos ido a 
comer perdices". 

Ferrer és que aixó fa d¡-
vuit anys que dura. Mira 
t io , un consell que és gra
tis, salva les noies de la 
¡mmoralitat i despulla't tu 
cada dia al seu lloc. Amb 
l'éxit que tindras, serás tu 
qui haurás de dedicarse a 
la mala vida. 

El nostre interés per l'esquerra va mes Huny de 
la simple curiositat periodística. Es una qüestió 
gairebé visceral. Per aixó avui iniciem una serie 
de dos articles, sobre les intimitats deis partits 
majoritaris de l'esquerra a Catalunya. EL PSUC i 
elPSC(PSC-PSOE). 

PSUC: 
VEDELLUNYIS'ENTORNA 

Stalin va arribar a fer 
creure que la historia es 
deturava a les portes del 
PC. Que el Partit estava 
per damunt del bé i del 
mal i que tota crítica o 
canvi sempre era sospitós. 

La posició eurocomunis-
ta, malgrat la seva verti
ginosa oficialitat, no s'es-
capa a les intrigues deis 
inamovibles ¡deólegs de 
fóssils i antigalles. D'a-
questa manera, la premsa 
ha pogut escollir petites 
noticies d'ací i d'allá, que 
indiquen que els "euros" 
del PSUC están essent re-
dui'ts al no res o al mes pur 
i simple testimonialisme. 
SabadeM, Terrassa, Baix 
Llobregat, Mataró,... Els 
"histories" han recuperat 
posicions, han liquidat 
comités i s'han comencat 
a instal.lar, en una ofensi
va que ve de Huny i va mes 
lluny encara. 

Al darrera de tot aixó, 
pero, no hi ha un travolta 
qualsevol. Hi ha algú que 
es coneix de cap a peus 
la máquina del Partit So
cialista Unificat de Cata
lunya. Hi ha, segons tots 
els rumors, el camarada Jo-
sep Serradell "Román". 

Aquest venerable jai, 
calb segons diuen de tant 
rumiar la propera manio
bra, no perdona que l'ha-
gin degradat. Que de ser el 
n. 2 hagi passat a les gol-
fes de la casa. I ha iniciat 
l'assalt al Palau d'Hivern. 

Fins ara no havia pogut 

veure en Jordi Borja, i al 
Solé-Tura el suportava es-
toicament. Actualment, el 
seu radi d'incompatibili-
tats s'ha vist ampliat sense 
restricció. 

L'amic Román en pre
para una. Només cal veu-
re'l cada matí, quan agafa 
l'autobús per a trasladar
se de Mataró a la seu del 
Comité Central a Barcelo
na, llegint i rellegint les 
planes esportives del Mun
do-Diario i concretament 
les de fútbol. Passa de la 
política?. Ha caigut en el 
vici i les immoralitats con-
tra-revolucionáries? o, peí 
contrari, prepara el seu pía 
d'atac damunt una foto
grafía del Camp Nou?. 

Sigui com sigui, el que 
es prepara será de pilotes!. 
I que vostés ho vegin. 

cu-cur 
A/» 2o6 
3/5/1906 
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UN ANTICLERICAL 
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UNA MEUCA AL PODER 

La Sra. Margo St. Ja
mes, fins fa poc propieta
ria d'un burdell a Sant 
Francisco, en el decurs 
d'un ball de meuques on 
assistiren unes 15.000 per
sones va fer pública la seva 
decissió de presentar can

didatura a la presidencia 
delsestats Units. 

No és cert, pero, que 
pensi utiiitzar durant la 
campanya electoral el co-
negut eslógan: "Las putas 
al poder, sus hijos ya lo es
tán" . 

CRISI 
DINSA.P. 

El Sr. Silva i el Sr. Fra
ga están a matar. Una 
Constitució els separa. Va
ren desfullar la margarida i 
a un li va sortir no i a l'al-
tre sí. Un pur accident 
botánic els ha portat a un 
desastre pojític. " A h ! . 
Constitución, tienes nom

bre de mujer", exclama 
Fraga per a justificar la ga
lantería del seu consti-
ment. Silva, peí contrari, 
va manten ir la seva miso
ginia fins a la f ¡ . 

Encara que sembli men
tida el mes llest ha estat 
el Sr. Fraga, ultra no haver 
pogut evitar la divisió del 
partit de la dreta franquis
ta. L'ex-ministre d'lnfor-
mació i Turisme creu, 
pero, que tot está millor 
que mai i que A.P. "cabal
ga de nuevo". Cap a on?, 
vet ací la incógnita!. El 
que és segur és que, el 
nou espai polític que es 
disputa, no és el del PCE. 

UN PASSOTA AMB CÁTEDRA 
El catedrátic d'ética i 

sociología de la Universitat 
Complutense, el professor 
Aranguren, ha manifestat 
que durant els onze anys 
que va estar ensenyant ais 
Estats Units -degut a la 
seva expulsió de la Univer
sitat franquista-, no va 

perdre el temps. Efectiva-
ment, el celebrat profes
sor anava a discutir amb 
els estudiants que es reu-
nien en tertulia i on es 
passaven l'un a l'altre l'i-
nevitable "porret" de mari
huana. El senyor Arangu
ren ha recordat el benes-

tar que seguía a la seva ma-
lifeta, motiu peí qual está 

a favor de la legalitzacíó 
del "po r ro " i de les dro
gues menors. Sí abans els 
cervells es fugaven per po
lítica, aviat ho faran per 
"t i rarse al rot l lo" . 

C0NSULT0RI 
DE LA SENYORA CONSTITUTA 

Davant l'allau de cartes 
que rebem demanant con-
sells i ajut obrim ara ma-
teix el Consultori de la 
Senyora Constituta. Aquí 
trobareu la comprensió ¡ la 
tolerancia d'una dona bre
gada i feta a les peripécíes 
mes aspres de la vida cons
titucional. Som-hi, dones. 

Amiga Constituta, qui 
l'ha tocada mes la consti
tució?. 

• He de dir-li que la cons
ti tució és molt formal i 
seriosa. Molt seva com 
diuen i que no la toca qui 
vol sino qui pot. De tota 
manera i degut ais temps 
moguts que corren ja I i he 
dit que vagi en compte 
perqué está exposada que 
un fi l l de puta qualsevol li 
faci una mala jugada un 
dia d'aquests. 

Senyora Constituta, ja 
sé que no és habitual que 
en el seu consultori hi es 
criguin persones del sexe 
masculí, pero estic deses 
perat i no sé com fer 
m'ho per a superar la si

tuado angoixant en la qual 
vise. El meu problema és el 

següent: fa bastants mesos 
que la meva senyora em 
diu que la feina del Hit 
no la faig bé i que em fal
ta constitució. Treguim 
aquest trenca-caps del da 
munt: Senyora, com puc 
fer-ho per a re-constituir
me. 
• El seu, amic, és un pro

blema molt gros i no sé 
que dir-li. Perqué quan fal
ta la constitució, la re-
constitució es fa di f íc i l . 
Conec persones que han 
necessitat quaranta anys 
per a posarse bons. De 
tota manera, no desesperi 
que pitjors cassos han tro-
bat el seu remei. 

Un anglés es preguntava 
si era o no era. Un francés 
deia que ja que pensava, 
dones era. I un castellá de 
Madrid estava convencut 
que ell era ell i la seva cir-
cumstáncia, és a dir comp
te corrent. Jo, amiga Cons
tituta, em pregunto: Cons
titució o Prostitució?. 

EL BARCA D'EN"NUÑE ti 

El proppassat dia 1 el 
Barga va fer-se sentir arreu 
d'Europa. Va remontar un 
3 a 0 que setmanes abans 
li havía endossat l'equip 
belga de l'Anderlecht. Mal-
grat José Luis Núñez (en 
castellás, si us plau) el Bar
ca va triomfar. 

Fins ¡ tot l'afició culé 
va teñir l'oportunitat de 
conéixer el prototipus d'i-
diota mes perfecte que 
existeíx: en Goethals, que 
fa d'entrenador a l'equip 
d'en Balduí. El mes bene-

ficiat de tot va ésser José 
Luis Núñez (en castellá, si 
us plau). 

El vareu veure per TV 
hores abans del partit?. 
Feia pena; donava fástic; 
de segur que va fer pujar 
els colors a la cara ais cu-
lés. I és que h¡ ha coses 
que ni amb "durus" es po
den tapar. 

El que sí poden fer els 
"durus" és untar les carnes 
deis jugadors perqué cor-
rin mes. I el "Presí" del 
Barca ho sap. 

Si el Barca triomfa, el 
socí es torna liroi de con-
tent ¡ no es recorda de 
res mes. Tant hi fa que 
José Luis Núñez (en caste
llá, si us plau) en siguí Pre-
sident. Fins ¡ tot de segur 
que li farien un homenat-
ge ¡ li plantificarien una 
barretina tot menjant un 
plat de seques amb butifar
ra. "Ñuñe, Ñuñe", crída-
rien embogits. 

LLavors níngú no es re
cordaría que, temps ha, hi 
hagué la Campanya contra 

l'antí-catalá Galinsoga, di
rector de La Vanguardia. I 
la de "Volem bísbes cata-
lans". I tantes altres. Es 
igual, el Barca ha guanyat. 
Visca en "Ñuñe" ! ! ! . 

El Barcelona pot anar 
guanyant, pero mentre en 
José_Luís Núñez (en caste
llá, si us plau) en siguí el 
President, alió de "és mes 
que un c lub", és palla mu-
llada. 

Xato de la Xexa 

• Vosté és una persona es-
pecialment torturada, pero 
la seva pregunta és justa. 
I he de dir-li que el dilema 
té preocupat a tot Déu. 
Faci el que vulgui, pero si 
tría la Constitució posi's 
una goma que se li pot en-
coménar qualsevol porque
ría. 

• He rebut una amable 
carta d'una "apassionada" 
de Corfolla de Mar. Amiga, 
molt agrá ida peí seu dona-
tíu de 27 pessetes. Sápiga 
que van a parar a les ar
ques de la Societat de Fa-
vors Constitucionals. Peí 
que fa ais seus neguits, li 
puc dír de manera cate
górica que la constitució 
no és cap métode anticon-
ceptiu nou. A reveure. 

Senyora, l'apartat tercer 
del capítol segon de la 
Constitució espanyola ara 
aprovada parla deis drets i 
deis deures de les persones 

de la dita nacionalitat. Po
dría fer-me'n cinc céntims? 
• Estic indignada per la 

seva pregunta. Quina barra 
senyor!, sí les coses conti
núen d'aquesta manera, el 
consultori que tan digna-
ment dirigeixo acabará ma-
lament. Adéu, poca-soltaü 

" L A ULTIMA CONS
TITUCIÓN QUE ME 
TIRE CONTIGO, HE 
QUERIDO OLVIDAR
LA PERO NO HE PO
DIDO". No senyor, no 
he pogut oblidar-la. I és 
que el primer amor mar
ca molt. Mes que marca, 
taca. I vostés ja m'ente-
nen. 

No és que la d'ara 
estígui malament, no, 
pero ja és una altra 
cosa. La primera tenia 
una flaire erótica i sen
sual, exóticament salvat-
ge. D'amor " f o u " i sob-
tat. La d'ara és gairebé 
un amor per correspon
dencia. O per computa
dora, que és pítjor!. To
tes les dades han estat 
introduídes en una ma-
quineta i aquesta ha do-
nat el resultat. S'han 
tingut en compte tots 
els factors, tots els pros 
¡ els contres, tot un con-
sens de perforacions c¡-
bernétiques. I el ressul-
tat, no falla, és perfecte 
i a mida. Pero li manca 
"sensoround". Trem-
pera, que diem els cata-
lans. 

Es ciar que, si no falla 
la ciencia, la d'ara és 
mes segura. L'altra va 
marxar tan repentina-
ment cóm va venir. 
"PORQUE TE FUISTE 
I ME DEJASTE CON 
EL RECUERDO DE TU 
TRAICIÓN" . Vaja, que 
es molt difíci l trobar-se 
una Constitució com 
cal. 

Serafí Bandarra 



L'onze de juMol de l'any passat 
Suárez la Constitució ha anunciat. 

(31 gener 1978) 
1.133 esmenes es varen presentar 
¡ el Felipe diu que vol ser república. 

(23maig 1978) 
De sobte el consens ha comencat 
i 27 articles de cop s'han aprovat. 

A,ys 
(21 Juliol 1978) 
El Congrés la Constitució ha aprovat 
malgrat les bombes que han esclatat. 

(22 Agost 1977) 
La Ponencia Constitucional s'ha trobat 
i pels morros la porta ens ha tancat. 

(6Marc 1978) 
En Peces-Barba jugant a fet i amagar 
de la Ponencia va "pirar". 
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(24maig 1978) 
Silva Muñoz es retira de la Comissió 
pero Fraga el fa passar per l'adrecador. 

(9 Agost al 5 Octubre 1978) 
Al Senat la Constitució passa de pressa 
perqué I 'aprovació a tots interessa. 

(26-26 novembre 1.977) 
La premsa filtra l'esborrany 
i l'Església té un desengany. 

Av\ 

(12Maig 1978) 
S'aproven les "nacionalitats" 
i ja tenim els d'A.P. emprenyats. 

(4 i 6 Juliol 1978) 
Comenca la discussió en el Pie del Congrés 
i la pena de mort aboleixen dos dies després. 
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(31 Agost 1978) 
"Juntos pero no revueltos", com diúen per allá, 
Senat i Congrés la Constitució varen aprovar. 
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