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EL REÍ MARCA MES GOLS 
QUE EN KUBAIA 

I tot per una pocasolta-
da de la historia. Marx, el 
molt sapastre, ja en parla-
va de la seva ironia, i aixó 
sense haver conegut Suárez 
que encara té mes mérit. 
El que passa és que, de ve-
gades, mes que ironia el 
que té la historia és mala 
liet, i és ciar, després no h¡ 
ha déu que s'aclareixi. 

Fins fa poc, gran part 
deis demócrates d'aquest 
país eren tan poc monár-
quics com franquistes. Ara 
tots son mes monárquics 
que demócrates, i emboli-
ca que fa fort ! . 

Abans de la guerra, el 
president d'una República 
era el president d'una Re 
pública, i un Rei era un 
Rei. Ara, ja no se sap ben 
bé el que és una cosa i el 
que és una altra. Si no, mi-
reu el viatge que el monar
ca espanyol Juan Carlos ha 
fet per Sud-América. 

Per un cantó el Rei de 
l'Estat ha parlat de demo
cracia i drets humans, s'ha 
abracat amb la dona del 
Sr. Azaña —ex-president 
de la República Espan-
y o l a - i ha felicitat al po 
ble mexicá per haver acó 
llit els exiliáis republicans. 
Per 'altre cantó, ens hem 
trobat amb tot un Presi
dent de República com el 
Sr. Videla que té unes pi
lotes mes grosses que els 
germans Creix, i que és 
mes absolutista que Lluís 
XIV quan va dir alió de 
l'Estat sóc jo. Sincerament 
un ja no sap distinguir la 
seva má dreta de l'esquer-
ra. 

Qué passa aquí?. Es una 
nova maniobra de l'impe-
rialisme per a confondre la 
innocent classe obrera tra
dicional?. Es un exorcisme 
que premonitza una Era 
d'Acuari de panses i figues 
i mel ¡ mató?, o bé, tot és 
un muntatge sensacionalis-
ta pagat per "Interviú"?. 
No ho sabem. Pero el que 
sí sabem és que cada dia 

ce DOC 

¿ES 

sabem menys. Cosa que 
converteix Sócrates en un 
passota o en un futuróleg, 
que ja és dir. 

Certament, dones, el 
viatge deis Reis de l'Estat 
ens ha deixat mes esbala-
íts del que estávem, i cal 

Nosáltres no som monárqu 
el contrari. Es a dir, que som 
és millor que ser punk, anarco 

reconéixer que se n'han 
sortit millor de l'embolic 
que un elefant de dins d'u
na ampolla. Embolic que 
va organitzar el ximple de 
l'Oreja, el qual ha hagut 
de tornar en el porta-male-
tes de l'avió per tal de no 

ics. Ni republicans. Sino tot 
qualsevol cosa —que sempre 
o de la UCD. 

topar-se amb el Rei. Fonts 
dignes de crédit ens han ¡n-
format que cada dia per 
diñar, el monarca espan
yol, demanava orelles tot 
mirant-se el Sr. Marcelino, 
les ulleres del qual li agrai-
ran sempre la diplomacia. 

A ix í les coses, i amb 
tantes galáxies com ens en-
volten, nosáltres a la pri
mera recepció que ens con-
cedeixin, direm alió má-
teix que digué Carrillo 
q.'^n s'entrevistá per pri
mer cop amb el rei. "Vos-

té —digué Juan Carlos— 
voldria veurem ben lluny 
del país, o¡?, i Carrillo con
testa "quan hagi de marxar 
avisi'm abans, que jo sorti-
ré pr imer".» 

Serafí Bandarra 
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UNIVERSITAT 

Després de passar cinc anys a la Universitat s'adona que no 
valia la pena i es lloga de girafa al zoológic. 

LÍDER 

Líder molt estimat per les masses espera l'amor de les mos-
ses. Teléfon 743 98 12. 

CINEMA 

La coneguda estrella del cinema senyoreta S.S.S. ha declarat 
que ella no tornará a actuar mai mes en pilotes vives. Li ho 
agrá i ni. ja que els seus setanta anys son massa per a anar en-
senyant. 

MENTIDES A LA TELEVISIO 

Hom denuncia que UCD manipula la Televisió. Aixó vol dir 
que, a partir d'ara ja no ens creurem que Soberano sigui cosa 
d'homes. 

SERVEITELEFÓNIC 

UGT diu que el Govern vol apujar el teléfon. Es a dir, que 
haurem de pagar mes perqué espiin. 

IGNORANCIA 

Ignorem qué hi feia McGovern a la Moncloa. També igno-
rem qué hi fa el govern. 

CON ESA 

Conesa, Baretta espanyol, ha tingut uns quants dies el lloro 
a Oxford. 

L'UGT NO PAGARA PER ESSER 
UNSINDICATGROC 

UGT no donará cap taló en blanc al PSOE si aquest arriba 
al poder. Entre altres coses perqué el PSOE no li vol deixar els 
diners. 

REUNIÓ A OXFORD CONTRA EL TERRORISME 

Martin Villa ha anat a Oxford a ampliar estudis. Ara tornará 
a Espanya per fer el trimestre de practiques. 

INCONSECUENCIA 

Espanya signará la declaració de l'ONU contra la tortura i 
els tractes degradants. Malgrat aixó, l'Iñigo continua "Fantás
tico". 

NO EREN BOMBES 

A las Bárdenas (Saragossa) poden dormir tranquils. Els 
setze artefactes que caigueren d'un avió F-5 de l'Exércit de 
Taire no eren bombes; tan sois eren coets. Ho diu la nota del 
Cuartel General del Aire. Així queden esfumats d'una volada 
els rumors que el govern volia prendre mesures radicáis per 
acabar amb la immigració. 

LA CONSTITUCIÓ ES QUEDA CURTA 

Diu l'Antonio Fontan, d'UCD, que "Déu és una realitat 
supraconstitucional". Per aixó no vota. 

Hotifarrq catatam 

ANAVEN DE BRACET 
a!s»**v" 

Lleida va veure retornar el seu fill pródig. Per 
ací no trobava feina i fa molts anys va emigrar cap 
a Madrís a la recerca del paradís perdut. I peí que 
sembla ha trobat una feina prou productiva. En 
Landelino Lavilla forma part del govern Suárez; 
em sembla que és el Ministro de Justicia. 

Lavilla va retornar a la seva térra —en el bon 
sentit de la paraula—acompanyat de l'Anton Cañe 
lias i d'en Joaquim Molins. De liéis en déu saber 
moltes en Lavilla, pero fa l'impressió que desconeix 
alió de "mes val anar sol que mal acompanyat". 
En tot cas, pitjor per ell. Dones be, la tripleta, i 
algú mes del seu tronc, varen donar un míting a 
Lleida, al cinema Victoria, per demanar alió que 
tots els polítics —be, tots no— demanen des de fa 
unes setmanes: que voteu SI a la Constitució. 

Del míting val mes no parlar-ne. Nómés dir que 
Lavilla fou presentat com un lleidetá i cátala de 
soca reí, i ell per a no defraudar ais seus comencá 
dient: "señoras y señores pláceme mucho...". 
Evidentment va continuar amb aquesta parla de 
Cervantes fins al final: "...en paz, orden, justicia y 
progreso". Com que Lavilla diuen que és cátala de 
soca-rel, esperem que ja deurá estar matriculat en 
alguna escola per aprendre a parlar com en Ru-
sinyol. 

Pero la cosa no acaba aquí'. Pareu be les orelles 
fadrins i fadrínes, perqué el que us explicaré, 
desperdici no té. Que la UCD té poca gent a Cata
lunya és prou conegut per tots, i be que ens en 
congratuiem; pero d'aixó a que al seu míting a 
Lleida els hi fes el servei d'ordre de la sala els seguí 
dors d'en Blas Pinar, hi va un abisme. O potser no. 

El cert, pero, és que la majoria de jovincells que 
tenien a "ben curar" el bon funcionament de l'acte 
eren molt propers a Fuerza Nueva; fins i tot hi ha 
qui diu que algú té carnet pinyarista. I el que dic 
no va pas de conya. 

No he pogut saber si anaven a sou fixe o be si 
s'han passat de partit, pero que feien el servei 
d'ordre és molt ciar. 
Será que en Cañellas ha anat encara mes a la dreta?. 

XIRINACSI L'ESMENA 
El Sr. Xirinacs, d'ésser 

un deis homes mes galante-
jats per tots els partits, ha 
passat a convertí r-se en el 
melic de totes les ¡res pre-
constitucionals. 

L'altre día, en un acte 
historie —Déu meu, com 
está la históral— els vells 
amics de viatge, Assemblea 
i garrotada, deixaren verd 
el pobre Xíri per haver pre
sentat, en nom del PSAIN, 
una esmena a la totalítat 
del Projecte d'Estatuí. 

Nosaltres, possíblement 
tampoc haguéssim estat 
d'acord amb la proposíció 
d'en Xirinacs, ja que som 
masoquistes de mena, pero 
reconeixem que el mossén 

tenia tot el dret a dir ía 
i defensar-la. I el que és 
mes important, a que se li 
respectes l'opinió. Dones 
no, tots histérics. Amb vo
tar en contra en tenien 
prou, dones apa, a Henear
se els plats peí cap. 

Si el que va dir el Xiri 
era una bajanada, posant-
se a riure n'hi havia prou. 
Si no ho era, el mes adient 
hagués estat acceptar-la. O 
és que aquest sucedani de 
"Parlament Cátala" té mes 
censura que l'Assemblea 
de Catalunya en temps 
d'en Franco?; Si és així, 
míllor será que comencem 
a alear el brac. I no per a 
gratar-nos la xella precisa-
ment. 

MALA LLET 
S'ha comprovat d'una mane

ra terminant que els orins de 
vaca son bons i que fan salut. 
El mateix passa amb el greix de 
balena. 

La comprovació ha estat 
efectuada a les nostres coste-
lies, ja que a la llet que consu -
mim diáriament hi ha mes orins 
que no pas llet. Aixó ho diu 
l'organisme oficial que es cuida 
que no morim de porquería i 
de fástic. Organisme que segu-
rament imposará una mulata 
d'aquelles que ja son previstes 
dins el capítol de "gastos de 
producción", i avall que fa bai-
xada. 

Si de nosaltres depengués 
s'acabarien les multes. Agafa-
riem tota aquesta trepa de mar-
fants, els tancariem en una ha
bitado i els sotmetriem a dieta 
única. Es a dir, empassar-se 
cada mitja hora, i durant sis 
mesos, un litre de mala llet. 



QUO VADIS, 
ESQUERRA? 

Una trucada 
pot donar-te 

la Vida. 

L'Esquerra Republicana 
de Catalunya no sap on va 
ni on para. Va entrar al 
Parlament de Sarft Geroni 
gairebé de rebot, grades a 
la tasca deis sacrificats i 
abnegats militants del "es-
querranosíssim" Partit del 
Treball. Aquest éxit, gran-
diós si tenim en compte 
les cues de gent que volien 
apuntar-s'hi, els ha permés 
d'encabir un conseller a la 
Genei'tat: el senyor Roig, 
que conrea pagesos i altres 
assumptes camperols. 

ERC, freturosa de donar 
una imatge combativa que 
la torni al lloc on la va 
deixar Companys, ha de-
manat ais sis o set mili
tants que va poder conser
var de les cues, l'abstenció 
al Referéndum de la Cons-
titució. 

El Senyor Roig, pero ha 
demanat, com a membre 
del Consell de la Genei'tat, 
de votar sí, amb la qual 
cosa hom el pot acusar de 
fraccionalisme. I aixó és el 
qué ha fet el senyor Arana, 
en demanar l'expulsió del 
conseller. 

Si els senyors de l'Es-
querra fossin intel.ligents 
no s'estarien d'orgues i 
s'escindirien d'una vegada. 
Farien un favor a la polí
tica, pero encara el farien 
mes a la ciencia matemá
tica, que, per primera ve
gada, podría demostrar 
experimentalment que de 
la divisió de l'infinitéssim 
en surt sempre el no-res. 
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MOSCÚ: GREU ENTREBANC 

DELAREVOLUCIÓ 
Leónidas Breznev, cap 

del partit comunista i de 
l'Estat soviétic va reconéi-
xer davant el Pie del Co
mité Central del PCUS una 
serie de greus negligéncies 
que, segons ell mateix, fan 
anar de bólit el precís 
desenvolupament de la pla
nificado soviética. 

Els membres del Comité 
Central aplaudiren llarga-
ment aquesta severa auto
censura. Un dirigent sovié
tic ha manifestat a "La Pi
pa d'en Roe" que li havia 
fet molta gracia veure en 
Breznev arronsar les celles 

en públie, amb la qual cosa 
se li amagava tota la cara. 
Un altre dirigent ens ha dit 
que aquest motiu el fa sos-
pitar que l'orador fos real-
ment Breznev. Ell pensa 
que l'ambaixador d'Es-
panya Sr. Samaranch és 
capag de qualsevol cosa 
per convertirse en el Fofo 
de totes les Rússies. Con-
cretament, el número fol-
klóric del dia del Pilar, t¡-
tolat "La Virgen de Espa
ña os visita" és simpática-
ment recordat a tot Mos
cú. 

MATCH 
VIETNAM-CAMPUTXEA 

•&-\ 

Hi ha guerra entre Cam-
pútxea i Vietnam. Amb 
aixó no hi comptavem. 
Qui son ara els bons?. 
Amb els americans, la cosa 
era clara i el tuf deis mal-
parits es flairava d'aquí 
estant. Ara, pero, estem 
atónits i estupefactes. De 
qui hem de parlar mala-
ment?. Qui és el dolent 
mes dolent?. A punt esta-

1 vem de deixar l'afer per 
massa gomós i elástic quan 
va venir al nostre ajut 
r 'L ' imparcial", aquell diari 
parcial de Madrid. Resulta 
que de dolents ho son tots 
i ho son tant que se les 
foten d'enveja. Unes pa-
raules de consol, whiski 
amb soda i samarreta de 
pelfa i adéu, adéu. 

CO-CUTt 
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—Té, mira aquet programa: Sinfonía en re de Beetho-
ven.iQuin home aquet Beethovenl de re'n feya una sinfonía. 

EL PALLASSO 
D'EN MARCELO 

Senyors i senyores: amb tots vostés el pallasso 
de l'any!. En Marcelus González Martín, prestidigi
tador d'ofici i domador de lleons constitucionals. 
Es una auténtica filigrana produida peí mercat 
d'aquí. "Made in Spain", com si diguéssim. 

fot i que va vestit de negre, el seu estil és tan 
fi que fa riure a cor que vols i ni els lleons s'espan-
ten de la seva cara d'oca. No us penséssiu que és un 
qualsevol, no i no, que porta uIteres i escriu ¡libres, 
encara que és mes conegut peí seu ofici de carde
nal. De pallasso en fa els diumenges a través d'unes 
divertides pastorals que ni els béns s'empassen. 

Pero avui no parlarem de béns ni de pastors. 
A vui parlarem de cabres. De cabres i de cabrits, de 
pastoretes i de carabasses. I també de butifarres de 
pagés així de grosses. 

Pero aquí les botifarres les mengem amb monge-
tes i de bisbes carques n'estávem fins la gorra. Per
qué en Marcelo també varem haver de patir-lo per 
aqüestes ierres. Es dedicava a la gestió deis interes-
sos de Déu i va ensopegar amb els interessos deis 
catalans. A ell no li agradavem i no ens entenia. 
Sentiment compartit pels naturals que tampoc el 
paíem massa i tampoc enteniem el seu /latí. L/avors 
amb la campanya "Volem bisbes catalans" el várem 
fer marxar amb una petita empenta cordial i 
sincera. 

Pero el xicot no calla i ara fa el ronsa enyorant 
l'época de la l/umaneta del Pardo. Temps cómodes 
aquells, sí senyor, l/avors els avortaments franquis-
tes no el preocupaven gens i els béns no tenien cap 
mes remei que deixar-se esquilar a les bones i 
contents. Els enyora en Marcelu aquells temps de 
les mans en/aire, els canons a les esglésies i els del 
seu gremi benei'nt les execucions de la "justicia" 
feixista. 

Ara s'enfada perqué diu que la familia surt 
constitucionalment mal parada i que no hi ha Déu 
que pugui acceptar tanta democracia. Tremola de 
por de perdre els privilegis en materia d"escoles i 
pateix peí materialisme "que nos invade". 

Vet aquí la vida d'un "fatxa" de pronbstic. Deis 
miracles en parlarem un altre dia que encara va de 
bólit buscant un brac incorrupte que /'anterior I i 
ha fet figa i put. 

Per la qual cosa en compte el taranná d'aquest 
caníbal preconciliar. "La Pipa d'en Roe" inicia una 
campanya que sota l'eslógan de "Volem bisbes 
cristians" fará tronar i ploure. 

Joan XXIV 

* * * * 

El Dr. Jeckyll fe ¡a 
temps que el conei-
xiem. Sempre havia 
estat un patriota. En 
els anys difícils era el 
primer a tot arreu. 
Quan es va formar 
l'Assemb/ea de Cata
lunya no hi va faltar, 
ni tampoc quan era 
/'hora de les garrota-
des. Sempre ens havia 
sorprés per la seva 
claredat nacionalista i 
democrática. 

De tant en tant, 
pero, tenia uns acce
sos espasmódicament 
epi/éptics que el con-
vertien en un Mr. Hy-
de gairebé botifler. 
Era com una forca 
diabólica mes forta 
que ell. Una forca 
que, per moments, 
dominava totalment 
la seva voluntat. 

Aquest fenómen, 
maligne i inexplicable, 
va anar en augment a 
mesura que avencá-
vem en la nostra Ilui
ta contra la dictadura, 
arribant a convertirse 
en que/com incontro
lable en els últims 
anys. 

El Dr. Jeckyll, pels 
seus mérits d'antany, 
havia assolit un escó 
al Parlament de Ma
drid, i havia intervin-
gut, també , en ¡'ela
borado del projecte 
d'Estatut. En aquesta 
darrera etapa els can-
vis de personalitat 
eren gairebé continus, 
fins el dia en que es 
varen tornar irreversi
bles. 

L 'Assemblea de 
Parlamentaris discutía 
en aquell moment el 
problema del cátala, 
de si havia de teñir 
les mateixes atribu-
cions a Catalunya que 
el castellá a tot l'Es
tat, o si bé s'havia de 
limitar a una cooficia-
litat insuficient. La 
polémica fou molt 
apasionada, i tot hom 
esperava la interven-
ció del Dr. Jeckyll, 
conegut per la seva 
equanimitat i conse-
qüéncia. El doctor, 
pero, només va obrir 
la boca per a car regar 
contra el cátala. Defi-
nitivament el Dr. Jec
kyll s'havia convertit 
en Mr. Hyde. 

Serafí Bandarra 

CARRILLO I ELS ESTALINISTES 

El senyor Santiago Car
rillo assegura que és comu
nista i demócrata. Ho diu 
d'una manera tan seriosa 
que fins i tot pot ser veri-
tat. Pero a Astúries hi ha 
qui no opina aixó mateix. 
Resulta que el Secretarís-
sim del PCE ha fotut una 
relliscada de pebrots i está 
embolicat en el brut afer 
deis acomiadaments polí-
tics del sector euro-asturia
no. 

Es un deis episodis mes 
de la Iluita del poder al sí 
del 9 per cent de l'electo-

rat espanyol. La cosa no 
tindria mes transcendencia 
si no fos que aquesta Iluita 
es resolt a favor deis sec-

tors de la dreta estalintsta 
qué""estan aconseguint que 
venint de lluny no vagin 
enlloc. 
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VIATGE PER A MAS0QUI5TES 
VIOLENCIA PER A FRUIR 
SENSE FRONTERES 

HtNAt 

1TINERARI 

FORCÉ NEW AIR LINES 
) \ SURMERDE 

que tradui't vol dir: L'AIRE DE LINIES FA 
MERDA A FORpANOVA 
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Día 1 — Concentració a la Valí deis Entrebancats 
de Madrís; morrejada a la llosa i ofici a cura 
de Marcelo González Martin. Desfilada gene
ral i sortida cap el Marroc. 

Dia 2 — Arribada a Rabat. Passejada per davant 
del Palau de Hassan II tot portant pancartes 
alusives a la "españolidad" de Ceuta i Melilla. 
Ball de bastons. Cinc nits a les masmorres 
d'un moro marica. Sortida a les cinc de la ma-
tinada cap a Uganda. 

Dia 7 — Arribada a Kampala. Salutació, brac en 
alt, al Generalísimo Amin. Tot seguit, panta-
gruélic banquet de fetge de ministre i orelles 
d'ambaixador. Una setmana sencera d'hostat-

ge en un camp de concentració a la frontera 
de Tanzania. 

Dia 15 - Arribada a Teherán i desfilada pels 
carrers a ritme de Xa xa-xa. Marcaran el ritme 
els trets de les metralletes. Quatre dies en una 
prospecció petrolífera a 40 graus sobre zero, 
pie i pala, i sota les pesigolles deis fuets (no 
confondre'ls amb els de Vic). 

Dia 20 — Arribada a la porta de l'América lliure: 
Santiago de Xile. Set dies a les casernes de la 
DINA. Ens neguem a dir res mes perqué no 
ens acusin de morbosos. 

Dia 28 - Arribada a l'ARgentina. Desaparició 
de quinze dies amb totes les despeses pagades. 
Tango sense mantega i xurrasco amb una 
amanida d'ósties i cops de potada ais escrots 

amb ¡ntervals de setze segons. "Porro" de 
Videla i foc de camp. No h¡ haurá Cant deis 
Adeus. 

Dia 45 — Ja sou a Managua: una flaire de sofre 
cremat us ho fará notar. Uniformes de la 
Guardia Nacional a disposició de totselsviat-
gers. Una vegada disfressats, desfilada pels 
barris mes pobres, a veure que passa, o qué 
cau. En Somoza us enviará una medalla a t í to l 
póstum, si no torneu. Al tercer dia, sortida a 
mitja nit amb la roba sota el brac i el eos 
morat. 

Dia 48 - Arribada a la Cafetería Galaxia de Ma
drís. Aquí comenca I'aventura. 

mo% e,ncreuqt$ 

HORITZONTALS 

1/ Dona que té molts pares. 
2/ Va néixer a Madrís (carrera de Sant Gerónimo, s/n) 
3/ A l'inrevés: Necessita referéndum. 

VERTICALS 

1/ En Marcelo no la vol confessar. 
2/ Encara és verge. 
3/ A l'inrevés: la volien violar a la Galaxia. 

EDICIONS-LAPIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 
78. 
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, ^ : u . ; : 

19, bloc 12, n. 6- Barcelona 

Equip Redactor: Pere Arti 
gas, Francesc Costa, Josep 
M. Fábregas i Jaume Grau-

Dibuixants: Josep Novellas 
Artur Palomer 

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

vostra publicació, el Consell de Redacció —reunit 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 D'EN 
ROC, i fent palesa, una vegada mes, la generositat que ens guia, hem 
decidit claudicar. Així 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, Matará. 

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

SUBSCRIPTOR 

Nom i cognoms Tel.: 

Domici Poblado 

Em subscric a la col.lecció de fascícles satirios "La Pipa d'en Roe", 

per un any, a comptar des de la data d'avul. 

Elpagament de 1.000 ptes. el faré efectlu 

Qper correu certlficat a nom de Josep M. Fábregas, c/. 
República Dominicana, 51, 1er,1a. MATARO 

Oper domiciliado bancária 

Sr. Director del Banc/Calxa 

Agencia Carrer 

Poblado 

Distingit senyor. 

Us agrairé volgueu fer efectiu amb carree al meu compte corrent/ 

d'estalvi núm el rebut que, per valor de 1.000 
ptes., us presentará Edicions "LA PIPA D'EN ROC". 

Molt atentament 
(signatura) 

Data 
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