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MARXISTA VERTICAL 

"SOCIAS-USTA" 
DEIXAIA CASA 6RAN piPÓSO" 

"Barcelona és bona, si la bossa sona". La segona part 
del rodolí es veu que el blavós Socias Humbert la deu 
desconéixer, car després de saccejar-la (la bossa) i en veu 
re que no sonava res, va tocar el pirandó. De res va servir 
que el botiró de Font Altaba li digués: "Escolta Josep 
María, Barcelona sempre és bona tant si sona com si no 
sona...". I és que per aquells dies Socias va descobrir que 
la seva lluita passava peí socialisme; va adonar-se que el 
seu lloc era al costat de la gent de la seva classe, és a dir, 
entre el proletariat. 

nquest home sempre ha 
sapigut ensumar la flaire 
del poder i damunt del seu 
ñas fi i elegant ha sapigut 
col.locarse unes ulleres 
per a veure el mes en I la i 
estudiar així la jugada. La 
seva capacitat de camuflat-
ge ens recorda la del cama-
leó; és capac de passar del 
blau al vermell en qüestió 
de segons o, si voleu, en 
qüestió d'eleccions. I és 
que no es pot negar que té 
el privilegi d'haver nascut 
amb un estel al cul, cosa 
que, per exemple, no po
dem dir d'en Raventós, el 
qual el perd per l'estel 
d'en Socias. Malgrat el que 
diguin, la Natura —de tant 
en tant— ens juga també 
aqüestes malifetes. 

Després de tots els dar-
rers esdeveniments, quí 
pot dubtar que en Socias 
va acceptar un lloc clau 
dins el sindicat vertical per 
tal d'aplicar els principis 
de Caries Marx?; quí pot 
dubtar que des de que va 
entrar a l'alcaldia de Barce
lona les classes treballado-
res varen viure contentes ¡ 
enganyades?; qui pot dub
tar que si es va apujar el 
"Met ro" va ésser perqué 
els treballadors es penses-
sin que des de llavors viat-
jarien en "primera-espe
cial"?. Qui digui dones que 
Socias solament va fer de
magogia i no va arrenjar 
els problemes greus que 
tenia la ciutat, menteix. 
Com també menteixen els 
qui diuen que aquest sen-
yor només va anar al Se-
nat a escalfar cadira. La 
seva obra com a senador 
passará a l'história per 
omissió. Pocs homes es 
camuflaran com ell en la 
historia per estar asseguts 

tant de temps en una Cam
bra política sense fer au-
ténticament res. Aixó no
més és a l'abast deis privi
legiáis. 

Socias diu que vol co-
mencar la seva militáncia 
en els Socialistes de Cata
lunya des de baix. Algú 
ens ha dit que durant 
aquest estiu anirá pels po-
bles de la patria catalana 
predicant el socialisme, tot 
aprofitant les Fires i les 
Festes Majors. En Felipe ja 
li ha comprat un camió 
carregat de senyeres amb 
el puny i la rosa i milers 
de manuals de "El Capi
ta l " . En Raventós no ha 
volgut ser menys i li ha 
regalat un micrófon d'a-
quells que es pengen al coll 
per tal de poder pregonar 
millor els postulats socia
listes. Amb mes fogositat 
que els qui venen pernils, o 
mantés, o torró d'Alacant, 
Socias al peu del camió 
predicará l'auténtic camí 
de la vida. Una vida que ell 
ha sapigut torejar molt bé 
i disfressar-la millor. 

No us penseu pas que 
durant el seu deambular de 
militant de base la seva 
dona i els seus filis tinguin 
que posarse a treballar peí 
fet que el seu marit i pare 
hagi deixat de xuclar la 
mamella del poder, perqué 
en Socias, encara que ara 
sigui d'esquerres, no és 
gens babau, gens. Ho és 
només quan convé. D'es
querres, volem dir.» 

Xato de la Xexa 

éÜi&fiqf 
Parlem amb rabia. Amb rabia i amb ira. Celebrem 

de debo que el "ministerio de la cultura" doni un mi-
lió de pessetes al Teatre Lliure de Barcelona en senyal 
de reconeixement a la seva tasca. Ens felicitem de 
debo d'un gest tan oportú, malgrat el seu carácter 
oportunista. 

El que ¡a ens sembla d'un cinisme sense atenuants 
és que s'hagi fet esment especial del Premi al grup 
teatral "Els Joglars". Que se'I mereixenja ho sabem. 
Pero que els representants d'una administrado que 
empresona uns treballadors de la Cultura donguin des
prés premis i honors a les seves victimes (encara que 
ho siguin en "régim obert" i els deixin sortir per Na
dal a veure el papa i la mama) hi ha molta distancia. 
Gairebé la mateixa amb qué molts deis pe ons cultu

ráis de l'UCD varen emprar per a fer un rápid canvi 
de camisa i rentat de cara al moment oportú. Una dis
tancia que, en ocasió del premi, han sa/tat amb totes 
les virtuts própies de la nissaga centrista: hipocresía, 
insolencia, farisei'sme, beatería, i forca traca en les 
formes mes diabó/iques de práctica de poder. 

No sabem ben bé el que voten. Pero de seguir així 
convertirán aquesta migrada democracia en una farsa 
entre una trepa de bandarres i uns quants pallassos de 
bona fe. Només direm una cosa mes: nosaltres podem 
ésser una mica bojos. Ens ho ha dit forca gent. Pero 
no som tan lirois com per creure en aquells que, men-
tre ens fan la cort per davant, ens omplen el llom 
de gavinetades per darrera. 
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HONORHABIL 

En Josep Tarradellas no és "honorable". Es "Honorhábü". 
"L'honorhabilitat" és l'habilitat que teñen algunes persones 
per fer-se passar per honorables. 

SANTPERE 

Kns informa Sant Pere que els servéis Iraspassats encara no 
li han arribat allá dalt. 

CANIBALS 

Els caníbals d'Africa s'han menjat l'Oreja. Pero no l'han 
pogut digerir. 

ABRIL MARTORELL 

L'Abril Martorell havia menjat mongetes el dia que va parir 
el decret del 13 per cent. Es per aixó que el decret li sortí tan 
"pet". 

MARTIN V ILLA 

Martin Villa reforca la seguretat de l'Estat. De moment, i 
per comencar, s'ha fet fer unes ulleres a prova de bala i amb 
una mida ais vidres de set milímetres. Així no hi passen les 
bales de nou milímetres "Parabellum" — manifesté el sinistre 
de Governació en presentar l'invent a la Premsa. 

CAVERO 

El ministre d'educació, Sr. Cavero, no s'atreveix a anar a les 
noves escoles. "Em donarien carabasses", ha manifestat el ro-
donet ministre a "La Pipa d'en Roe". 

CANELLAS 

Els progressos d'en Cañellas son evidents. Ens informa el 
seu mestre de castellá que, a hores d'ara ja diu "Sabadel", i que 
quan es vegi en cor de parlar de la "Libertaz que hemos conse-
guio" el deixaran sortir a la "tele". "Estoy muy contento", ha 
manifestat el conegut botifler cátala ais "col.legues" de "Arri
ba". 

EMPRESARIS 
Quan un empresari fa suspensió de pagaments, també fa sus-

pensió de "pegaments", perqué no s'hi queda mai enganxat. 
Uissortadament, pero, no hi ha encara ningú que s'hagi decidit 
a fer suspensió de "pigaments" 

UCD 

UCD és un entrellat d'interessos diversos, és a dir, hi con-
flueixen els interessos del capital i els de la capital. AIgú en 
dona mes?. 

FOTOGRAFS 

Malfieu-vos deis fotógrafs!. Només a "La Pipa" la gent surt 
ben "retratada". 

%alles a^hií 
PAPÍTÜ A* 12. 
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—Jahoveui, per una poma d'Eva, aom pecadora. Y, diguea: SI en 
lloc (Tuna poma naguee preferlt un'altra cosa, una patata, per exemple, 
que'na hauria pastal? 

—Que forem tota tuberculoaoa. 

L'OLI PER UN FORAT 

Aixó ja passa de taca 
d 'o lü. 770 tones varen 

esvai'r-se del port de Barce
lona com aquell qu¡ res. A 
corre-cuita tothom ha co-
mencat a declarar que no 
es tracta d'un nou "Rea-
ce" sino d'un forat en els 
dipósits. Com si el cas 
"Reace" no hagués estat 
un bon forat per l'econo-
mia del país!. 

I és que ja semblem un 
"gruyere". Entre els eva-
sors de capital ¡ els trets 
deis pistolers, aviat veurem 
les antípodes cada vegada 
que ens cordem les saba-
tes. Vinga forats per aquí 
i vinga forats per allá. 

Sort que tenim la Cons-
titució. Plena de forats 
també, per no variar, pero 
que ens ajudará a no enso-
pegar. El govern Suárez es
tá fabricant un milió de 

cartells constitucionals que 
diuen: "ATENCIÓN, PE
LIGRO DE AGUJERO", 
i així anirem tirant, tram-
pejant els foradets i els 
foradassos, fins el dia del 
judici final. 

Per cert, que l'oli del 
Port de Barcelona sembla 
ser que es va escolar per 
una claveguera. La Conse-
lleria del Subsól de la Ge
ne ítat de Catalunya enca
ra no té, pero, els traspas-
sos suficients com per a 
fer-se carree de l'afer. Vo-
lem dir, és ciar, de l'afer de 
la neteja de la claveguera 
afectada. 

Nota.— La manifestació 
de rates davant el Palau de 
la Placa de Sant Jaume fou 
esbargida pels Mossos d'Es-
quadra. A l'honorable li 
fan por. 

L'ABAD 
IELSCONSTRUCTORS 

En el n. 0 de la nova re
vista catalana "L 'hora" es 
deia que en un diñar de 
constructors barcelonins es 
comentava que: "Potser el 
20 per cent que el Col.legi 
d'Aparelladors demana per 
endavant al presentar un 
projecte, servirá per a f i -
nancar la campanya electo

ral de l'Abad del PSUC". 
No será mes avíat que el 
40 per cent que els esmen-
tats constructors carreguen 
a les seves factures servirán 
per a financar el encara 
desconegut candidat d'A. 
P.? o de "Cataluña Demo
crática", tant li fot.?. 

FABRICANTSD'ESTORES 
La Catalunya franquista 

ara es dirá "Cataluña De
mocrática". Aquesta nova 
coalició electoral está inte
grada per la Lliga Liberal, 
del Sr. Millet i Bel, la De
mocracia Social Cristiana 
deis Srs. Llobet i Martí 
Codina, la Alianza Popular 
del Sr. López Rodó i qua-
tre independents. 

Sembla ser que encara 
no s'entenen amb els re
presentaos del Sr. Areilza, 
Osorio i ádhuc Fraga. Pero 
el "happy end" no falla 
mai en les pel.lícules de la 
dreta. 

Per cert que el Pacte 
d'Aravaca, deis Srs. Oso-
rio-Fraga-Areilza, porta 
per nom polític i electoral 
"Confederación Democrá
tica Española". Nom 

aquest que no sabem per 
quina lliure associació, ens 
recorda al de Confedera
ción Española de Derechas 
Autónomas (CEDA) que 
va posar l'estora al General 
Franco, l'any 36. 

Quan la dreta s'aplega, 
guanya. Tant si perd com 
si no perd les eleccions. 
Es a dir, si guanya les elec
cions, mana. Si les perd, 
abona el cop d'Estat i 
torna a manar. 

Malgrat les inversions 
que l'Opus está fent a Ca
talunya, mercés a les quals 
aviat no podrem beure un 
bon xampany, no creiem 
pas que el paper d'en Ló
pez Rodó estigui en alca, 
ni tampoc que agafi a mig 
poblé cátala borratxo el 
dia 1 de marc. 

REVENTOS VA DE CUL 
Joanet Reventós, I íder 

deis social¡stes a casa nos-
tra, ha portat tota la darre-
ra setmana l'orella moguda 
i atabalada. Els xíscletsdel 
cuc intern d'aquest órgan 
l'han portat trasbalsat de 
cap a peus. 

De Franca, des de fa 
dies, han anat arribant les 
dades d'un defenestrament 
del pactista Miterrand ¡ la 
puja del socialdemócrata 
Rocard al sillo del PSF. 
Aixó és un cástig, diuen 
que li han dit les bruixes 
del Macbeth germánic. Un 
darrer dilluns, no recor-
dem quin, un telegrama 
orientatiu del Willy Brandt 
shakespeariá li ha clarif icat 
la visió mes bé que unes 
gotes de puniol i una sopa 
de pastanaga. Ha agafat el 
comunista Gutiérrez per la 
barbeta i l'ha volgut fer 
combregar amb rodes de 
molí : "Tots els senadors 
de l'Entesa serán socialis-

tes fora de quatre indepen
dents i un pro o pre-comu-
nista". 

Sabem que encara que 
el temptat havia sofert du-
rant quaranta anys un de-
juni de diputats i senadors, 
li va respondre un "Renun
cio a Satanás", que en Joa
net va quedar tot esporu-
guit i va marxar amb la cua 
entre carnes. 

Del resultat de la segona 
i tercera temptació, reco-
manem la lectura deis ver-
sicles corresponents del 
nostre enviat especial, 
Joan Evangelista. 

Itgc-qdQ 
Era un home amb tant de futur que encara havia de 
néixer. 

Aprén a fer-se el ñus de la corbata, i s'escanya. 

Surt d'incógnita, i tothom el saluda. 

Es passeja per la Geografía d'Espanya i fa malbé el 
llibre. 

S'afluixa la faxa per a poder respirar, i els altres s'ofe-
guen. 

Es treu les sabates i el contracten en una fábrica de 
formatges. 

No suporta el flamenc, va al zoológic i l'escanya. 

Arriba de visita a una casa, li diuen que es descobreixi 
i diu qui és. 

Es passa la nit menjant-se un conil l , i enganxa purga-
cions. 

Ingressa en el Conservatori, i el momifiquen. 

Té un pati amb tarongers, i s'auto-nomena President. 

Diu que treballa per l'ajuntament, i ja té quatre do
nes. 

Demana la paraula, i no té res a dir. 

Es troba una clau anglesa, i es compra una casa a 
Londres. 

Presumeix de teñir un estómac de ferro, i demana una 
ració de cargols amb femelles. 

Va a Correus perqué li facin un gir i me'l meregen. 

Es compra un parell de botes, i agafa una trompa 
com un piano. 

Li cau un pot de pintura, i declaren el pis "Monument 
d'lnterés Histórico-Artístico Nacional". 

Li diuen que els ous passats per aigua son bons per la 
salut, i es passa tot un mes nedant. 

Va al psiquiatre perqué ningú no l'escolta, i s'adona 
que és mut. 

Era tant, tant estreta, que no podía ni orinar. 
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ELSENCANTS 
Aixó no encanta a cap 

deis senyors tocats ¡ posats 
que fins ara ens han ma-
nat. Vet ací el motiu de 
qué considerant indigne 
aquest espectacle pels que 
arriben a Barcelona per 
carretera decid íssin de bar
rar la vista de l'espectacle 
amb unes ¡mmenses carte-
lleres publicitáries. A ix í 
mataven dos ocells amb el 
mateix tret dones feien 
que la gent no veiés alió 
que allá succeía i de passa-
da contribu Ten a vendré 
els productes plastificats i 
de colors vius tan estimáis 
per la nostra complaent so-
cietat de la consumació 
(!). Perqué Els Encants 
com el Barga son mes que 
un Club. I a diferencia de 
la Genei'tat son mes que 
no pas res. 

Els ^Encants son l'ex-
pressió d'una societat, d'u-
na gent, que estima mes 

els records en forma d'ob-
jectes estranys i sovint 
inútils, que no la uniformi-
tat de pas universal que els 
programadors deis nostres 
gestos prevuen amb IBMS 
i partits de dreta. 

Hi ha una nostalgia d'a-
lló que no sabries dir pero 
que és' ben present en 
aquell moment precís de 
comprar la cadira antiga 
que saps ja que et fará mes 
nosa que no pas servei. I la 
compres sabent que enca
ra que inútil és bonica. I 
botifarra de pagés al cotxe 
úl t im model, al televisor 
de colors, al vestit de mo
da, al sabó d'efectes fan-
tástics, i a totes aquel les 
coses que odies profunda-
ment pero de les que no 
saps ni sabrás prescindir. 
Contradicció de la contra-
dicció que deia Sant To
más en comprovar que els 
elefants volaven. 

HOSTIA VA, HOSTIA VE 
Nosaltres ja vam comen-

car per Sant Simó amb el 
sabré, i ara anem d'hóstia 
en hostia llaminejant, a 
veure si ens agafa altre cop 
la falera. Ens hem propo-
sat anar tastan les diferents 
especies de les diferents 
religions del país, a veure 
quina ens fa mes la pepa. 
Nosaltres, aixó sí, som de 
"gourmandia" i per aquí 
se'ns veu l'orella. Bé, pero, 
tot aixó ve en solfa davant 
el proper i imminent im-
post religiós. L'Estat, de
fensor etern de les normes, 
i sobre tot de les sagrades, 
ens demanará a quina con-
fessió religiosa volem do
nar obligatóriament uns 
diners. Si algú hi ha que no 
es decanti per cap o, mes 
aviat s'oposi a aquest "cré-
dit a fons perdut", també 
haurá de donar els matei-
xos calés per obres de be
neficencia. 

Deixant a part que 
aquest plantejament esta
tal obre portes a creure 
que tant obra de misericor
dia o de beneficencia és 
donar uns diners a un im-
pedit, o a un vell abando-
nat, que al bisbe de la can
tonada, nosaltres ens de-
cantem d'entrada i de sor-
tida peí bisbe de la canto

nada, tot i sabent d'antuvi 
que ja hi ha partides presu-
postáries per al primer cas. 

Sí, senyors!. Nosaltres 
volem financar el clergat. 
Pero, atenció. No a qualse-
vol clergat. I per aixó 
-aprofitant l'avinentesa-

fem una crida des d'aques-
tes pagines a tota la corrua 
d'homes i dones que, de-

cANMES 
DE CUNTIR 

FELIPE LORDA 
El botifler és una especie dissortadament prolífica 

dins la nació catalana. De segur que tothom en sap 
mes de vint, com a mínim. Aquest "Botiflerisme", 
pero, no és res estrany ni perillosament canceres. En 
tots els paisos acostuma a passar, El que síes impor-
tant és teñirlos controláis i marcats. I si pot ser /li
gáis, encara millor. 

Pero com totes les coses hi ha botiflers i botiflers, 
és a dir, que en aquest terreny també hi ha classes, 
Hi ha el botifler declarat que és aquell que tothom ¡a 
coneix i que, per tant, el tenim él cigró negre i tiestos; 
pero n'hi ha d'altres -i aquests si que en son de peri-
llosos— que fins i tot teñen la rara virtut de militar 
en un partit d'esquerres... i de ser diputáis. Aquest és 
el cas de Felip Lorda Alaiz, diputat per Lleida i mili-
tant deis "Socialistes de Catalunya". 

Pot semblar paradoxal, pero d'aquest personatge 
saben mes coses els holandesos que no pas els cata-
lans. Aixó es deu a que havia estat professor de lletres 
a la Universitat d'Amsterdam. Felip Lorda, encara 
que el millor seria dir Felipe, també dona algún curs 
sobre /lengua catalana... pero els alumnes en finalitzar 
el curs no sabien res de cátala perqué els hi donava les 
classes en castella. 

Aixó, pero, no té res estrany: ais seus filis tampoc 
els hi ha ensenyat, ni parlat mai en cátala. Pero no 
acaba aquí la historia d'aquest botifler nascut a Alma
cenes. La seva ira contra la I lengua catalana arriba 
fins l'extrem de dir ais catalans que viuen a Holanda 
que "ensenyar el cátala ais filis i incitar-los a que el 
parlin és un sentimentalisme estúpid, car l'únic que 
fan aquests pares és perjudicar el futur deis seus filis 
perqué el cátala no serveix de res i, en canvi, el castella 
és universalment conegut". 

Aquest senyor (?) opina també que els Jocs Floráis 

de la L Lengua Cata/ana son una antiqualla, i per aixó 
va fer el buit ais Jocs d'Amsterdam i de Brusel.les. No 
és, dones, cap casualitat que Felipe Lorda siguí l'únic 
cátala que presentí escrits en castella ais concursos 
catalans de fora. Ni tampoc és gens estrany que preci-
sament l'autor cátala que mes admira Lorda siguí el 
mateix que posa per model Julián Marías, perqué 
escrivia només en castella. En aquest sentit, cal recor
dar la lloanca que en el diari AVUI de data 22 de no-
vembre proppassat, feia Lorda a l'anticatala Menén-
dez Pida/. Ó també el seu vot en contra de l'obligato-
rietat del cátala a les escoles de Catalunya. O també el 
fet que, en certa ocasió, quan una catalana es dirigía 
a ell a Brusel.les parlant en el nostre idioma, Lorda I i 
contestes: "Hábleme en cristiano". 

Naturalment en Felipe González no podía desper
diciar pas una "¡oía" com en Lorda. Es per aixó que 
l'ha anomenat de la Comissíó de Cultura. També po-
dríem parlar de la seva dona, Fina, pero no val la 
pena, Només dient que pensa i s'expressa i actúa igual 
que el seu marit ja n'hi ha prou. I també forma part 
del grup de catalans bords, car és nascuda a Tárrega. 
De tota manera la Fina no ens preocupa. En Felipe sí, 
entre altres coses perqué és diputat de Catalunya a 
Madrís. I aixó dona molt que pensar. Esperem que no 
estigui ara, altra vegada, dins la candidatura socialista 
per Lleida. . , , v 
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fensors de les vertaderes 
religions de totes les épo-
ques, ens trametin les seves 
arts culináries que embol-. 
callen els seus rites mes sa-
grats. Estarem amatents 
amb tots aquells els rites 
deis quals siguin de to pu-
jat, que admetin un bon 
v i , uns pastissos de mel de 
cervellina i de boixerola, 
uns... No menyspreem, per 
descomptat, altres plaers 
materials. Aixó també ho 
tindrem en compte en fer 
la declaració de la renda. 
Ara bé, que no ens ataba-
lin en que en lloc de tot 
aixó que reclamem, ens vo-
len oferir riqueses i béns 
espirituals. Perqué, d'aixó, 
val mes parlar-ne la setma-
na deis tres dijous. 

Pi d'albergínia, 
postre saborós 

ELPETROLI 
DE GALICIA 

No entenc res. Ara re
sulta que hi ha gent preo
cupada per la catástrofe de 
I'Andrés Patria. Sí, home, 
aquell vaixell pié de petroli 
negre que se'n va anar a fer 
punyetes al davant de Ga
licia un dia d'aquests. Pro
testen i criden contra 
aquest enorme desastre 
ecológic. Tot son corredis-
ses i mútues acusacions 
d'inoperáncia: Que sí. Que 
bueno. Que no tornará a 
passar. Que qui ho havia 
de dir. 

Aquí la redacció en pes 
ha decidit no fer cas d'a-
questes noticies, alarmistes 
i desconsiderades, fins que 
l'aixeta del local no ragi 
betzina, petroli, quitrá, 
merda o, fins i to t , peixos 
podrits. I assegurem que si 
aixó arriba; que si ens fan 
una mala passada com 
aquesta dones ja veuran, 
ja. Farem caure el govern 
amb un article que tenim 
preparat i que és de pistó 
de cal ralet. L'article és 

* * * 

Certament no po
día haver estat una 
mala estruganca. No 
és que el Sr. Suárez 
fós especialment su-
persticiós, pero h¡ 
ha coses amb les 
quals no s'hi juga. 
El primer de marc 
ha d'estar preparat i 
ben preparat, i no és 
cosa de fer riure. 

Per aixó, va signar 
aquell decret: no 
poden haver-hi ma-
nifestacions popu-
lars de cap tipus deu 
dies abans deis co-
micis. Perqué deu 
dies i no cinc?. Aquí 
rau la qüestió. 

El decret va pas
sar desapercebut. 
Ningú no hi endevi-
nava la jugada, pero 
hiera. El Sr. Be/loch 
va aixecar la liebre. 
Va prohibir el Car-
nestoltes. 

Perqué? es pre
gunta tothom. No 
s'entén, diuen els 
uns. No hi ha dreti, 
diuen els altres. Qui
na tocada d'escrots! 
diem tots. 

Els camins del 
Suárez son inescru
tables, afirma el Go-
vernador, pero do
nada la insistencia i 
persistencia popular 
va despenjar el telé-
fon de línia directa 
amb la Moncloa. 

- Sr. Presidente?. 
-Sí. 
- El pueblo insis

te en celebrar el Car
naval. 

- Imposible. 
- Están dispues

tos a celebrarlo co
mo sea. 

- Está bien. 
Pronto le mandaré 
las órdenes oportu
nas. 

Cinc dies després 
damunt la taula del 
Sr. Belloch hi havia 
el plec presidencial. 

La nota era curta 
pero precisa: "SE 
PERMITIRÁN LOS 
DISFRACES PARA 
IRA VOTAR" 

Serafí B andarra 

tan sensacional i el tenim 
tan amagat que ni nosal
tres sabem on está. Pero 
com a primicia els podem 
dir que recordem d'una 
manera vagarosa que co-
mencaca així: "Como es-
tan ustedes!". Prou, no 
direm res mes. I si van per 
Galicia els hi dieu, ais ha-
bitants pol.lucionats d'a-
quelles terres, que moren 
peí progrés. Ah, i de pas
sada podeu omplir el met-
xero gratuitament a qual-
sevol platja de la contrada. 
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HORITZONTALS 

1) Sempre rígid ¡ ¡ndicatiu. 
2) Per anar a casa seva cal agafar l'ascensor. 
3) A l'inrevés. Aixó del monument li va en quan-
t i tat. 

VERTICALS 

1) Per la seva onomástica es porta el cotxe a 
benei'r. 

2) No se sap a quin país va néixer, pero tothom 
sap on és. 
3) A l'inrevés. Home de mar que no de térra, la 
seva aixella perfuma Barcelona. 

SUBSCRIPCIONS A TORT I A DRET !! 
Davant t'allau de canes tot demanant una subscripció a la riostra 1 

vostra publicado, el Consell de Redacció reunrt 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, t fent palesa, una vegada mes, la generositat que ens guia, hem 
daciclit claudicar. Aixi que ja ho sabeu. Qui vulgui subscriu-re's que 
retallr la butlleta i la remetí dins d'un sobre a Edicions La Pipa d'en 
Roe, carrer República Dominicana, 511er, la, Mataró. 

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 fascicles satírics "La Pipa d'en Roe", 

per un any, a coinptar des de la data d'avui. 

Elpagament de 1.000pies, el faré efectiu 

Qper correu certifica! a nom de Josep M. Fábregas, cf. 
República Dominicana, 51, 1er,la. MATARO 

Oper domiciliado bancéria 

Sr. Director del Banc/Caixa 

Agencia Carrer 

Poblado 

Distingit senyor. 

Us ag-airé volgueu fer efectiu amb carree al meu compte corrent/ 
d'estalvi núm. el rebut que, per valor de 1.000 
ptes., us presentaré 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 
Paísos Catalans, S.A.-LIúria 
42-Barcelona, 9 

ISBN 84-85539 01-X 
ISBN 84 8553900 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 Art i
gas, Francesc Costa, Josep 
M. Fábregas i Jaume Grau-
pera. 
Dibuíxants: Josep Novellas 
i Artur Palomer 
Correcció: Ricart Morros i 
Rafeques 

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

DELLOGUERS 
I0ESENY0RS 

(Novel.la) 

|enim la mala llet talla
da. Tots els de la redacció 
estem amb Tai al cor. 
Dones resulta que ara fa 
uns dies va correr el ru
mor que els lloguers deis 
pisos s'apujarien un vint 
per cent. Els d'aquesta ca
sa, que és la vostra, ja ens 
veiem sense teulada dones 
tots vivim d'aquesta publi-
cació. O sia que vivim sen
se viure en nosaltres i tan 
alta vida esperem que mo-
rim per no viure. El cert 
és que centenars de milers 
de persones que grácies a 
les virtuts consti tucional 
no teñen casa propia están 
mes estantissos que les 
branques de bargalló. 

Bargalló: especie de pal
mera d'uns dos metres, 
també anomenada "Cha-
maerops humil is". Dei-
xant-nos d'ósties us podem 
confirmar i us confirmem 
que el govern tenia aquesta 
desmesurada pretensió. I 
tothom comencava a fer 
comptes, i els comptes no 
sortien ni dins la banyera, 
ni vestit de senyor, ni fent 
anar el bec. I vet aquí que 
en el precís moment que 
sortien a relluir les mares 
de mes d'un va ser quan: 
Oh Providencia! Oh Fortu
na Alada! Oh Sort amb 
Barretina! Miracle! el Presi 
del Govern, l'inimitable, el 
sorprenent, ell, en Dolfus, 
mes conegut per Suarás si 
no t'eixugues, declarava 
que hi hauria eleccions. 
Ara sí que no apujaran els 
lloguers va dir tothom, els 
apujaran després. Primer 
ens faran promeses de qué 
tot continuará igual i si 
som prou burros per a vo
tar los, dones, amunt els 
preus que aquests taño 
ques ja teñen una durícia 
al cervell. 

Nosaltres un dia d'a-
quests comencarem la nos-
tra campanya electoral. De 
tota manera encara no sa-
bem del cert si presentar
nos per Senadors o Dipu-
tats. Podriem fer-ho sota 
l'eslogan: "Ja ri'estem tips, 
de ciment, volem la conya 
al Parlament!". O també: 
"Contra Suarás, desodo-
rant d'esquerres!". Pero 
tornem al tema deis pisos 
que aixó ja comenca a 
semblar l'Epistola en vers. 
Quina epístola?. Dones la 
deis Corintís. La nostra 
proposta és que pugin els 
lloguers un tres-cents per 
cent i que sí la gent no pot 
pagar-ho que visquin en 
una barraca, que ja está bé 
de tanta conya. Que tot 
son plors i I lagrimes i a 
l'hora de votar tots troben 
maco en Suarás i callarás. 
I que no protestin d'a-
quest genial acudit de les 
barraques que tot son 
avantatges: no s'han de pa
gar Metres i també hi ha 
aigua corrent quan plou, 
fixeu-vos dones. 

Com diuen a Castelló, 
Que has menjat botifarró, 
que fas cara de senyor?. I 
prou, que de senyor i de 
senyor se'n ve de mena.» 

Jo mateix 
Bisbe casat 

(per l'església, es ciar) 

cromets 
de fauna ¡ flora 

SENTIURUSVULGARIS 
(ESQUIROL) 

Genere deis mamífers de l'ordre deis rosegadors, d'uns 38-45 cm. de Margaría, 
cap rodó, bigotet feixista i cara espessa. 

Que porta cua és una cosa coneguda per tothom. El que ja no és tant conegut és 
que aquesta té una Margada igual que la cara i el eos i és coberta de péls llarguíssims. 
Fixeu-vos si porta cua aquesta bestiola que va entrar a Barcelona amb els "naciona
les" vestit de moro. Ja llavors era un esquirol de pura sang. 

Habita -segons la Gran Enciclopedia Catalana- en els boscos ombrívols i és essen-
cialment diürn. Les branques de la U.C.D. son el seu jardí predilecte. 

Carácter ístiques: 
1) Té els ulls grossos i vius, és a dir que té bona vista. Sempre veu amb insospitada 

agudesa i habilitat el vent d'on vé, el sol que mes escalfa o el cantó que caurá la 
truita. 

2) Potes mitjanes amb els dits molt forts i amb ungles corbes i punxegudes que el 
faciliten d'enfilar-se pels arbres i per altres llocs mes llaminers. L'ascensió rápida sem
pre ha estat el seu ofici preferit. 

3) El pelatge del seu eos és curt, aspra i de color variable, pero sempre fose a les 
parts superiors i blanquinós a les inferiors (sic). Fixeu-vos si será veritat aixó que fa 
mes de trenta anys que va escriure un llibre que es deia " L A EUROPA QUE YO VI 
MORIR" i que era una apología del nacional-sindicalisme, del feixisme. Ara diu que 
vol entrar al Mercat Comú, a l'Europa moderna i democrática. 

Els esquirols teñen una reproducció di f íc i l . En circumstáncies especiáis, pero, 
son extraordináriament prolífics. Per exemple quan hi ha una vaga. No té secret, 
dones, el seu origen, sempre lligat al capital i a qui té la paella peí manee. 

Ah! . Es cátala. Dir-se catalans sempre ha estat la última excusa deis botiflers, 
sense saber que aixó és el pitjor insult que ens poden fer. No tenim, pero, la memoria 
rovellada, ni se'ns tapen els ulls amb quatre barres qualsevols. 
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