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ORTIHEZ, FOLCHI. FIGUERAS 
ITARRADELLAS 

ELS OUATRE BARRES 

30degenerdel 1.979 

NOTA 
Quan ja teniem la pre-

sent edició al carrer ens 
hem adonat d'un lamen
table error. Per culpa del 
follet de l'impremta, el 
titolar de la portada ha so-
fert un canvi: en I loe 
d 'ELSQUATRE BARRES 
haviadedir LESQUATRE 
BARRES. 

Lamentem aquest greu 
error, alié per complert a 
la nostra voluntat, ja que 
pot perjudicar la bona 
imatge de persones tan 
honorables. 

Cal estar amatents. L'honorable ha declarat fa poc que 
durant el període electoral possiblement es retiraría en 
un indret a descansar per tal de no ¡mmiscuir-se en la 
neurosi de la campanya. A Tarradellas li quedaven dos 
camins: o bé es presentava com a cap de Mista de la UCD, 
o be aplanar-li el camí electoral uns mesos abans. Va ob 
tar per la segona solució. Tres homes han estat encarre 
gats de pujar dalt de l'aplanadora: Ortínez, Folchi i Josep 
M. Figueras. Ara dones, el senyor de la Genei'tat pot reti
rarse tranquil a "descansar". 

M Suárez no li ha calgut 
que cap patum encapcalés 
la seva Mista electoral per 
Barcelona; amb el saltatau-
lells d'en Sentís n'ha t in-
gut prou. Normalment, 
amb un cap de Mista com 
aquest, només es podría as
pirar a fer el ridícul. Pero 
el President del "donu t " 
sap molt bé que els 'amics' 
d'en Tarradellas ja es cui
daran de fer la feina. I la 
cosa comenca a funcionar. 
Ortínez i Folchi ja fa me 
sos que treballen des de la 
Plaga de Sant Jaume; ara 
només calia prendre un 
área prou important: la 
Cambra de Comer?, Indús 
tria i Navegació de Barce
lona. Josep M. Figueras 
Bassols ha estat, fa pocs 
dies, escollit president per 
"aclaparadora" majoria. 
Dos dies abans, el Conse-
ller de Governació de la 
Genei'tat va pronunciar un 
discurs en la seu del Fo
mento de Trabajo per tal 
de "preparar-li el camí". 

Potser els qui mes co-
neixen Josep M. Fígueres 
síguin els habitants de la 
cíutat satélít de Sant llde-
fons de Cornelia. Aquella 
mena de "Far-West" on no 
h¡ ha ni les mes mínímes i 
indispensables condicíons 
d'habitatge. Josep M. Fi
gueras i el seu amíguet Su-
ñol varen ésser els cons-
tructors i promotors d'a-
quella dísbauxa. Com po-
deu veure es tracta d'un 
home del grup "deis que 
venen a servir el país"; 
per aixó en les primeres 
declaracions que va fer una 
vegada elegit President de 
la Cambra va dir ufanos 
"que venía a lluitar per un 
món mes prósper, mes ric i 
mes just". Naturalment Fi
gueras també és molt amic 
de Tarradellas ¡ fins i tot el 
va ajudar económicament 
quan I'Honorable conreua-
va les seves vínyes de 

Saint Martín-Le-Beau. El 
faraó li ha recompensat ara 
els seus favors económíes. 
Es prou coneguda també la 
gran amístat que h¡ ha en-

estiguin molt satísfets de la 
tasca que porta a terme la 
Genei'tat. Fins i tot es pot 
dír que la UCD té el camí 
mes pJaner en aqüestes 
eleccions que no pas en les 
del 15-J. Dissortadament 
quan aquí tots reivíndícá-
vem "el retorn del Presi
dent, a la Moncloa es fre-
gaven les mans de satisfác
elo, entre altres coses per
qué Suárez —indirecta-
ment - ja feía mesos que 
mantenía contactes amb 
Tarradellas allá a l'exílí. I 

nar a votar el día 1 dé 
marc. Del resultat final 
depén que aquests tres ho
mes —de I'Ortínez i de 
Folchi ja en varem parlar 
fa unes setmanes— tinguin 
o no els dies comptats en 
el seu sillo. Un sillo en el 
que mai hagueren'd'haver-
hi estat. La seva presencia 
ve a dir-nos ¡ recordar-nos 
alió de "canvíar-ho tot per 
a no canviar res". El pri
mer de marc tenim l'opor-
tunitat de dir prou i es
combrar a tant botifler i 

tre Figueras i l'antic batlle 
de Barcelona José M. de 
Porcioles, el qual en 
aquests moments té el ma-
teíx poder que quan era 
batlle, ambTavantatge que 
ara está a l'ombra i no es 
"gasta". 

No és pas d'estranyar, 
dones, que a la Moncloa 

sabía molt bé com pensa-
va. I ja comptava amb la 
"tasca" que li faria quan 
tornes ací. I I'Honorable és 
un home fidel... a quí té el 
poder i n'hí dona un bocí. 

Cal estar amatents, 
dones, a la tripleta Ortí
nez, Folchi i Figueras. Cal 
estar amatents a l'hora d'a-

oportunista. 
I si per tal de teñir Ge-

neralitat com Déu mana i 
no pas "Genei'tat" hem de 
tornar a reivindicar "el re
torn del President", dones 
fem-ho. El retorn del Presi
dent a Saint Martin, és 
ciar.* 

Xato de la Xexa 

CARTA 0BERTA 
ALSCIUTADANSDEPÉRSIA 

Després de tants dies de fer el préssec peí Carrer 
Gran de Tehheran heu aconseguit que el Xa marxés. 
I ara espereu amb i/.lusió la musa de les vostres l/ui-
tes: el digne ido/ que, mes en/lá de les vostres fron-
teres, donava llum ais vostres afanys: el venerable 
vell: aquella llarga barba blanca que heu convertit en 
símbol, tot passejant-la sota el fum i la ira deis anti-
avalots amb aquell dissortat reto/ que deia "el nostre 
ayatollah". 

No en té de pigues, el vostre "ayatollah". Sí que té, 
pero, el dit a la piga, val a dir, ben agafada la vaca per 
la mame/la: la font de l'or. 

Un día d'aquests haurá tornat, i vosa/tres haureu 
sortit al carrer encara, per celebrar el seu retorn. I 
haurá sortit al baleó del palau de la placa del patró 
del vostre país; i haurá encetat un discurs que haurá 
pronunciat amb paraules escapcades dites amb ac-
cent francés: "Je suis ici". 

No es recordará, pero, la /letra de /es cancons que 
vosa/tres cantáveu mentre us deixáveu estomacar 
pels bergants del Xa. 

I, com sempre, us deixareu enredar pels títols: 
no sabreu comprendre que darrera un "führer", 
un "duce", un "cabdill", un "xa", un "ayatollah" 
hi ha sempre un honorable qualsevol que, amb prou 
feines, us deixará menjar les engrunes del país que ell 
administrará, ben cert, per damunt de tota sospita. 

Creureu la faula deis anys de digne ex/7/, els anys 
que aquest "ayatollah" vostre representava el vostre 
propi exi/i interior. 

I sereu prou iirois com per creure que el seu retorn 
és la vostra victoria. 

Donará una migrada identitat al vostre país, que 
consistirá, primordialment, en vestir els seus funcio-
naris de /largues fuñiques i emboticáis turbants. 

Creará, en fi, la seva república islámica, en la qual 
tots els poders confluirán en el seu prestigi i en la 
seva autoritat. Es fará hereu d'aquells malsons de la 
historia: d'aquella cinquena república francesa i d'a-
quell curios experiment sobre una covarda, vella i 
salvatge térra que, segurament, no coneixeu. 

No hi fa gran cosa que no conegueu mes en/lá 
de vosa/tres mateixos: ara que encara podeu, feu-nos 
cas: sortiu al carrer perqué no torni. 

El mes petit de tots 
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RECTIFICACIO 

En Fraga no va dir que estava deis catalans fins ais collons, 
sino deis aliats catalans. De manera que rectifiquen! el que vam 
dir el número passat i donem la rao al senyor Fraga, per qui 
sempre hem tingut un gran respecte. Nosaltres també n'estem 
lins ais collons deis aliats del senyor Fraga... encara que siguin 
catalans!. 

CARNET D'ATUR 

Ais ministres d'UCD se'ls ha negat el carnet d'atur perqué 
no han pogut justificar haver treballat mai. 

BANYES 

S'equivoca de pis i troba la seva senyora amb el seu marit. 

TARRADELLASI BARBARA 

En Tarradellas va convidar Bárbara Rey només a sopar. 

LA MERDA DE BARCELONA 

Kls brossaires de Barcelona han tornat a treballar. Una cosa 
diferent és que hagin comencat a nctejar la ciutat. De bergants, 
volem dir. 

...I FAN PUDOR 

UCD ha destapat els noms deis seus candidats. Son mis llau-
nes. 

POBRE PERSIA 

En Jomeyni ja menja cacauets. 

E L P R E U D E L G A S 

El gas puja, pero no ens arriba. 

GRACIES, BLANCA ESTRADA 

Agrai'm a Blanca Estrada que no es despulli en el seu nou 
espectacle "Una altra Blanca, si us plau". Si ho fes, ja serien 
dos ultratges. 

L'UCDI ELDOMUND 

L'Areilza diu que no vol ésser el missioner de LUCD. No
saltres no volem ésser els "negritus". 

EN SUAREZ SAP EL QUE VOL 

En Suárez no vol fugues a UCD. Accepta figues. 

UN PETO POLEMIC 

"Besé el polvo americano, por exigencias del guión", 
va declarar el Papa Wojtyla 

Kíffies ¡Rjbif 

LES DRETES Y LES ESQUERRES 
- Aqueit ríllotjt «emprc tc'a pan y K r n u . 

E» ciar, hoBie; Sli porln a I* drct*. 5 

LES REENCARNACIONS 
DE LÚPEZ RODÚ 

W 

Laurea López Rodó 
(Llapis Rodó peral lector) 
després de la jaculatoria 
"De mal agraíts l'infern 
n'és p ié" exclamada en re-
botre la porta ais nassos 
d'en Fraga, ha entrat en 
una solemne depressió que 
está pai'nt a Vic, ciutat de 
capellans ¡ monges, amb 
una tanda d'exercicis espi-
rituals. 

Defensors del feble, i 
del que té l'hora baixa, no
saltres hem de donar tota 
la rao a aquest noi. Es ciar 
que no és tan llest com 
créiem quan el vam votar 
—ens agrada fer xerinola— 
el darrer 15-J historie. 
Pero, aixó sempre passa 
també en les millors famí-
lies: molt d'esmolar el col-
ze i després... butifarra ca
talana!. 

López Rodó fou aquell 
vailet que amb calés del 
Banc Atlantic familiar se'n 
va anar a servir al virrei 
Franco i va oblidar-ho tot : 
la térra, les comarques es-
carransides, el Tarradellas, 
l'idioma, el pa amb tomá-
quet i els boixets per fer 
puntes al "visu"... 

Ah! , pero, els calés no 
fan la felicitat. I després 
d'aquesta suada intel.lec-
tual aconseguida miraculo-
.sament en la 21 lectura de 
Camino (obra de l'imme-
rescut, insantificat, inin-
corrupte i oblidable Bala 
guer de l'Escrivá), en Lau
rea es convertí al catalanis-
me. 

Ah ! , pero, no és tan 
falaguera la vida. Encara 
que el f i l l perdut va retor
nar a casa del patriarca, 
amb la roba democrática 
desapareguda, amb la cien-
xa al biaix, una má molt 
" ton ta" , i altres manifesta-

cions de la crua vida de 
disbauxa que peí Madríz 
del Dictador havia comes; 
encara que el patriarca 
Tarradellas el va rebre amb 
els brapos arranjant-se la 
corbata, ja era massa tard. 

Quin dolor peí f i l l ! . 
Quin dolor peí patriarca 
que en la abséncia ja havia 
posat els ulls en altres ho 
ritzons!. 

Aleshores, conten les 
cróniques, un parany sadu-
ceu va estrényer el cercle 
de l'heroi. La penitencia,' 
365 escapularis anuals, cili-
cis de l 'últim crit, estampe-
tes (¡ altres timos), no ha-
vien darrerament aconse-
guit borrar el pecat comes. 

El nostre vaticini —des
prés de consultar, a preu 
módic, l'oracle— és que la 
mort política de Laurea 
Llapis Rodó de Llavis ani-
rá seguida de la seva imme
diata reencarnado i —com 
diu Plato— amb dona polí
tica (una nova Agustina 
d'Aragó de Barcelona?); 
pero, vatua l'orella Laurea! 
com en aquesta nova vida 
que se't presenta no sápi-
gues anar peí Món sense 
fer el l iroi, la teva tercera 
reencarnació —com també 
diu Plato- será amb el eos 
d'un vulgar gos. Aixó sí, 
serás tot un gos pol ític!. 

Narcísd'Albania, 
guerrer en atur. 

ELSQUATREPAMSDENAS 
D'EN CAÑELLAS 

Els batlles d'UCD son 
quelcom mes que batlles. 

Aquest deu ser el cas del 
Sr. Alemany, batlle de la 
poblado D'abrera i simpa-
titzant de l'UCD. En aque
lla poblaeió del Baix Llo-
bregat, Convergencia, 
Socialistes i alguns ¡nde 
pendents varen convocar 
una reunió per parlar d'u-
na possible Mista unitaria 
per les municipals. A tal 
efecte demanaren al Sr, 
Alemany que els deixés 
un local municipal per a 
fer-la. El batlle, amb un 
somrís mefistofélic, no sois 
els deixá el lloc, sino que 
els promete l'assisténcia 
d'un advocat de l'ajunta-
ment que els informaría 
d'alguns aspectes de la 
política de Tactual consis-
tor i . Els convocants per 
alió de l'educació, no t in-
gueren mes remei d'accep-
tar la dissimulada condició 
del batlle. 

La sorpresa esdevingué 
el dia de la reunió, quan, 
al costat del batlle apare-
gué a la sala el conegut 

botifler Antón Cañellas. 
Aquest comenpá un dis-
curs enees i de vibrant ora
toria que parlava de les 
virtuts de la gran UCD. 

No cal dir que l'hilari-
tat del públie assistent no 
triga massa a escamparse 
arreu del poblé, i en Cañe
llas feu professió de fe 
marxista posant-se mes 
vermell que un tomáquet 
(queésel que és). 

En poca estona s'explicá 
el motiu del misterios afer. 
Resulta que el batlle d'A-
brera havia convocat en 
Cañellas per "parlar davant 
d'un grup d'amics i simpa-
titzants". El joier del cen
tre renyá TAIemany peí 
seu poc respecte a la seva 
persona, posant-lo davant 
d'un fregat del tal aleada. 

L'extrany i ¡ndignant 
del cas no és, pero, la ma
niobra sota má del Sr. Ale
many, sino que a Abrera 
tinguin un batlle tan totxo 
que encara cregui que en 
Cañellas pot convencer 
algú. 

«(es ¿J\(gstt$s 
Itistitiicioty 

EL CARNET D'ATUR 
Esser empresari en aquest país és una de les pitjors dis-

sorts que poden passar a una persona honorable. Car 
resulta que després de trifulques amb els obrers i de fer la 
cara (larga ais recaptadors d'impostos t'hi fixes bé i estás 
mes fotut que abans. 

I si no us ho creieu vet 
aquí la següent informa
d o : a la provincia de Bar
celona, els inspectors del 
departament han desco-
bert que h¡ ha 30.000 filis 
d'empresaris que viuen del 
carnet d'atur. 

Sí senyors, ho heu entes 
perfectament, trenta mil 
fil is de .... empresaris. 
Aquesta pobra gent resulta 
que es morien de gana i 
anaven pels carrers arrosse-
gant-se i demanant caritat. 
Una vergonya. Per aixó a 
través d'aquell petit carto-
net que certifica l'atur ara 
poden menjar Magosta cada 
dia. 

Expliquen que abans de 
trobar aquesta solució els 

filis d'empresari es reunien 
en ramats, i com les salvat-
gines esperaven algún via-
nant despistat per escome-
tre'l i menjar-se'l. Un dia 
es varen menjar a un sen
yor vestit de gris d'una 
certa importancia i aquest 
va ser I'origen de la rápida 
solució del carnet d'atur. 

Altres veus demanaven 
mesures mes directes com, 
per exemple, la creació de 
camps de concentrado 
especiáis per aquesta gent. 
Persones mes entenimenta-
des addui'ren que amb pe
les a la butxaca els filis 
d'empresari ja es donaven 
per satisfets. I, com sabeu, 
la prova els ha donat la 
rao. 
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SOMUNSMASOQUISTES! 

HA MORT EL PORNO, VISCA EL PORNO 
Sembla mentida pero 

" L A PIPA D'EN ROC", 
no entra dins el decret de 
regu lacio de la pornogra
fía. No senyor, es veu que 
nosaltres, tal i com diu 
l'article 4, no provoquem 
"la intensificación del pla
cer sexual". I és veritat. 
L'altre dia, per exemple, 
el Sr. Folchi va quedar des-
trempat en llegir les Ani
mes de Cántir. Lógicament 
després de la lectura del ar-
ticlet, no servia ni per eu-
nuc. En f i , que som uns 
fracassats. 

Malgrat tot , volem dir 
quatre paraulotes sobre el 
Decret: era innecessari. Di-
guent que la pornografía 
quedava prohibida n'hi 
havia prou. Pero no, el 
morbos senyor Martin Vi
lla, ha fet un decret expli-
cant amb péls i senyals tot 
el que no es pot fer. Tan 
és així que, l'edició del 
Bulletí Oficial de l'Estat 
que el publica, per poc és 
segrestada per un jutjat de 
Madrid per atemptar con
tra la moral i els bons 
costums. 

Pensem, pero, que el de
cret té forces Macunes. Per 
exemple no diu res sobre 
la pornografía del poder. 

<*C^7 ^¡b4uO***í& 
Per aixó, oferím a a conti
nuado uns quants articlets 
que el Sr. Martin Villa po
drá afegir en un proper de
cret. 

Article 69.- Queda pro-
hibit el símbol de la Unión 
de Centro Democrático, 
per obscé. Es a dir, qualse-
vol cosa que es pugui iden
tificar amb un esfínter i al-
tres coses que "pueden 
provocar o intensificar..." 

Article 96 bis.- Queda 
suprimit a España el Códig 
Penal, ja que penal ve de 
penis i, com és notori , que
da prohibit l'ús de tot alió 

que "pueda provocar o in
tensificar...". 

Article 96 tris.- Abolir 
la televisió donat que amb 
la seva programació l'únic 
que aconsegueix és aug
mentar la vida sexual deis 
españols i, com és sabut, 
queda prohibit tot alió 
que "pueda provocar o in
tensificar...". 

NOTA.- Queden prohibits 
tots els endolls a la TVE. 

Els americans están de 
baixa. David Garth és d'a-
llá i, a mes, expert en cam-
panyes electorals. 

A Espanya, com és sa
but, no n'hi ha d'especia-
listes en aquesta mena de 
coses. Aquí, qui mes qui 
menys, ha de sacrificar el 
seu temps lliure per a po
der jugar amb els assump-
tes electorals. Aquí teniu 
el cas d'Alfonso Guerra, 
que en la darrera consul
ta, i a fi de preparar-la 
a fons, va creure preferi
ble deixar de dormir que 
deixar de fer l'amor. 

Sembla, que els xicots 
d'UCD no teñen la porten
tosa forpa de l'ex-diputat 
del PSOE, forpa que, di-
guem-ho de passada, ii va 
permetre bufar cu llera ca
da vespre durant el mes de 
vigilia d'eleccions. A UCD 
mes s'estimen dormir. 

Els nostres lectors, que 
son prou intel.ligents, es 
preguntaran quina relació 
hi ha entre que els ameri
cans siguin de baixa i l'es-
mentat senyor en David 
Garth en tot aquest femer 
de noms, sigles i paraules. 
La resposta está en la cob-
dícia deis senyors d'UCD, 
que no volen perdre passa
da per a esglaiar els ciuta 
dans d'aquest país. Ve-
geu-ho: 

com que a UCD son 
molt vius i teñen molta 
pela, van dir que no, que 
ells no es deixaven enre
dar, que els agradava molt 

de dormir, pero, punyeta! 
també els agradava fer 
l'amor. I si dormen i fan 
l'amor amb una certa regu-
laritat, qui prepara les elec-
cions?. Perqué, és ciar, 
també está prou bé bufar 
cullera cada dia durant 
quatre anys i follant-se 
quaranta milions d'espan-
yols. O no?. 

Es per aixó que David 
Garth va ésser contractat 
per la UCD per a rellanpar 
l'imatge del partit. Pero el 
senyor Garth, que d'elec
cions en sap una estona 
Marga va dir que amb un 
mes no en tenia prou per 
rentar la cara al partit del 
govern. Imagineu-vos si 

cANIMES 
DE CANTIR 

ASSALT A LA UNIVERSITAT 

Els "gerrilleros" no trabaren Cristo Reí a la Universitat. Pero hi deixaren les 
hósties. 

BANCA INTERNACIONAL 

Entre els Bañes estrangers autoritzats peí Govern no hi ha cap Banc Suís. "No 
cal" ha declarat Suárez. 

UN "XARNEGO" DESAGRAÍT: JIMENES LOSANTOS 
A veure si ens entenem. "Dos y dos son cuatro, 

cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho 
dieciséis". Aixó sembla mes ciar que la indubtable 
utilitat de la industria transformadora d'engrunes 
de pa en ciment esponjes. Pero no tothom sap com 
es maten els peixos i a cantar el gori-gori ja hi som a 
temps. Es a dir, que teñir idea d'una cosa no significa 
d'una manera definitiva que toquem de peus a térra. 

Aixó que acabem de dir potser no ho heu entes i 
ara encara esteu dubtant si és que sou tontos o és 
que nosaltres us volem farcir l'atmetlla. Tranquils, 
"piperos" que s'acosta la so/ució. I aquesta vegada 
/'enigma té nom de persona, nom i cognoms: Fede
rico Jiménes Losantos. Aquest noiet de 29 anys acaba 
de publicar un /libre que sota el tito/ de "Lo que 
queda de España" ve a ser una traducció al "español" 
de les conegudes teories culturáis de Hitler i Stalin. 
De tota manera no és cert que es presentí a les elec-
cions a les /listes d'en Fraga: "Votó SI a la Constitu
ción", ens ha confessat. El santet d'en Jiménez ha 
volgut fer-se famós per la via rápida i en adonar-se que 
per fer de pallasso, en Marcelus Cardenalium ja tenia 
la placa en propietat, va decidir d'escriure un llibre 
d'éxit. La seva teoría, que no és ni una teoría ni és 
seva, ve a dir, mes o menys, aixó: aquí a Catalunya 
s'está comencant a produir un gen oc id i cultural que 
té per victimes els ciutadans de paría castellana. Diu 
que és intolerable l'intent d'assimilació de la poblado 
castellana i que amb el bilingüisme ja podem estar 
mes contents. I Ii fa tanta gracia alió de "los hombres^» 
y las tierras" que considera que la qüestió nacional ja 
está superada perqué "la historia no se equivoca y es 
imposible que se haya equivocado durante los cinco 
siglos que llevamos juntos". Ave María purissima, que 

Sant Pau Ii torni l'enteniment i Santa Llúcia la vista 
a aquest Jiménes que encara pica en ferro roent en dir 
que no vol ser un "charnego agradecido". 

0 sigui que queda en xarnego pero desagrait. Que 
son els pitjors. 

Quina barra, Déu meu. "Venen aquí a menjar-se el 
pa deis nostres filis i encara es voten menjar el nos-
tre". Ens troben amb els bracos oberts en mostra de 
generosa generositat i volen que ens obrim de carnes. 

Pero en Jiménex Losantos no és tonto, no senyors. 
Es senzillament de dretes. I segur que encara no ho 
sap i per poc quepogués ens faria llicons d'internacio-
nalisme proletari. 

Diu que entre el funcionaríat castellá de Catalunya 
comenca a haver-hi intranquilitat per al futur, per la 
seva estabilitat. Funcionaríat molt respectable, sí 
senyor, pero nosaltres ens hem sentit a dir massa vega-
des: "Hable en cristiano", per un desgraciat qualsevol 

d'aquells que darrera la finestreta es converteixen en 
un lleó, que com els tigres de Mao, també son de 
paper. 

1 no parlem de fer neteja per les armes com va fer 
en Franco. Ni neteja de cap mena. Parlem de drets 
nacionals. Parlem de la nostra /lengua. I no transigim: 
aquí s'ha de parlar en cátala. Pero respectarem els 
castellaas i els deixarem parlar la seva ¡lengua, que 
també és nostra, encara que menys. 

'«-£*> Mn. O3 A 

p¿¿¿uAf'X¿ia-

n'hi va veure, de mer-
da!. I aixó que venia 
d'América!. 

Les nostres fonts no 
parlen de peles, pero nosal
tres sortim demá cap a Ma-
dris, per provar el "PLAN 
POND'S, BELLESA EN 
SIETE DÍAS" al partit que 
mes ens estimem per 
l'equilibri demostrat en la 
seva práctica del poder. I a 
deixar-nos follar, que ens 
agrada!. 

* * * 

Si de nosaltres de-
pengués, s'acabava 
l'atur en quinze 
dies. Només cal te
ñir ganes d'arranjar 
el problema i, ciar, 
ser també una mica 
intel.ligent. 

La so lució és ben 
semilla. Un bon dia, 
i sens previ avís, la 
cua de treballadors 
que espera a ¡'ofici
na d'ocupació, es fa 
passar a una habita
do en grups de 20. 
Immediatament des
prés, una senyoreta 
repassa els carnets 
per comprovar que 
estiguin correctes i 
amb el segell del dia. 
Tot seguit, uns em
pleáis de ¡'oficina 
reparteixen pies 
pales a tots els pre-
sen ts, així com, els 
hi lliuren un case. 
Finalment un camió 
els recull i se'ls em-
porta a la primera 
obra pública que 
trobi: ja sigui obrír 
una carretera o un 
túnel, construir una 
escola o un hospital, 
etc. I així succesiva-
ment amb tots els 
beneficiaris. 

Al dia següent la 
meitat ja hauria tro-
bat feina —el que 
vol dir que ja en te-
nien— i la resta tan 
contents perqué, 
com a mínim, cu
bren un sou produc-
te d'un treball i no 
de la beneficencia 
pública. 

Peí que fa a l'Es
tat, aquesta so/ució 
Ii seria mes rendable 
que /'actual, ja que 
si igualment ha de 
pagar uns sous, com 
a mínim que siguin 
productius. 

Peí que fa a la jus
ticia social, immillo-
rable. Els primers 
que deixarien la ma
me/la del carnet d'a-
tur serien els apron
táis i els filis d'em-
presan', assegurats 
sis mesos abans 
amb un sou astronó-
micament fictici. 

En fi, que no en
tenem com una cosa 
tan semilla no se Ii 
ha acudit al Sr. Suá
rez. Potser és que ell 
també, s'está prepa-
rant un bbn carnet 
d'atur... 

Serafí Bandarra 
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HORITZONTALS 

1 . No es " e u r o " n i que e l m a t i n . 
2 . Es c a l b , p e r o no t é un p e í de 
t o n t o . 
3 . A l ' i n r e u é s . Vé de l l u n y i n o 
s a p on v a , 

ViERTICALS 

1 . No ha f e t v i a t g e de n o c e s . 
2 . No p o t v e u r e en P a l r n i r . 
3 . A l ' i n r e u é s . P s u q u e j a p e r t o t 
a r r e u . P e r o és u i u . 

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

vostra publicado, el Consell de Redacció -reunit 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, i fent palesa, una vegada mes, la generositat que ens guia, hem 
decidit claudicar. Així que ja no 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, la, Mataró. 

Podem prometre i prometem que rebreu puntualment, i cada «et-
mana, l'exemplar. 

SUBSCRIPTOR 

Nom i cognoms Tel.: 

Domici Poblado 

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

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

El pagamentde 1.000 ptes. el faré efectiu 

Oper correu certiflcat a nom de Josep M. Fábregas, c/. 
República Dominicana, 51, 1er, la. MA TARO 

Oper domiciliado bancária 

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 presentará Edicions "LA PIPA D'EN ROC". 

h/lolt atentament 
fsignatura) 

Data 

cromets de fauna i foro 

EDICIONS " L A PIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 

19, bloc 12, n. 6- Barcelona 

Distribueix: Distribuidora 
Paísos Catalans, S.A.-LIúria 
42-Barcelona, 9 

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, 

Equip Redactor: Pere Art i
gas, Francesc Costa, Josep 
M. Fábregas Jaume Grau-
pera.T. Albert 
Dibuixants: Josep Novellas 
i Artur Palomer 
Correcció: Ricart Morros i 
Rafeques 

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

i ^ / l v U t ^ U , . ^ 

TRIAS FOQUES 
Anímalo de eos rabassut, membres curts i capgros. Gaudeix d'uns 

perllongats adminículs subnasals (bigotis) molt preuats en el món de 
les finances. 

Sempre ha nedat entre dues aigües. Evita les aigües molt pregones i 
fuig sempre de les Roques i mes si aqüestes son calves. Especialista en 
nedar entre dues aigües mai es mulla el cul. 

Malgrat ser relliscós fa cara de professors despistat. Pero no és veritat. 
En poc temps és capac de fer anar de bólit les convergéncies mes perdu
rables. 

Mes que humor té mala llet, ironia cáustica i rampells imprevisibles. 
Carácterístiques: es tan amorte que se li desconeixen altres habili

táis com no sigui fer voltar la pilota deis altres damunt el ñas. "Business 
is business". 

Peí que fa a llur reproducció, aqüestes bestioles teñen un període 
d'acoblament que va d'agost a octubre, i la gestió dura 11 mesos. El 
mes significatiu és que neixen d'un en un. La mare natura és prudent. 
Amb un parell de TriasFoques Catalunya ja no existiría. Hauríem passat 
a ser un Estat mes de la Unió. Amb autonomía, aixó sí. 

Durant una reunió política Stalin pren la paraula per dirigir un deis 
seus acostumats discursos inacabables. Parla, parla, parla. I tot de cop 
un magestuós badall va trencar el fil del seu discurs. Stalin va aixecar el 
cap i va preguntar: 

Qui ha badallat?. 
Un silenci glacat va obtenir per resposta. Torna a preguntar i altre 

vegada tothom calla. 
"Guárdies, fuselleu tots els de la primera fila", va cridar Stalin. 
Dit i fet. Després torna a fer la pregunta i tampoc contesta ningú. 
"Guárdies, fuselleu els de la segona fila", va ordenar. 
La segona fila liquidada, Stalin torna a fer la pregunta, i un home 

de la tercera fila diu: 
- He estat jo camarada. 
- Dones salut camarada, -va contestar Stalin abans de reprendre el 

discurs. 
• • • 

A Moscú una mestra d'escola está donant una Hipó 
de geografía. Acaba un mapamundi i senyalant els 
Estats Units comenta: 

— Vet ací els Estats Units, els país de l'atur, de la 
violencia, del racisme ¡ de les ¡njustícíes. Gira el glo-
bus i diu: —I aquí podeu veure la Unió Soviética, el 
país de l'alegria, on tothom treballa amb ganes de 
viure és, també el país de la justicia. 

Llavors del fons de la classe s'aixeca la veu infantil 
de Nataxa: —Senyoreta, i com ho podríem fer per 
anar a la Unió Soviética!? 

• • • 

El Consell de Planificado acaba de decidir que cal 
tallar la cinquena pota de tots els conills. 

Sabuda la nova a la gábia, un conill vell es posa ner
vios. Els mes joves se'n foten d'ells i del seu neguit. 
Car si els conills només teñen quatre potes, per qué 
cal preocupar-se?. 

— Vosaltres no sabeu res de res —els va dir l'avi 
conill— el qué faran primer será d'agafar-nos i tallar
nos una pota. Aleshores, quan s'adonin de Terror ho 
aprofitaran per eliminar el responsable de la planifica-
ció. 

• • • 
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