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CONFERERENCIA EPISCOPAL 

NO VOLEM ROTIFARRA 
DE BISBE 

La Comissió Permanent deis Bisbes Espanyols és, per si 
no ho sabieu, una mena de costellada de germanor que 
celebren de tant en tant els bisbes Der a ooder-hi dir la 
seva. Perqué si no la diuen es moren. La seva feina és fotre 
cullerada a tot arreu. Que aixó siguí tot el contrari del 
missatge evangélic que postulen no hi fa massa. Ells teñen 
l'obligació de dir-hi la seva, perqué son els Vicaris de Crist 
sobre la térra. 

L ,'Església deis privilegis 
s'esvalota. La sotana els 
tremola i Calé se'ls entre-
banca només de pensar 
que l'esquerra pugui guan-
yar les eleccions. Per aixó 
la Comissió Permanent 
deis Bisbes s'ha vist en l'i-
neludible obligatorietat 
moral d'oríentar-nos. D'o-
rientar-nos cap a la dreta, 
és ciar. Perqué l'esquerra 
demana divorcis, avorta-
ments i escola pública. I 
aixó pot acabar amb I'es
candalosa font d'or que 
son les anulacions matri
moniáis deis tribunals ecle-
siástics pagades a preu de 
petroli, amb les mesades 

astronómiques deis col.le-
gis de l'Església, financats 
en part amb subvencions 
de l'Estat, sense que a-
quest pugui controlar ni 
tan sois el destí d'aquestes 
subvencions. El triomf de 
l'esquerra és, sobre el pa-
per, perillos. Per aixó fan 
jugar a les eleccions el seu 
Déu particular: un Déu 
vestit de capell cardenalici 
i de Palau Episcopal. Per
qué el seu Déu no coneix 
els suburbis. 

En aquest país, els mer-
caders, per a no ser foragi-
tats del temple, han deci-
dit posar Crist a la geren
cia de les seves empreses. 

I no els ha anat rnalament. 
Han seguit robant a la des
carada mentre seguien om-
plint totes les misses. I 
aixó també és responsabi-
litat deis bisbes. 

I ara diuen que no po-
dem divorciar-nos, perqué 
si ho fem acabariem pen-
sant que és millor no casar
se. I aixó és un pecat. On 
aniriem a parar si tothom 
s'estimés lliurement, pas-
sant de gairell totes les 
normes, mesures i tradi-
cions establertes pels qui 
mengen d'elles?. Poca bro
ma i tothom de genolls en 
térra, que ens orienten: 
No podeu avortar, que si 
teniu pocs filis la má 
d'obra será mes cara, i amb 
la crisi de vocacions que hi 
ha, només falta que les 
dones tinguin els filis que 
vulguin. Qué seria d'un 
món sense infants, on el vi
vidor de torn no pogués 
anar dient alió tan bonic 

de "venite ad me"?. 
Ja ho diuen prou, ja, 

aixó de "venite ad me". 
" A d " les nostres escoles, 
volen dir. Car saben prou 
bé que les peles que l'Estat 
fa servir per deixar-los la 
paradeta muntada son 
peles de menys que té el 
país per a muntar una 
escola pública com Déu 
mana: decenta i tolerant. 

Fins aquí volíem arri
bar. Que no ens agrada que 
Déu interfereixi en les 
qüestions del Céssar que, 
al cap i a la f i , aixó és mis
satge diví. I lamentar que 
en aquests temps el llamp 
de Déu aparegui ais seus vi-
caris vestit d'interessos co
merciáis. Ciar que, per mes 
d'un, sempre será millor 
que no que vingui vestit 
de colomí. Ja ho sabeu.e 

Mee de la Sibéria 

QUESEPHARAD 
ENSESCOLTI 

"Escolta, Sepharad, /els homes no poden ser /sino 
son lliures.". 

Un cátala universal, l'Espriu, ho ha posat en solfa. 
Pero a Sepharad son sords, no escolten, no volen 
escoltar res. 

L 'Antoni és un home que no está sol. Té una patria 
i per ella treballa: és cátala. Una cosa no massa Huí-
don, si vo/eu, pero entranyable. Perqué entranyable 
és la tasca de redrecar una patria. 

Sepharad engoleix els filis de la térra catalana amb 
la mateixa déria que fa servir en el seu afany de man-
tenir ¡'esquena dreta. Perqué Sepharad creu ser ¡'es
quena d'un país invertebrat. 

Es un home que no está sol. Fa servir la seva técni
ca i els seus coneixements per fer pel.lícules arrelades 
amb forca a la térra on e/1 mateix está arrelat: treballa 
per la cultura del seu poblé. 

L'Antoni Ribas acceptá amb il.lusió elsuggeriment 
de Sepharad de fer una pel./ícula sobre els catalans 
universa/s. Pensava, pobre noi, que Sepharad comen-
cava a comprendre. El doctor Puigvert, Joan Miró, 
Josep L/uís Sert, Charlie nivel, Salvador Dalí, l'Anto-
ni Tapies, Pau Casáis, Joan Oró, el doctor Trueta, el 
doctor Duran i Reynals, Salvador Espriu, el doctor 
Barraquer i Montserrat Caballé son els catalans univer-
sals de l'Antoni Ribas, l'home que no está sol. 

Aquests son els noms per ¡liosos que han fet tronto-
llar els fonaments de Sepharad. Davant la grisor d'una 
gestió cultural corrupta i aterridorament mancada de 
qualsevol perspectiva que no siguí la permanenca deis 
cacics de la cu/tura; davant la vergonya de mil i un 
caus de paper i lletres, d'instáncies, pólisses, certifica-
cions, copies triplicades isignatures d'excel.lentíssims 
senyors; davant, en fi, de la foscor mes fosca, tretze 
catalans, de la má d'un home que no está sol, han 
demostrat a bastament que el seu poblé és mes que 
una vértebra: és un eos pie de vida. 

Literalment aterrits, aquelIs pilons mal forjats 
d'home han decidit tancar sota set claus el missatge 
recollit per l'Antoni. Sepharad vol encara ser una 
térra sense articulacions. 

L 'Antoni, pero, sap que no está sol. I ha projectat 
la seva pel./ícula al be/1 mig de la placa de Catalunya: 
un símbol eloqüent, que no ha trigat a ser trepitjat 
per /'estulticia deis criats de Sepharad: l'Antoni Ribas 
ha estat conduít a la Comissaria i obligat a declarar 
sobre la seva "malifeta". Amb e/1 vo/em declarar 
també nosaltres que... 

...podem tolerar una pel./ícula tancada en un arma-
ri. Pero que en un home s'ofengui Catalunya, que en 
un home es converteixi en fum i somni la llibertat 
d'expressió, que es fací, en fi, un home centre de les 
vexacions i de les arbitrarietats d'aquest subjecte im
personal que rep el nom de Sepharad ens fa alguna 
cosa mes que pessigolles: perqué l'Antoni Ribas no 
está sol. 

Que ens escolti. Sepharad. aue ens sentí cridar: 
Mai no entrará Sepharad en I'amor deis catalans si ser 
cátala no deixa de ser un delicie. 

Pero a Sepharad son sords. 

Mee Mástic 



Pág. 73 ZLa fiifia d en 

VAGADELSBANCS 

El PC fará una crítica al bipartidisme del PSOE. El PTE fará 
una crítica al tripartidisme del PC. L'ORT fará una crítica al 
quatripartidisme del PTE. En fí: el pare Carbasser. 

ALCALDES 

Com els partits vagin designant alcaldables de Barcelona a 
homes tan foscos, haurem de comprar espetones. 

CRÍTICA 

El PCE fará una crítica fraternal al PSOEí Cainistes! Mes 
que cainistes!. 

MESURES POLICIALS 

Noves mesures de MartíN Villa: la policía es desplega per 
Madrid i ocupa el doble de I loe. 

PRESÓ 

Nou candidats a diputats de l'Herri Batasuna i vuit de la 
Lliga Comunista Revolucionaria han ingressat en presó. "Els 
deis altres partits aniran entrant de mica en mica" está a punt 
de declarar Martín Villa. 

LLIBERTAT D'EXPRESSIO 

Al PSUC la Uíbertat d'expressió és absoluta i total. Per aixó 
els seus militants han d'escriure novel les per a dir-hi la seva. 

LESCLEDESTEÑEN RAO 

En les seves cledes publicitáries els de l'UCD teñen molt 
d'interés de fer-nos saber que grácies a ells tenim Geneítat. 
En aixó sí que els hem de donar tota la rao. 

PAAMBTOMAQUET 

El fet que el pa amb tomáquet no sigui citat d'una manera 
precisa i clara al projecte d'Estatut és un atemptat mes ais 
nostres drets digestías nacionals. 

EL BATLLE DE CONVERGENCIA 

Els catalans de les pedrés en treuen pans, menys en Pujol, 
que en treu candidats. 

"LA SOLUCIÓN A UN RETO" 

Per nosaltres, la solució a un repte és fer-los fora. 

RENEGUEM! 

El bisbe de Vitoria diu que a Espanya es renega mes que a 
qualsevol lloc del món. Pero l'home és tan curt de vista que 
encara no sap perqué. 

EL "FATXA" QUE TE CRIO 

Els "fatxes" que varen assaltar la facultat de Dret de Madrid 
no teñen problemes generacionals, perqué molts d'ells han 
aprés a fer el gamberro deis seus pares. Aquests son funciona
ra franquistes de reconeguda caradura. O sigui que en aquest 
cas podem parlar amb propietat de: filis de fatxa. 

PORNOVIGILAT 

Tot i que el govern acaba de prohibir la pornografía, la 
Susana Estrada no té el domicili vigilat. 

NAZIS DE LLUNY 

Els nazis del "Partit Nacionalsocialista cátala" han omplert 
Barcelona de creus gamades i águiles imperials. I també de car
teas amb la inscripció: Catalunya, desperta!. A sota hi posen la 
seva adreca: Irishtown. Dublin. Irlanda. El local se I lian buscat 
lliiny per si un día d'aquests despertem. 

ESLOGAN 

El próxim eslogan no és nou del tot: "Catalans, la Generali-
tat vetlla per vosaltres". 

No cregueu que s'inventés el 6 d'octubre. Va fer-se l'ende-
mádel 18 de juliol. 

ADOLF SUARES CÁTALA 

Suárez ve a Barcelona. Barcelona se'n va. 

ELS FORATS DEL CAMP 

El camp no vol pegats. Els reventáis son els qui el trehallen. 

AUTONOMÍA 
bn Felipe González va dir a Joan Reventós que digués a 

Fduard Martín Toval que digués que el PSC-PSOK tenia autén
tica autonomia respecte al PSOF.. 

Fa uns dies es va pro-
duir la vaga bancária. A 
nosaltres, afortunadament, 
ens va agafar amb les He-
tres per pagar i, ja se sap, 
qui dia passa any empeny. 
Pero no voliem parlar deis 
maldecaps administratius 
d'aquesta casa, la vostra, 
sino deis "esquirols". 

La vaga va ser seguida 
per la immensa majoria 
deis treballadors del ram 
que, amb un gran sentit de 
l'humor, es varen dirigir 
cantant en processó de 
Banc a Banc. I qué canta-
ven?, dones mes aviat cri-
daven: "Esquirols, esqui
rols". Resulta que els 
Bañes varen continuar 
oberts grácies ais "esqui
rols" acostumats desapren
sas venuts ais favors del 
capital que son una mena 
de desgraciáis especialit-
zats en llepar el cul deis 
seus amos, pidolant favors 
sense nom i que es consi
deren afortunats de menjari 
les engrunes de la taula ge-
rencial. Ais Bañes també 
n'hi ha d'esquirols encara 
que a cop d'ull no ho sem
blen pas. Hom diria que es 

tracta de persones normáis 
pero no ho son de normáis 
i de persones en teñen la 
carcassa i poca cosa mes. 
Es consideren gent de bé i 
están per damunt deis con-
flictes, ells no surten al 
carrer a demanar res. 
Dones si voien demanar ja 
saben tot un excels reper-
tori de genollons especiáis 
i postracions de primera. 

Que sí Senyor Martínez; 
faltaría mes Don Antonio; 
sempre a la seva disposició 
Sr. Director. 

Ara nosaltres, que som 
molt saberuts, hem trobat 
la manera d'acabar d'una 
vegada amb aquesta raga 
de l'esquirol-gos. Si la vaga 
acaba amb millores pels 
que les han reivindicades, 
dones ais esquirols se'ls fa 
pam-i-pipa i que els apugi 
el sou Sant Pere. Ja ho 
veurieu com treien barru-
mera pels ullals i és que 
tontos no en teñen res. 
Son senzillament, la brossa 
del progr'es. 

Joan García 

contable de segona 

No! No! No! 
Aquest poblé 

no potser 

la sucursal 
d'un sol banquer. 

valen per a d'altres terres 
¡. La riostra agricultura re-
esures diferents d'unes nor-
iques elaborades per a tot 
EJ nostre món cultural, 

d'investigado 
:a es ~~ 

No será una visió "sucursalis 
ho podrá resoldre; necessitei 
la necessária solidaritat am 
pobles, regions, homes i 
tota la geografía espanye 
respecte recíproc, i en la 
defensa del que cadascú 
necessita 

Ara és l'hora de 

j**>á 

CONSELLS AL NOSTRE 
LECTOR/ELECTOR 

Nosaltres recriminem: 
A Jordi Pujol, la seva 

poca aleada. 
A Joan Reventós, l'im-

perialisme - internacional -
colonialista del seu cog 
nom i llinatge holandés. Ja 
que és un descendent deis 
Rabenshofen que al servei 
de l'Emperador Caries Vé 
d'Alemanya i ler. d'Es-
panya, es sitúa a Barcelona 
i es dedica al tráfec i leva-
sió de l'or d'América (!). 

A Heribert Barrera, el 

que es barrí ell mateix el 
pas, en comptes de barrar 
el deis altres. 

A Caries Sentís, l'excés 
d'agilitat mental i física, i 
l'habilidosítat dialéctica. 

A Rossend Audet, l'ha-
ver-se presentat peí Front 
Nacional de Catalunya'sen-
se treure el rétol de "mé
d ico" que té a la porta de 
casa seva. 

A I'Antonio Cañellas, 
els trasvassaments ideoló-
gics. 

Itistitticion$ 

Perqué serveix el Diccio-
nari Fabra?. Aquesta pre
gunta té diverses respostes. 
Tot depen de l'estat i con-
dició d'aquell que el pos-
seeix. 

Per exemple a nosaltres 
no ens serveix de res, en 
canvi el senyor Jiménez 
Losantos pot comprovar, 
grácies al Fabra, que el 
nostre idioma té diverses 
maneres d'insultar i dir el 
nom del porc a qui s'ho 
mereix. Indubtable uti l i tat 
d'un estri que en aquest 
país a vegades es pot con
vertir en una arma mortí
fera. Aixó I i va passar a 
una veína de qui escriu 
aixó. La pobra senyora, al 
cel sigui, va morir víctima 
d'un fabrás. o sia d'un cop 
de Fabra. El seu marit que 
era molt bestia es va pren-
dre molt malament que les 
torrades de l'esmorzar esti-
jjuessin socarrimades i I i va 
tirar al damunt alió que 
primer va trobar. I vet 

aquí com Don Pompeu va 
col.laborar de manera 
involuntaria a una mort 
tan lletja. Pero no to t han 
de ser desgracies que servi
dor coneix a una noia 
especialment poc afavorida 
que va lligar a través del 
conegut sistema Fabra: 
"Escolti jove qué vol dir 
cotila?.- "Que em faria el 
favor de dir-me el signifi-
cat de pínula?". Etc. Com 
podeu suposar d'aquesta 
manera s'introdueix la fa-
miliaritat de mica en mica 
i to t acaba, com de cos-
tum, al Hit. 

Pero nosaltres el Fabra 
el fem servir molt per tal 
d'arribar a una mena d'ar-
mari altíssim que tenim a 
la redacció ja que sempre 
ens fan falta aquells em 
prenyadors tres centíme-
tres de mes. Cop de má al 
Fabra i tot sol.lucionat. Ja 
ho sabeu Don Pompeu, a 
vosté si que el recordem 
per les seves obres. 

L'ANTIC PACTE DE SAU 
El projecte d'Estatut 

s'acabá d'arrodonir amb 
l'"entesa" sobre la comar-
calització: els mes idealis-
tes i histories recordaren 
els projectes de Catalunya-
Ciutat. Els mes joves i radi
cáis interpretaren que es 
tractava de convertirles en 
barriades de Barcelona..., 
d'una Gran Barcelona "su-
per-porciolesca, de trenta 
milions d'habitants gover-
nats aparentment des de 
Madrís, pero, en realitat 
des d'América del Nord i 

des d'Alemanya, grácies al 
patriotisme heroic i abne-
gat de Suárez i González. 



••<= Moc Pág. 74 

¿Noticies 
dcTqltre it\ón 

VULLSERVELL 

BITLLETS 
DE 5.000 

Els parlamentara del 
Pacte de la Moncloa es cre-
gueren de bona fe que els 
bitllets de 5.000 pessetes 
representaven —com els 
assegurava Suárez- una 
pila d'estalvis (esta I vi de 
paper, d'espai a la butxa-
ca, de temps en el compte 
de bitllets, etc. etc.). 

En realitat han represen-
tat una simplificado de 
trámit i risc pels qui els 
comptes corrents els teñen 
a Sui'ssa. Ara hi envíen la 
senyora, que els porta 
embolicats en el clínex... 
com si res, i ben col.locats. 

BRIGADESVATICANES? 
La classificació moral 

d'aquest article és 4 R. 
A ix í que sí continúes lle-
gint farás un pecat mortal. 

No podem dir que ens 
ho ha dit un ocellet, ja 
que la premsa ho ha bés-
cantat a dojo: el Vaticá 
juntament amb alguns par
lamentara italians han ins-
trumentalitzat el grup ter
rorista "Brigades Roges" 
per atemptar contra la vida 
del polític democristiá 
Aldo Moro, al cel sigui. 
Aldo Moro volia vendré la 
seva ánima al diable comu
nista i no se I i va permetre. 

Hem quedat bocaba-
bats. Sabem que tot el que 
llegim, escoltem i veiem 

referent ais esdeveniments 
mundials és del caire d'un 
gran "Guignol" . Sospitá-
vem quines mans eren les 
amagades darrera l'escena-
r i ; pero, el Vaticá...? 

Si es confirma aquest 
fet, ja n'haurem fotut un 
bon tall a Tolla, ja!. 

Des d'aquí, per tal d'a-
judar, passem avís a l'Espe-
rit Sant perqué faci alguna 
gestió miraculosa a f¡ de 
clarificar l'afer. Un miracle 
el proper 29 de febrer 
—aquest dia seria una veri-
table proesa— quedaría 
ben bonic. I de nou hau-
ríem trobat el nord. Espe-
rem. 

Aixó de ser vell és l'hós-
tia. Et foten en un racó i 
només els interessa saber 
quina mida fas d'alcada ¡ 
d'amplada i si t'agrada mes 
la caoba o el pi. T'estímen 
molt si tens peles i si no en 
tens, fas nosa. 

Et parlen de la "tercera 
edat" i et diuen que els 
vells també poden ser per
sones i que els cal com-
prensió, afecte i considera
do . De vegades t'entaforen 
en asils tronats amb el viá-
tic sobre la tauleta de dor
mir i l'assisténcia obligato
ria a la missa diaria. Si 
tens mes sort pots sortir 
al carrer a veure el sol i 
parlar amb els amics que 
queden. 

Ara les "Caixes d'Estal-
vi" s'han inventat els "Ca
sáis deis Avis" que venen 
a ser com un magatzem de 
ferralia passada de moda i 
inúti l . 

En definitiva que tot-
hom espera que us moriu. 
Pero s'acosten les eleccions 

i vet aquí que aquest és ei 
vostre moment: us apugen 
les pensions i parlen de vo-, 
saltres amb un somriure 
d'oreiia a orella. Us parlen 
de seny i moderació. Us re-
corden els favors que no us 
han fet mai. Us prometen 
alió que tampoc no pensen 
fer. I volen que us centr": , 
Per qué aquest interés?: 

molt senzill, perqué sou 
molts i perqué sou vots. 
Vosaltres, pero, feu buti
farra i no voteu a ningú 
d'aquells que després de 
1979 anys de manar enca
ra us asseguren que quan 
ells manin to t canviará. 

De Senectute 

ANIMES 
DE CANTÍR 

PATTY HEARST 
América és un país sense sorpreses. Ara mateix un nen 

que volia ser Superman ha saltat d'un seté pis i s'ha escla-
faL a térra. L 'altre dia una noia va matar tres persones 
perqué era dilluns i estava avorrida. No és una sorpresa, 
dones, que la simpática milionaria de l'exércit simbiótic, 
amb uns quants morts a ¡'esquena, sigui afavorida per un 
indult géneros i oportú. 

Ja sabeu és alió de ¡'"American way oflide", la manera 
americana de viure. Si ets negre, per exemple, et poden 
condemnar a mort per qualsevol fotesa. I si ets d'esquer-
res, fixeu-vos amb Sacco i Vanzetti. Et maten, t'enterren 
i uns anys després demanen perdó. 

Pero, quí és aquesta noieta?. Ben senzill, Patty Hearst 
no és ningú. Es ¡'acumulado de tota ¡'estulticia i la imbe-
c/'/itat deis ninots programáis per la "democracy" del 
xiclet i del napalm. Ara es casará amb un policía bo, una 
gran persona, ¡a sabeu. Ahí i li agraden molt els nens, en 
vol teñir molts. La Patty escriurá, també, les seves memo-
ríes, que, convenientment editades per les editorials pater-
nes, es convertirán rápidament en lectura ávida deis 
milions i milions d'habitants rossets i magres que pul.lu-
len intranqui/s enmig deis gratace/s, mentre passegen la 
seva impotencia domesticada i busquen, freturosos, la 
seva gábia quotidiana. 

Ai, Patty! Jo també vaig estar enamorat de la teva fugac 
este/a de revolucionaria i vivia amb tu la desgracia d'una 
condemna massa llarga. Ja se sap, el capital no perdona. 

Pero ara el malparit d'en Cárter ho ha engegat tot en 
orris. T'ha indultat i tu has fet, ja, les primeres declara-
cions. I noia, qué vo/s que et digui, aixó fa llufa, i del meu 
somni d'abans en resta només una Patty mes curta de 
gambals que feta d'encárrec. Que no eres massa intel.li-
gent ho veia a venir, que no ho fossis gens ha estat una 
sorpresa, per la qual cosa ¡a t'estás buscant qui et faci la 
gara-gara. Adéui. 

Gridó, el de la canya florida. 

Nota de la redacció.— El nostre corresponsal Gridó, el de 
la canya florida (la canya i no la conya), víctima d'un 
cruel atac de sífilis emocional ens demana que dispensem 
el seu llenguatge florit i apassionat, pero és que de Patty 
només n'hi havia una i que es casi amb un policía bó és 
per a ell una impressió gairebé definitiva. 

Ultima hora.— Ha expirat en Gridó, pobre noi, quina 
afecció tenia per la Patty. Abans de morir la va insultar 
cruelment. Va dir-li: "filia de cacauet", "el ianqui que et 
va parir", "mala patty", etc. Les seves ultimes paraules 
foren per a recordar-nos que no és conya que és de canya. 

"AQUEST PARTIT NO TENIA PROU 
DINERS PER A PAGAR EL TEXT DE 
L'ANUNCI, NOMES HAN POGUT AD
QUIRIR L'ESPAI. AIXO SI, ENS HAN 
ASSEGURAT QUE SI SURTEN ELE-
GITS HO FARAN MOLT BE". 

HIMIME 0E LA BUGAOA NACIONAL 

Via fora Madres! 
i especuladors: 
els de talonari 
de diner a l'engrós! 
de les grans industries 
i el jornal escás, 
els de l'embolica 
que embolicarás 
amb els de la Hisenda 
i els Ajuntaments 
que, quan donen comptes, 
de clars, no ho son 
gens. 

Via fora Madres! 
i especuladors 
que amb els de la clica 
fan el caldo gros: 
els qui aixequen pisos 
per sobre els terrats 
i el sol i la vista 
treuen del vei'nat 
i obtenen llicéncia 
per obres i plans 
que amarguen la vida 
ais bons ciutadans!. 

No volem que ens manin 
els qui fan el joc 
ais que el cor el teñen 
mes dur que no un roe, 
i els que quan us parlen 
tot ho fan bonic 
pero son peí poblé 
el pitjor enemic 
perqué ens fan mes pobres 
mentre ells es fan rics 
robant nos a embostes, 
grapats i pessics! 

Via fora Madres! 
i especuladors: 
els de talonari 
de diner a l'engrós! 
que venen i compren'? 
triplicant el cost W*8f 
i amb l'esforc deis altres 
fan el seu agost; 
intermediaris 
que no fan res mes 
que escanyar i fer pobres 
l'obrer i el pagés! 

Via fora els Madres! 
i especuladors 
que van destrocant-no 
el que era de tots: 
els rius i les platges 
cales i aiguamolls. 

velles carrerades 
camináis i fonts, 
i ens tapen els monstres 
tots els horitzonts 
bo i emmetzinat nos 
Caire deis pulmons! 

Volem una Patria 
I Mure com abans 
i dur deslligades 
la Mengua i les mans; 
que es tracti amb respecte 
a la bona gent 
i la taifa acabi 
de tants delinqüents; 
que els infants s'atenguin 

ais vells i ais malalts 

i escoles no manquin, 
asils ni hospitals! 

Visca Catalunya 
i els pobles germans 
si saben conviure 
amb els catalans 
pero si ens enganyen 
com han anat fent 
volem Catalunya 
lliure i independent! 

Anónim (1979) 

iStyp** 
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mo% cncreuqfá 
JAI fiifia d« en QJloc 

HORITZONTALS 

1).-Qu¡és?. 
2).— A casa seva el coneixem. 
3).— (A l'inrevés). No será alcalde. 

VERTICALS 

1). - MMIetde Banc. 
2).— L'ú ¡ el dos jugaven ¡ el tercer va rebre. 
3).— (A l'inrevés). Si plou no és millet és mullat. 

SUBSCRIPTOR 

Nom ¡ cognoms Tal. . 

Domicili Població 

QUI HA RESTAURAT 
LA GENEITAT? 

CENTREM-NOS 

VOTA L'UNIC CENTRE: 
V ELDELACIRCUMFERÉNCIA 

CENTRISTCS DE CATALUNYA-UCD 
«HiMHMHMPMHWMMWWWOT 

Em subtcríc a la coUecció de fascicles satirios "La Pipa d'En Roe", per un any, 

comptar des de la data d'avui. 

El pagament de 1.000 ptes. el taré efectiu 

[ ]per correu certificat a nom de "La Pipa d'En Roe" 

Apartat de Correus, 52 (Mataré) 

[~]per domicilio bancária 

Sr. Director del Banc/Caixa 

Agencia Carrer 

Població 

Distingit senyor. 

Us agrai'ré 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 . 

••'- -• •'(''' rrn'- • -
ata^atMÉaÉÉ^M 

COALICIÓN 
P0RN0CRATICA 

ENS TORNARA A DONAR 
PELSAC 

COMSEMPRE 

EDICIONS "LA PIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 
78 
Apartat de Correus, n. 52 
Mataró 
ISBN 84-85539-01-X 
ISBN 84-85539-00-1 (OC) 
Dip. Leg. B-34.263-1978 

Fotocomposició: Copiste-
ria La Juliana-dr. farrero, 6 
(Argentona) 
Imprimeix: Impremta Mas, 
Gnral. Mola, 76 (Mataró) 

Equip Redactor: Toni Al 
bert, Pere Artigas, Fran-
cesc Costa, Josep M. Fá-
bregas, Jaume Graupera. 
Dibuixants: Josep Novellas 
i Artur Palomer. 

Correcció: Ricart Morros i 
Rafeques. 

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