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TA-RRA-TXONG, 
ceqoc 

PLESIDENT DE LA GENELEITAT 
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Mira per on, nosaltres que estávem convencuts que 
aixó de les guerres era un producte del capitalísme, que 
venen els xinesos —amb la seva sabiduría milenaria— i ens 
ho engeguen tot a fer punyetes. 

Fins fa poc, semblava 
reservat a les civilitzacions 
cristianes d'occident el fet 
d'embolicar-se amb les 
guerres mes bésties de la 
historia. Avui , els xinesos, 
ens volien demostrar que 
ells solets son també capa-
eos de fer una tontería 
semblant, que l'hegemonia 
ha canviat d'hemisferi i 
que la cultura bélica no és 
patrimoni ni del nou món 
ni del vell continent. 

Posats a feria grossa els 
camarades xinesos no sol-
sament han envaít el Viet-

nam, sino que han decidit 
efectuar una maniobra em-
bolcallant de la URSS i 
per aixó han efectuat un 
desembarcament a Castelló 
d'Ampúries. 

Milers de xinesos i xme
ses amb un llibre roig a la 
má esquerra i un fusell 
a la dreta han visitat les 
ruñes gregues i s'han fet 
unes fotografíes sota I'esta
tua d'Esculapi acompan-
yats pels representants de 
la Unió de Pagesos de la 
comarca. 

Seguidament han cele-

brat una assemblea per ex
plicar ais homes de la Unió 
tot alió de la revolució 
camperola i les comunes. 
Els pagesos empordanenes 
a canvi de la informació 
rebuda els h¡ han regalat 
l'escríptor Josep Pía, gloria 
de les lletres catalanes i 
carca com ell sol, per tal 
que el convencin de fer-se 
una autocrítica. Hores des-
prés, molt emocionats, 
s'han acomiadat indícant a 
la muníó groguenca el ca-
mí de Barcelona. 

Informacions d'última 
hora indiquen que les tra
pes "marxista-leninístes 
pensamiento Mao-Tsé-
Tung" ocuparen el Casino 

de Lloret. Moments des-
prés els xinesos mes agosa-
rats sortiren del local amb 
una ma al davant i una al-
tra al darrera. El "cou-
prier" els havia enganyat 
com a "x inos", fent-los 
creure que la ruleta era un 
aparell per a moldre café. 

L'ofensíva, pero, no va 
pararse aquí i va prosse-
guir fins la placa de Sant 
Jaume. Sota els visques de 
mitja dotzena de mílitants 
de la ORT penetraren en el 
Palau de la Genei'tat de Ca
talunya í... oh sorpresa!. 
Damunt la trona presiden
cial s'hi trobava un xinés 
de notable aleada i piga al 
front, safra a la cara i pa

llóla al cap. L'Honolable 
Ta-rra-txong, plesident de 
la Geneleitat de Catalunya 
els va rebre tot dient: Ja 
sou aquí!. 

Moments després, se-
gons informa el nostre ma-
oi'sta ¡nfíltrat, es va proce-
dir a celebrar una reunió 
per tal que els traspassos 
es facin d'una punyetera 
vegada. El nostle plesident 
va declarar que sempre ha
via cregut que Hua-Kuo-
Feng era millor que Azaña. 

Cróniques rebudes al 
moment de tancar la presí-
dent edíció de "La Pipa 
d'en Roe" indiquen que, 
l'honolable Ta-rra-Txong, 
ha convidat a sopar a la 

coneguda actriu Manolita 
Chen, Matahari a sou deis 
servéis secrets de la Xina 
Popular i que en els úl-
tims anys venia demos-
trant pels pobles i viles de 
Catalunya en que consis-
teix aixó de la corrupció 
i el vici capitalistes. 

Cal dir, finalment, que 
contráriament al que passa 
en les guerres capitalistes, 
a les guerres socialistes 
sempre guanyen els bons. 
El problema rau, pero, en 
saber qui son. 

Serafí Bandarra 
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Jhnfici pipa qfniorro 
De dretes 

Ho hem comptat i re-
comptat. Tarradellas és el 
president 113. (Ens ho te-
miem). 

Anti-teta 
Amparant-se en el de-

cret anti-teta, la vei'na del 
costat ha negat al seu ma-
rit els favors acostumats. 
A veure que li dirá en Mar
t in Villa a aquest senyor. 

Orbrut 
Els periodistes, després 

de visitar l'avió particular, 
han declarat que el Xa 
viatjava pels aires amb un 
water d'or massís. Es des-
coneix si la diarrea també 
anava de gala. 

"Lockheed" 
La Lockheed ha confir-

mat que havia subornat 
el príncep Bernardo de 
Holanda. Li varen pagar 
un milió de dólars. Ja son 
ganes, ja, de quedar mala-
ment per una miseria com 
aquesta. Jo mateix, que no 
sóc príncep ni princesa, 
no em deixaria enredar per 
tan poca cosa. Per cert, 
que els ha tornat, els mi-
lions?. 

El Pare calve 
A canvi deis ben fornits 

locáis de l'antic Sindicat 
Vertical, el ministre de 
Treball Calvo Ortega ha in-
dicat que proporcionará a 
les centráis obreres unes 
barraques a bon preu. "Son 
tan grossos aquells edificis, 
que s'hi perdrien", ha dit. 
Aixó ésun pare!. 

Pepsi-Coca 
Els russos beuran "Pep-

si-Cola". Els xinos "Coca-
Cola". I els americans co
braran. Per cert, el maoi's-
ta de la casa, está d'una 
mala llet pujada de to. To
ta la vida bescantant el 
producte i ara li legalitzen. 
Pobre noi, acabaran ma-
tant-lo. Ara fa poc, ja va 
teñir un atac de cor quan 
el govern xinés va legalit-
zar el ball, ell que no havia 
anat mai a una discoteca 
ni a cap d'aquests cataus 
de l'imperialisme reaccio-
nari-americá. Lamentable, 

Deutes 
Martin Villa, jugador de 

poker, s'ha guardat una 
carta per a després de les 
eleccions municipals ai dir 
que es veurá si mes enda-
vant l'Estat eixuga els deu
tes deis actuáis ajunta-
ments. Si hi ha algún par-

tit d'esquerres que pretén 
arribar a les Cases Grans 
ja pot comencar a fer no-
venes i a repetir els nou 
primers divendres de cada 
mes. (No, si aquest home 
ens farásants...!). 

Liéis 
En Carrillo no vol cap 

debat televisiu "entre gua
pos". Amb la qual cosa de-
mostra que el mirall de 
casa seva diu la veritat. 

Traspás de lletres 
Vista la situació estática 

deis traspassos a la Genei-
tat, l'lnstitut d'Estudis Ca-
talans está diposat a fer-li 
un important traspás de 
lletres. Ja no es dirá mes 
"estar de pega", es dirá 
"estar de piga". 

Capellans 
Els capellans, amb aixó 

de la sotana, es veía a ve
nir de lluny que era mate
rial adequat per al cinema 
pomográfic. Si mireu les 
cartelleres hi veureu dues 
magnifiques mostres del 
pomo-clerical: "Noche de 
curas" i "La madrastra del 
seminarista". Per cert que 
en l'anunci d'aquesta últ i
ma podem endevinar una 
cuixa de madrastra que 
deu-n'hi-do; Fins nosaltres 
ens ho pensariem. 

'Anem per feina' 
"Anem per feina". Hi 

ha quatre senyors que 
davant l'atur tan impres-
sionant que hi ha en 
aquest país han fet impri
mir cartells molt grossos 

per tal de trobar una colo
cado decent. No engan-
yen ningú, ells volen un 
lloc de treball, que també 
son persones, caram!. 

Cada any 1-500 nens a l'escorxador 

Gairebé quatre nens i 
quart moren diáriament en 
aquest país en els diferents 
ápats. Es una manera com 
una altra de celebrar l'any 
internacional deis antics 
"pueri cantores" que ara 
amb tan poca veda ja en 
van quedant pocs i muts. 
També hi ha altres mane-
res de celebrar la caga d'a
quests animalets, sense 
arribar a les suculentes 
ordalies gastronómiques a 
bans insinuades. Per exem-
ple, etzibar tres castanyes 
a cada vailet que trobis peí 
carrer, montar un pa amb 
tomáquet peí fet que mo 
gui una orella en lloc de 
I'altra; trencar-li la cama 
bona; jugar a l'escarabat 
bum-bum amb un ganivet; 
en fí, vosaltres ja teniu 
prou imaginació per inno
var i escalar fins el primer 
pinacle que ha d'ésser peí 
país que amb mes eficacia 

superi aquesta maialtia que 
és I? infancia. 

"Recreo Indefinido" 
A vegades hi ha gambe-

rrades divertides. A Alba
cete hi ha hagut terror de-
gut a les continuades t ru-
cades telefóniques ame-
nacant de colocar bom
bes. L'afer s'ha descobert, 
resulta que els "malecho-
res" eren una colla de 
"xavals" que ja están fins 
el "gorro" d'anar a esco
la. Havien fundat el grup 
clandestí "recreo indefi
n ido" i tenien ais profes-
sors amb I'ánima en un 
f i l . No sabem mes detalls 
pero de segur la rao está al 
costat d'aquests nois que 
ara, amb democracia al 
carrer deuen voler menys 
sotanes a l'escola i pro-
fessors que sápiguen par
lar. I que quan parlin di 

guin alguna cosa que no 
hagi dit abans l'Ortega i 
Cassette, el Padre Astete, 
en José Antonio o qual-
sevol desgracia de les que 
tots sabem el rosari. 

A Madrid son 
"Alvareces" 

José Luis Alvarez, can 
didat centrista a l'Ajunta-
ment de Madris ha dit que 
"En Madriz no somos co
munistas". Son tanoques, 
si tots son com ell. 

Dues candidatures 
A les eleccions munici

pals per la ciutat de Barce
lona es presentaran dues 
candidatures del mateix 
partit. Els de l'invent son 
Coalición Democrática, els 
d'en Fraga, vaja. La not i 
cia ha deixat bocabadats a 
grans i petits, per la qual 
cosa ens hem posat en con
tacte amb els senyors d'a-
quest partit. El nostre re
dactor es va personar al lo
cal on habiten aquests de-
mócrates coaligats i amb 
gran sorpresa seva va poder 
adonar-se que els membres 
del partit estaven en ei pre-
cís i transcendental acte de 
Coa-ligar-se. Resulta que 
s'estaven barallant d'una 
manera brutal, estirades de 
camisa, cops baixos al ven-
tre, plats peí cap, mosse-
gades a l'occipital, rebrega-
des d'orella, picament de 
crestes, etc. Quan de sobte 
s'adonaren de la presencia 
del nostre corresponsal 
tots a una varen guardar la 
compostura, cordant bo-
tons i armilles i ajustant-se 
els pantalons. Li varen dir 
que aixó de les dues Distes 
era un error i que allá s'es-
timen molt tots. Una vega
da fora el local, el nostre 
acólit assegura que va sen
tir una cridória fenomenal 
acompanyada de cadires 
trencades. El pobre noi 
va marxar espantat de 
tanta Co-ali-ción. 

Sorpresa Fragada 
En Fraga ha dit que será 

la sorpresa de les eleccions. 
Es fará demócrata. 

Elsnosfres homes 
Nosaltres no tenim ho

mes a Barcelona ni a Ma
dr id. O sia que sóm uns 
desgraciáis. 

Cara a cara 2 cares 

No hi haurá cara a cara 
televisiu entre Felipe i en 
Dolfu. I aixó us ho diem 
amb recanca, perqué ara 
que Gabi, Fofito i Mil iki to 
no surten, el relleu prome
tía emocions superiors. 
Donem per suposat que 
vostés ja saben que en un 
debat Giscard-Miterrand a-
quest darrer va preguntar 
al president de Franca 
quan valia el bit l let de 
metro a París i que aquell 
no va saber qué dir. Dones 
bé, en Felipe tenia ja a 
punt una pregunta d'aque-
lles d'aixequem-nos i aneu-
hi: Senyor Suárez, quan 
fan dos i dos?. 

Li piquen l'ullet, i es 
queda guenya. 

El Cardenal Jubany 
El Cardenal Jubany, en 

una de les seves glosses do-
minicals ha dit que els cris-
tians han de teñir "grande
za de alma". Deu ser per a 
poder votar la dreta sense 
vergonya. 

Jornades sobre l'atur 
Tarradellas va dir en 

l'obertura de les jornades 
que el preocupava l'atur. 
Suposem que parlava del 
seu, és ciar. 

Gina Lollobrigida 
Gina Lollobrigida fa 

campanya a favor d'UCD. 
Aquesta dona sí que neces-
sita que algú la centri. 

Es una mica curfet 
En Luis Aguilé diu que 

no entén perqué l'ataquen. 
Dones home!. Perqué no 
ho entén!. 

Fa La "pipa", i s'em-
passa el dit gros. 

Racé deis improperis 
(Aquest lloc el tenim ex

prés perqué tu, ai'mat lec
tor, escriguis la mes grossa 
injúria-calúmnia,befa i es
carní... —Es a dir: hostia-
da— que mai s'hagi escrit 

contra el partit guanyador 
de les eleccions, sempre 
que no sigui el que tu vares 
votar. Queden prohibides 
lesensabonades). 

Un portanveu autoritzat 
de l'UCD ens ha convencut 
que son menys centralistes 
que l'esquerra. Teñen qua
tre homes a Barcelona i 
només un a Madris. 

Tarradellas no és d'ERC 

Els céntims 
Aixó de la supressió deis 

céntims en les operacions 
bancáries ens ha deixat res
pirar tranquils. En deviem 
tres-cents milions, mes o 
menys. 

Visca la vaga! 
Ni poquets ni paquets: 

piquets!. 

Mal perd 
El President Tarradellas 

és l'únic polític que, guan-
y¡ qui guanyi les eleccions, 
continuará a la seva trona. 

Li dona la má, i només 
n'hi queda una. 

L'Heribert Barrera ens 
va dir que en Tarradellas 
ja no militava a l'Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
Nosaltres ja ho sabiem, 
perqué de seguida ens ado-

narem que aquell home no 
era d'esquerres, després 
hem vist que tampoc és 
república i aviat comenca-
rem a dubtar que sigui cá
tala. 

Católics progressistes 

Un grup de 110 cató
lics progressistes han tra
mes una carta ais bisbes 
protestant per recomanar 
el vot a la dreta. Els bisbes 
no han contestat. Son uns 
mal educats, dones!. 

Ens visiten 
sis ministres 

Catalunya espolsa't, que 
venen puces!. 
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LA SAGRADA FAMILIA 

Quin cátala no ha donat 
ma¡ un duro per l'obra del 
Temple de la Sagrada Fa
milia?. Aquesta és una de 
les nostres tradicions mes 
arrelades que amb anual 
regularitat va passant de pa 
res a fi l is. Fins i to t algún 
mal pensat diu que les re-
captacions ja varen iniciar
se molt abans de que nas-
qués Gaudí. "Molts duros 
per a tantes poques tor
res", es queixen alguns. 
"Moltes galtes per a tants 
duros", diuen altres. 

La ¡ntenció d'en Gaudí 
ja era bona, ja. Pero el seu 
mestre d'obres era guerxo. 
Vet aquí el perqué deis 
bonys i males inclinacions 
deis seus edificis. La culpa 
és d'aquell desgraciat de 
guerxo, car hem pogut sa
ber de bona font que Gau
d í era un auténtic enamo-
rat del neo-clássic mes neo 
i mes clássic. I encara sa-
bem mes: el malaguanyat 
d'en Gaudí no va deixar 
plánols del projecte defini-
t iu . La qual cosa explica el 
que la Societat que admi
nistra l'expiació deis cata-
lans va improvitzant men-
tre ragi la mamella. En al
tres paraules: que passa-
rem a la historia per haver 
construít un temple mes 
lentament que les pirámi
des d'Egipte. 

Déiem al principi que 

s'han recaptat molts diners 
per a tan poques torres. El 
ñus d'aquesta inexplicable 
manca de ciment radica en 
la manca d'espai. Sí, no h¡ 
ha espai per a tantes tor
res; la qual cosa no vol pas 
dir que deixin de fer-se 
mes recaptes. Aixó son 
figues d'un altre paner. El 
cas és que després de molt 
esbrinar i espigar hem po
gut saber que hi ha cons-
truídes dos-centes-trenta-
sis torres. I dintre de quin-
ze dies ja estará llesta la 
que fa dos-centes trenta-
set. Com es pot compro-
var no hi ha tan d'espai 
per a tantes torres. Heus-
ne ací una petita historia 
del procés de tot aquest 
entrallat de torres, xama-
neies, papereres, etc. 

Resulta que en un in-
dret encara desconegut per 
nosaltres, un nombrós p¡-
quet de paletes técnics i 
altre gent del ram están 
embadalits construi'nt tor
res i mes torres. Una vega
da acabades, es transpor
ten en algún deis magat-
zems que té l'Ajuntament 
barceloní, és a dir, en un 
d'aquells cavernosos i hu-
mits magatzems on tants 
anys hi varen guardar els 
monuments al Dr. Robert, 
Rafel de Casanova, Layret, 
etz. Allá dones hi van que-
dant emmagatzemades les 
torres en espera de poder
les col.locar. La darrera la 
varen vendré a la paperera 
Torras Hostench, allá a 
Sarria de Ter. Li varen do
nar una bona arrebossada 
de ciment per fora i la 
foradáren de punt a punta. 
I ja tenim una xemeneia 
mes a la paperera. Natural-
ment que els diners que la 
venda va produir varen 
anar destinats per a la fa
bricado de mes torres. 

Es prega, dones, que 
en comptes de donar algún 
duro anual, algún bene
factor regali un ampie i es-
paiós solar on poder ubicar 
totes les torres i així 
acabar l'obra. 

X d e l a X . : 2X 

AVÍS 

Com el comte de Motri-
co, Areilza, es presentí ais 
comicis per Barcelona, el 
Brusi passará adir se "Dia
rio de la Ciudad Condal". 

LA PRENSA 
III GUERRA MUNDIAL 

La III Guerra Mundial 
no ha comencat encara. 
Els responsables de la de-
cissió ens han comunicat 
que la "Pipa" tindrá l'ex-
clusiva mundial i els drets 
d'autor de l'esdeveniment. 
Ja ho sabeu, atents!. 

DE DRETES 

"El País", ve a ser "Le 
Monde" pero de dretes. 
En aquest país tot ha de 
recordar África. Amb per-
dó!. 

71 

cANIMESVE CUNTIR 
Toques hores després de que aquest fascicle de LA 

PIPA D'EN ROC estigui al carrer, molt possiblement 
el saltaparets d'en Carlos Sentís Anfruns ja tindrá 
—altra vegada— un escó a les Cortes. Aixó voldrá dir 
que en la nostra nació catalana encara hi ha molts des
graciáis que voten per la UCD. En altres paraules, que 
cada vegada es fa mes necessari que vingui un altre 
juny. Esmolem, dones, ben bé les eines. Ja sabeu alió 
de que "qui no plora, no mama"; i ací, a Catalunya, 
segueixent mamant els de sempre. O nosaltres acabem 
amb ells, o ells acabaran amb nosaltres. I en Sentís és 
un d'aquests aprofitats . Primer va mamar del 
feixisme i ara ho segueix fent amb la democracia. 

Aquest nefast personatge, en l'any 39, va entrar a 
Barcelona formant part de "las gloriosas tropas nacio
nales" vestit de moro. Carlos Sentís era alférez de 
"Regulares" i, després, Oficial d'lnformació Militar en 
la Caserna General de Burgos. Posteriorment el Cap 
de Falange Exterior, Rafael Sánchez Mazas, se'I va 
emportar com a secretan particular. Mes tard, Carlos 
Sentís va passar a ser secretan particular d'un Ministre 
que, a l'hora, era també el Vice-President de la Junta 
Política. 

Continuem amb la seva trajectória, pero ara dei-
xant de banda la carrera militar, per a incerir-nos amb 
la seva professió: el periodisme. Sentís, una vegada 
acabada la guerra, va escriure un bon grapat d'articles 
lloant al feixisme, a Franco, i mofant-se de la Cata
lunya autonómica deis Maciá i Companys. Com a 
exemple del que diem podem fer esment a un article 
que va publicar a La Vanguardia Española de data 17 
de febrer del 1939, és a dir, exactament vint dies des
prés de la caiguda de Barcelona en mans del feixisme. 
Sota el títol de "Finis Catatonías", Carlos Sentís deia, 
entre altres mofes, que "se han acabado los últimos 
días de la Cataluña de los gángsters; de la de Com
panys y de la de Durruti. Eso ha sido el cartelito de 
"Fin" de esta gigantesca ampliación de "Scarface" o 
del "Imperio del crimen". Aquella Cataluña acabó, 
pero hoy la Cataluña real, hoy precisamente, empieza 
a amanecer". 

Pocs anys mes tard, exactament en l'any 42, sortia 
al mercat editat per "Editorial Nacional" un I libre de 

CARLOS SENTÍS ANFRUNS 

J 
373 planes titolat "La Europa que he visto morir". El 
seu autor era Carlos Sentís Anfruns. Tota l'obra és 
una excelsa lloanca a Franco, Hitler i Mussolini; tota 
l'obra és un panagíric del feixisme mes recalcitrant; 
tota l'obra expressa l'adoració que sent Sentís pels 

feixistes, malgrat ara aquesta adorado la tingui que 
gaudir només íntimament. Heus-ne ací alguns del 
parágrafs de l'esmentat 11 ib re. 

(Págs. 146-147): "Hoy Mussolini nos ha recibido a 
varios periodistas... ni las fotografías, ni el cine, ni las 
descripciones literarias pueden reproducir jamás esta 
dosis de humanidad que tiene. Y el mundo está lleno 
de gente deshumanizada!". 

(Pag. 176): "El lema del Fascismo és acercarse al 
pueblo... Después de 14 años de labor masiva y perse
verante, hoy Italia, toda ella es un fruto en sazón. El 
pais entero está empapado, como una esponja". 

(Pág. 200): "Francia podría agradecer a Hitler su 
gesto, que tendrá la virtud de ponerla al día". 

(Pág. 227): "En Barcelona, al calor de aquel mito 
llamado Maciá que tan irreparables daños causó, se 
integraron candidaturas de coalición que debían caer 
tan pronto en manos del extremismo izquierdista". 

(Pág. 295): "Sí, Miravitlles. motor de la propagan
da roja, sí: has perdido la jugada". ("Met"Miravitlles 
era el Cap de Premsa de la Generalitat). 

(Pág. 293): (Tot referint-se a el I i ais seus germans) 
"Cuatro hermanos, cuatro oficiales de las Tropas de 
Franco". 

Pensem que no calen mes comen taris després de 
llegir tot aixó. Que la vergonya que ara sentim els 
patriotes catalans en veure a Sentís assegut a un escó 
de les Cortes (mentre cínicament va dient que grácies 
a UCD tenim Generalitat i que el I va ésser un deis pro-
motors del retorn de Tarradellas), serveixi -almenys— 
per saber amb qui ens estem jugant els "quartos". 

Xato de la Xexa 

NOTA: Si algú está interessat en teñir fotocópies 
d'aquest llibre del saltaparets d'en Sentís, que ens lliu-
ri una carta tot demanant on el podría trobar. Ens 
comprometem a ¡ndicar-li el lloc on trobará aquesta 
"peca de museo". 

Lamentem molt no haver publicat aquest article 
algunes setmanes abans i no pas el dia anterior a les 
eleccions, aixó és degut a que és molt difícil trobar un 
exemplar de l'esmentat llibre. Hem estat un mes sen-
cer buscan t-lo. 
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HORITZONTALS 

1) El de la Barcelona gran 
2) Com Atila va acabar amb l'herba. 
3) (a l'inrevés) Pornógraf urbanístic. 

VERTICALS 
1) Tampoc no regalava rellotges. 
2) Alcalde orgánic (és a dir: per collons!). 
3) (a l'inrevés) Seloicrop. 

croméis de tauna ¡ t ora 
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i» AREILZ0 ESPINOSO" (*) 
(CACTUS) 

Es desenvolupa en els deserts i zones especialment árides, malgrat el seu aspecte civilitzat, car 
moltes especies no poden créixer al seu costat: punxa. 

El seu aspecte senyorívol i aristocrátic no enreda ningú. En alguna de les zones mes prehistóri-
ques de l'Estat espanyol li diuen el "conde", pero aquesta menció és fruit d'una mala interpreta-
ció histórica. L ' "AREILZO ESPINOSO" és el "condemnat" que es presenta a Catalunya en for
ma de cactus barbat i amb semblant pacífic. Pero que també punxa. 

CARACTERISTIQUES: 
1) Amaga els seus fruits sota un atuell espinos de passades glories, que van des de l'alcaldia 

del Bilbao "l iberado" l'any 37 fins a carrees diplomátics de la mes variada estopa i condició en 
temps del gran cabdill. Si algú traspassa per casualitat aquesta protecció espinosa podrá compro-
var que, ademes, té els fruits carregats de mala llet verinosa. 

2) Pot sobreviure llarg temps en zones desértiques degut a la seva capacitat per a fer provisió 
d'aígües dintre el seu eos. En un altre moment podrem parlar de l'assombrosa coincidencia que 
suposa aquest fet amb la biología d'uns animáis que, degut al seu gran amor peí treball, porten 
un grossíssim gep a l'esquena. Son els camells que viuen amb ell en les zones mes runoses de l'al-
tra banda de l'Ebre. 

3) Amb els seus grans trones, de pell acanalada, disposats en forma de canelobre, s'aixeca com 
un gegantí defensor de les esséncies i pilons fonamentals de l'ecología desértica: acumular la 
poca aigua que h¡ ha, repartirla amb quatre parássits que li fan zeladors i permetre que la resta 
de bitxos i plantes es morin de set. Tot aíxó disfressat amb una oratoria mes o menys f luida, 

pero farragosa, que parla de mantenir l'habitat de tan obscura térra. I d'eixemplar-lo, que és el 
pitjor. 

(*) NOTA: No coneíxem cap traríucció catalana d'aquest nom tan poc original. 
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