
Publicado Satírica Fascicle n. 22 / Preu: 20 ptes. 7 de marcdel 1979 

PROU TITELLAIRES 

Els quatre torrats que pa
rí m LAPIPA D'EN ROChem 
decidit, despres d haver cone-
gut els resultáis electorals del 
1 -M (és a dír 1 -Merda), reivin
dicar la pobre, seduída i 
donada dictadura del prole-
tariat. 

Tants anys lluitant per la 
democracia, portant els pen-
jois per corbata, endevinant 
"socials" a cada cantonada 
¡ passant per les comisarles 
sense presencia d ' advocat 
perqué, despres, un electo-
rat imbécil ensopegui dues 
vegades amb la mateixa pe-
dra. 

El poblé espanyol -i el 
cátala ¡ncluit a la mateixa 
categoría- ha donat llur 
confíanca al Sr. Suárez per
qué durant quatre anys se-
gueixi augmentat l'atur, des-
capitalitzant les ernpreses, 
Ulsteritzant el País Base i 
empaitant els bisbes perqué 
ens diguin el que hem de 
fer. I és que h¡ ha democrá-

cíes que maten!. Si en Fran
co ho sabia s'hagués fet de
mócrata tant depressa com 
el prorrogat cap del govern. 
Es mes, ell ¡ la democracia 
haurien estat una sola cosa, 
segur!. "La democracia soy 
y o " , hauría declarat emulant 
el gamerús de Llui's XIV. 

Dones, bé. Nosaltres, des-
enganyats de la democracia 
de la Reforma, és a dír de 
la democracia per televisor, 
hem decidit pasar-nos a la 
dictadura proletaria, que és 
tant dictadura com qualsevol 
altre pero sempre queda mes 
bé. Especialment despres 
que el Sr. Carrillo I 'engegués 
a fer punyetes. 

Per aquest vil motiu de 
manem a les properes Corts 
que es dissolguin i es convo-
quin, duna vegada per totes, 
eleccions a la dictadura del 
proletariat, que ja n ' hi ha 
prou de conya. Aqüestes e-
leccions tindrien l'avantatge 
que serien les ultimes, amb 

la qual cosa no només estal-
viariem temps i diners sino 
que podriem accedir al pa-
radi's socialista. Com diuen 
els ciutadans de I ' URSS 
quan están segurs que nin-
gú no els escolta: "Si', Adam 
i Eva també eren soviétics 
perqué també vivien al para-
di's i tampoc no tenien res 
per a posarse' 

Ja ho veuen, amb les dic
taduras la imaginació es de-
senvolupa,la oposició recu
pera la claredat en els objec-
tius, la unitat deixa de ser 
una paraula i tots tenim la 
possibilitat d'esdevenir he-
rois i mítics resistents de la 
clandestinitat. Herois i mi-
tes que, a la primera demo 
crácia que vingui, s'en ani-
ran a fer punyetes perqué 
la democracia de televisor 
només respecta els Iñigos, 
els Botcjaras i les tres car-
ques d ' en Charly. 

Serafi' Bandarra 

AVIS: Si la Reforma no 
ens fot cas organitzarem 
la Contra-reforma, que per 
aqüestes terres en sabem 
molt d ' aixó i sino que l¡ 
preguntin a en Lutero. Com 
deien els finats companys 
de "Por Favor": Qui avisa 
no és traidor. 
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oAmiriíi pipa (¡fn¡pno 
Idi Amin 

El Xa 

No hi ha cap país que 
accepti donar hostatge al 
Xa. Teñen por que dongui 
un copd'estat. 

Alternativa 
Ja n'hi ha prou de de

magogia: Volem eleccions 
ara!. 

Elvot 
Els Reís d'aquest país 

no han complert amb el 
"deure cívic" de votar, (no 
es podran queixar). 

Xarxada 
Suposant que "redada" 

es digui "xarxada" els poli-
eres serien uns "xarxons". 

0-MS. 
Després de Margues ¡n-

vestigacions, l'Organització 
Mundial de la Salut, ha 
pogut comprovar de mane
ra decissiva que les princi
páis causes de mort son to
tes mortals. 

Wanted 

Es busca Manuel Jimé
nez de Parga. Entre la 
remor de boixets que fa 
el seu partit, UCD, ara que 
els mou tots per preparar 
Kistes i llistats, no hi hem 
vist el fel que aguantava a 
en Manolo. Lamentem 
aquesta tan sensible per 
dua i prometem, per es-
menar la possible culpabili-
tat, posar-nos durant una 
hora l'escapulari. 

Martín Villa 
Idi Amin ha demanat al 

Papa que intervingui en 
l'afer que oposa al seu país 
al veí Tanzania. I de passa-
da ha demanat que li envi-
i'n un missioner ja que es 
vol convertir al cristianis-
me. Ultima hora: Idi Amin 
refusa el bateig perqué la 
nova religió no el permet 
de menjar carn humana. 

Bandrés 
El senyor Bandrés va dir 

que anar a Madn's no era 
una traició. Pero haurá de 
reconéixer l'home que una 
prova de mal gust, sí que 
ho és. 
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Martín Villa diu que les 
policies autónomes no ne-
cessitaran portar armes, ja 
que en tindran prou amb 
l'autoritat moral. Potser 

portaran un cinturó de cas 
tedat i un rosari. Pero en 
Rudolf es guardará les 
claus... el molt sapastre!. 

O.L.P. 

Qui no deu estar gaire 
tranquil a hores d'ara és un 
tal Reza Pahlevi, mes cone-
gut peí seu nom de guerra 
de Xa. Resulta que el cap 
d'aquest senyor té preu i 
els guerrillers de l'OLP 
s'han compromés a nodei-
xar-li gaudír deis mils de 
milions robats al poblé 
iraní. S'accepten ajudes 

d'espontanis. Ja ho sabeu, 
s'ha aixecat la veda del Xa. 
El caci qui el caci ben ca-
cat será. 

Núñez 
Els sots-president del 

Barca, Sr. Casaus, diu que 
a I'Argentina no hi ha res 
per l'equip. Potser per l'e-
quip no, pero hauria d'a-
nar-hi en Núñez a veure si 
el desapareixen. 

Candidatura pasota 

A Sant Feliu de Llobre-
gat els passotes saben dis-
treure's de valent. Acaben 
de formalitzar una candi
datura a les municipals 
autoqualificada de "prc-
gressista i galant" i pensen 
de portar a cap un progra
ma municipal de realitats 
mes grosses que les bran
ques d'un pi. Demanaran 
al Papa de Roma l'amnistia 
per Adam i Eva. Exigirán 
l'amor lliure de, com a mí-
njm, dues persones. Pero el 
punt que frapa mes del seu 
programa polític és la in-
tenció de desviar el riu 
Llobregat i fe r io passar 
per la Placa Gran de Sant 
Feliu per tal que els fe-
liuencs puguin banyar-s'hi 
i prendre el sol ais seus 
marges. Que tinguin sort i 
d'aquí estant el nostre su-
port. 

UCD. 
UCD diu que governará 

sola. Es veritat perqué tots 
marxaran aun altre país. 

Xerric 
La má dreta d'en Suárez 

Abril Martorell, deu ser 
una má ortopédica ja que 
xerrica molt quan es mou. 

Salut 
Perqué s'arrangi la salut 

del país caldrá abans que 
una passa de tifus s'endu-
gui uns quants inútils. 

Vaga 
Al metro havien convo-

cat una vaga peí dia 1 de 
marp. Han decidit no fer-la 
perqué tenien quatre hores 
de festa. 

Intimitat 
Quan l 'Anton Cañellas 

es lleva amb el peu esquer* 
ra, va coreents a confessar-
se al cardenal Jubany. 

Jatreballen! 
Suárez va dir: "Barrere

mos". Home, ja era hora 
que comencessin a fer al
guna cosa!. 

Hassan II Banca 

Llástima 
Suárez no ha aprofitat 

l'afonia per aprendre a par
lar. 

Com Hassan I I , tarrade-
llas del Marroc, continui' 
empresonant naus pesque-
res andaluses, els pescadors 
hauran de muntar la canya 
en llurs banyeres. 

Un debat terrorista 

La Banca Urquijo a tra
vés del seu president ha de-
clarat que ha financat les 
campanyes electorals de la 
UCD i del PSOE. No ens 
estranya, a Castella encara 
dura alió del "tanto monta 
monta tanto" . 

Heroi 
No és el mateix Espartaco 

que EsparTico. 

Diccionari 

En el curs d'un debat 
sobre el terrorisme, en 
Martín Villa va detenir 

tots els presents. 
quedar sol. 

Es va de 

Els bons Economia 
Com podíeu ja suposar 

a la guerra entre Vietnam i 
Xina els bons son els co-
munistes. 

Pudor 
Suárez va menjar "Seques 

amb butifarra". Aixó ex
plica la pudor que se sentía 
al Palau d'Esports mentre 
parlava. 

Telegrama 
"Xinesos no lluiteu 

tant per la pau queesgota 
rcu totes les armes". 

Per tal de lluitar contra 
la penuria económica del 
país, proposem Hogar 
—cobrant els correspo-
nents royalties— suposats 
generáis "golpistes a les 
televisions estrangeres (ens 
forrarem!). 

Del Diccionari 
Real Academia: 
DERECHISTA: Persona 
amiga de la tradición y de 
las costumbres estableci
das, sobre tot en política. 
IZQUIERDA: Hablando 
de las colectividades polít i
cas, la más exaltada y radi
cal de ellas, y que guarda 
menos respeto a las tradi
ciones del pais. 

Emanuelle 
Laura Gemser, Emma-

nuelle negra, ha negat que 
siguí germana d'en Carlos 
Sentís, no perqué siguí 
massa lleíg sínó perqué 
"sense el vestit de moro no 
elconec". 
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MACROBIÓTICA PFEM 

Ara de passar gana en 
diuen ciencia de la cuina. 
I está de moda, no us pen : 

séssiu!. Dones resulta que 
els "fulanos" i les "fula-
nes" mes avancats de la 
nostra época diuen que ens 
hem de macrobiotitzar, 
que fa salut. Aquests sen-
yors saben tan bé la mida 
del budell que calcen que 
per elIs la migrada cuina 
oriental és l'hóstia en pati-
net. I fan de la miseria 
d'aquella bona gent la 
mostra distintiva de llur 
elegancia i refinament. 

Tots coneixeu prou 
aqüestes botigues que co-
mencen a pul.lular i que 
sota I'excusa del ying i del 
yang ja s'han menjat el cer-
vell a mes d'un liroi de 
pai'dor petarrell. El que no 
sabeu és la xifra de morts 
de macrobiosi aguda i el 
seu terrible procés de des-
composició en vida. Diuen 
que comencen per perdre 
les ganes de moure's i que 
el semblant se'ls torna ra-
quít ic. Després ve la fase 
en la qual els ossos resso-
nen sota la seva pell, aixó 
acompanyat per unes tona-
litats morades i el tronto-
llar histéric de dents i un-
gles. El mes terrible és que 
en aquesta fase definitiva 
enyoren el pa-amb-tomá-
quet, pero ja no h¡ son a 
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temps. I se'n van al sot 
amb el posat néulit d'al-
guns invertebrats. 

Val a dir que aquesta 
manera de no menjar té al 
darrera una justif icado 
teórica. Es tota la intríngu
lis de la filosofía oriental. 
Ja sabeu, l'analfabetisme 
del segle XX, molt de "Ha-
re, haré" i ulls místics estil 
borni-tanoca. No en volen 
saber res d'aquest món 
pero es foten els ensiams 
col I aval I ¡ si poden regar-
ho amb esséncies del Nepal 
millor que millor. 

Al cap i a la fi els po-

dem assegurar i els assegu-
rem que qu¡ primer aban-
donava la macrobiótica, si 
podien, foren els orientáis 
mateixos. Que ja n'estan 
fins el turbant que els mís
tics de l'Europa tecnoló
gica facin de la seva sub-
alimentació virtut ascética. 
I juren sobre els mateixos 
vedes i dues o tres vaques 
que si els donavem un plat 
de mongetes amb butifarra 
la macrobiótica ens la rega-
laven, i bon profit. 

Micro Bóticus Jr. 

tANIMESVE CUNTIR 
LEKA I « D'ALBANIA 

Els espanyols es pensaven que no eren una monarquía desde l'any 31 . I 
s'equivocaven de mig a mig, car a Espanya, durant aquests anys h¡ ha hagut 
tants reís com estraperlistes i especuladors. El Rei Leka I d'Albánia n'és una 
mostra vivent. Donar-l¡ el títol d'ánima de cántir ens ha ocasionat -ho hem de 
reconéixer- mes d'un problema de consciéncia. Perqué el senyor Leka, mes 
que una ánima de Cántir és una ánima en pena. Vegeu-ho. 

Veure el senyor Leka ens ha originat un desfici considerable. Hem hagut 
d'arribar-nos fins la recista i dretana Rodéssia tot passant per la racista i dreta-
na Suráfrica abans no hem arribat a la planta de l'hotel de Salisburg on el rei 
té la seva residencia després de la seva expulsió del país de les nostres pe
nes i angoixes. 

L'amic Leka va arribar a Espanya l'any 1961, quan tenia 21 anys i portava 
21 anys de monarca exiliat d'Albánia. Espanya li va plaure, car aquest país, 
per aquelles dates agradava molt a tots els feixistes europeus que volien fer-
hi l'agost. Per quedar-se amb unes certes ventatges va anar al palau del Pardo, 
a veure al Sisquet de Grata Memoria per demanar-l¡ permís de residencia. En 
Sisquet del bon Record no va teñir excessius problemes, car el solicitant, que 
havia tingut bon compte d'estudiar les costums de la moda oficial, l'aná a veu
re vestit de la mostra del bon gust de la camisa blava. Tan blava era la camisa 
del rei d'Albánia (sic) que la del senyor Adolfo Suarez, que per aquells dies 
comencava la seva carrera política feia el ridícol al seu costat. El resultat de 
les gestions del gegantí monarca (medeix 2'04 metres) culminaran amb l'ad-
quisició a Pozuelo de Alarcón d'unatorreta de mesures adients per la Margada 
i amplitut de cara del cao de ture deis albanesos. 

Evidentment, un rei en el exili havia d'organitzar la seva defensa. De mane
ra que llogá unes quantes animes de cántir de les de debo, les arma fins les 
dents i es dedica a viure una vida regalada a costa deis milers d'albanesos que 
viuen a l'exterior. A l'exterior d'Albánia, és ciar. Pero com diu ell mateix, 
l'Aga Kahn també viu d'aixó. 

Al nostre Leka tot li va anar de conya fins que algú comenca a sentir pessi-
golles quan s'assabentá que el "xalet" de Pozuelo, mes que una casa de va-
cances, era una caserna militar. H¡ havia fins bombes de má. I si no hi havia 
tañes era perqué la casa era de renta limitada i no tenia garatge. Les armes no 
podien ésser controlades per la Policía espanyola, perqué entre les ventatges 
negociades entre Franco i Leka h¡ havia la de l'extraterritorialitat de "Xalet": 
era territori albanés. Pero Leka diu que "algú del govern" sempie havia estat 
assabentat del número exacte d'armes que eren allí guardades. 
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Les coses es compliquen al moment en 
que algú insinúa que la caseta de Pozuelo 
és una pantalla d'un tráfec d'armes a gran 
escala que té els seus ramals fináis en la 
provissió d'armament a grups extremistes 
i terroristes de tota significado. La res-
posta oficial del ministeri de l'lnterior 
ha estat definitiva: ha confiscat les ar
mes i ha expulsat Keka d'Albánia 
d'Espanya. I ha callat de la manera 
mes covarda. I ha continuat la lluita 
anti-terrorista amb els esquemes clássics: 
ha creat uns "Grupos especiales de Opera
ciones" i ha detingut uns quants marrecs 
de divuit anys que s'entretenen a jugar 
amb foc. Pero per nosaltres, la lluita anti
terrorista passa de deixar respostes aqües
tes qüestions: 

- Sr. Martin Villa: Qui és aquest algú 
del govern que sabia "l'estat d'armes" de 
Leka d'Albánia? 

- Sr. Martin Villa: Perqué s'ha expulsat 
del país aquest cabdill de via estreta, si no 
er perillos? 

- Sr. Martin Villa: Si era perillos, per
qué no s'ens diu d'una vegada qui és el 
mal que ens té de matar? 

FICUSI D'ARBUCIES 



•SSSSS P a g 8 8 SSSSSSS^SSSSSSSSSSS^ 

mo% &ncreuqt$ 

A 

2 

3 

< l _ 
II 

z 

3 

VERTICALS 
1— Amb sotana verda ¡ taronja 
2— Está morat de repartir hósties 
3— (a l'inrevés) Se'l suposa solter 

HORITZONTALS 
1— El mirall l¡ d iu: Narcís, Narcís 
2— "Apacienta mi jubaño" 
3— (a l'inrevés) Té el ramat a Barcelona 

SUBSCRIPTOR 

Nom ¡ cognoms Tel 

Oomicili Poblado 
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Agencia Carrer 

Població 

Distingit senyor. 
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el rehuí que, per valor de 1.000 ptes. us presentará Edicions 

"LA PIPA D'EN ROC". 
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ENTERRAT VIU 
un 20 de novembre, demana amb desesperació que li 
treguin la llosa. 

FIL0S0F 
es busca a si mateix. Gratificará qui el t robi . 

RELAX 
Massatges especiáis de la Conca de Barbera, 
atreveixi's i quedará descansat. 

CONSTRUÍA* 
en zones verdes. Vosté paga i nosaltres fem la resta. 

GRATIFICARÍA 
devolució de principáis fonamentals. 

S'OFEREIX 
Piga de sobres 

GRATIFICARÍA 
qui em trobés la vergonya 

METGE 
del "seguro" amb torca tripijocs i astucia es busca per 
ministeri desanitat. 

STARLETTE 
de fama internacional per la seva joventut imperdura
ble i peí seu piteram sense arrugues busca epidermis 
en bon estat. 

NADIUSKA 
busca alió que el vent se li endugué. 

NECESSITEM 
Aprenenta disposada 

ES PERORA 

Ceuta i Melilla 

La felicidad de la pareja cxim 
vivir responsablemente..* \ 
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S'HA PERDUT 

Gibraltar 
DUR 
plamficaáón familiar natuml. 

De venta en farmacias 

Ttjjfles Vqhif-
PAPiru *'-io 

PAPiTÜ nU I 

L-A rqatitdt.- V«u j a dali d* tot una creu perqué Deu N. 8. preservl al tdlllcl del llamp 
El Redor.—Si, al, molt bé; j a denunt de la creu un parallanpa ¿no II eembla? -Eatá molt mal, dlu qu'avlat II hauraa de fer una autopala. 
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