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EL NOSTRE DRAC 
Tarradellas s'aparegué 

ais gentils un dia d'aquests 
predicant la unitat. La uni-
tat deis catalans per a más 
referencia. I ningú no li va 
fotre cas. 

No hi ha dret!. Fer pa i 
bolet a l'home que repre
senta les nostres institu-
cions, els nostres interes-
sos, a l'home que ha fet 
possible que ens sigui más 
atractiva la Mancomunitat 
que la Geneítat, a L'home 
que ho ha donat to t per 
a centrar Catalunya, a l'ho
me que ha fet possible que 
ens creguéssim que ho te-
niem tot quan no teniem 
res, sincerament, no hi ha 
dret. 

No n'hi havia prou amb 
aquesta trepa de desagra i'ts 
de "La Pipa d'en Roe" que 
ara venen els partits d'es-
querres a martiritzar I'exis
tencia del nostre president. 
Que sabrán ells de la polí
tica!. 

Per fer política de veri-
tat calía haver-se passat 40 
anys a Sant Martin el Bo, 
prenent el sol i conreant la 
vinya, i haver f i txat a 
temps per la UCD. Ara, 
perqué guanyen unes 
municipals, es pensen que 
teñen dret a tot . A despla
car catalans tan il.lustres 
com en Sentís, tan hones
tos i fidels com en Cañe-
llas, tan altruístes com en 
Folchi. 

President, nosaltres et 
comprenem. Entenem per-
fectament que no vulguis 
anar a Madrid, l'exemple 
de Martin Villa és elo-
qüent. Si et retiren el car
net, la pensió i la jubilado 
qué farás?, qué fará Cata
lunya?. Quan davant la na
ció catalana no hi han es-
tat homes amb seny, ho-
mes centrats, to t ha anat 
malament. Manifestacions 
per aquí i manifestacions 
per allá demanant l'Esta-
tut , la Generalitat, la Inde
pendencia, el pa amb 
tomáquet o les seques amb 
butifarra. 

President, estem con-
vencuts que els xisclets deis 
manifestants no entorpi-
rien la teva voluntat, que 
aguantarás el xáfec sense 
fer-li cas i que, quan tot-
hom sigui a casa ronc de 
cridar i desesperancat de la 
seva impotencia, tu anirás 
a Madrid peí Rastro o el 
Lavapiés per veure si enca
ra trobes un Estatut d'Au-
tonomia per penjar en el 
despatx al costat del retrat 
de l'Antonieta. 

President, grácies a vos 
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hem 
ser 
mes 

pogut comprovar que propi, que de dretes n'hi sa de la Mengua. Grácies a des, qui ens créiem era Grácies per tot Presi-
catalans és quelcom ha a tot arreu i que totes vos, President, hem pogut Sant Jordi resulta ser el dent. 
que teñir un govern son igual malgrat la disfres- comprovar que, de vega- monstre. Seraf í Bandarra 
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Falxa No podia 
Parlem una mica de l'es-

tranger. El candidat a I'al
caldía de Madrid per la 
UCD va fer el numeret 
—numeret del fatxa de 
torn, és ciar— dient no sa-
bem quantes pestes del 
marxisme i d'en Tierno 
Galván durant la primera 
sessió del nou Ajuntament. 

Si nosaltres fóssim el 
batlle, a aquest senyor 
—ens sembla que li diuen 
Alvarez— li donariem una 
sola feina: fer arribar el 
Mediterrá fins la capital 
deis espanyols. 

El viatge 
Volem que en Tarrade-

llas vagi a Madris, perqué 
sino es quedará aquí. 

Secret 

Durant la presa de posi-
ció del nou Ajuntament de 
Barcelona els caps de Mista 
deis partits que es presen
taren ais comicis munici-
pals s'aixecaren, un darrera 
l'altre, per anunciar públi-
cament que renunciaven a 
l'alcaldia en favor de Nar-
cís Serra. 

L'únic que no ho va fer 
va ésser el de la UCD: en 
Carlitos Güell de Sentme-
nat. De bona tinta hem sa-
but perqué: moments 
abans s'havia fet la toba i 
tenia por que, en aixecar-
se li anés pantalons avall. 
Aqüestes coses es fan a 
casa, Carlitos. 

Sant Jordi 
El PSOE regala-la rosa i 

UCD se la menja. 

Estatuí deis 
treballadors 

UCD ha preparat un 
projecte d'Estatut deis 
Treballadors sense consul
tar ais sindicáis. Sense 
dubte será un estatut que 
fará tronar i ploure. Entre 
les seves mesures mes im-
portants destaquen la d'in-
gressar els ministres a la 
Seguretat Social. Malgrat 
aixó, no regula el dret de 
vaga deis carrees de la 
UCD. No deixa de ser un 
inconvenient. 

Qué passa a can Barca? 

L'Honorable faraó no 
volia que es fes la manifes
tado pro-Estatut per una 
qüestió de principis: no 
era segur que tots els mani-
festants portessin corbata. 

El que ja és mes segur és 
que amb la botifarra que li 
varen fer els partits que re-
colzaven la "maní" , I'Ho
norable "els tenia per cor
bata". I ja que parlem de 
corbates, donarem un pot 
d'olives i un de saitons a 
qui ens trobi una corbata 
amb una piga molt grossa i 
unes quantes de mes peti-
tes. Honorables absteniu-
vos. 

La cara del Govern 
El PSOE demana que el 

goverg doni la cara i no li 
cap a les mans. 

Pérdua 
President d'un impor-

tant equip de fútbol cátala 
ha perdut la dignitat. Ofe-
reix tirar má del seu talo-
nari a qui la t robi . 

Nota de la redacció: no 
cal que perdeu el temps 
buscant-la. No n'ha tingut 
mai). 

Exclusiva 
El Papa beatificará el ca

paila cátala Francesc Coll i 
Guitart, per haver fundat 
el club relegiós que porta 
el nom de Terciáries domi-
niques de l'Anunciata. Da 
vant un fet tan trancen-
dental, no podem emnys 
que felicitar-nos, i, propo-
sar, en senyal d'agraíment, 
el Papa com a candidat a la 
Medalla de Llautó de la 
Geneitat de Catuña. Amb 
aixó comencará una amis-
tat que, ben segur, menará 
el nostre president a un 
I loe preferent ais altars de 
tot el món. Congratulem-
nos-en. 

Senyors, el Barca en 
aquests moments está to-
cat, talment com si jogues-
sim a "barcos". I ben tocat 
perqué fa aigua per tots 
cantons, des de la portería 
fins la davantera. Es com 
una diarrea que ja s'allarga 
massa i demana a crits (els 
deis seguidors) un remei 
efectiu ¡ a curt plac. Quan 
temps fa que jugant fora 
de casa no fot un brot?, i, 
a casa, no ens té a tots 
amb l'esfínter ben pret?. 
Semblava que aixó només 
era un mal moment, que 
avíat passaría... pero, el 
ditxós moment ja és etern. 

Després del "partidet de 

l'himne valencia. Vaja, que 
sense voler adonar-se que 
ja som un país democrá
t i ca ) , ell, ben acostumat, 

pitava el que li passava per 
l'entrecuix. 

Entretant, el Muller s'a-
nava mirant encisat al Car
rasco que precisament de 
rascar, el que s'en diu ras
car, no en va rascar ni una. 
Alió era un ball de bas-
tons, on sempre rebien els 
mateixos. Ens canvien el 
Carrasco peí nostre Charly, 
i noi, durant el poc temps 
que va jugar, va demostrar 
per enéssima vegada que, 
allá on n'hi ha, sempre en 

carrer" contra el Celta, on 
el "p i torre ig" va ésser cosa 
fina, i ja que estem en 
temps de Pasqua, per aca
bar d'adobar la "mona" , 
en e¡ ^amp deis "Xes" ens 
van repassar de tal manera 
que la ferida ens costará 
molt de cicatritzar. Qui ho 
havia de dir!, sembla un 
mal somni, pero és realitat, 
i quina realitat!. 

Cert que els "Xes" va
ren brodar llur joc, mentre 
que el bord del Soriano 
Aladren va fer prou de les 
seves, dones diuen que en 
Sentís el bram del respec
taba (només uns quants 
de respectables, no us cre-
ieu, ja que els demés es 
dedicaven al tir de la ta-
rongeta), les boles li puja
ren al bell mig del coll i 
amb el pito ais morros (el 
de pitar s'enten) l'Aladrén, 
era capac de pitar-nos en 
contra tots els penaltys 
que calguessin, tal com va 
fer, la serenata del "Cara 
al sol con.. ." , i fins i tot . 

rajará. Ara bé, ja ens expli-
careu qué pot fer un home 
sol contra els dotze (si, 
dotze, que també hi con-
tem al bord del Soriano). 

Senyor Cantonades,... 
Barca Triomfant oi?, pot-
ser a la categoría Regional, 
perqué el que és a la Pri
mera, aquesta Lliga, tots 
ho veiem. Quina vergonya 
varem passarü, i és que en 
som molts els que de veri-
tat creiem que el Barga és 
mes, molt mes, que un 
Club, i qui no els tingui 
ben posats per anar-ho 
demostrant, que fot i el 
camp!. 

Quimet, endavant que 
tenim que menjar-nos el 
Beveren i tots els que se'ns 
posin per davant. Tu, que 
ets de casa, sabrás aixecar 
aquest ánim que urgent-
ment necessitem. Que ens 
en foterem cinc?,... nosal
tres mitja dotzenaü. Apa, 
dones, anem-hü!. 

Pito Gol 

Mentís 

Ja era hora que ais 
Ajuntaments hi hagués 
"baldeiu" general. Després 
de gairebé vuit quinquenis 
de quisca per tot arreu, 
s'ha fet neteja. I, per 
cert, encara en queda mol-
ta per fer: a nivell nacio
nal encara patim el régim 
del faraó i, peí que fa a 
l'Estat, ens espera un qua-
trieni negre a pair. De tota 
manera la neteja ha estat ja 
iniciada; de mica en mica 
s'omple la pica, diuen. A 
veure si és veritat. Som-hi. 

A les Cases Grans des
combra ha funcionat de 
meravella i ens ha fet en-
tendrir d'emoció i alegría; 
"ja els tenim al po t " era la 
frase que anava de boca a 
boca. La UCD ha quedat 
com el que en realitat és: 
un tifa Migada amb un cor-
di l l ; tot aixó encara els 
queda la Geneítat, millor 
di t , el qui la comanda. Do-
nem pero temps al temps; 
faraons mes alts l'han "pal
mada"... 

Les esquerres i els nacio-
nalistes convergents —mal
grat en Trias-Lateral— han 
fet "pam i p ipa" a tanta 
quisca que teniem per ací. 
Catalunya ha recuperat els 
Ajuntaments amb to t ho
nor i amb tots els vaixells. 

Les tropes ucedistes encara 
están plorant tot acotant 
el cap sobre la falda del fa
raó. Fins i tot ens han dit 
que en Sentís va haver 
d'estar picant mig día I'es
quena d'en Cañellas per
qué pogués fer el rotet. Di
uen que els rotets van bé 
per treure's del damunt al
gún disgust; si aixó és veri
tat, els saltaparets de la 
UCD teñen rotets per me-
sos. Si en serán de pores... 

I, posats a fer neteja, 
caldrá pensar qué en fem 
de certs tipus de funciona-
ris que pul.lulen pels Ajun
taments. I també és cosa 
de comencar a cavil.lar 
sobre els deutes que ens 
han deixat. Una altra set-
mana ja en parlarem d'a-
quests temes i, com és ha
bitual, donarem les corres-
ponents alternatives. 

I ja per acabar, us direm 

que el faraó genei'tal ha do-
nat ordres ais Mossos d'Es-
quadra de carregar ferotge-
ment sobre tot aquell qui 
porti una escombra per les 
rodalies de la Casa deis Ca-
nonges i el Palau. A ix í és 
que ja ho sabeu: agafem 
l'escombra i anem-hi. 

X. de la X. 

L'hero'ína que no va po
der passar la frontera no 
era, aquesta volta, la mar
quesa de Villaverde fent 
contraban de medalles. Ho 
diem pels suspicacos de 
torn... 

La Censura 
Carca Sona. Sona sem

pre a la TVE. Fins ara el 
Comité de censura de la te 
levisió havia mutilat pro
grames d'interés dubtós, 
reposicions i al tres foteses 
de les que de tant en tant 
ens ofereixen per aquella 
casa. Ara ha arribat, pero, 
el moment de carregar-se 
un programe d'un evident 
interés cultural com era la 
serie "Erase una vez un 
Hombre", programa de di-
vuIgació per a nens. Dones 

bé. Després d'explicar es 
vergonyes deis homes de la 
prehistoria, de Grecia, de 
la Roma clássica, deis caro-
lingis, els vikings, i, en fi 
de tot animal vivent en 
aquesta farsa que és la his
toria de l'home, van i no 
emeten, "per raons técni-
ques", com sempre, el ca
pítol corresponent al "Se-
gle d'Or" espanyol. Fran-
cament, sabiem de les anti-
qualles que es deixen mo
rir per TVE, pero que els 
faci vergonya alió que va 
passar fa tres-cents anys 
supera les nostres previ 
sions mes opti mistes. No
saltres, com es sabut, no 
els anem massa endarrera. 
Es per aixó que, quan ma-
nem, la nostra primera me
sura será restaurar la Inqui-
sició. Després el Carca ja 
no sonará. El Carca, senzi-
II amen t cremará. 

Disgust 
El faraó esta trist: tam

bé volia ser alcalde. 
Remordiment 

Canvi 
de feina 

José Luis Núñez ha en-
viat Lucien Muller a fer 
cantonades. Malgrat aixó, 
ni Núñez és un "macarra" 
ni Muller la "bandera" del 
barri. 

En Sentís, aquell que fa 
tant de riure, pateix d'un 
remordiment que no el 
deixa viure. Resulta que, a 
hores d'ara, podría ser l'ú
nic alcalde que la UCD t in-
dria a Catalunya. I diem 
l'únic perqué els pocs que 
teñen aviat s'esborrarán 
del partit: no volen passar 
mes vergonya. 

Déiem que en Sentís 
podria ser alcalde i no ho 
és. Només li calia ser cap 
de Mista en un d'aquells 
poblets que no arriben al 
centenar d'habitants i on 
només la UCD va presentar 
Mista arreplegant tots els 
cacics i altra gent de mala 
vida. No es decidir i ara en 
paga les conseqüéncies. Al-
menys tindria un carree, 
perqué el de diputat no
més el té per lluir-lo, ja 
que en Suárez li ha prohi-
bit que vagi per les Corts, 
dones esvalota el personal 
amb les seves congénites 
ximpleries i distreu a tot 
déu. 

Fins i tot ens han dit 
que a l'hora de votar quel-
com important per tocar 

els pebrots a I'esquerra, el 
faran anar a Madrid. Aixó 
sí: a l'hora d'apretar el bo-

tonet per votar tindrá un ui 
xer que li dirá com ho ha 
de fer. 

Es llástima que tot un 
poblé, per petit que siguí, 
hagi perdut l 'oportunitat 
de riure tot el santdia vei-
ent les animalades que fa 
el seu batlle. 

Sentís, estás condem-
nat: el remordiment per a 
no haver-te presentat no et 
deixará dormir pels segles 
deis segles. 
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LA TRIASLATERAL 
"Un fantasma recorre el 

món cátala ¡ aquest fantas
ma és el del sucursalisme". 
A ix í comenca un I libre 
que no pensem publicar, ja 
que I'índex de vendes ja ni 
és índex. I en aquest llibre 
parlem de la nova i escor-
redissa institució catalana 
del sucursalisme o de l'an-
ti-sucursalisme, que per ací 
anem. 

La política —diuen els 
homes que obren el parai-
gües del sucursalisme tant 
punt veuen que pot ploure 
de color vermell— s'ha de 
decidir aquí, a Catalunya. 
I tot seguit ul.lulen per 
espantar mes a la trepa de 
poca-soltes que som tots 
els que correm per aquest 
món. "Ep, tú ! . On decidei-
xes la política?. Passat l'E-
bre?. Sucursalista! Venut! 
Bandarra!. Estaquirot!". I 
amb aquest reguitzell d'es-
pantasogres s'atreveixen a 
sortir al carrer de l 'últim 
tere del segle. I no cal dir 
que ens teñen ben esporu-
guits. 

Nosaltres, en aquest sen-
t i t , i fidels a la térra, vol-
driem oferir avui quatre 
ratlles al mes representatiu 
deis antisucursalistes: l'an-
ti-sucursalista de pro Ra

món Trias Fargas, home 
que en el mes inesperat 
instant és capac, fins i tot 
en aquest article, d'anate-
matitzar-nos a tots. 

Aquest defensor de la 
virginitat mes ¡mmaculada 

de la política, com un viat-
jant de mongetes cuites, 
des de Barcelona, aixó sí, 
partirá a integrar-se, un dia 
d'aquests, a la Comissió 
Trilateral, organisme deis 
que Miguen gossos amb 
llonganisses i cacauets a ni-
vell mundial amb un tres i 
no res. Aix í , el nostre anti-
sucursalista, d'ara en enda-
vant, es donará el bec amb 
els qui han catapultat Cár
ter a la Presidencia deis 
USA, s'asseurá al costat de 
Barre, primer ministre 
francés, podrá fer manetes 
amb Henri Kissinger, i par
lar de tu a tu —amb aquell 
parlar del tafoi que té 
Trias— amb el mateix pre-
sident de la Banca Rost-

child. No podem menys 
que enorgullir-nos. 

Qué?. Qué dieu?. Aixó, 
sucursalisme...? Apa noi! . 
Aixó és esperit de servei 
a una noble causa. Si 237 
capsigranys necessiten ajut 
i en Trias els hi pot oferir, 
serieu capacos de negar-li 
que fes aquesta obra bona 
per la qual pot ésser re-
compensat en l'altra vida?. 
Entre tots vetllaran pels 
valors mundials i en Trias 
també. Pels seus, és ciar. 

Dones no cal dir que está 
peí mig del Banc Urquijo. 
I els valors, com sabeu, 
sempre s'han de valorar. 
Faltaría mes. Si resulta que 
la Trilateral és antimarxis
ta i anticomunista, i en 
Trias també, aixó no és 
mes que mera coincidencia 
histórica i no gens influen
cia estranya. "Es impensa
ble —ens sembla escoltar 
que diu Trias Fargas— que 
un Davi Rockefeller de 
torn dirigeixi la política 
catalana!. Prou de sucursa-
lismes!". 

No cal dir que Trias, peí 
que veiem, és l'antisucursa-
lisme personificat i caldria 
erigir-li un monument mes 
gros que la darrera mona 
de Pasqua. I no importa 
que al Govern de Madrid 
hi hagin actualment dos 
ministres lligats directa-
ment al Banc Urquijo. 
Aixó és una altra casualitat 
histórica!. Podrien haver 
estat de Banca Catalana, i 
llavors que diríeu de mí?. 
Eh? Eh?. I no m'atabaleu 
amb la Triaslateral perqué 
el nom no li he posat jo. I 
tot el que preteneu dir son 
figues d'un altre paner". 

Guillem d'Oca 

ANIMES DE CUNTIR "Er Barsa é má qu'n clú .'. •* 

PEPE LUÍ NÚNEZ 
No és la primera vegada que els nostres intel.ligents 

lectors veuen escrit en aquesta seva providencial pu
blicado quelcom referit a José Luis Núñez (en caste-
llá, si us plau). No en va es tracta d'un deis botif/ers 
mes pretensiosos que patim els catalans. Sempre a ca-
vall de la seva supérbia i del seu fastigós i escándalos 
talonari, aquest homenet ha arribat a la presidencia 
del Barga. 

Com és lógic i natural aquesta tampoc será la dar
rera vegada que parlem d'ell. Així és que ¡a pot anar 
preparant les corresponents querelles crimináis per 
injuries, calumnies i el que vulgui. Aquesta és precisa-
ment una de les seves especialitats: querellarse con
tra la premsa que no es vol vendré a cap preu. Ni tan 
sois per un piset ben situat. Ser molt baixet i no po-
guer controlar tota la premsa son, precisament, les 
dues coses que mes atempten contra la seva vanitat. 
Peí que fa a la primera qüestió, és evident que el met-
ge que inven ti un sistema per fer creixer un pare/1 de 
pams a les persones, fará la primera pela amb en Nú
ñez: té un complexe que no el deixa dormir. I peí que 
fa a la premsa val mes que no hi pensi mes: no hi té 
res a fer; ho té perdut. No tots els periodistes som un 
grapat de venuts com certs elements que quan veuen 
un taló perden el seny i la dignitat. 

En José Luis Núñez (en castellá, si us plau), és llest. 
Pero, comptell, no pas intel.ligent. L 'inteljigéncia no 
es pot adquirir a cops de talonari. Déiem que en Nú
ñez és llest i la seva llestesa el va portar al Barga, tot i 
que altres factors també varen contribuir-hi. EH sap 
molt bé que estem en una societat de reclams, d'anun-
cis comerciáis que embabauen a la gent, de slogans 
que només son paper mullat, i per aixó va prometre 
alió de "Un Barga triomfant". I uns quants ¡ilusos, 
con/untament amb uns a/tres que viuen ací pero que 
en el fons odien tot el que té fI ai re de cátala, el varen 

votar, el resultat no pot ésser pitjor i ja és de tots co-
negut. 

Com a bon botifler aquest senyor perd el cu I per 
fotografiarse al costat del faraó; com a postís vanitós 
aquest senyor ha dit mes d'una vegada alió de "qui 
critiqui al Barga em critica a mi"; com a privilegiat 
afaitapagesos aquest senyor está enganyan a tota una 
afició que té fa resignado per bandera. Aquesta és la 
seva manera d'actuar. Per aixó carrega tots els morts a 
les darreres directives del Barga; per aixó ha fotut al 
carrer a Luden Muller; per aixó ha humiliat Nees-
kens: perqué es creu infalible, i en reali-
tat no és res mes que un nou ríe, amb totes les cogno-
tacions que aixó comporta. I, a mes, un nou ríe de 
sota má, una má que tothom sap quina és i que I i 
va permetre especular amb totes les cantonades de 
Barcelona i les seves rodalies. Ser amic de ¡'alcalde i 
deis qui l'envolten portava aqüestes avantatges... 
temps enrera. 

Sí, en Núñez no és intel.ligent, malgrat ser llest. I 
per aixó ha confós el Barga amb una de les seves em-
preses; per manca d'intel.ligéncia ha volgut tractar ais 
barcelonistes com si fossin totxos de les seves edifica-
cions; i el seu nivel/ intel./ectual és tan minso que ha 
fet el que tothom sap fer: fer fora ¡'entrenador per 
parar els cops que li venen al damunt. 

Potser ha arribat l'hora que els totxos s'esberlin i 
facin caure al tifa de damunt l'edifici. 

Una de les conauestes de la incipient democracia 

ha estat recuperar els Ajuntaments. Una de les con-
qustes que teñen ara els barcelonist-"- - fer és, precisa
ment, recuperar al Barga de tan males mans. une /'es
combra no es deturi. 

Xato de la Xexa 
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L'HISTERIA TURÍSTICA 
Tots estem amb els nervis destrocáis pensant que 

se'ns acaba la gresca. Es a dir, els viatges organitzats, 
els "travellings", els "tours operators", s'anul.len. Les 
grans companyies del pel.legrinatge modern han deci-
dit que el sol d'Espanya cada día llueix menys i que 
la llonganissa de Vic cada día és menys llonganissa i 
mes merda. Que s'exhaureixen les reserves turístiques, 
vaja. La cosa no fora greu si els redactors d'aquesta 
casa no tinguessim ben aprés —massa i tot— el costum 
d'anar a la costa, empaitar la rossa de torn, dir-li qua-
tre coses galanes a cau d'orella (tant galanes que ni les 
entendria) i posar cara de lirois quan ens insinúes el 
piteram. 

Pero no. Aquest país ha 
perdut atractiu pels cami-
nants que venen del fred. I 
aixó no seria res, si no fos 
per l'enfotiment de 
"pfennings" i de 'sterlings' 
que deixarem d'ingressar. 
Demanar-se les raons pro-
fondes del desencís deis 
bárbars pot ser entre-
tingut. Vejam-ho: 

Haurem perdut els me-
diterranis el nostre encant? 
Haurem deixat de ser els 

"latín lovers" per a conver
tir-nos en "latón lovers"?. 
Será veritat que el "Plan 
energético nacional" tenia 
previst d'exportar sol ais 
paísos nórdics a can vi de 
colonia i aiguardent?. 
Haurá perdut la pesseta 
pode^ adquisitiu?. Tindrá 
alguna importancia el fet 
que ara siguem mes alts, 
mes animáis, mes daixon-
ses i dallonses?. 

Respondre'ns aqüestes 

preguntes i veure que les 
respostes son semblants és 
tot u. La resposta de fons 
és que cada día que passa 
sóm mes europeus. Ho po-
dreu comprovar amb 
aqüestes reflexions: 

a) Ja no tenim aquell 
"monumento histórico-ar-
tístico-nacional" que tant 
ens diferenciava de la per
fidia i de I'astucia maligna 
del Nord del Pirineu, i que 
cada dos per tres organit-
zava aquelles orgies de bra
cos estirats, cares al sol i 
culs cagat a la Plaga d'U-
riente. En contrapartida, 
ara podem Huir un Suáres 
impressionant, que, ben 
mirat, és com Huir un Gis-
card d'Estaing o un Hel-
mut Schmidt qualsevol. 

b) La pesseta ja no és 
el que era (alió que et do-
naven amb un "Txupa-
txups" i et quedaves con
tení). 

c) Sóm mes alts i, en 
conseqüéncia, les m (tiques 
i métiques sueques ja no 
veuen cap diferencia entre 
nosaltres i els "Rodríguez-
son" que s'han deixat a 
casa seva. El que encara no 
tinguem els cabells rossos 
ni els ulls blaus no hi fa 
res, perqué a les fosques 
no es nota. 

d) El sol espanyol s'ha 
quedat en un Re. 

Davant aquesta disbau-
xa, que tant ens allunya de 
les nostres arrels mes fon-
des, la "Pipa d'en Roe" 

natives: 
a) La Revolució d'octu-

bre (el fotut és que hau
rem de perdre un estiu es-
perant la data dictada peí 
mestre Lenin). 

b) Implantar el "Txupa-
txups" com a moneda ofi
cial a tot l'Estat. 

c) Dormir dintre un 
"sis-cents" i fer fora en 
Tarradellas, perqué aug
menta escandalosament la 
mitjana d'estatura a to t 
l'Estat. El reí el deixarem 
per si de cas. 

d) Pujar l'escala. 
Ja veureu com el turis-

me pujará tant que será 
massa. 

ofereix les següents alter- Pelacanyes 

... Ttl 
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