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ARRAU LES MUNICIPAL^ 

La dictadura, la tanscisió, tot ha quedat enrrera. 
A les primeres eleccions municipals democrátiques 
han guanyat els republicans. JA ERA HORA!. 

Pels carrers deis pobles i que, a veure per quina rao 

La monarquía ja no ne-
cessita dones, violar d'ama-

gat a la República o vice-
verda, ara tothom es re

volca al mateix plat i aquí Ve't aquí la inmoralitat 
no passa res. Res de res. de la Historia. 

viles de Catalunya, al cos-
tat de "Els segadors" hem 
pogut escoltar l'Himne de 
Riego. La bandera tricolor 
ja oneja per damunt de 
tots els edificis públics, es-
pecialment els Ajunta-
ments. S'han acabat els su-
cedanis que volien fer pas-
sar per democracia les re
bles de la dictadura. 

Perdó, el Xato de la 
Xexa hem diu que he equi-
vocat la plana i que el que 
estic refregint no és la cró
nica deis corresponsals de 
" L A PIPA D'EN ROC" 
arreu de Catalunya, sino 
un troc de diari ranci 
del 14 d'abril del 1931. 
Cagum Colla!. La culpa de 
tot la teñen Néstor Lujan, 
Rafael Abella i Lluís Bet-
tónica per haver editat 
el "DIARIO DE AYER' . 

I ara qué? He quedat 
tant destrempat per seguir 
escribint, com tú , amic lec
tor, per seguir la lectura 
d'aquesta crónica. I és 

no podía haver passat el 
que va passar ara fa 49 
anys?. 

No. Obviament no po
día haver passar el mateix. 
Els nostres polítíes d'avui 
dia teñen molt discret l'en-
trecuix i tots passen per 
l'Arc de Bará que don 
gust. 

L'Himne de Riego s'ha 
convertit amb l'Himen de 
Riego, i amb l'onada de 
pornografía que ens ofega, 
s'ha quedat amb Riego i 
prou. D'aquesta manera 
evidentment no es pot pro
clamar una República. 

Una república desvirga-
da avans d'hora només pot 
parir un f i l l de puta. I aixó 
ja ens va passar una vegada 
i és molt comprensible que 
ningú vulgui repetir l'expe-
ríéncia. 

Ara, en lloc "de la maté 
por que era mía" es porta 
el "sWnning". Es a dir, 
unes banyes compartídes, 
equítatíves i solídáries. 

EL REÍ NO ENS VA CRIDAR 
No és cert. Malgrat el que darrerament han puhlícat 

alguns d¡aris barcelonins. i fins i tot algún d'espanyol, 
no és cert que el Reí ens hagués crida t per a consul
tar-nos qui havia d'ésser el Presidente del Gobierno 
español. Ho desmentin totalment, absolutament, cate-
góricament. 

I ho volem repetir: no hi ha hagut res de res. Que 
consti en acta. Grades. 

El que sí és cert és que en tres o quatre ocasions 
hem rebut, els de la Pipa d'en Roe, alguna trucada 
seva, pero epl, es tractava de coses molt mes impor
tan ts i serioses que no pas qui havia d'ésser el Presi
dente español, car aixó és un problema que solament 
a ells interessa. Nosaltres som ciutadans de la nació 
catalana, i a qui no li agradi que agafi els trastets i 
foti el camp. 

En tot cas, parlem-ne, les úniques consultes que ad-
metem son les referents a la futura i esperada Genera-
litat. Per no admetre, queda ciar que tampoc conce-
dim assessorament sobre /'actual sucedani anomenat 
Geneítat de Catuña. Sobre aquest particular ¡a hem 
dit en alguna ocassió que, com les coses segueixin 
com fins ara, tomarem a reivindicar el retorn del Pre
sidenta, a Saint Martin Le-Beau per tal de reinstaurar 
aqui i d'una vegada ¡'auténtica Generalitat i el Parla-
ment de Catalunya. Aviat passarem casa per casa a 
recollir les corresponents signa tu res. Prepareu dones 
la ploma. 

Sabem, pero, don va sortir la bruta maniobra sub
terránea en voler-nos implicar en el tema de les consul
tes. En Martin el Villa podría dir quelcom sobre 
aquest a fer. I és que encara hi ha qui necessita de gent 
com nosaltres per rentar la seva imatge i aíxí poguer 
dir que son demócratas. En tot cas l'únic favor que 
estem disposa ts a fer a tots aquests saltaparets és 
pagar-los-hi el viatge d'anada sense tornada a /'Argen
tina i, si molt ens apuren, fins i tot I'en trepa peí llarg 
camí. La beguda, no; que se la paguin ells. 

Com que, ben segur, hi hauré molta gent encurio-
sida per saber quins eren els temes centráis de les tru
cados que el Rei ens va fer, no tenim cap ¡nconvenient 
en descobrir-les públicament. La primera era per co-
néixer per quines dates es celebra el mercat del Ram a 
Vic; la segona trucada feia referencia a com es de i a en 
cátala alió de "Dieciseis jueces se comían el hígado de 
un ahorcado"; la tercera consulta es referia a com 
estava la neu a Baqueira, car les dades que donen peí 
Telediario sempre acostumen a estar manipuladas. De 
la quarta no ens en recordem. 

Quedi ciar, pero, que de consultes sobre un tal Suá-
rez, res de res. Tan el Rei com nosaltres sabem estar 
molt bé en el nostre paper. Eli allá i nosaltres aquí. 
L 'Estat allá i Catalunya aquí. Com ha de ser. 

Xato de la Xexa 
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<AmtTl(i pipa qfniorro 
Son poquets 

El Partit Lliberal de Cata
lunya diu que només van 
ser set els militants d'a-
quest partit que es passa-
ren a l'UCD. La nota que 
han fet pública, pero, és 
molt confosa, i diuen els 
experts en política, que 
reflexa perfectament les 
tensions internes que exis-
teixen entre els dos mil i
tants que resten. 

Música 

Herri Batasuna no va anar 
a la Sarsuela. "Es un ge
nere espanyolista i deca-
dent" van manifestar por-
tantveus autoritzats de la 
coalició basca. 

Escorxador Municipal 

El nou escorxador de Bar
celona no es va inaugurar 
el dia previst, perqué l'A-
juntament vol que l'estre-
nin els futurs regidors de la 
ciutat. "Amb afectes retro-
actius", han manifestat 
aquests. 

Están molt lluny 
Amb els avéneos que, tot 
txino-txano, va fent l'es-
querra francesa, aviat no 
els veurem. 

Conreus 
Els Comunistas de Cata
lunya están d'acord amb 
els altres partits en dir que 
están contra el consens. 

Exclusiva 
Els documents que Cárter 
va fer signar a Beguin i 
Sadat no son válids!. Hem 
descobert que els falta una 
pólissa!. 

Catalanitat 

La primera decissió del 
nou consistori d'Ascó será 
canviar el nom de la vila: 
es dirá Fastíc. 

íornarem a votar 
Dos o tres mesos després 
de les municipals, es con
vocaran eleccions pels 
alcaldes que es vulguin pre
sentar a ciutadans. No cal 
dir que els futurs alcaldes 
están entussiasmats amb la 
idea. 

El partit que resultará de 
la fussió del PTE i de ORT 
es dirá PTORT. 

Crim passional 

Un mecánic ha matat a la 
seva dona per pactar amb 
la patronal. 

L'ha cagat 
La tasca de les diputacions 
ha estat sempre intel.li-
gent, patriótica i plena de 
col.laborado, va manifes
tar en Tarradellas. El que 
no va dir, pero, va ser a 
quina patria es referia. 

Ve de lluny 
Diu en Tarradellas que nin-
gú dirá que no a l'Estatut 
de Catalunya. Sempre va 
bé saber que en Suáres hi 
está d'acord. 

Nom sospítós 
Es injust que Alejandro 
Arrojas Marcos estigui al 
PSA. Hauria de militar al 
PSOE. 

Un cara dura 
L'Alvarez, el que vol ser 

alcalde d'UCD per Madrid, 
diu que vol una ciutat no
va. Pero haurá d'anar amb 
compte no li fessin una ca
ra nova. Sabieu que és l'ad-
vocat de les principáis in-
mobiliaries de la seva capi
tal. 

Va de números 
En Magí Pont vol que 

els carrers de Barcelona 
canviin el seu nom per un 
número. Ho trobem molt 
bé. A ell li tocará el nú
mero 0'02, que va a ser 
la seva capacitat encefáli
ca. 

Coses de la vida 

Un llibre fose 

Quan va anar a veure Joan 
Caries, en Fraga va regalar-
li el seu darrer llibre, t i to-
lat "Después de la Consti
tución y hacia los años 
ochenta...". No cal dir que 
el Rei no va entendre res. 

Hores no oros 

Encara que el dia 1 
d'abril hagin adelantat en 
una hora el seu rellotge no 
es pensin que aixó será 
xauxa. 

Doneu-me vaques 
Mireu qué ha passata la 

"provincia" de Girona. Un 
pagés ric ha denunciat a un 
deis seus esclaus per haver 
fet l'amor amb una vaca 
del seu estable. Com que la 
vaca no havia presentat 
abans cap denuncia hem 
de su posar que la cosa ja I i 
anava bé. Per la qual cosa 
hem de concloure que es 
tracta d'un atentat mes de 
la propietat privada al 
dret a ña omto.otat deñs 
individus i animáis. 

Investidura 

Franco no necessitaba 
fer trampes per a guanyar. 
La trampa la va fer el pri
mer dia, el 18 de jul iol del 
1936 i ja cura teñir prou. 
Suarez ni tant sois sap 
emular el seu pare polít ic i 
té de recorrer al mes des-
carat joc de mans que 
s'hagin vist mai per la peti 
ta pantalla. 

Suarez ha volgut recor
dar que en aquest país se-
gueixen manan els matei-
xos i de la mateixa mane
ra. Que el Sr. Carrillo, el 
Sr. Gonzlez o el Sr. Pu
jol están a les Corts?. Purs 
accidente polítics. O mes 
exactament pura incapaci
ta t per a seguir la política 
de garrotada indiscrimina
da per 'Ti l . lustre" f i l l del 

Ferrol. qué no pot. Seria tornar 
Peí demés, la dreta al mateix camp de fa uns 

cavernícola no solsament anys, on només jugáven 
s'apropia de la part dreta uns. Amb l'ajut de RTVE, 
del camp sino també de la pero, aviat aixó tornará a 
del centre i l'esquerra per- ser possible. 

amencans ja teñen 
tema per una nova pel.lí-
cula d'exit mundial. A l'es-
ti l de "T IBURÓN" , 
"EL ENJAMBRE" o 
" INUNDACIÓN" . La Cen
tral de Harrisburg, despren 
un nuvol radiactiu en un 

radi de 30 Km. i cal que 
un milió de ciutadans ame-
ricans siguin evacúate. 

Una trama apassionant, 
amb escenes de pánic col.-
lectiu; l'actuació de l'exer-
cit aturant les masses enfo-

Soná- burros 

En Suarez no va volguer 
debat sobre el programa de 
govern per un motiu fona-
mental : no té, de progra
ma. Ell a la seva, que és la 
trona, i para de contar. 

El món estrany 

Que el Partit Socialista 
o"Andalucía voti a favor 
d'en Suarez no vol dir que 
aquest siguí socialista. Vol 
dir que els que no son so-
cialistes son ells. 

Manar m'agradaria 

En Suarez era falangista. 
En Suarez és demócrata. 
En Suarez de segur acabará 
aixecantel puny. 

Mides, la paral.lela historia 
d'amor d'una ecologista 
amb un físic nuclear, els 
teléfons vermells, blaus, 
groes, blancs i negres de la 
Wite House sonan a l'hora 
amb un Cárter preocupat i 
seguint minut a minut la 
catástrofe. 

Ja en faran de diners els 
americans amb una pel.lí-
cula així! . Especialment 
ara que ja teñen la propa
ganda feta a través deis 
diaris. Podran possar un 
lletreret a la porta deis c¡-
nemes i poc després del 
nom del director, senya-
lant que "el f i lm está basa
do en hechos verídicos". 

El mes fotut de tota 
aquesta historia és que els 
americans, com sempre, i 
en previsió de possibles 
nous accidente han decidit 
exportar les centráis. A 
casa nostra per exemple. 
El Pía energétic de Rodrí
guez Sahagun (UCD) no és 
mes que aixó. Les centráis 
que no volen allá les en-
coloquem aquí. 

Aviat nosaltres també 
podrem fer pel.lícules 
d'exit mundial.Es el preu 
del progrés!. 

Varen trobar el eos d'un 
jove estrangulat. No era 
cap suicidi. 

MI I 
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La Mona 

La mona de Pascua és 
una d'aquelles coses que 
ma¡ es perderán. L'anar a 
Missa, el fer-se el 
masoquista durant la Set-
mana Santa i escurar-se el 
nassos amb el mocador, 
son coses que passen, tem-
porals i própies de civilit-
zacions pretérites. El pos-
sar-se com un quico de 
pastissos ¡ mones, peí con-
trari, no es perderá ma¡. 

Quan la dictadura -vo-
lem dir la d'avans la inves-
timenta d'en Suarez- un 
pastisser de Vic va fer una 
mona reivindicant I'Am
nistía. El pastisser el varen 
empaperar, pero a la mona 
no. La mona se la va cro-
pir, i amb perdó, el Sr. 
Governador Civil de la pro
vincia. 

I és que la mona és la 
mona. 

El que no sabem és d'on 
ve el nom de la Santa Ins-
titucíó. Certes versions pa-
ganes, impúdiques i esoté-
riques de la qüestió ens ne-
guem a reproduír-les, ja 
que mes que explicar I'ori
gen el confusionen mes. 
Per exemple, la mona és 
un subtil derivat de la mo
ra. Es a dir, la tía que es 
tira ven els cristians de la 
reconquesta després de 
passar la setmaneta santa 

/HÚy****^ 

d'abstinéncia i continencia 
sexual. Com sigui que ana-
ven tan cremat llurs mu
llere es negaven a compar
tir el Hit amb máseles tant 
efutismats, per aixó es va 
fer tradicional el cruspir-
se una mora a lo bestia. 
Amb el temps la tradició 
va anar degenerant. I sino 
ja m'explicaran, d'una mo
ra a una mona no única-
ment i va un canvi semán-
tic sino a mes un canvi 
d'especie. 

Benauradament la civi-
lització serveix per a mol-
tes coses, entre el les trans
formar la l ibido en gastro
nomía, i, per tant, tots 

a fotren's la mona que to
ca. 

El mes bestia de la tra
dició és que el padrí sol 
regalar la mona al seu f i 
lio!. Ciar que ben mirat 
mes bestia seria que fóssin 
els pares qui ho féssin. 
Afortunadament, la mona 
ja no és mora ¡ aquí no 
passa res. 

Ara s'explíca pero l'an-
cestral ullada que s'ens es
capa quan passen per da-
vant una pastísseria i con-
templem una mora, pardo, 
una mona índole que s'exi-
beix impúdica davant els 
nostres ulis. 

El Moro de la Mona 

(A DIVINIS) 

Cada época té els Sants que es mereix. Abans la moda 
eren els tipus perdularis de roba fastigosa i cervell il.lumi-
nat. D'ells s'explicaven meravelles, curacions miraculoses 
i conversions d'heretges en massa. Acabaven santificáis 
com a premi a les relacions publiques. Ara aixó ha canviat 
i els Sants son de plástic i coiors vius. Es pentinen amb 
"br i l lant ina" i fan servir desodorant ínt im. 

L'exemple mes vistos és 
San Superman, aquest per-
sonatge vestít amb els co
lore del Barca que surt a 
la televisió i el cine. I tam
bé fa mi ráeles, no us pen-
séssiu. Per exemple, a New 
York va aconseguír el pro-
digi que un nen saltes d'un 
edifici de pisos pentsant-se 
que el modern Sant l'aco-
lliria. El Sant va fer llufa 
com sempre han fet els 
Sants i el nen es va matar. 

Ara els Sants els progra
men a Hotlywwood i f i -
xeu-vos bé: la celebrado 
de la nova eucaristía model 
ríte-cínematográfic es cele
bra també el díumenge. En 
son molt de tiestos aquests 
"paios": damunt els tem
ples pagans el crístíanisme 
hi funda les. seves esglésies 
i ara en .fan sales de cine
ma. Lloc modern en el 
qual es combrega amb 

rodesde molí. 

II (AHUMANIS) 

Els Infrahumans que-
dem embadalits davant les 
proeses del Superhome. Si 
anáveu al cinena ens veu-
ríeu amb la boca oberta 
pensant enamorar LLuísa 
Llana en un baleó de la 
cinquena Avinguda. Pero 
no sabem volar i la Llui'sa 
de segur no li agafará la 
trempera que l'envaeix da
vant Superman. Perqué, els 
ho he de dir, servidor fa 
d'oficinista a sou d'una 
multinacional del xicle i ja 
puc mastegar ja, que ni 
així es fixa en mi la 
secretaria del director. Pe
ro un dia d'aquests tothom 
veurá que d'en SuperGó-
mez no se'n fot ningú. 
Será el moment de la 
venjanpa de tantes i tantes 
humiliacions. Pero jo aju-

daré els dolents, que des
prés de mil nou-cents 
setanta-un anys de guanyar 
els bons ja els toca, po-
brets. 

III (TESI) 

Sant Superman de la 
mateixa manera que Sant 
Travolta son els ninots 
americans de la impoten
cia. La calcomonia d'una 

societat sense dimensions 
que es mira al mirall i no 
s'adona com li mastur-
ben el cervell. 

Ah ! Parad ís felic aquest 
en el qual Superman vola 
dócil sobre els gratacels del 
poder económic i somriu 
ais acción istes de Wall 
Street. I els fa pam-i-pipa 
mentre destrossa algún dis-
sortat que acaba de robar 
qualsevol fotesa. 

EXCURSUS 

En aquest país de fábula 
que ens ha tocat d'habitar 
sempre anem de vinguda 
de tots els "tinglados" deis 
americans. A aquests sen-
yors els recordaría que te-
nim la patent peí que fa a 
la qüestió d'homes vola-
dors. Várem posar en órbi
ta un almirall. La qual cosa 

va ser aplaudida per tot el 
món degut a l'enginy téc-
níc que va fer que el " f u 
lano" esmentat pugés i no 
baixés. Coses de la pirotec
nia, es va comentar. Pero 
el cert és que el seu Super
man tard o d'hora ha de 
tocar térra. Espabilats que 
som. Ja ho sabeu: Spain is 
different. 

Florit, el magre 
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El dissabte van celebrar l'Eurovisió. Com aquell qui 

celebra la Missa o la victoria del Barca, dues coses que 
cada cop se celebren menys. L'Eurovisió la celebren cada 
any i és la resposta de les cases de discos ais festivals de 
Bayreuth. Resposta lógica si tenim en compte que Wagner 
no va guanyar cap festival d'Eurovisió. 

La veritat de l'Eurovisió 
és mes aviat fosca. Hom 
ignora, en general, quin ba-
tibull és aquest del Festi
val. Per ais no iniciats, els 
direm que l'Eurovisió no 
és la peculiar i estranya 
forma de veure les coses 
del Sr. Carrillo, que, entre 
altres és curt de vista. No 
és, ni de bon tros, una 
col.lecció de cromets del 
"B imbo" sobre els millors 
monuments d'Europa, 90 
és: la Susana Estrada, la 
Silvia Kristel i en Joanet 
Reventós. Qui digui que 
l'Eurovisió és el somni 
d'una carota en una nit de 
lluna plena es juga el cu
tis per retóric. Tampoc és 
el moment de creure Béc-
quer quan deia amb veu 

tendrá a cau d'orella de la 
seva millor amiga: 

"Qué és Eurovisió? mur
mures quan mastegues la 
pastilla de xiclet de pela 
amb la boca que fa fum. 

Qué és l'Eurovisió? I tu 
m'ho preguntes?. 

Eurovisió... ets Tu ! . 
Pero no, grácies. Eurovi

sió no sóc jo. A menys que 
no sigui la meva circums-
táncia camuflada, cosa que 
no seria d'estranyar. Con-
sultem Ortega, pero no hi 
ha res a fer: no l'entenem i 
tampoc no és el cas de fer 
de set-ciéncies sino de par
lar de l'Eurovisió. 

Déiem que l'Eurovisió 
no era alió. Sino aixó: una 
mena de trobada coral 
d'uns quans llepacrestes al 

voltant d'un micrófon per 
tal de Menear uns brams 
que eixorden les oi'des 
d'un auditor sensible, per 
exemple: jo . 

Eurovisió és la historia 
d'una frustració. Un festi
val de caneó enfadosa, per
qué no és el cas d'una can 
có eurovisiva que no faci 
enfadar. Seria intolerable. 
A mes, son enfadoses per
qué totes diuen el mateix, 
i no entrarem massa en el 
tema perqué trencar íem el 
secret i l'encis del llibre 
que pensem publicar un 
dia d'aquests i que portará 

l'eloqüent t í to l de "Capo-
llades i fets histories diver
sos". 

Ben mirat, el que l'Eu
rovisió és una capollada 
(no un fet historie) deu ser 
la primera cosa concreta 
que sentiu en molts anys. 
Felicitáis, dones, i ja em 
convidareu a sopar. 

Aquest any en Serrat 

tampoc no ha volgut anar-
hi. I a Jerusaiem, ciutat 
Santa, ja els va bé. Tenien 
por d'en Serrat. Perqué 
allá on hi ha un cátala, un 
jueu hi passa gana. I els de 
l'OLP se les pesquen totes. 

Si en Serrat no hi va, en 
Sadat sí. Ara mateix está 
buscant el poli í per fer una 
entrada triomfal mentre en 
Beguin li cerca les palmes. 

No cal dir que en Roe 
també anirá a l'Eurovisió. 
I guanyará. Es ciar. 

Petet 

ATENUÓ:, 

EDICIONS"LAPIPA 
D'EN ROC" 
N. Reg. Emp. Edit. 1963/ 
78 
Apartat de Correus, n. 52 
Matare-
SBN 84-85539-01-X 
SBN 84-85539-00-1 (OC 

Dip. Leg. B-34.263-1978 

TEM VACANCES 
PER SETMANA SANTA 

La propera setmana no ens trobare-ho a cap kiosc. 
Pero no us esvereu que la setmana següent tornarem a 
ser-h¡. A h ! i us donarem una sorpresa de molts pen-
dons. Si fem vacances és degut a que tots els redactors 
de la casa hem de complir els nostres deures litúrgics. 

En Seraf í Bandarra, es retirará a meditar profundís-
simament si és o no és amb la seva secretaria. La noia 
té encomanada la part práctica del dubte hamletiá. 

El Xato de la Xexa, escolar desde la mes tendrá in
fancia , ajudará a cel.lebrar misses al canonge de la 
Seu. Estem segurs que donará la talla. 

En Memelles, heroi de les causes perdudes i mistic 
de mil verges sense honor, es quedará a casa seva amb 
els seus filis. Aquest si que sabrá perqué la Setmana 
és Santa. 

En Mec-Mec és inventor d'una liturgia profana ap-
te per a qualsevol religió. Ha contractat Mossén Obit 
per engegar I 'apocalipsi del nou ritus a la desconegu-
da muntanya de Talos, que a partir d'ara será el nou 
centre de peregrinatge deis lirois. I foterá pela Marga. 

En Pal es quedará a casa seva. La qüal cosa agrairan 
tots els convents de clausura del país. Es veu que ha 
provocat mes d ' una crisi vocacional. 

TELE-EVIDENCIES 
(EN LA LENGUA DEL IMPERIO, CONO!) 
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