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Després de ¡'entrevista amb l'Abril Martorel 

En Serra arrosega, encara 
mes, els collons per térra 

Els nos.tres polrtics sem-
pre han anat amb el lliri a 
la má. Es deuen pensar que 
portant un vegetal i fent 

cara de babaus, els de Ma
drid els atendrán millor. 
ró confondre els maririle-
nys amb vegetarians és o-

blidar-se que els "callos a 
la madrileña" els varen 
inventar I ' any 1714. 

A Madrid, senyors, no-
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Banc Crédit Local - Aj'.'nta' de Barcelona 

Madrid - Banc Exterior de Suráfrica 

Chaise Manjatam Banc -Torremolinos 

'La Nostra Caixa" • Ajuntament de Mataró 

Ajuntament de Valencia - Barraqueta üanc 
Ajuntament Oonosti - Banco de Lemóniz 
Banca de Nosa Terra - Ferrol do'CudilIu 
Casa de Préstamos Er Cordobé - Córdoba 
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Caritas Internacional - Besalú 

Banca del Espiritu Santo - Compostela 

Banca Catalana - Perpetua de la Moguda 

Sa seva Caixa des nostros estalvis pollenca 
Aj.de Zaragoza - Banca la Pilarica 
Aj. de Tenerife • Banca Goda 
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mes si pot anar a totre co-
sses, que és l'únic llengüat-
ge que entenen, ja que de 
tant rebre instáncies se'ls 
hi ha convertit el cervell 
en una polica de duro. 

Pero no, vinga anar a 
Madrid. Se' Is hi perd el 
cul per agafar el pont ae-
ri , i ciar, després passa el 
que passa, que a sobre de 
tornar amb retrás ( o no 
tornar, ves a saber) teñen 
de sortir per la porta de 
darrera de l 'aeriport per 
que no se'ls hi vegin les 
vergonyes. 

Narcis Serra, ha tornat 
de Madrid arrossegant els 
collons per térra i a sobre 
s' ha tingut de pagar el 
viatge de la seva butxaca. 
A Madrid ni li han donat 
ni el canvi del metro. To
ta una premonició del que 
li passaria amb el gamerús 
de I ' Abril que, a mes a 
mes de teñir d'invitar-lo a 

diñar, li va demanar un 
Echegaray per pagar la 
propina. 

-Es que andamos mu jo-
didos de parné. 

-Ja lu veu, ja... pero es 
que, sabe, los Ajuntamien-
tos, Barcelona... 

- i A h ! afortunados Vds. 
que tan si sona com si no 
sona Barcelona es bona. 

-Pero, los quartus cuan-
du?. 

-Amigo mió, hablar de 
dinero es cosa de clases ba
jas. Amos anda invi'tame a 
un café y pelillos a la mar. 

-Home...! 
-Mira, haz como yo ha

go e r•' Gobierno. En lu-
p r " d e hablar y pegar ro
llos, nos vamos a un rin
cón y hacemos quinielas. 
El dia que saquemos una 
de catorce ya verás, t io , 
ya verás!. 

I Narcis Serrasen torna 
a Barcelona amb un grapat 

de travesses sota el brac, 
dispossat a aixugar el dé
f icit municipal. 

-Babau, que ja sha aca-
bat la Higa! -li diu l'Abat-
Tindries d haber agafat nú
meros de la lotería del 
PSUC que sempre toquen 

En f i , que res de res. -
Que no hi ha manera que 
els de Madrid paguin un 
duro. Qué en farem, 
deis deutes municipals?, 
que en farem de les Cases 
Grans?, qué en farem deis 
nostres poli'tics?. 

Males Mengues diuen ja 
que ais Encants es troben 
Ajuntaments a bon preu. 

Serafr Bandarra. 

lotet fa 
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TELEGRANA 

De California 47, Ma
drid, a tot l'Estat. 

Es busca gent. Stop. 
Que vulgui declarar-se. 
Stop. Responsable de l'a-
temptat contra aquesta 
cafetería. Stop. Rao. Stop. 
Direcció de Seguretat de 
l'Estat. Abstenir-se simpa-
titzants declaráis d'extre-
ma dreta. Stop. 

Es gratificará amb visita 
al Valle o amb vetlla amb 
ex-primera dama. Stop. A 
elegir. Stop. 

DESCOBERTA 
L'il.lustre prehistoriador 

cátala Miquel Terradeli 
ha descobert l'existéncia 
d'un fóssil vivent del Ter-
ciari que, en honor del 
dexobridor, ha estat bate-
jat amb el nom de Terrade-
Hes Pigatus. 

CALENDARI 
S'aprova el calendan peí 

desenvolupament de la 
Constituido, la qual cosa 
vol dir que sortirem un 
any d'aquests del subde-
senvolupament constitu
cional en el que estem ¡in
mersos, si no hi han esme-
nes al calendan, és ciar... 

NOMENAMENTS 
En Tarradellas ha nome-

nat sots-presidents per a la 
Geneitat de Catuña. Son, 
per aquest ordre, en Joan 
Tarradellas i Josep, en Tar
radellas Joan i Josep i l'A-
dolf Suaras i Guncalas. 

EL DALÍ FALS 

C0NFES5IÓ 
"Sóc monárquic con-

vencut", ens ha dit en Lau
rea López i Burbó. 

LÓGICA 

Els catedrátics d'lnstitut 
volen que Suárez faci d'ar
bitre. Deuen voler-lo insul
tar. 

Donades les darreres fal-
sificacions de Dalí, Gala va 
peí món com una espanta
da buscant l'auténtic. 

OBSCENITATS 
PROHIBIDES 

El ministeri d'Educado 
prohibirá terminanent-
ment que els matemátics 
continuin explicant aques
ta materia en la EGB. Fins 
ara no s'ha adonat que 
sempre parlen de corbes!. 

YA DE TONTOS 
En "Billy el Niño" és 

un policía especia litzat 
amb la tortura i altres por 
queries mes. El seu nom i 
cognoms son els de Luis-
Antonio González Pacheco 
i treballa, com és natural, 
a la Brigada Especial Ope
rativa, és a dir, a l'antiter-
rorista. 

Dones bé, aquest home 
está implicat —tot i que 
encara costará molt de 
provar-ho— en la matanca 
d Atocha. Després de mol-
tes citacions al jutjat per a 
declarar sobre l'afer i de 
no comparéixer, fa pocs 
dies hi va anar. D'entrada, 
va detenir a un fotógraf 

que el va retratar a la porta 
del jutjat. Els motius de la 
detenció sembla ser que 
apunten cap a una enrabia
da d'en Billy perqué no 
s'havia fet la manicura, ni 
tenyit bé el cabell, ni por-
tava les seves ulleres Ray-
Ban. Es a dir, "no estaba 
presentable". 

En el jutjat va declarar 
que aixó d'Atocha l¡ sem-
blava que era una estado 
ferroviaria de Madrid i po
ca cosa mes. 

Com podeu veure o 
aquest fulano vol prendre 
el peí a la justicia haguda 
i per haver, o certa part de 
la policía espanyola té una 
inteligencia tan minsa que 
fa angúnia. 

Segons la G.E. Catalana, 
en el seu volum número 
6, DEPURACIO vol dir: 
Acció política encaminada 
a mantenir i garantir l'ho-
mogenei'tat político-ideo
lógica d'un régim polític 
mitjancant l'eliminació 
deis membres considerats 
perillosos i desafectes. 

(Avís).- Estem disposats 
a traduir al castellá I'es
mentada definició. 

Atenció 
"La Pipa d'en Roe" anuncia la bona nova. Sí sen-

yors, l'entussiasme de tots els amics de la casa ha fet 
que ens plantegéssim el fet viu d'aquesta publicació. I 
us portem la noticia d'una agosarada operació. A par
tir de l'l d'Agost LA PIPA D'EN ROC es convertirá 
en diari. Ja ho sabeu, dones, a rascar-vos la butxaca. 
L'edició será de luxe amb colors de tota mena i con-
dició. Impressió tridimensional i, no oblidant raspée
te sensual de la nostra civilització, cada dia tindrá una 
olor diferent: el primer dia de macarrons. 

I per aixemplar el mercat edició amb sistema 
Braille. 

I barbapú barbapí no fotis el totxo com un adoquí. 

PATUFET. ON ETS? 

Tots els partits polítics 
catalans han enviat sengles 
cartes ais Ministros de De
fensa y Justicia tot recla-
mant una solució clara i rá
pida al cas de l'Albert Boa-
della. 

Ara els Ministros han 
demanat ais seus subordi
náis que investiguin qué és 
aquest senyor i a on viu. El 
director de la Modelo ens 
ha informat que aquest 
cognom li "sona" d'alguna 
cosa, pero que no recorda 

de qué. "La verdad —ens 
va dir— no tengo el gusto 
de conocerle, pero por si 
necesita algo de mi denle 
mi targeta cuando lo vean'. 

* » SENTIS-TAPO 
Algú está buscant pape 

rots on es contempla que 
en Cari ¡tus té quelcom a 
veure amb la detenció de 
Lluís Companys per la 
Gestapo. Si és veritat la 
seva intervenció en l'afer 
hi haurá soroll del fort. 

SILOGISME 

«£ 
Ibáñez Freiré recomana 

ais governadors que poten-
d in les autonomies; ais 
governadors tant se'ls en 
fot (sobre tot els nostres); 
ERGO... anem bé peranar 
a Sants. 

XARRUPA QUE VESSAíl 
En la seva darrera reu

nió el Consejo de Ministros 
de España va decidir con
trolar la Seguridad Social. 
En altres paraules: que ara 
en serán mes a xarrupar 
de la mamella; prepareu-
vos dones a pagar mes i 
estar mes —si és encara 
possible— mal servits. 

Si aixó continua aixf 
encara ens demanarán que 
els hi piquem l'esquena 
perqué puguin fer el rotet. 

PROGRESSISTA 

Kiqlles Tqhif 
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En ilió de l> quettló d'Orlent me temblé que tote eetem prou dee-
orlenUti. 

RENEC 
Tot el que haviem guan-

yat envers el redescobri-
ment de la nostra cons-
ciéncia col.lectiva, la re
conquesta de les nostres 
libertats nacionals, el revi-
fallament de les nostres ei-
les culturáis, el reconeixe-
ment del nostre dret d'au-
togovern s'estan quedant 
en re grácies al retorn del 
president. 

FOC DIVÍ 
Marxistes del PSUC i del 

PSOE recentment celebra
ren unes x errad es tractant 
la confluencia entre Marx i 
el Cristianisme. Durant to
tes les sessions els bombers 
van estar a l'aguart per alió 
de les "Mengües de foc". 

NOTICIA 

Clavero Arévalo, fla-
mant ministre de Cultura, 
ha aprés l'ofici llegint els 
manuals de la Inquisició. 
La UCD el vol expulsar per 
massa progre!. 

BILLY "EL NIÑO" 
Li diuen que declari i es 

vol Henear damunt del jut-
ge al crit de "No diré na
da!". 

Noranta miners es tan-
quen a la mina. Aquesta 
noticia no tindria la mes 
mínima importancia si no 
fós que s'hi varen tancar 
en hores de repós. 

OBEDIENCIA | 
García Márquez demana 

que Videla esclareixi les 
desaparicions i aquest les 
posa en remull. 

MESURA ANTIBANYES 

Atenció!. Recomanem a 
tots els nostres lectors que 
vagin fent-se amb una 
col.lecció d'elms, capells 
de ferro i fins i tot d'ori-
nals rovellats. Un perill, 
molt abans d'entrar en el 
nou mil.lenari, está da
munt les nostres closques i 
a final de mes podem teñir 
mes banyes que tots els 
marits de les amacones de 
l'Amacones que no para-
ven de llimar-se'n una que 
ja en tenien catorze mes. 
Es imminent la caiguda del. 
laboratori espacial —de 
vuitanta tones de pes, vui-
tanta— Skylab en un lloc 
desconegut del nostre pla
neta. Endemés, i aixó us 
ho diem mentre ens pro-
vem el bacinet que va lliu-
rar Tirant Lo Blanc de la 
guitza de l'euga embadali-
da per les complaences 
d'un cavall de Vic, l'Sky-
lab en aquests moments 
está sobrevolant per les 
nostres contrades, per alió 

deis USA que sempre tan 
les coses brutes a casa deis 
altres. 

Altrament, si la vostra 
vivenda es veu afectada per 
la passió concupiscible i 
impetuosa del laboratori 
de tornar a la Terra, es 
recomana que es faci una 
instancia al secretan de 
l'ONU, es resi un parenos-
tre a santa Rita, i es faci 
testament a deu segles vis
ta, que és la data términi 
en la qual els USA es_coiri-
prometen a pagar els 
danys. 

Recordeu sobre tot, que 
totes les vostres accions 
han d'estar coronades amb 
l'elm (o l'orinal, si teniu 
problemes com els de que 
el ferrer no us fia), molts 
deis quals els trobareu a 
preu d'oferta en un anun-
ci de la PIPA la setmana vi-
nent. En cas contrari, ja us 
podeu apuntar a fer d'ex
tra en curses de braus o 
en una fábrica de traus. 
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LES SEVES RESTES TROBADES A L"EMPORDA 

SANT PERE PESCADOR 

a reveure 
NEESKENS! 

Aqüestes coses sempre 
ens agafen amb les vergon-
yes a Taire. No haguéssim 
dit mai que el teniem aquí. 
Pero l'evidéncia no deixa 
lloc ni al dubte ni a l'es-
cepticisme. Ara resulta que 
les despulles de Sant Pere 
reposen en térra catalana. 
Fixeu-vos si en sóm de 
benhaurats. En un tres i no 
res els habitants de Sant 
Pere de Roda contempla
ran estorats com d'aquell 
lloc on fins ara h¡ anaven 
quatre saberuts i uns 
quants galifardeus se'n fa 
un centre de pelegrinatge, 
on es podran veure coses 
tan esfera ¡dores com boti-
gues d'estampes, trossets 
de roba de Sant Pere amb 
l'etiqueta del Tergal i tin
tadles ais tints "Aristoi" 
(vegeu les "pa'ginas amari
llas"), ungles del sant varó, 
cabells d'un blanc platejat 
que ens deixaran pensar 
que l'home no va morir 
jove, i també, perqué no, 
la pedra sobre la qual es va 
montar tot el pa amb to-
máquet. 

Quan algú se'n va a l'al-
tre barrí deixa unes restes 
que es dirán relíquies si el 
finat ha estat un bon home 
tirant a sant, despulles si 
era mes aviat de classe mit-

ignorava que tots els ho-
mes forts han actuat sem
pre amb el pols ferm i amb 
l'esquena dreta. Pere, com 
és sabut, es va adormir 
amb l'estaquirot de Sant 
Jaume, mentre deixaven 
que els altres els fessin la 
feina. Ningú no ignora que 
aquest "tantsem'enfotis-
me" és la principal rao de 
ser deis apóstols. Pere Mas i 
Rigau anaven vivint sense 
jugar-se la pell. Ho ana 
fent fins que el poblé li 
va demanar un miracle. I 
no va poder: ni va assolir 
l'Estatut ni caminar sobre 
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ja i deixalles si del pilo-
net. En aquest moment 
ens trobem evidentment 
en la primera conjuntura. 
Lluny de nosaltres la blas
femia i l'insult, pero de 
l'estudi de les restes troba-
des a la maleta de l'Empor-
dá s'ha sabut que Pere, a 
part d'ésser un home amb 
tota la barba i un bon pes
cador era —toqueu ferro— 
cátala. 

Pere Mas i Rigau era un 
pescador de Palafrugell 

cAMMES 

MIQUEL SELLARES 
Temps era temps —no massa, pero—, que Catalunya 

vivía sotmesa a la mes negre i ferotge repressió. Vet 
aquí, dones, que molts pocs catalanets tenien la sufi-
cient valentía per a dedicar-se a la carrera política. Un 
d'ells fou el Premi d'Honor de les Lletres de Canvi, 
Miguel Responsable-Nacionalista-Sellarés, home cone-
gut en els ambients subversius amb el ma/nom de "el 
saxons", no sabem si perqué era gros o perqué els seus 
avantpassats tal vegada fossin de la' Gran Bretanya. 

Aquest patriota se la sabia mo/t /larga i per a dissi
mular les seves increíbles actuacions contra la "Uní-
daz de la Patria" va seguir alpeu de la /letra, estricta-
ment si hem d'utilitzar el seu vocabulari clandestí, un 
pensament del Mao que diu: "si no vo/s que els sicaris 
del régim corrupte t'agafin, vesteix com ho fan els mi
serables exp/otadors venuts a I'imperialisme que 
treuen el suc i la sang al nostre heroic i invencible pro
letaria?'. Dit i fet, /'incansable bocamolla es disfressa-
va cada mati d'ejecutivo dinámico, malgrat la repug
nancia i desassossec que li produíen aquel/es prendes 
ignominioses. Pero l'home és un animal de costums, 
i en Miquel Responsab/e-Naciona/ista-Sellarés no 
podía escapar d'aquesta miseria de la condició huma
na. Així que, a copia de vestir com un burgés acaba 
per transformarse en un company de viatge d'aques
ta classe social, condemnada per la Historia, segons 
opinió de mes d'un deis seus amigots. 

I és ciar, posats a fer, calía fer-ho bé: ves per on, 
durant les inacabables sessions de l'Assemblea de 
Catalunya, un deis conjuráis destacava per la seva 
bona vestimenta i rostre imberbe enmig d'aque/la 
colla de barbuts, esparracats, despenjats amb pinta de 
conspiradors que omplien les sales parroquials en re
presentado de les mes diverses i fins i tot oposades 
ideologies. Al comencament la sorpresa i la descon
fianza eren ámpliament comp anides per I"a/a mes pro-
gre de l'Assemblea, en especial peí que fa a una carte-
ra-maletí, inseparable companya de l'ínclit cátala de 
Mallorques. La intervenció d'un conegut cineasta, 
emparentat amb la multinacional de la mala llet (els 
"Danone"), dissipá sospites i mals entesos. Tot i aixó, 
els annals de l'Assemblea registren un misten inson-

que un dia decidí'que era 
millor anar a la pesca d'á-
nimes. Aquesta decissió 
tan sobtada com transcen-
dent la va prendre el dia 
que va veure que Mossen 
Claus vivia com un rei 
veient les barquetes que 
marxaven mar endins. 
"Tate aquí hoy tomate!" 
va escridassar-se l'home, en 
un rampell de geni motivat 
per modes estrangeres. I el 
"tomate" consistí per a 
Pere a fer-se l'enviat. La 
feina era feixuga, pero la 
feia amb joia, perqué no 

les aigües. I ara l'hem re-
cuperat dintre una maleta. 

Mee, 18,7-69 

DE cAwim 

dable que mai no havia estat aclarit. Ara, grades a les 
confidéncies d'una lluitadora que prefereix no donar
se a conéixer, hem pogut esbrinar qué hi havia en la 
ditxosa cartera-maletí. No us penseu pas que Miquel 
Responsable-Nacionalista-Sellarés hi guardes armes, 
micrófons o trastos semblants. El protagonista d'a
questa historia hi amagava una tovallola la finalitat 
de la qual sembla ser que tenia alguna cosa a veure 

amb cert apartament on el fu tur President de la Gene-
ralitat portava a terme actes inconfesables amb un al-
tre individu (1). 

I ja se sap: les males companyies podreixen al mes 
Sant. Com diuen els espanyols anticatalans "quien 
mal anda, mal acaba". Fou un 28d'octubre de 1973, 
el qual ha passat a la historia de Catalunya com un 
deis dies mes durs de la vida del nostre país. M'estic 
referint a l'enganxada deis Cent-tretze, dones foren 
113 els homes i dones de l'Assemblea de Catalunya 
que la Gristapo va engarjolar. De res li va valer al nos
tre heroi sortir corren ts pels terrats en company¡a del 
Danone ni tampoc que portes un impecable trajo de 
can Gales. Els esbirros franquistes se l'emportáren i 
ana a parar a Jefatura. Poc s'imaginava e/1 que li 
esperaven les 80 hores mes ¡largues i terribles de la 
seva puta existencia. Us imagineu un tío de mes de 
cent quilos negant-se a menjar la teca deis calabossos 
de la Casa de la Por?. Aquí va ser, en uns moments 
tan crue/s i albora de/icats, que Miquel Responsable-
Nacionalista-Sellarés es va mostrar davant els seus 
companys d'aventures com el que realment era, un 
menestral adiete al vergonyós tren de vida de /'odiada 
burgesia cata/ana. Pero com que els demócrates anti
franquistas tenien —i teñen— unes tragaderes mo/t 
grans, aquest pecati minore li fou perdonat i passat 
per alt, dones al cap i a la fi el ve/1 po/ític que ha arri-
bat a President de la Generalitat descafei'nada també 
té taques negres en el seu historial, com per exemp/e, 
on son les peles de la Generalitat que e/1 es va endur 
el 1939?. I parlant de diners... pero és millor que ho 
deixem correr!. 

No hi ha pas cap dubte que amb aquest historial 
és un digne successor de l'Avi de La Piga, tot i que 
creiem que caldrá eixamplar el seient de la cadira 
presidencial i ampliar les panta/les de la TV, perqué 
el nostre futurib/e té un cu I i una cara com n'hi ha 
poques. 

Una admiradora 

(1) Cónsultat aquest altre individu, ens assegura que 
es dedicaven a una perillosa tasca d'informació i 
agitado contra el régim del Cagaelástícs, i no pas a fer 
la buril/a. 
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LA PLACA 

DEL DALÍ 
En Dalís'haquedat sen-

se placa. A Figueras el nou 
Ajuntament ha decidit de 
tornar el seu nom tradicio
nal de Plaga del Teatre a la 
que el consistori franquista 
havia col.locat el nom del 
pintor surrealista, católic, 
apostólic i ruma. 

No fi ha fet cap mena de 
gracia i el Salvatore ja ha 
comengat una nova birria 
pictórica que amb el nom 
de "Fig Eras o la transfor
mado de la basarda amb 
decámetres de grolleria", 
donará mati's estétic a la 
malifeta democrática. En 
aquest quadre es veu a Ga
la —l'esposa del p ín to r -
menjant-se habitants de Fi
gueras estovats, prévia-
ment, en una cacerola dé 
fang de Palafrugell. En Pía 
no hi surt a l'obra, pero 
podría sortir-hi. Sí que hi 
apareix el mateix autor en 
actitud poc decorosa que 
ens estalviem de detallar. 
Quedi el record de fets tan 
llui'ts per a la vergonya de 
generacions sense barra al 
clatell ni llana ais malucs. 

Ultima hora: A xiscles 
es passejava el benei't Dalí 
pels carrers solitaris de 
Port Lligat reclamant una 

Ja fu'ha den isfoc ) 

placa, una plaga. Era de 
nit i l'efecte tremebund 
del dissortat amb els ca 
bells deixats anar i rebo 
tint-se per les cantonades 
ha causat tal efecte que els 
pocs turístes que hi havia 

/**&%? 
varen tocar el pirandó. 

Que la autoridad tome 
medidas ante tan desastra
dos aconteceres. 

Ilustrísima Bestia 

ELS "GASOS" DE L ' A L T R A N I T 

EL PET DEN TARRADELLAS 
La noticia ha estat con

firmada i "La Pipa d'en 
Roe" es complau en fer-
vos-la saber en exclusiva. 
La pudor que dies enrera 
va infectar Barcelona era 
auténticament produida 
per uns "gasos" pero el 
vaixell inculpat era absolu 
tament innocent de la 
malifeta. Consultats els 
servéis d'investigació eco
logista catalans ens han 
transmés totes les dades 
del tenebrós afer. Resulta 
que tan bon punt els seus 
nassos varen ensumar que 
alguna cosa pudia a Barce
lona varen comencar la 
búsqueda del catau infecte. 
I busca que buscarás per f i , 
al cap d'hores, l 'olorelsva 
dur a la Plaga Sant Jaume. 

No hi havia dubte la fe-
rum tenia el seu origen en 
aquell veínat. I remenant 
per aquí i per allá amb 
gran sorpresa s'adonaren 
que a la casa canongial era 

&¿x¿z^¿u&:i-j& 

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

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

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. 

on la fortor es sentía amb 
mes constancia. Un hábil 
¡nterrogatori de la cuinera 
de l'immoble els va dur a 
la increíble realítat. Es 
tractava realment de gasos 
tóxics pero no de "gasos" 
"gasos", eren una altra me
na de "gasos". Ho direm?. 
Sí, ho direm. El Faraó de 
la Genei'tat havia fet un 
pet. Pero no un pet qualse-
vol. Es tractava d'un pet 
de Si Senyor, una fina ma
niobra d'artista consumat 
en arts expeditíves. Una 
mostra d'abarrocament es
tétic d'aquest f i l l amanerat 

de "l'ancient regime", tant 
en consonancia amb el 
"Mo í " , el "Je" , i tota la 
tramóía egofalicocéntríca. 
Massa pudor per tants 
catalans, així la protesta es 
va fer sentir l'endemá ma
teix a la premsa, sempre 
tan sensible a lesqüestíons 
de ñas. El pobre vaixell 
que se les va carregar en
cara está trist, pero ja se 
sap, les raons d'estat no 
s'estan de raons. I quí to-
llis pecata mundí, míssere-
re nobís. 
Oliver Descremat, 

R.G.S. 976-34. 
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M.* Aurelia Vacapmany 

La María Aurelia és una vaca sagrada no reconeguda. Potser perqué feligment és 
una dona, els máseles shan f ixat mes amb el substantiu que amb I adjectiu qualifica-
tiu ¡, per aixó, no ha rebut mai el Premi d 'Honor de les lletres Catalanes. 

Un Premi d'Honor a una vaca encara que siguí sagrada?. De cap maneral. Avans 
a Josep Pía!. I ciar, la María, com la vaca suissa, devegades també es la vaca de la 
mala'let. 

La María, pero, mes que suissa ens ha semblat sempre ¡ndú. La foscor del seu 
cutis contrasta víuament amb el blanc deis seus ulls i li don un relleu misticament 
terrenal. Tant és així'que sovint es contemplada com un porducte exótic. I és que 
una vaca sagrada perduda peí Passeig de Gracia mereix el respecte duna fotogra
fía de record davant I Insólit aconteixement, per ó, per ais pragmátics catalans, perd 
encara mes la seva connotado religiosa. 

"De vaca si que ho és, sí, pero de sagrada res de res". Ve't aquí'la gran injusticia 
de la cultura (catalana per a mes referéncies) amb el fi'sic de les nostres lletres. 

En cultureta. 
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