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ELS PREUS 
ESTÁN 
PER TERRA 

L'Abri l Martonl l coma 
Ministre de no sabem qué 
és una nulitat. Per aquest 
motiu I ' hem considerat 
reixedor de ser entrevistat 
a la nostra publicació. 

Amb aquesta finalitat 
hem fet traslladar a Madrís 
el nostre interviuador espe
cial, Lauren Castigo, a f i i 
efecte que el lector quedi 
igual que abans de I 'entre
vista. 

(Traduit del castellá) 
LC- Senyor ministre, 

perqué no pugen els preus 
d una punyetera vegada?. 

AM.- Estimat amic, els 
preus no pugen per la sen-
zilla rao de que els ni t e -
nim prohibit. D 'aqu í el 
carácter profundament 
social i progressita de la 
nostra política. 

L C - Sembla ser, pero, 
que el corrent eléctric ha 
baixat de preu. A qué és 
degut aixó?. 

AM.- Les companyies 
que produeixen i venen 
electricitat al país, están 
cansades de treure tants 
beneficis. Es per aquest 
motiu que aquest any han 
decidit prendre unes va-
cances. 

L C - Sembla ser que el 
Govern és a punt d'ende-
gar una campanya per 
augmentar el consum d e -
nergia entre la polbació. 
Perqué?. 

AM.- Efectivament.Vo-
lem que la gent pugui mi
rar la tele les 24 hores del 
día. D' aquesta manera 
I 'atur no es veurá pels ca-
rrers, evitarem l'augment 
de la natalitat i garantitza-
rem el vot a UCD. 

LC- Una darrera pre
gunta. Creu que aprovará 
per setembre I'asignatura 

que té pendent el senyor 
ministre?. 

AM.- Pensi, amic meu, 
que I economía és una asig
natura molt difícil. De to
tes maneres estic psicológi-
cament preparat per a 
sevol cosa. 

I nosaltres també. 

ARANDES 

TAMBE VOL 

UN HOMENATGE 
No hi ha dret. Mira que retre un homenatge a la Mont

serrat Roig, el Joan Antón Benach i a I Antoni Serra, i no 
invitar I Arandes.... Pobre home!. Eli que tant síiavia es-
forcat per fer-lo possible i va i l 'obliden. Repetim: noh i 
ha dret. 

I com que la justicia és-
la cara i el cul de la nostra 
publicació, "La Pipa d'en 
Roe", desde aquesta 
ra página, vol fer un crida-
ment a tots els professio-
nals de la premsa, la radio 
i la televisió; a tots els tele-
pacients de Catalunya; a 
totes les (nares solieres del 
país i al President Tarrade-
llas, perqu participin en un 
acte massiu d homenatge a 
qui a tornar a fer possible 
la unitat deis catalans. 

Jorge Arandes, el Galin-
soga de RTVE, ha tornat 
a donar un objectiu comú 
ais hornes i les terres del 
Principat i ses ¡lies. Jorge 
Arandes, com un nou 
te Duc d'Olivars, ha estat 
capar; d'alear en una sola 

falp els mes diversos sega-
dors de la térra baixa i la 
alta. Jorge Arandes, en f i , 
no li ha calgut tornar de 

Sant Marti le beau per 
conquerir unanimitats. 

Per tant, hem decidit 
convocar I acte de desgreu-
ge i homenatge en una da
ta propera i adient. Data 
que no podia ser altre 
que el 18 de jul iol. 

Serafí Bandarra. 

NOTA.- No és cert 
que després de veure "Ho
locausto" Arandes propo-
sés canviar el nom de Mi-
ramar peí de Mattahusen.. 

TARRADELLAS 
ES QUEDA 
A MADRID 

Tarradellas sembla haver 
trobat gust a la capital del 
regne. De moment no hi -
ha índicis de que vulgui -
tornar a la Placa de Sant 
Jaume. I és comprensible. 
Una cosa és estar prop del 
poder i I altre fer-ho veure. 

"Tout va bien", "Tout 
va bien", repeteix incansa
ble I 'honorable, mentre no 
para de fer visites i mes vi
sites a les llars deis corte-
sans. 
"Mentre duri la gorra i 
mengi calent, jo no m'en 
vaíg d'aci ' ni t rompa" di-
uen que diu I'honorable 
quan se'I sorpren amb la 
guardia baixa. 

Sembla ser que quan 
torní a Catalunya I ' únic 
que portará de Madrís se
rá la panxa ben plena. Peí 
que fa ais traspassos ens 
explicará quatre tonte 
ríes que, certs comenta-
ristes polítíes, interpreta
ran com una victoria del 
seny i del "savoir fer" del 
gat vell de la Casa deis Ca
non ges. 

Total, que res de res, 
una visita turística ara que 
son vancances a casa de 
les tietes de Madrís i para 
de contar. Aixó sí, vital 
per Catalunya. 

LLERENA: NO FOU LA INQUISICIÓ 
Milers de cadávers varen 

ser trobats rera una pared 
d 'una església de Llerena -
(Badajoz), la passada set-
mana. La momificado de 
molts esquelets, l luiht una 
expressió de terror, fa pre-
ssuposar que la majoria 
foren emparedats de viu 
en viu. A partir d'aci'han 
sortit al mercat les mes 
diverses opiníons respecte 
el seu origen. . 

Com sempre ha estat! 
a Santa Inquisició qui 
¡ 'ha carregat el mort, i 
mai tan ben dít. Algú, 
tremolosament, ha suggerit 
que podia tractar-se duna 
cosa mes recent com, per 
exemple, les curses de -
braus -on hi participa el 
glorificat Manolete- que 
en lloc de torejar bestioles 
ho feien amb els republi-
cans presoners de Franco, 
cosa que demostra una el.--
levada sensibilitat i 
humanitansme respecte 
pantes i animáis. 

Pero no. Els emparedats 
de Llerena no teñen rea a 
veure a mb la Inquisició o 
amb curses de braus a I es-
t ' i del chef. Les mómies 

trobades rera la pared 
responen a quelcom mes 
proper encara. Segons els 
resultats obtinguts per I 'a-
nálisi que han efectuat els 
especialistes enviats a Ex
tremadura per "La Pipa 
d en Roe", el pánicqueva 
fer traspassar a tants filis 
de veí respon a quelcom-
mt's terrorífic que el Sant 
Ofici o la Repressió Fran
quista. Respon a un suicidi 
col.lectiu de premonitors -
de la Reforma. 

ELS CAPELLANS CONTRA EL DIVORCI 

La vergonya que no teñen ells la tenim nosaltres. Si 
senyors, escribim aqüestes ratlles quan la "Conferencia 
Episcopal Española" ha de pronunciarse -sha pronun-
ciat ja- sobre el tema del divorci. Lhan portatamb molt 
de misteri tot aquest afer els "monseñores" d aquella ca
sa, talment com si a algú interessés llur opinió. Pero no
saltres, tot i estar curats d espants, esperem que les seves 
"indicaciones apostolares" ens agafin confessats. 

I per a comencar a fer bo
ca ja en tenim prou amb la 
"passada" glosa dominical 
del senyor Jubany. Aquest, 
en una violenta diatriba con
tra el divorci, va dir que és 
"una verdadera epidemia de 
nuestro t iempo", i va anun
ciar que ell no pensava di
vorciarse mai. Mes certera 
va ser una altre tontería del 
mateix senyor, que no dub-
tem passará a la historia de 
la id. Va dir que I'Església 
és la " más valiente y tierna 
madre de los hijos innocen
tes". Toma ya!. 

Per aquest motiu "La 
Pipa d'en Roe" escriu aquest 
article indignadíssim. Ja que 
tots som filis ¡nnocents, ens 
ho han sssegurat, i no en vo-
lem saber res d aquesta tierna 
madre que ens ha sortit de 
trascantó i sensi ni tenir-nos 
en compte. 

Els clericals no han estat 
mai a I aleada deis temps i ara 
parlen de la indisolubilitat 
sense adonar-se que si algún 
motiu hi ha que faci válid el 
matrimoni és, precisament, 
el divorci. 

Una llauna, estimats clients 
i clientes que ens llegiu. De 
tota manera si us hi fixave-ho 
veurie-ho que el món católic 
apostólic i roma está bastant 
trasbalcat.. Resulta que Joan 
Pau II ha paralitzat milers de 
de processos de secularització 
que s'amunteguen a les ofici 
nes del Vaticá, perqué si es 
queden sense pastors que fa-
ran les pobres ovelles en la 
perillosa muntanya deis sen
tí ts. 

De la tombada a la dreta 
de I'Església tethom pot ado
nar-se'n.. Pero son uns mes-
tres en l'art de la simulado i 
ja han descobert una altre 

manera de tirar la pedra ¡ -
amagar la ma: el rock cleri
cal. 

Un conjunt italiá a sou 
d'interessos multiespiritu-
als ha llencat el "Wojtyla 
disco dance". Un "xa,xa,-
xa" anomenat "El Papa a-
rribat del f red" Glacats • 
hem quedat en aquesta ca
sa davant tanta estulticia. I 
per fintrar en calor ens -
posat a bailar el bonic dan-
sable d'en Miguelito Bosé 
que es diu: "Vota a Juan 
X X V I " . Una frivolitat mú
sico-clerical que té una es
trofa que ens fa pessigolles 
ais melics de la nostra he
terodoxia de marenga. A-
quella que diu: "Vota a 
Juan X X V I , que en el a-
mor es el Rey". Daba, da
ba da!. 
ULTIMA HORA.- No és cert 
que després d ' haver desco
bert la masacre de dues mil 
persones a LLerena, i supo-
sant una malifeta de la Inqui
sició, la TVE programi un se
rial anomenat "Holocausto 
Clerical". 

Mn. Eminentíssimus Ego 
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<Amfl([ pipa qfniorro 
Catástrofe tar-hi tothom. En un gest 

sense precedents se'ns 
Es va aigualir ei vi de anuncia que fins i tot inter-

Valdepeñas i el govern no vendrá la... Nuria Feliu!. 
va fer res per evitar ho. 

Retalls 
La CEDE no veu la ne-

cessitat que es retal I i l'Es-
tatut deis Treballadors. 
"Retallant els treballadors 
en tenim prou" ha mani-
festat el dirigent de la pas
toral Luís Olarra, poc 
abans de sortir al estranger 
per obrir una sucursal 

Confirma! 
Tarradellas es queda 

amb la concurrencia a Ma-
dris. "No vull l'Estatut. 
Vull l'estat t o t " , digué el 
president a Suárez. Fou 
aleshores quan a aquest se 
li trenca el brac. 

El Cardenal Jubany 
i la Santa More 

Església han decidit 
no divorciar-se. 

El nostre President 

Tarradellas diu que ha 
trobat el seu Suárez de 
sempre. Una manera senzi 
lia de dir que no son nos-
tres. 

Debats 
En una conferencia que 

portava el t í to l de "El sus
trato sociológico de los 
planteamientos regionalis-
tas y nacionalistas", el so-
cióleg Juan José Linz, di
gué que el multilingüisme 
és un problema per "la 
consolidado de la demo
cracia". "La Pipa d'en 
Roe", freturosa com sem
pre a l'hora de servir al 
país, enceta un cicle de de
bats que, sota el t í to l en-
certat com esperancador 
de "Desgraciáis, carques i 
altres herbes" aspira a de
mostrar que el problema 
de la consolidado de la de
mocracia rau en que aques
ta té que suportar com a 
demócrates a molts que 
havien fet l'anti-democra-
tisme, el seu mitjá de sub
sistencia. Val?. Dones ja 
ho saps Linz. 

Tveeeel 
Per demostrar la tierno 

cratització efectiva de la 
Televisión, tornará a posar
se en antena el programa 
"Cantares" presentat per 
Lauren Postigo. La dife
rencia fonamental, rau en 
el fet que ara podrá can 

Ganduls 
El nostre follet infiltrat 

a Can Pere Botero, és a dir, 
a l'infern, ens ha donat la 
noticia de que Satanás i 
Sant Pere es reunirán din 
tre de pocs dies. Comis 
sions obreres en té la culpa 
de tan singular trabada bi
lateral. Resulta que el di
moni vol negociar amb qui 
té les claus del cel sobre el 
destí deis afiliats a CC. 
0 0 . , car darrerament tots 
van a parar a l'infern i, peí 
que sembla, aquesta masi
va entrada está distorsio-
nant el funcionament inte
rior deis dominis d'en Pere 
Botera. Satanás ha decla-
rat recentment: "des de 
que es produí l'allau de 
gent de Comisiones Obre
ras, tinc aturades sis calde
ros; aixó és la ruina!!!". 

Massa, tiaü 
Ha quedat totalment 

descartat el que Paloma 
Gómez Borrero sigui ano-
menada Cap de Premsa del 
Vaticá. Sobre aquest punt, 
un alt carree eclesiástic ens 
ha manifestat: "si li donés-
sim el carree acabaría amb 
la salut del Papa i deis qui 
l 'envolten". No hem pogut 
parlar amb el metge parti
cular de la Paloma sobre si 
aquesta té predilecció 
especial pels qui porten so
tana. 

Nacionalitzacio 
Comisiones Obreras ha 

elaborat un informe en el 
que demana que es del tot 
necessária la nacionalitza
cio d'alguns bañes. Nosal-
tres hi estem d'acord sem
pre i quan en Camacho no 
estigui el front del control 
de les banques nacionalit-
zades. Ni al front ni a la 
cua. I en Redondo igual, 
és ciar. 

Comprobat 
Els éxtasi de Santa Tere

sa no eren gaire sants. 

Atenció 
Per primera vegada a Catalunya "La Pipa d'en Roe" 

us oferirá, la setmana vinent, la primicia d u n a fotono-
vela, pensada, escrita i fotografiada íntegrament en cá
tala. 

Sha acabat la dictadura del Corin Tellado, el proper 
dimecres, a tots els quioses del país, podreu trabar una 
historia mes real encara que la propia vida.. No us la 
perdeu!. 

Amb un guió de Guillermo Sautier Casaseca i una 
direcció de Pedro Masó, podreu llegir el primer, únic 

últim capítol de " PASSIO I MORT A LA PLA£A DE 
SANT JAUME". 

Ho sabem tot! 
Billy el Niño contestant 

al Sr. jutge: "¿Comodice? 
no oigo nada". 

ON ES? Ones? 
Fa temps que no es sent 

parlar d'en Conesa. Va te
ñir, segons diuen, un infart 
i tot seguit es va jubilar. 
Alguns mitjans informatius 
han posat en dubte aixó de 
l'infart, el qual va coincidir 
quan en Roberto "Grapo" 
Conesa havia de declarar 
sobre la matanca d'Ato
cha. El cert, pero, és que 
ningú en sap res de res. 

Males Mengües asseguren 
que fa uns dies va anar a 
gravar peí programa "La 
verdad de..." que presenta 
l'escanyolit de l'Amestoy 
per la TVE. Seria bó que 
d'entre els personatges que 
van a piropejar-lo per sor
presa davant les cámeres, 
hi sortís algún deis molts 
que ell va detenir tot 
dient: "gracias a Conesa 
me he rehabilitado". De 
tota manera ens sembla 
molt difícil de trobar espe
cie tan rara entre les vic
times; per aixó proposem 
que el paper de delinquent 
penedit el podría fer, con-
venientment disfressat, 
l'Abríl Martorell, auténtic 

mestre amb aixó de pren-
dre el peí á la gent. 

En el cas de que l'Abríl 
tingui molta feina degut al 
curs accelerat sobre econo
mía que está estudiant, 
proposem que el paper el 
fací en Sentís, el qual si 
be ni tan sois sap prendre 
el peí, el que si fa és molt 
de riure que se'l sent par
lar. 

Añada i no tornada 
Després de l'entrevista 

amb Suárez, Tarradellas va 
declarar que "m'he trobat 
el meu Suárez". Seria bó, 
dones, que l'Honorable li 
ensenyés al monclovita el 
cam í que mena cap a Saint 
Martin Le-Beau. Només el 
d'añada, és ciar. 

Israel 
Jurem que nosaltres no 

ho volíem! No!... Pero des
prés d'haver víst " "QB-
V I I " , "Moisés", "Holo
causto" ens sentím orgu
llosos que el primer minis
tre d'lsrael Sr. Beguin vul-
gui establir relacions diplo-
mátiques amb Espanya. 
No n'estem massa segurs, 
pero sí guanyen el seu ter
cer Festival d'Eurovísíó, 
ens ho rumíarem. Paraula. 

Kjjffles Tqhif 
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—Si.... e» va casar amb una americana qu'estava molt bé d'annilla T 
qu'als pocs dies se li va posar les calces. 

—Bé, aixó passa a tots els sabataces que volen vlure de gorra. 

Es busca un tap 
El "Chocolate" ¡ el 

"Macarra", els dos atraca
dora del Banc Hispano-
Americano, es varen pre
sentar a la nostra redaccíó 
to t demanant-nos que fés-
sím una crida a través del 
nostre setmanari. Volen 
que us assabentem que o 
bé díns del banc, o be per 
les seves rodalies, a el "Ma
carra" li va caure el tap de 
la pistola d'aigua que por
tava. Ens preguen que us 
comuníquem que qui el 
trobí será abundossament 
recompensat. Els pobres 
nois están desesperats per
qué la pistola els vessa i 
no poden fer cap mes atra-
cament. Qui trobi el tap 
—de color taronja i de plás
tic dur— ens el pot portar 
aquí a la redaccíó. 

(nota): Ens díuen també 
que per a mes dades, el 
tap porta gravat, en el seu 
interior, un cor amb la ins-
crípeíó Manolo y Merche. 
Hi ha una fletxeta que 
atravessa el-cor de dreta a 
esquerra, 
(mes nota): No cal que us 

amoi'neu: ja els hi han tro-
bat hostatgepertemps. 

Tarradellas i la boxa 

L'honorable diu que cal 
donar un cop de timó. 
Pero no creiem que n'hi* 
hagi per tant. Amb un bon 
cop de puny ja fariem. 
Pero que no el dongui Ell, 
perqué rebriem nosaltres. 

Detencio 
Ha estat detingut l'ho-

me que confongué en Tar
radellas amb el "Skylab". 
"Tots dos son molt pesats 
¡ ens cauen del ce l " , decla-
ará el vandálic criminal per 
a justif ¡car-se. 

Dísortadament 
l"Skylab" 
no caurá 

a la Mondón 

Penedimen! aun terratinent 

L'Alejandro, no en Ler-
roux, sino en Rojas Marcos 
(tot i que ben mirat son 
una mateixa cosa amb dis
tinta pellamenta) es preo
cupa molt deis andalusos 
que viuen i treballen a Ca
talunya. No en va es trac-
ta del secretari general del 
Partido Socialista Andaluz. 
Fins ¡ tot darrerament ha 
"amenacat" en presentar 
la seva gent al Parlament 
de Catalunya per tal de 
"defender los derechos de 
los andaluces que tuvieron 
que emigrar a tierras ex
trañas". 

No volem entrar a ma-
titzar totes les bajanades 
que des de fa unes setma-
nes vomita aquest home 
de procedencia terratinent. 
I de convíccions intimes, 
també: la casta és la casta. 
Des de fa uns quants nú
meros aquest tal Rojas 
Marcos ha vingut dísfru-
tant d'algún que altre espai 
a la PIPA D'EN ROC, per 
tant no volem tornar a re
petir el que pensem sobre 
tan desgraciada persona. 
Avui el que farem és do-
nar-vos a conéixer un de 
tants fets que enllustren la 

seva historia. Prometem se
guir en aquest camí en 
pro peres edícions. 

La familia d'en Rojas 
Marcos és, com ja tothom 
sap, una de les mes pode-
roses d'Andalusia, econó-
micament parlant. Dones 
bé, fa pocs anys eren els 
principáis accionistes d'u-
na empresa denominada 
"Andaluza de Cementos"; 
les coses anaven bé fins 
que un dia varen adonar-se 
de que la pela no rajava 
tan abundosament i les 
demandes salariáis eren ca
da vegada mes exigents. 
Els Rojas Marcos varen 
tirar peí dret: retiraren el 
seu capital i l'empresa va 
anar a l'aigua, i amb ella 
dotzenes de famílies que 
varen quedar en la mes pu
ta miseria. 

Potser alguna familia va 
haver de venir cap a Cata
lunya a la recerca i captura 
de treball. I potser també 
ara en Rojas Marcos té ma
la consciéncia i vol presen
tar a la seva gent a les 
eleccions catalanes per tal 
de "redimir" ais que ell i 
els seus havien acomiadat.. 



I ^£a fii/ia d'tn Q/loc 

PEDRO SCHWARTS 

Coneixeu Pedro Sch-
warts?. No és un nazi re-
fugiat a Espanya, com el 
seu nom pot fer presumir. 
Almenys, no en tenim no
t ic ia. Es ciar que, en sentir 
alguns parágrafs de la seva 
¡ntervenció al cicle de de-
bats sobre les autonomies i 
l'estructura de l'Estat orga-
nitzats —esgarrifeu-vos— 
per Julián Marías, varem 
observar de seguida que la 
seva nissaga venia de lluny. 
El tal Schwatz va dir que 
no es podía tolerar que 
l'Estat financés l'experí-
ment socialista que es pre-
parava dins d'una Cata
lunya en la qual la paraula 
"autonomía" fos quelcom 
mes que una paraula que 
els franquistes de la UCD 
han assimilat i ¡ncorporat 
al seu vocabulari. Ens ima-
ginem que Schwarts deu 
campar per aqüestes este
res. L'economista ¡ mem-
bre de la Trilateral, no deu 
veure que el senyor econo
mista de la Trilateral, en 

Trias Fargas puguí contro
lar el govern autónom 
d'Esquerres que apliqui les 
Neis emanades d'un Parla-
ment autónom d'esquerres. 
Almenys vol teñir les 
esquenes protegides. El seu 
diner no anirá a engrossir 
el volum de l'or guardat a 
Moscú per finanpar aventu
res i revolucions, car anant 
a Sant Joan de Déu cada 
final d'any ja en té prou 
per a quedar bé amb els 
pobres, i to t alió del terror 
roig... ja sabeu. 

Es ciar que, ben mirat, 
si a Catalunya hi haguéssin 
peles, abans que financar 
el socialisme, el primer que 
caldria fer seria reforpar les 
fronteres de l'Ebre. A Ca
talunya només deixarem 
entrar-hi bona gent. I a 
Madris pot dir-hi el que 
vulguim senyor Schwarts. 
Que a Catalunya li hau-
riem de pagar una denta
dura nova. I estem d'estal-

vis. 
Encarat Ala Meca 

OLARRA 
TEIUS NOM 

DE MACARRA 
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Nosaltres, els que ens 
varem traslladar al País 
Base per votar aquell in-
vent de la Unión Foral del 
País Vasco, ens hem que-
dat de pedra quan ens han 
di t que el nostre heroi, en 
Luis Olarra, havia fet sus-
pensió de pagaments. Un 
home que havia fet tantes 
coses importa nts no podia 
fer-nos aquesta jugada, En
tre nosaltres, hem de fer 
notar que el varem anar a 
votar perqué ens devia ca-
lers llargs i abundosos. Per 
si algú no sap qui és aquest 
Lluís Olarra farem esment 
de les seves realitzacions 
mes ¡mportants: 

— Es propietari d'unes 
bodegues a Logroño, que, 
ademes de fer vi dolent, 
no entrompa. Sembla ser 
que la rao profunda 
d'ambdós defectes és alió 
que es guarda dins les bo
tes abans d'ésser embote-
llat no és vi . Tampoc no 
ho és després d'ésser ficat 
dins el vidre. 

— Té una companyia 
immobiliária que no es diu 
"Núñez y Navarro", enca
ra que mai se sap. 

— Va encarragar-se de 
les Industries del Metall en 
els Planes de Desarrollo. 
De Metalls no en va parlar 
pero se li va veure el llau-
tó. L'or no se li va veure, 
pero se I i suposava. 

— Va ser vocal del Con
sejo Nacional. El senyor 
Luis Olarra ens ha escrit 
que no cobrariem si déiem 

que es tractava del Consejo 
Nacional del Movimiento. 
No ho diem dones. Pero ja 
deveu pensar-vos-ho. 

— Va ser un deis promo-
tors de la CEDE, que com 
sabeu, és una organització 
benéfica que resulta de la 
barreja desordenada de 
OCDES, UCDS i d'altres 
lletres d'escassa considera
do i pitjor estopa. 

— Va portar en Tarrade-
llas amb el seu avió, la qual 
cosa, i mirat bé, no era 
mes que la seva manera de 
ser conseqüent. 

— Ara comenca la seva 
vida d'arrui'nat en un xalet 
de l'estranger. Es ciar que 
ell no en té la culpa. La so-
cietat era anónima i els 
obrers no produien. 

MECOSA 
(Industria fraudulenta) 
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cÁNIMES DE CUNTIR 

CESAR PÉREZ 
No sabem perqué, pero mai no ens han agraaat els 

noms imperíals. Ens sembla que porten cendra. Per 
aixó quan , ja fa anys va sortir a la "tele" aquell ani
ma/ó d'en Pérez de Tudela ja ens va posar en guarda 
alió del "de", tan aristocrátic com quedava. Imagí-
neu-vos dones quan ens assabentárem que, ultra aixó, 
portava un nom tan pompos com poc práctic: César 
Augusto. Aixó ja era massa. Ens va agafar amb les 
defenses baixes. Pero ens queia bé el xicot. Un mun-
tanyenc de socarre! no podia ser malparit. I, tanma-
teix, ell també féia país. Fins que va adonar-se, com 
d'altres, que ten t país també es podia fer pela. 

En Pérez de Tudela, quan era petit, devia ésser 
d'aquells uniformáis de mala mort que "se echaban 
al monte" a repartir llenya entre els xicots que hi 
anaven a cantar la "Ve/la Xiruca" i fer focs de camp 
sota un retrat així de gros d'en Badén Powell. D'altra 
manera no ens veiem capacos d'en tendré el seu histo
rial posterior. 

En César anava d'excursió els diumenges, i els dies 
de feina teja de policía. Qué hi feia no se sap, pero 
males llengües diuen que el feien servir de gos, tan 
grosses eren les seves facultáis olí'actives. Perqué alió 
que no pot ser posat en dubte és que en Pérez de Tu
dela és un home de nassos. Cal tenir-los per utilitzar 
la muntanya com una font de "peles", explotant la 
supina ignorancia deis ciutadans d'avui. I no deixa de 
ser lógic: no han "ist mai un arbre i ja es veuen en cor 

DE TUDELA 
de distingir la farigola del romaní. Per aixó en Pérez 
va ser tan ben rebut. Veure un homenet amb els nas
sos ben posats parlant de muntanyetes i ascensions, 
que suplía la seva manca de recursos a /'hora de parlar 
amb un entussíasme gairebé infantil, i que —aixó era 
el mes important— no parlava con un savi. En Pérez 
de Tudela era alió mes semblat al "Bon Sauvage" que 
es necessitava, /'engendre roussoniá que recordava que 
no tot era pols, merda, fum, gratacels i ministres: que 
cabia un mes en I la natural i lliure on es podien cridar 
els odis mes íntims sense por de represa lies de cap tí-
pus, un petit ¡ardí en un món sense jardins. 

Després resulta que el paradís del Pérez no era 
aquest paradís que nosaltres voliem. Al món del Pérez 
es podia beure llet amb cola-cao o llesques de pa amb 
Nocilla "Pon/e alas a tu libertad", ens deien a la tele 
fent-nos veure qualsevol bajanada. I sortia ¡'"escala
dor" amb "bambes", amb "jersei" /acosté ipantalons 
"Old-chap" (Viejo amigo)) i ¡'insignia d'AP en /loe 
del cocodril. 

En Pérez ha acabat la seva escalada. De candidat a 
diputat per A/ianca Popular a escalar torres i pisos 
que qualsevol maniac amb unes relatives ganes de sui
cidarse escalaría per fer veure que en té moltes. Es 
ciar que aquest no cobra "royalties". 

Al K-2 con K-2-R 
(Quitamanchas eficaz) 



"DON PELAYO"i ELS MOROS 
La historia d'Espanya és una demostrado de com a 

vegades la historia s'equivoca. I aquí, a mes, s'ha equivo-
cat absolutament. Les conclusions a les quals ha arribat 
el nostre docte medievalista fan escruixir a tota persona 
amb cinc dits de front. Ara podreu llegir el com i el per
qué de la desteta nacional. I veureu com aixó no s'im-
provitza amb cinc dies sino que ja ve de lluny i de molt 
lluny, concretament deis besavis deis avis deis nostre be-
savis, línia materna, evidentment, Endavant, i que us es-
cruixiu bé. 

La culpa de tot la té un 
caníbal muntanyenc que 
es déia Pelayo. Aquest es
pécimen especialment pri-
mitiu d'home vivia d'ar-
rels, pinyons, matafaluga i 
canaris morts d'accidents. 
I veia amb enveja com els 
moros cultivaven la térra i 
vivien de la cacera. També 
es delia per les cases en les 
que vivien i per les dones 
netes i lluentes que els 
acompanyaven. EN sempre 
s'arrossegava per les mun-
tanyes de mala manera i 
no tenia mai lloc per dor
mir. I pit jor encara, les ne-
cessitats sexuals havia de 
satisfer-les amb l'animalot 

que tingues mes a ma. 
Ja teniu dones un pano

rama de qué va ser la Re
conquesta deis espanyols: 
l'acció desesperada d'una 
colla de carcamals que vo-
lien viure amb I'esquena 
dreta. I van aconseguir-ho 
tan bé que encara els hi 
dura el " xo l l o " . Pero tor-
nem al nostre En Pelayo. 
Ara el trobem assegut dalt 
una trona que fa patxoca. 
Han passat dos anys d'encá 
que va decidir deslliurar la 
península i ja viu com un 
senyor tot pensant-se que 
és el rei del món. I va deci
dir que l'estat en minúscu
la que havia fundat neces-

sitava Neis positives que, 
vingudes de Déu, justif i-
quessin la seva funció so
cial. I vet aquí el naixe-
ment del primer estat orgá-
nic de dret del qual la me
moria té recora. IMO passa-
rem a enumerar totes les 
liéis del sátrapa de les 
muntanyes. Direm, pero, 
que l'alfa i l'omega d'a-
quell códig era el següent 
principi: "Garrot es lex i 
dura lex". 

Pero ja sabeu com s'es-
criu la historia i ara resulta 
que aquell f i l l de la mun-
tanya era un patriota de la 
primera época. I que aixó 
de "los hombres y las tier
ras" ja ho pensava el bon 
Pelayo en aquells temps 
tan reculats. 

Una bassa de merda, 
senyors i senyores que em 
llegiu. I els pobres moros, 
que aquells sí que eren 
llestos, s'han vist poster
gáis per generacions i gene-
racions. I tot perqué no els 

hi agradava el porc ni els 
pores. 

Ara els membres de "La 
Pipa d'en Roe", convertits 
fa poc al credo musulmá, 
de les excel.lencies del 
qual donem públie testi-
moni, volem reivindicar els 
moros d'abans. Tot pen-

sant que una vegada mes 
els caps florits de la civilit-
zació es varen haver d'en-
frontar amb els caps peluts 
de la barbarie. I com que a 
duresa cranial no els guan-
ya ningú ais primitius, així 
ens va. 

Que Alá us tingui en la 

seva memoria, l nosaltres, 
els seus profetes us recor-
dem que el seu cel és l'hos-
tia i no el de la competen
cia romana, que és fi lfa i 
beneiteria. I a viure que 
son quatre dies. 

Mulhafems Al Raím 

EL NOSTRE VIATGE D'ESTIU 
Ja us várem avisar la set-

mana passada del formes 
viatge que patrocinat per 
la nostra publicació fasci-
cular se us venia a sobre. 
Ja és aquí, el viatge, és 
ciar. Pero lamentúblement 
totes les cinc mil places 
han estat ocupades pels 
nostres lectors deis pai'sos 
catalans del golf pérsic, 
que paguen en betzina i 
aixó no son punyetes. 

De tota manera no us 
desespereu que ara mateix' 
us explicarem de quina 
manera pensem passar-nos-
ho bé i será gairebé com si 
hi fossiu. 

1 d'Agost: trabada de 
tot l'equip excursionista a 
la muntanya de Montserrat 
a donar grácies peí felic 
viatge que ens espera. Des-
prés hi haurá un vernissage 
a base d'aromes de la ma-
teixa muntanya que servi-
rá un mossen de l'entitat. 
(Extensió a peu a la cova 
en dues modalitats: descaí-
pos els massoquistes i cal-
cats les persones normáis). 

2 d'Agost: l'avió ens 
deixará al camp de concen
t rado de Mathausen on 
uns joves nacionalsocialis-
tes de la localitat faran una 
exhibició casolana d'holo-
caust. Demanen que els hi 
portem el jueu ja que ells 
han acabat els propis. 
Dinarem cara al sol i res re-
comana portar la camisa 
nova que tu vares bordar 
en el roig d'ahir. 

3 d'Agost: jornada ar
queológica a Atenes. S'avi-
sa que ara ja no deixen ro
bar estatúes i que les que 
hi ha al Prado, al british 
museum i al Louvre no te
ñen res a veure amb la 
barra deis respectius go-
verns que no les tornen. 
(Viatge optatiu a l'antiga 
presó de Theodorakis. Re-

comenat per progres ¡ al-
tres herbes). 

4'Agost: no anirem en-
lloc, o sia que podreu fer 
tot el que voldreu: dins un 
ordre, és ciar, que us pen-
sáveu. Sóu com canalla, se 
us dona una mica i voleu 
prendre-ho tot , és que no 
reniu modos ni vergonya. 
A callar dones. 

5 d'Agost: a Thailandia 
que ens esperen les more-
nes. Dia lliure i feu el qué 
podeu. Les senyores i de
más element femen í serán 
acompanyades per un guia 
a unes interessants excava-
cions a les afores de la ciu-
tat, un recorregut que no 

dubtem será molt pedago
gía (Extensió especial per 
senyores a la tribu deis 

Phija-Larhka, col.lectivitat 
de molt prestigi entre el se-
xe bonic). 

• *»o$co* 

^ CAPE 

Qualsevol semblanca amb la ruta del "Skaylab" 
es pura coincidencia 

6 d'Agost: a missa tots. 
Encara que el diumenge va 
ser ahir el dia va ser massa 
pie d'emocions per a pen-
sar-hi, per la qual cosa hi 
anem avui. I ja que els pe-
cats serán, sense dubte 
grossos, oficiará la cerimó-
nia el mateix Papa a la ma-
teixa Capilla Sixtina. Hi 
haurá confessió en tots els 
idiomes menys en tahilan-
dés, qué us pensáveu!. 

7 d'Agost: nihil obstat. 
Swiming party. 

8 d'Agost: visita a les 
mines d'estany de Bolivia. 
Caminada Marga i pesada 
pero de molt de profit cul
tural. Hi haurá un col.to
qui amb els miners en el 
qual ells ens explicaran de 
quina manera les passen 
putes. 

10 d'agost: un deis dies 
¡mportants de l'excursió 
dones visitarem simultánia-
ment les mómies de Lenin 
i Mao traslladades per a la 
seva millor conservació a 
Groenlandia. Diuen que ja 
no accepten mes mómies i 
que la nostra ens la fotem 
on ens cápiga. Els esqui-
mals presents ens faran la 
demostrado del "ball de la 
foca coixa", que ve a ser 
l'éxit mes gros de la dansa 
nacional d'allá. 

Frescos i contents ani
rem a dormir a un igló. 
Que no se us geli... la sang. 

11 d'Agost: aixó s'acaba 
pero abans de tornar hi 

haurá un debat col.loqui 
sobre "present i futut de 
la Pipa d'en Roe", a l'edi-
fici de l'ONU de Nova 
lork. Presentará la ponen
cia en anglés el mateix Cár
ter. La francesa la seva 
senyora i la catalana l'ho-
norable i en Joan. Aperi-
t iu i ball de comiat amb Mi
gue inclós. (El ball gratui't 
pero el Migue no tant). (Hi 
ha extensió a "Fer Punye
tes", última meravella del 
mágic Waly Disney). 

12 d'Agost: si arribem 
bé el previst acte d'acció 
de grácies i de contrició 
davant la Moreneta es dei-
xerá per mes endavant. I 
si no arribem bé que ens 
valgui la mare de Déu i 
tots els Sants. L'enumera-
ció exhaustiva deis quals 
renuncio ara mateix de fer. 

Vitupera et Ride 

Pregunta: ¿qué va passar el 
9 d'agost?. 
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