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SALUTACIÓ
Per

a

tots els nens i nenes

del món

.

Per

l'escola. Per
ais educador que fan del nen i dels seus drets
píx de la seva vida i de Ja seva actuació,
molt especialment per als mestres del grup
BATEC propulsors de la Tècnica, en recordança dels- quals, nostra publicació es dirà el
a

Freinet, creador de ¡'imprenta a

seu nom.

Amb la ouia de la seva fermesa

siasme, treballarem,

i entu-

.

Ldntercanvi ens

obre nous horitzons.

Noves activitats. Nous arr.ics.

fectuosament també, nostra

Fer a elis, ben a

salutació"

3
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vegades juga amb el nino i la fireta que
varen portar els reis.
Aquell nine és molt grosA

Quan

II

jugar sembla una dona gran.
tracta de persona. I ella com que

es posa a

Al nino el

fer tan be, sembla una mare.
posa a fer el dinar amb un fogonet i u-

ho sap
Es
na

cassola que

Venta

com

té.

si fos de debò També hi posa

tafetans. Escudella els
li dóna el

Quant

plats i al nino també

men ar.

no creu

l'estova. I quant

la fa enrabiar

l'estova i li diu í

-Lleig, fumat I Ln mama no t estima, no.
Ara et tancaré al quarto de les rates.—I llavors ella "i cir:— Que ho faràs mai
mes?. Qué

m'esiimaràs?.—

I ella mateixa diu que

—Doncs, fes-me, un

si que l'estima.

petó i no ploris que

ja

t'estimo.
El porta a

dormir i fa veure que va a

la tenda

i diu:—

-Senyora, afanyi's-hi I Corri que tinc el n§n
a dormir i
plorarà l-Quant arriba a casa seva
corrents va a escoltar si plora el nen. I diu: Si
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que plora Ai! el meu pobre filletj
I llavors s'el posa a la talda i el gronxa
canta la cançó de la son.

LA

RAMBLA

A

Per M. T.

i II

L'HIVERN

ínglada (13

Quln aspecte dona la rambla

a

l'nivern.

'

és pas
da.

bonica

no, al

—

contrari és muda i desoli

I ^3 !

Sois al migdia alguns obrers que tornen de
seu treball s'hi aturen
per rebre una carícia

[

del sol.

Nosaltres desde e!s finestrals de la class« Oh
la veiem. Els dies que no fa sol és

trista.
A voltes

grisa i

®
i la

alguns transeünts arrupits pel freí® l«
creuen i algun auto correns hi passa.
^1 \
Els arbres no tenen fulles ni rames. Es guar-"'"'^
den la sava'pér a la pròxima primavera poguer florir amd tot el seu esplendor,
^®'
la
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,
<

o

ni

Sols

es

manté inua!
el monument de Milà i
^

l^fontanals , mirant al capdavall de la rambla,
a

ELS

dalt

alçant la

ALPS

seva

palma daurada.

IMAGINAIS

PER

Ml.

ríela

Oh meravella; Son els Alps- Les muntanyes
s reflexen als llacs.Els arbres son
punxaguts
la neu rellisca
Igual com una foca rellisca
I freí® la roca al veure un pescador esquimal.'
El paisatge dels Alps a la
primavera és mésíuar-f^'''o'at i alegre, que a l'fiivern.

iss«

pQ.

L'hivern, però, tarnbé és bonic

Les nnuntanyes

són

per una cosa.
nevades i les punt©s

semblen cascades.
llacs

com a

berts de

neu

No

poden reflexar-se als

l'estiu.

Els Hacs també estan co¬
i semblen coixins de satí
blanc.

El cel és blavós.

Abans per aquelles terres caçaven amb
fletxes. A voltes es sentia un sò agut per

l'espai. Era la fletxa d'un brau caçador. Entre
els més valents n'hi hagué un que es deia
Guillem Teli. Nosaltres vàrem llegir una lle¬
genda d'ell.
C. Jané

( 11

anys

)
Clixé de A, Martorell.

t
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rimer

r lo

Quina alegria! Ahir vareig observar una cosa.
Quan venia de l'escola tot d'una vareig veure
un

petita i blanca fier. SenfTbiaaquells moments acabés d'es^cfatar.

arbre amb

Va que en

Blanca, tendra

una

com una

rosa

de matinada de

/

maig. De que era...? D'atmetller. La
/ flòr de l'atmetller.

primera

I

^

Estava sola, les seves companyones encara
Sqmtíen una colla de ger-

habien d'obrir-se.
mans que

l'un es Ifeva primer que

Em sembla que no

l'aitre.

estarà gaire temps sola.
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Avui al passnr

m'hi he fixat. I n'he vist unaal

qóèfi treia laf eeve#tiú%e fulletts.^SI toteS;
fan com aquestes lainpoc taraarà i'atmetllï
en

veure's vestid de

blanques flors que

d'ii

troç lluny semblen boletes de neu.
dase sab que en aquesta estació d' hivt
no hi ha gaires flors; les poques que hi ha,i^«
camps verdejant

sembla que alegrin l'hiverf

da.

J

major part del!t¿L
tenen fulles, els jardins es veuen de^y

Es tan trist l'hivern. La

bres

no

són lai
puja la sei^
collita,-i els atmetllers plens de flors, de gf
a gom. Oh quin
panorama-oferejx un ca^
pullats. Sols els camps vercsf- que
sió del

pagès, pensant que aiií hi

d'atmetllers fiorital
Én canvi a ¡'estiu, no. Hi ha moltes

més
flors, pero la de l'atmetller ja no hi és. El «
lloc l'ha ocupat el fruit. L'atmotlla.
Per C.

CTinals f13 anuj'

A

,
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RIÈRÀ

LA

DE LA BLEDA

Per C.

i

Anàrern

9

•

l\/IonGusíX12 anys).

.

la riera de la Bleda.

a

meravellada al veure
el paisatge enriolat de la nostra plana.
Nostra hermosa vila,tant pintoresca,queelava endarrera. Les seves cases treien fum. Qué
bonica ets, vilal Jo no m'en hagués mogut d'a¬
Tot caminant, quedava

llí

contemplant-te.
Arrivàrem

Bspessor de

voltada d'una
pins enfosquits. I amb un salt

a

la Bleda. Estava

d'aigua tant hermós...
Com miràvem totesi
Al retorn, a la vora

del camí, hi

havia un pa*
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gés. Com removia la terra per després planta;'^
hi hostalisses!

Què

en

saben de treballar les terres! Ho

posen tot recte i quant naixen els sembratí
és bonic contemplar aqeila verdor i encara ho .
és més

quant el blat treu la seva espiga.

Dibuix de R.Buisan.

Clixé de M.Bundó

LA NEVADA

^1/

Quina alegria ahir al veure que nevava! Totes
vàrem

tenir

brincàvëm

una

gran sospiesa

.Saltàvem i

.

Quan vaig sorti de l'escola m'esperava la

Ella tenia tanta alegria quasi
mes quejo. I em deia ; Guaita, com nevai Ara
anirem a casa? Tant que neva i sense parairheva germana.

,

guai

BATEC
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d'unes tres o quatre passes

trobar al

meu pare

que ens

Arrivàrem a casa,

el duia.

,^rém

totes blanques. Després

laleap d'una micavia neu que

estava al abric

quedava tot mullat.
Quan fórem a dormir la meva germana deia:
Que eètà gaire nevat? Mama, obri el balcó,

estonia i

jque vull veure si està gaire blanc
'

I la

meva mare

I

deia:-Dorm, que ja ho

veuràs

demà el dematí.
1

amb aquesta ilusió de
podia acprmir.
Ella

,

veure-ho , no es

just ens em despertat, em
obert els finestrons. Em eixugat els Vidres i em
quedat totes parades veient tanta neu.Què bo¬
Avui ai dematí 1ct

nic que era!
:neu.

També

El gahiné.ïes fustes.íot ple de
es \eia un n egatzen. i tot era

Inevàti ben blanc.

anat a l'escola i al
Ipassar per damunt de la neu em trobat uiia
idona i ens ha preguntat si teniem fred i em
A tres

quarts de nou em-

Idit que.no.
i

aquella dona ha dit : «Qui no te seny, no

fred».
I

j

i

Escrit i clixé de

M. Sabaté (12

Dibuix de M.

Mané

angs)

te
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La Infsnoia da! día

Ya han huido las tristes sombras

de la

no¬

che.
Ei sci envía

diligente coíto es su costum¬
bre, sus hermosos reflejos de luz a la fierra.
Todavía reina paz. Solo se oye un tr rmertoso
ruido de un carro que va avanzando por la
carretera.

Los

pájaros emî;.ie':an a ensayar susirincs |
cadentes ,para la primavera hacer su hermo- i
concierto,

80

Mi

|

querido abuelo, a veces «Irededrr de 'a ;
cuerda el frío que ha padec d .) ai salir i
la aurora. Y uo le pregunto:- ¿Que había nie¬
bla hoy? ¿Y halada? Y hay días que me dice
lar,

me
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aquel día -por el frío y el trabajo- las ma¬
le han quedado ateridas:-Que distinta
es la aurora del invierno a la del veranol^Cuando al verano nos levantamos de madrugada
■para ir a trabajar la tierra, arrancar las malas
hierbas que hacen mori'· el trigo i oíros queha¬
ceres necesarios, no padecernos frío, a! con¬
trario, tiempo agradable, aire íebio.
que

nos se

hermoso es cuando el sbl cansado de
holgazar durante ía ncche, sale por la parte
de Barcelona alegre corno,un niño.
Y que

Al

apuntar la aurora, es

la hora en que me

gusta más observar ia Naturaleza.
es
cuando me gusta más

bién

Pero tam¬

estar entre

las sábanas.

Josefina Mata

(11 años)
Dibujos y clichés

de la misma.
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SOLI
Iniercambio da

trabajos escolares impresos

de todas las escuelas que practican
la técnica
Fre i net

