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MARÇ
Tercer mes de l'any, ara; Primer mes de l'any

en l'antigor.
Ventades. Núvols que corren. Plujes. Temps

insegur.
Pel camp tot reviu i tot floreix. Alegria. Esclat

de vida.
Correm empeses pel vent. Els cabells vole-

ieil. Els ulls s'enterboleixen per les brosses qua
s'arremolirien.

El vent convida a córrer, saltar, brincar...



E! carnaval es celebra des dels temps an*
tics.

Primer per reg 'ac'ar al Sol de que tornés
a escalfar més. I de que il·luminés més esto¬
na.

Després e's grecs, romans i altres pobles
feren coincidir aquestes fesles ambles que
dedicaven ais déus. Construien una nau
molt grossa amb rodes. .Així honoraven a Nep¬
tú, dèu dels mars. I li deien <Carro-naval.»
Segurament que d'aquí ve el nom Carnaval.

Els egipcis foren dels primers en usar care¬
ta. Era un rite del culte que professaven als
morts. Aleshores es posaven també túniques
igual a les que servien de niortalla.

La disfressa i la careta són les notes més
característiques del Carnaval.

Aquí a Vilafranca s'organitzen balls. Duren
un mes .



ATEC 3

bai i d ", d'sf "esses, io-te ;:-

Jo deia a una companya meva : - Qui és
a uesta ? Vols dir que no és la lletera ?

•Noia, no ho veig. Que no ho veus que porta
Careta ? - feu ella.

Després vaig veure que era ella mateixa,
la Hatera. Anava vestida de « Bolero » groc.
lemb un llaça! darrera, una altra disfressa.
No em va agradar gaire.
Dues noies mes, anaven vestides de nit, amb

y; es estrelles d'or. Allò a mi em va fer riure de
de bona gana. Perqué em sembla que les es¬
trelles semblen mes avia i: piata i no or.

Qarme Mestres. (12 anys)
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El dia de Cendre.

Abans enterraven el Carnestoltes. M'en re¬

cordo ben be.
Passaven uns homes amb atxes, forquilles,

culleres,etz. Portaven com una plata molt
gran. Al damunt hi havia un llençol embolicat.
I tot caminant cantaven;

«El pobre Carnestoltes
ja s'acava de morir.
Si, si, si.

Que mor', que es mori,
que ja l'enterrarem,
de flors i v'oîes
b j l'sona nare ■»
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Així celebraven l'enterrament del pobre Car-
lestolies. Aquesta costum s'ha perdut
Ara es va a fora. Nosaltres anàrem a Pachs,

:n un bosquet aprop de la font férem l'arrós.
ílentre, jugàvem. S'havia d'anar amb compte.
.8S plantes punxaven.

La meva germaneta va dir al pare:-Miri, qui-
les cames més esgarrinxades! I ell li contestà:
iixò rai, es saludable!
Dinàrem amb una gana!
Després donàrem una volta peí bosc. El

are va veure un conill i el va agafar sense
ir-li mal. Com que aviat havia d'ésser mare el
a deixar anar.

Vam fer un clot i a dins hi pesàrem una sar-
antana ,tota voltada de romanins i farigola,
ixi férem l'enterrament del pobre Carnestol-
s.

ívaria Bundó ( 11 anys )
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RECORD de COLONIES. (Lamar)

Em sembla com si la veiés. Bonica i atra¬
ient.

Em sembla veure els banyistes. Disfrutant
de les o··'ades que xoquen amb el seu ces

I e;- . averçant com si fessin ura cursa.
Com si " volguessin ésser les primeres
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Un pescador, mar endins .treballa amb a-

fany.
Un altre retorna cantant. Bona senyal!. Les

xarxes deuen estar plenes de peix.
Cau la nit damunt la platja. Les ones s'han

enfosquit.

Papila Cusido (12 anys)

ài.
r

Mes de marzo .Sa ccaba c! frío Empieza la
prim e i.

Be.; ta e .úar.ijní fv-'uchas fi r )-í abiertas. Be¬
lleza pci .uíi,a Alert í i i. • vt! los !&idi-
,íes floridos y los co.iif.^os veides. Quismia
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que siempre fusse la primavera.
La villa es mucho mas alegre que en In^

vlerno. Nuestros vestidos también lo son,
nuestras caras. Y nuestros juegos.

R. Güell (13 anys)

EL MEU COSINET

El meu cosinetés molt entremaliat Dejoj
nes ©n te mcLes.Un auto molt bonic que hi|
a^ar ell Però diu; No e! vull rquè no te bí
2ina com els autos de debò!

Els reis d'enguany li han portat una biciclí
de dues rodes. Perquè no caigui, als costgtt
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ha rodetes.
Per jugar porta un gorro de soldat amb un

plomall. Una escopeta a l'espatlla i un revòlver
al cinturó.

De vegades em dóna uns espants qne «deu-
nidò ».S'amaga a sota la taula, carrega la pis¬
tola amb pistons i tira....Pero no em mata,es
natural.Els pistons son de broma.

Quant passa pel meu davant em fa ei salud
i diu: Sóc un«soldado»,

Poc süb ell el que es ésser un csclcaoc» tíe
debò.
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EL POLLASTRE.

A casa terii&m un poíióS're. i una gailina.
El dia que la vàrem comprar, van tenir una

baralla! Vingn pica.-¿e les crestes. Fins que es
feren amics.

L'altre dia vam deixar-lo estar r I pati. Va
picar tots els clavellers. Ens va saber un greu!
Perquè feien uns ciave'ls vermells molt bo¬
nics. Per a retornar-lo al galliner, tinguérem
una feinada! Quatre erem per agafar-lo.

La mama va comprar ena altra gallina. I la
va posar amb ells. Però no li deixaven fer l'ou.

Mi la deixaven menjar. La vam haver de treure.
L'haguessin fet, malbé a picades.

La mama va dir;-^er c:»mpt? de matar aque¬
lla gallina m&.t?.rern el pollastre i alxi' posà"er.~.
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les gallines juntes.
Al treure el pollastre per anar-lo a matar l'al-
ira gallina se 'ns vella tirar a sobre, perquè li
treiem el seu company. Tant com s' havien
esbarallati

Diumenge ens el vàrem menjar. Encara
que sigués dolent, el trobàrem molt bo.

R. BuiSisU» (.!b aliCS)
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Dia de mercat A! matí, animació. Cridòria,
Gent de! camp a la vila. A vendre i a comprar.

Veus deis venedors que diuen, tot ensenyant
el que venen:- Miri, miri que és maco, només
a pesseta ei metre! A ral, a rail Trieu i remeneu!
Això a la plaça de ía roba. Nosaiíres hi tenim

I parada. I a mi rn'agrada molt ancr-hi avendré.
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A voltes el pare em fa fer problemes de com¬

pra i venda de roba. Abans no se'n fiaven dels
meus resultats.Sempre s'els feien repasar.Ara,
com que s'han convençut de que els se fer, ]a
donen crèdit als meus comptes. Ja era hora!
Antonia Borre!! (14 anys)

A les nenes del seté grau de Vilafranca del
Penedès.

Estimades companyes : Estem molt contents
de tenir col·laboració amb .'osaltres.

Tindríem molt gust. ris nens de Plana Ro¬
dona de fer una amb vosaltres i pas¬
sar un dia cl C^?.slel¡ d' Olèrdola.
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Del diari vostre els gravats estan molt bé.
Us saluda atentament

Jo tinc un gatet, si ara mireu dalt del terrat
el veureu, es diu mipinu?, ara està prenent el
sol perquè avui en fà n-iolt, ès molt bufó i ama¬
ble, te el pel blanc i negre. I\'" e¡ va comprar-el
meu pare ei dia del nr eu cumi leonye pei c,tè,io
sempre li deia que me ! comprés.

Al demaíí aixi que ei sc.i ¿autjo ts dtrper'a,
es molt matiner Qucnt es (.esperia ví; muiia
la poteta amb saliva i se !a possa pc:-. iacai c, es
que el miniríus as .n'-uít nst sobeo?
A quest, di.?, esta'9 jot,-et rn ,a en cp gué el
capdel! de la ¡lana n terrx i ; "arv.-sc! .,,u&

Anton Ventura

El McU 0ATcT
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¡ra una pilota va venir allí, i juga que juga sen*
se tenir por que jo el renyes, perqué hi ha
¡ats que quan /euen algú que se'ls apropa
ygen; doncs ell no,el feia snar cap aquí, cap a-
lài no vos podeu figurar la gracia que feia.
Ell no pren mai res d'en Moc perquè és molt

bon minyó.
Quant li porto el menjar i em veu que el que

porto es per a ell, ja el veig que em ve a rebre
cridaq Miau ! i Miau ! I a'xaca les potetes del
iavant i ert i content

Al mininus li agrada moit jugar i que li fa-
!Ín carícies i que el mimin.
Jo ei mimo al meu galet [erquè penso que
ambé m'agraca qte .a iTote cm rr.smi
:om faig a el!.

Maria ( üe!l (11 anys) 6 grau.
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EL PAJARITO

Una vez era un niño que vivía con su abueio'
Un día e! niño salió a pasear por !a montaña
con el pastor de su casa y cazaren un pajari¬
to que estaba junto a su nido e-n ta rama de
uri árbol, Al llegar a su casa lo encerró en una

jaula y la ccígó en el jardin
El niño cogió una butaca de mimbre y se fué

a sentar frente, contemplando al pajarito.
Pero su abuelo lo vió y le dijo;— ¿Te pa¬

rece bien haber c.:qíqo a este pobre animali-
to? ¡Qué tristeza deberán tener sus hijilos!

¿Qué barias tú sí unos hombres te cogie¬
ran y te ercerrarán en un cuarto privado del
cariño y los abrazos de tus padres y con el



más escaso alimento? El niño reflexionó y
fué a abrir la jaula y a dar libertad al pobre
pajarito, diciendo: -Mi abuelo tiene razón.

Por Josefina 60TDIA. (11 anys).
Alumna del 5° grado de este Grupo escolar.

PERiOÛiCÛS ESCOLARES
Hemos recibido los siguientes: Endavant!

y L' Espiga de Plana- Rodona ; Llum , d© San
Pedro Molanta ; Trabajos escolares vividos,
de Plasència del Monte ( Huesca ). y Pe.'ei
Galdós de Madrid. Moy agradecidas .

Aceptamos muy contentas la uea que
brindan los niños de San Pedro de Molanta de
colaborar en una pubüi'· a-ón trimestral.

7° grado de n'ñis de' Grtmo Escolar de Villa
tranca del Panadés(BARCÍ LONA)



 



 



 


