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bres estan sense fulles, plou sovint, fa vent, ne¬
va...

Si vas pel carrer, veus finest-es i balcons
lancats. Hi ha poca animació pels carrers i pla¬
ces. Tothom va abngai.

Sols fa bo per estar-se a casa, a la vora
del foc.

' Nosaltres esperem I' hivern perquè hi ha
Mi festes de Nadal.

Malgrat tot. I' hivern ésmolttristienyo-
œm els dies de la primavera i I' estiu, temps de
ílors oloroses i cants d' ocells bonics i joga-
ners.
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Un dentista

ála classe "Renovació" tenim un den¬tista de categoria: és el meu amic
Albert Pujol.
Aquest "doctor", per arrencar cai-

xals, agafa un regle i un mànec de ploma !..
pam... pam... ja està arrencat.

La pobra víctima crida: -ai! ai! ai!...
El dentista esclafeix en grans riallades.

Jaume PANDOS

Dibuix de Jaume Marcusot. Clixé
de F. Herraiz.
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Els pescadors
Is pescadors van a pescar cada dia
menys els dies que fa mal temps,
perquè tenen por de que, amb la

lala mar, s' enfonsi la barca.
Molts pescadors surten a pescar durant la

lit. Posen uns fanals molt potents a la barca i
iren la xarxa. Els peixos de tota mena són a-

'ets per la llum i resten presoners entre els
'ils de la xarxa.

Després treuen el peix d' entremig de les
Halles que regalimen aigua salabrosa, el tri-



4 LA NAU

en, i ei posen dintre les caixes: el peix més
maco el porten a Barcelona i I' altre el deixen
a Vilanova.

Hi ha unes barques molt grosses, neme
nades quillats, amb les quals surten a pescar
molt lluny i porten el peix a Barcelona. També
hi ha vaixells do veia i barques petites que no
van a pescar tan lluny i porten el peix a la nos¬
tra vila.

Josep SOTO

Dibuixos d' Albert PUJOL i Albert MALLOFrÉ í
Clixés de Jaume FANDOS i Albert MALLOFRÉ ^
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L' automotor
h ir va passar per la nostra vila un

automotor que venia de Madrid.
Aquest automotor, del qual feien

les proves, va per mitjà d' olis pesats i porta u-
eaxemeneia semblant a la de les màquines de
tren.

Sembla un vagó d' un tren elèctric. Té 23
metres de llargària, havent-hi lloc per a 80
persones assegudes. El seu interior és molt
confortable. Per la part de fora està pintat de
lilanc, amb una faixa ampla de color gris i una
Itanja, més estreta, de color blau.
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Va molt de pressa: segons em digué un a-
míe, de Barcelona a Saragossa només hi està
quatre hores. Aquest automotor, que alguns a-
nomenen "autovia", pot assolir una velocitat
de 120 quilòmetres per hora.

L' automotor és un vehicle excel·lent peral
transport ràpid de passatgers.

Salvador BOLET

(Dibuix de F. HERRAIZ.
Clixé de J. HERNÁNDEZ.)
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I dia de Nadal la gentté el costum
de menjar pollastre, torrons de totes
menes, neules, etc. i beure xampany

ivins de totes classes.

Aquesta festa té un origen religiós: ve
haver nascut Jesús, segons diu la Religió

atòlica.

Nosaltres també la vàrem celebrar gràcies
la festa obligada del meu pare.

Al migdia menjàrem: primerament, macar¬
rons (encara que no som italians); després, co-

rostit i a continuació portaren a taula el po-
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iiastr'e, amb el qual beguérem xampany
en comptes de vi. Amb els torrons hi
acompanyàrem neules sucades amb
conyac escarxat.

A la tardà, el pare i jo ens en

anàrem al cinema. Projectaven la

pel·lícula "La estropeada vida de
Oliverio VlH" per Sían Laurel i
Oliver Hardi. Era molt bonica.

A la nit ens en anàrem al

ball. Estava molt ple. Tant,
que per poc m' asfixio de
calor.

Ens en anàrem

a dormir de seguida
pu!x hom no po¬
dia estar-se més

temps allí.
mer

A. MALLOFRÉ

ral (

Dibuixos de Màrius Gascó. Clixés de
L Vinya, A. Ramon i M. Gascó.
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GARRE R IjE UN 10:

hir al matí vaig anar a veure les pa¬
rades del carrer de la Unió. Com ca¬

da diumenge, hi havia homes que ve¬
nien robes, joguines, terrissa, vasos, etc.

Un dels que venia roba cridava:
-Noies...!, veniu ací, que jo venc la roba a

fal el quilo...
Un altre deia:

-Nena...!, mira quina roba tan macaque
tinc avui; vina, que la veuràs...

Més enllà, un altre cridava:
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-Nois..! Ja ha arribat el drapaire; compreu
compreu, que fareu ganga!

Uns altres deien:
-MireuI, mireui, això no es trenca mai; pi¬

co els vasos damunt la fusta i no es trenquen
Compreu-ne, que tindreu vasos per anys.

-Vernís per a les cadires!
-Apa, dones; això s' acaba, s' acaba...
Tothom cridava i ningú s' entenia: allò

semblava el mercat de Calaf.
Jaume PAPIOL

(Dibuixos de Joan RISCO.
Clixés d'A. VIDAL RlON i J. RISCO)
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Una excursió
NÚRIA.- PUIGCERDÀ.- LA FRONTERA.

■

M
n dia la mare em digué si volia anar
a Núria a veure el meu germà, que
llavors hi treballava, i jo, tot content,

li vaig dir que si.
Vàrem tenir un bon viatge. En arribar a

Queralps em va sobtar profundament el canvi
(le paisatge. Les cases també presenten un as¬
pecte diferent de les nostres. Els seus teulats,
iiolt pendents, estan fets amb pedres planes
col·locades en forma d' escates de peix.

Pujàrem a peu per entre muntanyes alte-
loses. Trobàrem moltes fonts.
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Quan arribàrem a Núria vàrem visitar e

Santuari. També beguérem aigua de la font de
sant Gil, la qual és molt fresca: gairebé gelava
les dents.

En acomiadar-nos de Núria i de la seva

formosa vall, decidírem anar a Puigcerdà i a
un poblet de França.

Puigcerdà, capital de la Cerdanya, és una
població força important, especialment durant
r estiu. Als seus voltants hi ha prats grandio¬
sos on pasturen moltes vaques i eugues.

Per anar al poblet francès, quin nom no
recordo, haguérem d' atravessar la frontera. A-
llà vàrem trobar uns carrabiners que ens detu¬
raren; però, com que no portàvem res de con-



VILANOVA I LA 6ELTRU 13

îr ei

it de

I lava

¡eva

à i a

una

rant

dio-

I no

1. A-

3tU-

on-

traban ens deixaren passar. Recordo que la fi¬
ta fronterera estava assenyalada amb una rat¬
lla vermella. En atravessar-la, "vaig posar un

peu a Espanya i un altre a França."

Jaume FANDOS

(Dibuixos d'AMELA, REDONDO i FANDOS
Clixés d'AMELA, BERNADÓ i MARTÍ.)
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o vaig nàixer a Vilanova, en el carre
de Bonaire núm. 15 baixos, el dia2
de [uny de 1923.

Quan era petit, un dia arribaren a casa me
va uns homes que duien una mona: erena
quells homes que venen mantes à la fira i por
ten la mona a tall d' anunci. Jo em vaig divertií
molt amb la mona.

Després vam canviar de casa, anant a viu
re al carrer del Castell, núm. 16, baixos. També
vingueren a viure a la mateixa casa, en uns al¬
tres baixos, la meva àvia amb els seus fills.

Jo era molt entremaliat. Un dia, quan este'
va sopant a casa I' àvia, vaig agafar el porró i
vaig tirar el vi a un plat d' olives. Un altre dia,
corrent pel terrat, em vaig donar un cop al cap
i en va sortir molta sang.

Més tard ens traslladàrem al primer pisó®
la mateixa casa i la meva àvia al carrer de
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Unió.

Quan tenia uns

quatre anys, tot ju¬
gant, em vaig ficar
una petxina a la bo¬
ca i el meu pare me

la va traure amb un

cop d'e martell. ^
Un altre dia em

va atropellar una bicicleta i em doní un cop
amb la voravia. Vaig estar dos dies que només
podia menjar sopes, perquè les dents em ba¬
llaven com un cascaven.

Quan tenia quatre anys i mig, mentre esta¬
va jugant amb un cèrcol, la mare m' agafà pel
braç i em digué:

-Anem a veure un mestre que hi ha al car¬

rer de Bonaire! Demà

ja aniràs a col·legi!
Jo em vaig posar

a plorar i... anàrem a
casa el mestre.

A r endemà ja
vaig anar a col·legi:
el mestre era molt bo
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i em donava menjar
quan jo volia.

Un noi del col·le¬

gi, que era més gran
quejo, em deia que
cantés ben fort.

do començava a

cantar tant fort com,

podia:
- "A a a à... mi amor!... tararà... tararé..,"
El mestre venia amb el regle i em donava

unes estomacades molt fortes.
Després vaig anar al Col·legi Font, i darre¬

rament vaig ingressar en aquesta Escola Gra¬
duada.

Recordo que als nou anys vaig fer una ex¬
cursió a Barà que em va agradar molt. De lla¬
vors ençà he fet altres
sortides, entre elles u-
na excursió a Sant Mi¬
quel del Fai, on hi ha
formoses coves i salts
d' aigua.

A la primavera i a
1' estiu sempre vaig a



EL COMPANY ORTONEDA vist per

J. Hernández,' Clixé de Saura.
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pescar. També em piau el teatre i el^cinemahe anat varies vegades a Barcelona, als tea^
tres de Vilanova, etc.

No sé quin ofici apendré quan deixi I' eS'
çola, però a rni m' agradaria ésser aviador.

,-..0 • . -

Dibuixos d'ORTOIMEDA, SAURA i AMELA.
Clixés d' ORTONEDA, SAURA, RAVENTÓS i CERDÀ

Imprès amb la PREMSÀ ESCOLAR BOVER.



 



 


