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EL MAR

Davant de Vilancva hi he una gran ex¬
tensió d'aigua; és el mar: el Mediterrà,

I mar de Vilanova. Gairebé sempre està
tranquil i blau i agrada mcir veure'l.
Quan surt i quan es pon el sol hi fa per
sobre com un camí daurat. De vespres,
quan fa bona lluna, errb!aquehiha
una carretera de plata.

A Vilanova 500 famú'ies viuen del mar.
Prop d'ell hi veureu quillctí i les dones
dels mariners com s'afanen a cpsir les
xarxes.

A l'esiiu la platja s'omple de gent que
hi va a refrescar se i ren'ar se.

Però quan la mar s'esvaloia és traïdo¬
ra: i esvalotada c tienquür jlafeir a cue
tenen els pescudors de-Viiancva per a
varar la barca, i després, potser ne pes-
onr roc I
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i SOROLL A CAL "DIENTES".
per Carles VILARNAU

' Dibuix tie! mateix; clixé de Carl , s MARTIN

i Fa uns quants mesos, al carrer de Fermí
t Galàn { abans Correus ) que es sentien uns

soroUs estranys iBrrrr! PoooornI!.
Això passava a les onze de la nit
Molta gent, curiosa, anava a sentir el so¬

roll. El "Dientes" es pcsavc sabre la teula¬
da i trava gaUedes d'aigua sobre la gent,
però ... tots anaven amb paraigües .

Els perits , ja hi anaven , ja ,pero, no hi va¬
ren trobar res.

Uns comentaven que hi havien "duendes"
altres, que fàbricaven moneda falsa,,

i Incógnita ¡



BONS I MALS CONDUCTORS DEL CALOR

I DE L ELECTNlCl i AT.

per Lluís 6iB£RIVET.

Un noi ros avui ha po¡ íat un tros de cabí©
elèctric el qusd estava cobert de roba ver¬
mella amb una capa de cera.
Amb oque!! cable el Mestre ens ha donat

u-na iiiçt. Ens ha dit c U3 totí els metalls
són bens conducicrs ael calor i de l'elec¬

tricitat. Molies vegeoes he vist la mare que

ag Ja una cullera do ïjsta per a rernener
ei menjar .Peqiuè la ucu ar,aíor de fusta i
no do ferro? Doncs molí fàcil; perquè aiT b
la de ferro es crernaria i amb la de fusfe,
no, car la fucia es mcít mala conductora I,
per això, no deixa passar l'escalfor i el fer¬
ro, si .

A.
Vv
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- ESCENES MARINERES -

EL QUÍLLAT
Treball d'A. ALTtA

Un dia el meu pare. a la ni', cm va cridar
quan jo dormia per anar al mar. Em vaig lle¬
var. Després el pare i ja anàrem ei pes amb
els homes d'a bordo. Férem neu i després
de fer-ls ens en vàrem anar al gusi. Els ho¬
mes el baraven i jo anava guiant el timó.

Arribàrem al quiilat i el rrctorisla engegà
el motor. Quan érem a 100 traces arriàrem
les portes i després l'art, i el remolcàrem 1
hora. Un home em c' gué:-Nei desembraga.
I al cap d'u la mica: Embraga. I l'art pujava.

Dibuix d'Ançjel DURAN.
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Quan el teníem dali de l'orla, obrí un home
la bossa i va treure pops, congres i peíales.
Els posàrem dins dels coves, i dinàrem: rap
amb all-i-oli.

Torna a remolcar i fer el mateix que l'al-
tre cop. Hlegàrem. i jo guiava el timó, proes
en terra. Quan hi érem aprop, va venir el
bot, s'endugué el peix aterra, el portàrem
al pes i el vam vendre.

c-O-C-9-0

UN XOC.

per Joan PASCUAL.
Dibu X .IjI e x Clixé de C. MARTIPJ i F. BALDU7.

Jo anava en un patinet per la carretera.
Al toTíbar venia un automòbil de luxe. Jo

no el vaig veure i li vaig tòrcer el palafang i on
li vaig donar la trompada els ho vaig trencar ■

L'automòbil va frenar en sec .



A ia carretera hi havia molta gent, i un
home que em coneixia va ci iciar el pare, i em
va trencar el patinat, i-'ci o dtsprés me'n vaig
fer un altre.

L'ÓS DOMAT

per Josep AMELA - Dibuix de! mateix.
(fi xé del MESTRE I d' A. VIDAL RiON

Un dels dies del passat mes d'Octubre a la
tarda, va j veure com un home feia ballar ün
ós, i una doro, demanava cèntims.

l'ós el.cridava Nicolás, i aquell home li
deia: -Nicolás, saluda al públic, i amb la pota
saluda.a. La gent fermava una rodona; l'ho¬
me tocava el pandero, i l'ós ballava al n.ig.

De vegades aquell home li clavava un cop i
ell bramava fent muuu...! La gent s'espantava
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L'ÓS portava un boçal perquè no mossegués
a ningú. Una vegada aquell home li donà una
garrotada i l'ós s'enfurismà.

Aquell ós deuria ésse* d'Amèrica Oriental,
era de color burell.

Són pocs els homes que por Ien feres com a-
quelia.

DITES POPULARS

Març marçot mata la vella a la vora del fóc
i la jove si pot.

A l'abril cada gota en val mil.
Fins el 30 d 'abril no et treguis ni un fil.
Pel maig cada dia un raig.



LLAVOR

EN EL CAMP DE LA PILOTA
•/iiíi Treball de Fulgenci VERDÚ
-Dibuix de J. HERNÁNDEZ Clixé de C. MARTÍN

nu i li IIIIm mil

L'alíre dia vaig anar al camp de la pilota.
Vegi com jugaven i vaig preguntar a un amic

meu quins eren els dos equips, i em va dir: Un
és ei Catalunya i I alfre, el Vilanova. També
li vaig preguntar a quants gols estaven, i em
digué que estaven zero a zero. Més tard feren
la mitja part. Tots els jugadors anaren a beu¬
re gasoses, descansant un xic. Cen\iaren dc
porta i varen tornar a jucar. El Catalunya fei;
gol. S'esbatussaren dos jugadors, l'un, del
Catalunya i l'altre del Vilanova.

Mitja tíora després finí el partit.
iiiiiiiiniiiii·iiiiiiiiii'iimiiiiiiiauiiiiutiiHiiHini.;,i;i|r:i/iiiiitiiitiiiiiinniiiiinii|nr^i(>|iiKDfl|m]iiiiiiatiii.iiuiiiii(;tiit;^iiiiti8i|nttik'

Vent de llevant, trons i JJarnp^.
Cel rogent pluja o vent



LLAVOR

Ei primer dia de fira la meva germ&neta i
anài Sm a veure la fira. Al migdia el meu pa
i jo anàrem a veure el que hi havia a la Plei
de l'Ajuntament. Allí vegérem la barraca í
Ibíj amrtllee garapinyades; una xurreria an
msndn "L'ef pig d'Or, dues barraques de
ai b!ar;c: !a vici de l'autcmòbil; un auto qi

portava un apa:-':'.'! fet ;fio, i una altra barr
ca d'ametlles garapinyades?. A la tarda, aníi
sol a la fira. A la nit e! meu pare em donà ur

pesseta perquè em comprA-s ei que volgués.
Em vaig con prer i r. î • vc'v r iT.arca Inc'if

UN DIA DE FIRA
Treball de Jean JORQUERA.

Dibuix de J. AMELA. Cíixé de C. MARTÍN
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i L'ESF0R6ADA DELS ARBRES
Treball d'Eduard ALEMANY

Dibuix de Lluís 6lBERlsiET-Clixé d'A. VIDAL RIÓN

La Rambla, ara, sembla una cosa nova, per¬
què han fet una esporgada molt grossa: les
branques podrides los tallen, perquè no facin
malbé les altres. Aruostc erporgada la fan
sempre a l'hivern.

Ara surts al balcó i veus les cases del da¬
vant i la gent del carrer.

Aquests arbres s'anorp.enen plàtans.
És perillós pujar-hi els dies de pluja. Avui

plou i no esporg'jen.
>iiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiinitiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiniiuitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiitiiiiitiiiiiiniiiiiiiiniMiiiiiiiiinitiinniiuiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiniuiniiaiiitiiiiitniiiii<.

Qui es posa sota la fulla dues vegades es
mulla.
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L'Escola, per ésser element de
formació física, moral i Intel·lec¬
tual de l'home, és la Institució
bàsica de la Societat. L'Escola
ha de determinar les formes su¬

periors de convivència humana,
perquè de l'Escola ha de sortir
el tipus d'home més perfecte. I
la societat humana ha d'apoiar-se
únicament en aquests dos pilars.

Escola i Treball


