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Qüè-bonic ès Ihs^ir un i)!ibr<î que ens -agradí
molt! En tenim un que sempre voidriem jíeg'r-íOí-
Qucn estem cansats de treballar eicoltem amb
daüt la seva lectura . Es diu: " FLOR DE LEYEN¬
DAS " .

Avui hem llegit aquella que es titula: " Las mil
y una noches". El passatge que més ens ha
agradat d'eifa ha estat quon Parizoda puja
entra les padres negres i troba l'ocell qua parla,
Torbre que canta i l'aigua d'or.



J ENDÁVANTI

per Francesc COLOMER.
L'hivern és doiení per les persones, els animals

i les flors.

Correu, nens correu!
Fa fred. Es tard. *

La nit s'acosto. El ven xiula i senyala una ne¬
vada

Per què els ocells no canten ?
Perquè no hi ho flors?
Els oceiis nc conten perque no tenen niu. Les

flors s'han mor? perque no t.?n£n vSol.
Pobres ozüiUui horotcsl
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PLANA RODONA (OLÈRDOIA)
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Quon ¡o seré grtín vu!î ésser pintor. L'ofici
da r; nier és tríoh bonic perdue soloment d'un
quadfc, si tens moíta fama, ja te'n donen ai-

menyi 100 poíseíes i d végades 150.



M'agrada ésssr pintor perque es guonyen
molts calsrs i és un ofici molt divertit Es va a

molts iiocs desconeguts per c pintor i si es fa
un quadro molt bonic es tenen molts miradors.

Aquí, o Piano Rodona, en venia un quaes
deia Mir i un altre que es deia Güell.

Es Sr. Mir pintava sempre prop del pobla i o
nosaltres ens agradava d'cnar a veure cóm

piníovo. Però oi! no volió que hi anéssim i per

fsr-nos per agofava el govlneí de tcllar el tu¬
bo de ointur^o i feia veu!"© que volia tallar
l'of" alia.

Aieohores nosoltres ans escapàvem de por

qwe no ens le toliès.
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i. ùmÂÊ ñomm

Qudn jo seré gran m'agradaria ésser pagès.
Quan ós el temps de la sembro jo sempre

vaig al camp i votdrio treballar com els de¬
més trebalierí.



Aro no puc fer les feines pescc'es psr que no
són per la meva edah L<ís feines que no són pe¬
sades sí que me ies deixen fer. Em diuen ^ue

vegi Q buscar guano, b!ati a tres coses.

També m'agrada ésser pagès perqué quan

g a foío trobo més bon dinar que c casa^



6 ENDAVANT!

J. MESTRE CLÁVt

Quon seré gra.'s m'cgrcdcria ser aviador.
Perqur; e;s avians van per i'axe i jo voldria
volar com e!s oceiis.

Amb l'avion aniria per toi arreu. Portarla

gent alió on voldrien anar.

El rñeü pare és pagès, pero jo voldrío ser

aviador.



PLANA RODONA (OLÈRDOLA)

WiOLTA alegrí».

Quan juguem o piloto estem moit contents.
Riem. Disfruíem. I passem el roto divertit. Quan
riem quasi no tenim torça per fer anor io pilota

També tinc molta alegno qucn a casa estem
bons.

Quon tinc oiegria de tanta que en tinc no sé
Ruè faig. Més val alegria c;ue tristor.

A. VENTURA CALABUIG



8 ENDAVANT!

Mi CâSA

Mi casa es mu/ vieja. Está hecha en eí oño
1835 El año en que estamos hace justamente un

siglo que lo construyeron. No obsfonte se con-

»3rva muy bien.
Mi casa está rodeado de pinos. Está al centro

de un bosque. Los vecinos que tenemos más cer^

ca de nosotros son los de casa "Fusté" y están a
un Km. de distancia. E| pueblo más cercano o

nosotros es Vilodeliops y está a dos Kms.
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Por debajo de mi cosa pasa un riachuelo.
Cuando llueve baja mucha agua.

Mi casa se llama "Câl Bagar et" Tiene el nú¬
mero 23.

M. SANCHO ESCODA.
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Era el viernes, 8 de febrero. Hacia las cinco de
lo tarde, hora de puesta del Sol, ernpezòrcn a

salir nubes. Y o los sie.e cayeron ios primeros
copos de nieve. Pareció, al principio, que neva
ría mucho, mas no fué así.

Ai día siguiente al levantarme vi que sólo cu¬
bría la lierra una ligera copa de nieve que
-pronto desopareció. No obstante dejó tanto
^río que doba miedo salir fuera de casa.

jQué bonita sería la nieve si no fuera por el
frío que lleva consigo!

J. MULET 8ENDRÓS



TO ENDAVANÎI

VOLER ÈS PODER

Voler és poder. Heus ací una frase que es
repeteix sovint. Moites persones al sentir^a-
questa frase diuen que això no pot éser; que
si tu vols fer una ccsa i les circumstàncies rto
són favorabies ès díficii pocer-la reaiitzar.A!-
gun cas hi ha,però, que tot i veient fer una co¬
sa posant-hi tota ía voluntat ts fracassa. Però
en la majoria da hs vegades, per cifícil que

sigui una cosa si se r.i pesa iGl-a ía vc!i. ntati
tota la ccnsíència s'arribat a ;a tj .íricrrríant
per damunt de to" els cbsiatles,
Si molt d'ñ'c'' ia i'-i i d ó que tenim o i'es-

perança q so -e n rsoM'za -, com per
exemple i'arnbj r a ésser persones de carrera
essent fills de casapci-ie . er.ee rriiijans per
educar-nos, s'ensopego amb moitps prive-
cions, corn é.s perdre hcrrs'de í c;m:r i de
menjar. Malgrat, però, si s'rs rcnstant i eáf
posa per damunt dels plaers i la despreccu-
pació tota la ncs ra voluntat, pot arribar im
dia ón r'f-;'-.'v! i m triomfants j gcserem d'un
relati be -estar.

R. Font ( Alumna de les clcsse-s de nit)



ins plou publicar lo eontesíacíó deis nens ds
San» Vicenç d® Coítaíiat a ia nosiVa cana en que

©Ig dsmanavefTí un dibuix de í afaicio.

SANÎ y\ŒHÇ de CASTELLÊT gener do 1935
Volguís airtics.
Us enviem en ei prosent número el dibuix qu®

ens demanàveu de i'atalaia da Casîâiiof vist

des de l'escola.

L'edifici de l'esquerra és I'atalaia des d'on
s'albira el poble de Sent Vicenç i voltonts.

Lq casa de lo dreta és una capella i lo casa de
l'ermità. Dins d' aquesta capella és venerada la
verge d® Castellet i se li atribueix algun mkacie.

Es despedelx en nom de tob
J. PUIG.
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Una sorpresa
agradable.

ê
, ■ ■. - IMentre estàvem treballant ha arribat el carier

d'Olèrdola amb tres periòdics. Dos números de
«La Gerbe», revista francesa, i «esplai» de Ver¬
ges.

4
Hem fullejat "La Gerbe" i tot seguit ens ha"st5f-

présveureen ella tradu't aí francés el rr.eu es¬

crit del tió de Nada! que va publicar el númi, 2
de «Endavant!» d© PLANA RODONA.

Jo he estat molt content. I torr.bé la meva ma¬

re, el meu pare i el meu gennonet.

Joan BUSQUET.
Alumne de l'escola Nacional gra¬
duada de Vilafranca del Penedès
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lüVSTACIÚi

A TODOS NUESTROS LECTORES Y
COMPAÑEROS DE INTERCAMBIO.

Los niños de la Escuela de Plana Rodena

(Olèrdola) esperamos de vosotros que tendréis
la amabilidad de enviarnos trabajes y dibujos
•que nosotros publicaremos con mucho gusto en

nuestra sección de Colaboración.

Estaremos muy contentos de poder publicar
escritos de todos los lectoras de nuestras publi¬
caciones.

En un moment

d'esbsrjo
Solucions oís po^satemos de «Vida escolar» da

Sant Vicenç de Castellet corresponents al num. 3.
Al Icgogrlf: cargol A lo chorada; Guardorrobd

Els nens de Sant Vicenç tenen lo porouío.

EMPREMTA DE L'ESCOLA DE PLANA kODONA lOlEkDOLAl



ILUSTRACIONES

aî cuenfo de «Las mil

y una noches» "El pá¬
jaro que habla, el ár¬
bol que canta y el
agua de oro",

—por

J. COLOMER MESTRES.



 



 


