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AÑO NUEVO, VIDA NUEVA. La ganta
aún está harta de los turrones y del
champán de las fiestas de Navidad. Que
alegría tienen las gentes menudas al en¬
trar ai año nuevo porque se acercan los
reyes que tanto esperan.

Memos pasado muchos siglos. Las gan*
tes van muriendo, naciendo. En estos mi¬
les de años hemos progresado mucho
hasta llegar al 1936.

Después de este año vendrán otros y
otros hasta que se acabará la vida da
las gentes de hoy y otras Irán naciendo
hasta que llegoeel dia que las fuerzas
de ios astros se desigualarán y todo
será una catástrofe. Que tanto temor te¬
nían las gentes del año 1000.

Juan MILÁ
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Todos los niños pequeños esperan con
alegría la fiesta de ios Reyes. Espéran-
la porque les llevarán juguetes.

Por la vigilia al ir a dormir ponen al
balcón los zapatos y algunos una carta
pidiendo los juguetes que quieren.

Pedro DURÁN

La festa dels Reis és pels nens i ne¬
nes. Les botigues de les viles están ple¬
nes de juguets: carros, autos, nines, pa¬
tins, ..... Pel día dels Reis els balcon»
d® les cases que tenen nens I nene»

RENES
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están plens de juguets. Els nens i les
nenes esperen aquesta diada pels juguets.

Rossend BERTRAN

Els Reís son per a dur coses ais
nens i les nenes que no saben que ais
Reís son el pare i la mare. Abans, en
aquest dia passaven uns homes amb
cavalls i altres feien soroll amb picaroles.

A mi ja no em porten res perquQ ja
se qi'e ei oares.

Salvador COLET

LA SERP

Joan MONTANER

Ahir vaig anar a la vinya a buscar
herba. Pel camí veig veure una serp es¬
tirada allà terra. Jo em vaig espantar molt,
però ia mare em va dir que era morta.
Jo tn vaig agafar i la vaig ensenyar al
rneu pare i em va dir que la llencés.
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L'HIVERN

Benet MARCE

L'hivern és molt dolent pels pobres qU0
s'estàn a sota els oonts. No tenen roba

bona per abrigar-se, Només tenen un
tros d'abric i un tros de bufanda. L'a¬
bric mig apedaçat i usat — Pobra gent
els que s'han d'estar a sota dels pontsl
El dia que neva tots s'estàn arrupits a
la vo-a del foc. Sort tenen del vi que

eis escalfa per dins i el foc per fora.
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LA FRUiTA

Ricard RAVENTÓS
De fruita n'hi ha de moltes classes :

pomes, peres, sireres, aibèrcocs, nespres,
préssecs A mi m'agrada molt totm
la fruita tant la poma com la sirera* com
tot El orèssec és la fruita més bona, fins
i tot als malalts els en donen perquè s'a
limentin.

Quan arriba el Maig quasi tota la frui¬
ta ja està ben maium . Nosaltres tenim
una vinya on hi ha tota class'e de fruita,
quan es madura hi anem amb el carro
i la portem a casa o a la Vila a vendrs.

A casa tenim dues cabres que men¬

gen molt de farratge. Cada dia se'n
mengen un sac ben ple. De farratge en-

tenim tres camps i dues tires grans.

Grabriel BRAUET
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La fira dels galls de Vilafranca és tl
dissabte de desembre d'abans ds Nadal.
Aquell dia la plaça està tota plena de gallSi
ànecs, galls dindis, conills, oques,

Tots els pobles dels voltants fan cap
a vendre o comprar galls, ànecs, torrons
de Xixona i xampany per Nadal.

Els ànecs anaven barats i els gails
dindis anaven per allà 25 pessetes.

La r'aça va estar plena de gent fins
ben tard.

Joan AUGÉ
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LOS PATOS

Juan VÍA
En easa teníamos dieciocho patos bastan¬

te crecidos. Un día los llevamos al merca¬

do de Viíiafranca. Vendimos cinco parejas,
machos, que pagaron a veinte pesetas pa¬
reja y cuat'o oersjas, hembras, a doce pe¬
setas pareja.
Hemos sacado bastante dinero, pero pa¬

ra hacerlos crecer hen.os gastado un sa¬
co de cuarta ocr semana y cinco qulío-
gremos, por semana, de maíz.

¥

EL 6AT0 Y EL PERRO

José VÍA
El gato y el perro son enemigos. Siem¬

pre riñen. Cuando un perro ve un gato, S9
le aproxima poco a poco y cuando está
cerca se le echa encima.
Un día vi un perro muy grande que per¬

seguía un gato. Le costó mucho de atra¬
parle.
Una vez con otro compañero cogimos un

gato muy bueno y lo atamos debajo una
cepa.
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L* AFICIONAT

Pere JULIA

Avui quan ]a tornava de dur dinar, he
vist un home que estava molt aficioRaf
a llegir el diari.
Vet-ací que montres llegia ha trobat li¬

na pedra, ha ensopegat, hi ha caigut A
tifra. 3'ha fet mal al braç i al front
Desseguida s'ha volgut aixecar però no

ha poo'jt. Jo m'hi he acostat i m'ha dit
que ■•oompanyés a casa 5fva.
Aquí veieu ei resultat d'ésser homa tan

aficionat, ¿'na fet mal al cap.

A casa tenim un cavall molt vell que
treballa força. Té més de vint anys. Cor¬
re molt I treballa tant com un do jovo.

Odal RAVENTÓS

A casa tenim gallines que ponen i men¬
gen molt. Si no merigessin no farien ous.
De vegades els hi dóno menjar.

Domènec MASSANA
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LES CUINES ECONOMIQUES

•Les ^icjínes ecoiion) qucs serveixen pera
.condinicíntar eis millors menjars. D'ençà
que la tenim són mous els menjars di¬
ferents que he seborejat com són els
macarrons a la italiana i els més exqui¬
sits pastells.
Quan fa vent el sentim més que abans

perquè la xemèneia surt més que la teu¬
lada.

De cuines n'hi han de moltes marques.
La hostra és EREKLER.

Pere GÜÀL
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ELS MOIXONS

Ramón MESTRES

Els dies d'aquell vent tant fort, vaig a-
nar a parar una ratera en una vinya on
hi anaven molts moixons. Va anar-hi una

ramada que va scarer-me la ratera 1
va pendrem i'esoiga Jo vaig marxar.

Per la tardà va anar-hi un nen a pa-

rar-n'hi una y va agafar-ne un per la
cua. El nen füava. Quan el vegué agafat,
hí va anar a aqafa'i i

EL NOSTRE 60S

Josep GUAL
El dia tretze vam matar el porc, Quan

el mataven, el gos cridava tant com po¬
dia. No havia vist cap home matar un

porc. Sembla estrany que tinguin cor de
matar porcs. Els maten per fer butifar;
res.
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EL PORC

Josep PASCUAL
Demà nosaltres matarem el porc. Per la

tarda vindran els matadors. Per mata'l es

necessiten quatre homes. Quan ja és mort,
el sucarren, el pelen, el baden, netejen les
moques, descarnen I quan està ben des¬
carnat fan les butifsrres. Després les co¬
uen. Quan ja són cuites ja poden menjar-se.

EL MATAR EL PORC

Josep MILA P.
Al desembre vam matar el porc I ens

el vam partir amb uns veins. Un company
i jo esperàvem als matadors. Quan arriba¬
ren, de contents, anàrem a >fer beguda i a
treure el porc de la soil. Era tant gro»,
que'ls hi costà molt de treure'l. Li lliga¬
rem una corda a les potes i el posàrem

a sobre una portadora. Va pesar 109 car¬
niceras i 2 terces.



12 SANT PERE MOLANTA

EL FOTÓGRAFO

En la Escuela vino un fotógrafo que
nos tuvo qua fotografiar tres veces por
diversos accidentes. Nos pusimos por
escala encima de unas sities y al lado
el maestro. Para fotografiarnos más bien
se pone un trapo encima de la cabeza
y da la máquina.

Una fotografía sirve para recordarse O
ver un hombre muerto o de álguien am*

barcado, y cuando se as mayor racor*
dar nuestros compañeros da Im Esouaia.

Pedro GUA^



 



 


