
 



 



PUBLICACIÓ ESCOLAR

SANT PERE MOLANTA

MARÇ DE r^ïïa MUM. ?2

EL P05RE BORRATXO

No fa mcií de ten-ps que per ací Sant
Pere va passar un borratxo que quasi no
s'aguantava.
Jo anava cao al cafè i ell va passar pel

meu costat. Parlava sol i deia: — SI tro¬
bo cap canalla la mataré.
Més tard se'n anava als cinc ponts, i quan

va ésser un tros enllà es va repensar i
va tornar a passar a demanar caritat. Al
ésser prop de casa va ensopegar, va cau¬
re, i va fer-se un tall al nas.

Després se'n anava I ai esser cfi tros
avall es va ficar dins d'una casa.

JOSEP VIA



2 SANÏ PERE MOLANT^

—Parat noi I Aont vas tan corrents?
—No enr» deturis. Mo em deturis que vaig

a Sant Pere Moianta a buscar el pe¬
riòdic Llum! que es el millor que's publica.

—Es veritat això noi?
—Ja ho crec. Fan uns dibuixos nsagnifios.

JOAN MILÀ

CONVERSA DE CARRER

Un dia vaig veure un niu de caderneres
a dalt de la perera i al cap de dos dies
el vaig esbullar. La cadernera la vaig fi!
car dintre d'una ga\Ma.

ODAb RAVENTÓS
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EL CAÇADOR

Un dia vaig veure un caçador que
va matar tres perdius. El go« va portar¬
ies al caçador.

do msu mirava de la vinya estant I, el
gos no se les menjava, do vaig dir al
meu pare; — quan seré gran vull una es¬
copeta per anar a caçar i matar perdius
i conills I les duré cap a casa i farem
un bon dinar. Hi aniré cada dia I sem¬

pre farem bons dinars, però d' aquí que
seré gran i podré caçar trigaré molts di¬
es. El Peret de Cal Morros ja caça,

MA6Í PETIT (7 anys)
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CARNAVAL

Pel Carnava! to'a la gent està molt
alegre. Pels carrers passen disfresses. Al
vespre van ai ball. Es tiren pilotes d©
paperets qua al rave uar-se tot sembla
una nevada. Els paperets s'aboquen en

sacs. Quan toquen un vals els que ba¬
llen queden lligats de serpentines.

El dia de Carnaval es fan uns ninots
amb caretes semblants a les persones

per cremar-los a l'endemà.
Que alegre és el dia del Carnaval.

Pere DURÁN BERTRÁN



EL MORO

Ramón MESTRES

Cada dos o tres meses passa un moro
molt alt, que fa unes passes raoit llar¬
gues .

Un diumenge que anàvem a un lloc, ha¬
víem de passar pel costat seu. Va guai¬
tar-nos, i pensant-se que anàvem al seu

radera ens va empaitar carretera avall.
Com tenia calor es va treure l'america¬
na. Per la tarda se'n va anar a pendre
café a " La Unió " . Després anà a l'altra
sala. Cada cinc min-jts bevia aiguardent.
El van fer n^!a^xar.

EL NEN I EL 60S

Josep ROBERT
Una vegada un nen que esmorzava, va

veure un gos que s deia ponzella . El va
cridar i 11 va ensenyar un tros de pa. El
gos s'atançà 1 llavors el nen 11 pegà amb
una verga. Un home que s'estava dalt

d'un balcó, ho va veure. Baixà I li digué:
—To una pesseta. Al anar a agafar-la (I
pegà un cop de mangala.



SANT PERE MOLANTA

LOS BOMBEROS

JUAN AUeÉ

Para apagar los fuegos de las casas,
en los pueblos grandes, hay destinados
unos hombres llamados bomberos. Van
vestidos con un traje que no se quema.
Llevan unas escaleras

muy largas ouestas en
camiones. En el cintu-

rón llevan coigad.a el
hacha que sirve para

cortar las tubería?

del gas, Con u^as

mangueras muy laf
gas y con agua <x
mucha presión a-
pagan el fuego.
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EL PASTOR NOU

Salvador COLET

Fa dues setmanes que tenim a S. Pare
un pastor nou. Té 5 cabres. Al sortir de
casa seva es posen a correr fins qua as-
tan cansades. El pastó és molt cridaire.
Crida tant, que quan és a la muntanya
se sent un quart lluny. Els pastors cridai¬
res no son gaire bons.

L'ESQUIROL

Josep Vinyes
Els esquirols son els animals qu'es men¬

gen els pinyons dils pins Un dia que a-
nava a la viny-a en veig veure un que s*
estava dalt del pi. Amb les dents trenca¬
va pinyons. Els esquirols corren molt i
sempre per dalt dels arbres. També son
bona per a menjar.

Hi havia una casa que tenien un gos.
Deien que ningú no hi podia entrar per¬
qué i'estriparia. Van anar-hi i ei gos, qus
s'estava allí, no els hi va dir res.

Josep RAVENTÓS A.
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LA ASERRADORA MECÁNICA

El martes por la tarde fui con mi pa¬
dre a Villafranca a aserrar una viga.

Las sierras de las aserradoras no sea
como las de los carpinteros, sor de una

forma muy oiteieiue. Una cinta dentada
pasa por una rueda que va a mucha
velocidad y corta la madera.

Mientras estaban aserrando, se escapó
aquella cinta de la rueda. Hizo mucho
ruido y me dió un gran susto.

Pedro GUAU
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LA PLUJA

Ahir va ploure moít Tots eis carrers e-
rea mullats. Els pous estaven secs per¬
què no plovia. L'aigua de la pluja es posa
a dins dsis pous. A! nostre pou no hi ha¬
via aigua. N'hi havia una mica, però era
terrosa i el meu pare n'havia d'snar a

buscar a la riera.

Fèlix BERTRÁN

A casa tinc posada una trampa per ca¬
çar pardals. A la porta del galliner hi he
lligat un fií que passa per un forat de la
paret. Qua.n hi ha.n els pardals, estiro i
no poden so.'tir, L'avo.rs obro la portà de-
pressa i entro a dins,

Josep OUAL

Una vez un niño ¡lam.ado José pasaba
por una zanja, dorde yo me encontraba,
y me dijo si que-íi ir a ver un pozo. O-
imos mucho ruido y aquel niño me dijo
que era el agua, yo le dije que era un
hombre. Dimos vuelta y era un niño. No
lo habíamos acertado ni el uno ni el otro.

Juan MONTANER R
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EL PINTOR

Un dia que anava e Vilafranca vaig veu¬
re un pintor que pintava una casa molt
gran. Quan me'n tornava a casa un altre
pintava la porta d'un garatge.
Un diumenge pel matí que anava a com- :

prar-me unes sabates vaig veure un pintor
que portava 2 pots de pintura I 3 pinzells.
Mes tard pintava una casa de la carre¬
tera.

Al arribar e casa ja confiençava a ploure.

(jOAN CARBONEL·lk
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PER ARRENCAR UNA FI6UERA

Ei diumenge passat vaig anar, amb el meu
Dare, en una vinya que se'n diu Sagols.Cos¬
tat per costat hi havia tota una família de La
Granada que arrencaven una figuera per
fer-ne llenya de ies branques i fusta de la
soca. Després de molia estona de treballar
es posaren a estirpr amb una corda lligada
a dalt de la figuera. La figuera s'anava ca¬
bussant i tot d'un plegat cau a terra faltant
ben poc per agafar a sota un nen d'aquella
gent. Llavors la mars va donar un escàndol
al seu marit.

Rica ra RAVENTÓS

ELS CEPS

Els ceps ja comencen a treure burrons,
A casa tenim una vinya que ja en té molts
de trets. Són molt petits, però són poques
les vinyes que jci en treguin. D'ací un mes

ja seràn més grossos i quan els rebrots
bo seràn, de grossos, sortiràn els raïms xics.
A últims de setembre els collirem.

Domènec MASSANA
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PATATES

k'11 de Març vàrem anar a sembrar les
patates. Després de fer eis dots hl ficà¬
vem bassa I ho colgàvem amb terra, üa-
vòrens hi posàvem trossos de patates i ta¬
pàvem, Al cap d'un temps ja surten.

Les patates, meníres n'hi han, sòrí molt
bones, però, devegades es podreixen.
Quan la collita és abundosa ens les venem
a la plaça.

Josep MILA P.

OVELLES

A les ovelles les ponen a pasturar per
!a muntanya, pels camps i pels ermots
dels llocs alts. Nosaltres tenim 4 ovelles.

Ernest AU0É

LA RADIO

A oasa tenim un aparell de ràdio. Amb
ell sabem moltes coses de restrenger i
del nostre país. També ens alegra is ss-
va música I les converses de Millo I del
Toresqui. ToresquI fa les dues veus.

Pere Alabreda P.



 



 


