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LA CACERA

per Ricard RAVENTÓS
K

Un dia la mare va anar a coilir cols

pels conills, va trooar un conill que es¬
tava ajegut a les cois. La mara, veient-
lo, es posà a cantar perque diuen que
si cantes no marxsn. La ma a duia la

falç, Il tirà a sobre i el matà. Al arribar
a casa amb un conill jo li vaig dir: Ja
heu fet caçera? Si, em contestà. Des¬
prés meu va esplicar tot flj per ratlla.
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ELS PAGESOS

per Joan AUGE

Els pagesos son els que fan viure els
ricatxos. Els pagesos son els mès escla¬
us, perquè han de treballar tant com po¬
den. Els ricatxos poden estar-se panxa al
sol. Ja tenen qui els guanya el pa.

Bons puros. Cigarretes, Pollastres. Xam¬
pany. Sempre estan passejant-se amb au¬
to, tren, avió.

Els pagesos tenen de patir fred, calor î
quan neva encara anem mig despullats.
Els rics bons abrics i bons vestits-

Ajudeu als pobres. No als rics.
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Ahir al sortir de i' Escola vam anar a

la vinya per veure si hi havia ensiarrj.
No ni havia cap.

Josep RAVENTÓS ( 7 anys )
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EL MEU AVI

per Pere DURAN B.
Fa pocs dies el meu avi va anar a bus¬
car farratge per les cabres i quan ja qya-
si estava se'n va adonar que allí hi havia
una llebre al jaç. Com ell no te escope¬
ta ho va dir a un vel. El vel se'n anà a

casa a buscar l'escopeta. Al arribar apurn
ta i tirà, però, al no fer-ho be, errà el tret.
Sof-t tingué dels oo.·^sos que l'agafaren.

Quan els gossos la portaren se la va¬
ren partir entre l'avi i el vei.

Els cirerers ja treuen cireres i els amet¬
llers ametlles.

Gabriel BRAUET ( 8 anys )
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PRIMER DE MAI6

( Treball col·lectiu )

EL PRIMER de MAiQ és la festa del

TREBALL. Aquesta festa es fa comme¬
morant als treballadors assessinats a Xi-

cago. En aquesta diada en tot el mon

és fa festa. Es festa oficial a Espanya
desde la República.

Els amos de les fáhrques volien fer
treballar i els obrers no ho han volgut.

Els dependents es passejaven per la
carretera.

A Sant Pere Molanta sols van treba¬

llar els monàrquics.
Si sempre fos PRIMER de MAIG la

gent es moriria de fam. No podriem a-
nar vestits. Les terres s'ermotarien. No

podríem anar a l'Escola. No tindríem
llum. Ens tornaríem salvatges.
Hi han dues classes de homes treba¬

lladors i no treballadors.
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EXCURSIÓ A TARRAGONA

Dissabte dia 4 de Maig vam fer una
excursió a Tarragona per veure la cèle¬
bre ciutat romana .

Vàrem sortir de Snt. Pere Molanta a

les 6 i va venir a veure la sortida un

nombrós públic i ens despedirán, amb
gran alegria.

Al arribar a Vilafranca tinguérem d'es¬
perar cosa de una hora als de Plana Ro¬
dona.

Marxà'·em de Vilafranca i vam passar pels
pobles següents: Monjos, Ràpita, Arbós,
Gornal, Bellvei, Vendrell, i al arribar al

ARC DE BARA

-ns aturarem per esmorzar.

Aquest Arc fou alçat en la antiga VIA
AUGUSTA a la memòria del general de



EL MAPA D' ESPANYA?

Avans de començar les visites ens vàrem
envre'isnir rnirant un mapa d'espanya en
relien que ens donà una idea clara de la
formació dels rius; de les muntanyes; del
contorn; de les illes; dels mars; etz.
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I * Emperador ULJ.
Trajà de la Ti¬
rania sèrgia
en el 11 se¬

gle de I ' era

cristiana. Ens
maravellà la

sensillesa de
línies i la se¬

va fortalesa.

Després d'
esmorzar passàrem per Calafell, Torre-
dcmbarra, Altafulla I arrlvàrem a Tarragona
després d'un bon viatge.

MURALLES CICLOPEES ROMANES l
.V.O.RiSQUES
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Les muralles ciciòpees son unes pedres
molt grosses sense desbastar posades
una sobre ('altra de procedència Iber, (VI
segle a. J. C. ).

Les muralles romanes son posades so¬

bre les ciciòpees estan formades per pe¬
dres desbastades quadrades I amb una

senyal dels esclaus que les van desbas¬
tar. ( II segle a. J. C. ).

Les muralles morisques son posades so¬

bre de les romanes son fetes de tapia
VIU segle d. J. C. ).

Xquestes muralles tenien una llargada
5 Km. avui en resten 1 I mig.
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GALERIA DELS LLEONS

Mentres plovia vam entrar a la galeri-
a dels lleons. Lra una mma que servia de
pas per anar a I' Anfiteatro. Per entrar en

aquesta mina tinguérem de fer servir la
Uum. Cada 7 o 8 metres hi havia un fo¬

rat que era la porta del lloc on tanca¬
ven els IJeons.

EL PUNT MES ALT

Després vàrem anar a veure I' església
de S it. Pau posada al lloc mes alt de
Tarragona sobre una roca. Aquesta es-

glesieta era d' estil romàpic i gòti.c.

LA CATEDRAL

Els claustres son de dos estils: romà
nio i gòtic. Hi havia unes columnes dt
marbre amb dibuixos molt bonics i cat

p '

d'igjal. A l'interior da la ca'ad-al hi hr
la tomba de Jaume I el Conqueridor. El
pis és el mateix que hi havia al temple
pagà Júpiter cte Ammon.
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A! museu vàrem contemplar e! pendó
que portava el vaixell de l'almirall en la
batalla de Lepante. També veière'm 26
tapissos valorats cada un en 3 o 4 cents
mils duros. Una carrossa d'or massis. U-
nes escultures de lleons que tenien el
paladar igual com els naturals.

Pe! mati també visitàrem el Barri Jueu
i el parc.

EL DINAR

En un bar de la platja ens deixaren
el lloc i unes taules per dinar. Després
tots se n'anàre'm a veure el mar. Es po¬
sà a ploure. Vingué un home amb un a-
cordió s'organitzà un petit bali. Tot seguit
amb els autos cap a la

NECROPOLIS

de la Tabacalera. La Necròpolis ès un
cementiri que té prop de 2000 anys. Els
morts els enterraven en unes gerres no¬
menades àmfores. Si eren pobres sols
una gerra petita per tapar-se el cap.
Als més pobres ho feien amb la caixa ■

do fusta. Ais rics amb unes caixes de
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fusta. Als rics en sarcò-

fecs de pedra o be de
marbre. Als aristòcrates

dins d'una cripta. Una
costum era la de posar

perfums dins la caixa í
alguns el seu gos. També
es trobà una nena amb
la seva nina de marfil

que avui val dos milions
de pe«:setes.

Al sortir de la Tabaca¬
lera annb els cotxes anà¬
rem a contemplar el bell

AQÜEDUCTE

iomà que servia per abastir d'aigua a
la part baixada la ciutat, Llavors no co¬
neixien el sistema de vasos comunicants.
Té 25m. d'alçària i 2-7 de llargada.

Després de T Aqüeducte anàre'm al
Club Nàutic, al Port i a la Farola.
A 2 quarts de 7 sortie'm de Tarragona

i per allà les 8 arribava'm al Poble.

( Aqvtst treball és col·lectiu )
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EL PR06RÉS

per Joan MONTANER M.

Progrés vol dir anar endavant. Aixis per
exemple quan comencem a anar a I' Es¬
cola no sabem de llegir al cap d'un quan
temps ja en sabem més J cada vegada
n'anem sapiguent més fins que som

grans. Això que passa amb el Jlegir tam¬
bé passa amb l'escriure, amb cl dibuix i

quasi en totes les coses.

El mon ha progressat molt. De primer
no es coneixia cap miquinària, totes les
coses es feien a mà, ara se'n coneixen
tantes que S'l les haguéssim de anomenar
hauriñm de mercstcr moltes planes de
periò Ics com el nostre. Amb aixó ja ens

podem imaginar el que s' ha progressat.
Amb tant que ens sembla haver avençat
d'aqui 100 anys hi hauran inventades co¬
ses que al seu costat les més modernes
d'avui semblaran res.

Nosaltres sempre hem de mirar per

progressar.
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CONTE

per Benet MARGE

Una vegada hi havia en una ciutat un
comerciant què êrà molt avar. En pocs
ànys reuni molts dinerS. De tan avar no
disfrutava gens ni es gastava res.

Un dia avisà a un paleta que li fès
ün subterrani i el paleta li va fer, peró
i'avar li va dir que no ho digués a ningú,
^er mitjà d'un resort s'obria una porta.
A '

Alii hi deixà tot, el seu tresor. No pasava

dia, que avans d' anar a dormir, no anés
a contar els diners un per un. Un dia al

vespre quan remenava la cai,\a li caigué
I' espelma que li dcrava llum. Al voler
sortir se li tancà el resort per la ma de
dins. Quedà alli tancat Va morir abraçat
al seu tresor,

—Ds que li va se"".'!!" tsnir tants duros
i no poder-los disfrutar ?

Els automòbils de vegades volquen, s*
espatllen i fins volquen autos de passatgers.

Fèlix BERTRAN (7 anys)
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INTERCANVI

Números rebuts:

Vida Escolar de S. V. de Castellet

Endavant iJ'Espiga de Plana f?odor ,,

Batec de Vilafranca del Penedès.
El Carol de Vallbona d'Anoia.
Anhels dels Monjos.
Full Escolar de Molins de Rei,
Hem rebut una canta dels nens de Cf - i

Pastilla (Palma de Mallorca), Els hi eñ
viarem un número, s;

El dia 26 d'aquest més en el local d@ i

LaU nió els nens de la noscra Escola fa- I
Î.

ràn una funció. Els beneficis seran deo -

cats: a Excursió, BiblioLeca, Periòdic. í

L'altre número ja parlarem de com hai
rà anat. Vos convidem a tots. El progn
ma a base de les següents obres:

LA MANTA

}

SEBES AL CAP
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