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Ml PUcBLO

por Juan MILÀ
Mi pueblo se llama S. P. Molanta.

Pertenece al Ayuntamiento de Olèrdola
(Barcelona) compuesto de los siguientes
pueblos: Moja, S. P. Molanta Plana Ro>
dona, y Viladeîiops. Tiene 423 habitan¬
tes con las masias y la barriada de Can
Torres. La Parroquia está fuera de! pue¬
blo. Hay en el pueblo dos partidos pe¬
ro van unidos pues son lodos rabasaires.
Se recolecta mucho vino, que vendemos
a 18 cts. el litro, cereales y legumbres.

Comunica con Barce'o.na por la carre¬
tera general mediante la carretera del
Arbosá.

Hace poco tiempo que tenemos Escua»
la de niños. Yo estoy muy contento de
poder ir. T'^mhién in de poder vi*
vir en Sun Pc-d-o Mohnta.
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EL NAS DEL NOTARI ( conte )
per Joan MONTANER

Una vegada hi havia un nen molt totxo.
Un dia el seu pare li digué:—Agafa a-

quest cistell d'ous i porta'ls a la vila. No
els venguis a ningú que parli massa.

El nen se n'anà cami de la vila. Ai és¬
ser un tros enllà va trobar una dona:—Val
molt aquest cistell d'ous. —Perquè?—Ja t'
ho pots pensar. Per compra'ls.

No vos els vull ver.d'e. Parleu massa.
Caminant trobà més g^nt lots els que

Ü deien per comprar els ous no en tre¬
ien res. Arriba a la vila i se n' anà a
dins d'una església. Es posà davant d'u-;
na santa, com que no parlava li deixà el
cistell i li va dir: —D' aqui vuit dies vin¬
dré a cobrar.— 1 sa'n lornà a casa seva.'
El pare li digué: =Que n has fet dels di¬
ners? =D' aqui vuit dies aniré a cobrar.
Burro I tonto ! animal I ets més tou que
un tros de pà.

Uns dies desprès el pare li va dir:
=Agafa aquest conill i porta'l a ven¬

dre, Vigila!
Pel cami trobà gent, però tots marxa¬

ven sense el conill. Als 3 Km. de cami
trobà un gos i li donà el conill.
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Veient que no li pagava va dir-ii :

—D'aqui uns quants dies vindré a cobrar.
Ai arribar a casa a.eva ei pare li donà

una Hisada que ei deixà baldat
Un altre dia li fou manat vendre un ger-

ricó de mel, però que no fes i'enza.
Ei nen cami de la vila trobà molta gent.

Tots li volien comprar la mel. No arriba¬
ren a entendres. Tot-hom parlava massa.

Llavors el vailet se n'a.nó. cap a un mos-

quer deixant el gerricò. Ai veure ei gran
brunzit de les mosques, pensà que 11 pa-

gaden bé i els hi digrié : - Si ara no em

poden pagar ja vindré a cobrar demà. Als
de els contà ço que havia fet. Aquesr
ta vegada son pare íi va donar un esto¬
fat gue n'hi ei de l'olla. Entadet el pare
li va dir; - Ves .e .cobrar; St c·o t'ho pa¬

guen pobre de tu. ob sgatà un garrot
;i murxà. Pel cami trotà ei gos acompa-

ny:;!; del amo. Paguaj ai conill ho et ma«
"to ac! mateix ?ii digué furiós alçant el gar¬
rot, L'home s'hi negava, pero a la fi pec-
sant-sa que era un escapat del maiucomi,
li donà 14 rals.
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Se'n va a l'esgièsia, agafà el garrot i al-
çant-lo diu a t'imatge :Em pagues els ous ■

ho et mato, però cor?! que no responia
armà una cridòria que feu baixà al roc-

tor. —Que fas aci desgraciat ?li-diu. Vos
cuideu-se de la vostra feina, li respon- j
gué amb ulls de boig. 1

Que t'enredes del cistell d'ous. —Me'ls
paga o II ctono cop de bastó? Té aquests j
2 duros I marxa. El '■-.ert agrtfà els diners i
I se'n va a trobar la: mosques, però les |
de la mel en lloc le?; trobà. Al ésser a :

casa diu:— Mireu part he ccbrat el co¬
nill i els ous, mss no bobo les mosques.
Jo ço que vull es que portis els diners.
LI diu el pare. Ei nen no podent trobar
les m.osques se n'anà a câl notari i II
explicà. El notari que ora un sabatot com
èll li va dir:—Quan vegis talgú que por¬
ti una mosca al nas li dones un cop i
t'haurà de pagar ei trenc. Montres parlava
una mosca es posà al nas del notari. El
nen agafa el garrot I li trenca el nas.

Que has fet?ll diu el notari. El que m'
ha dit vostè. Ara vull cobrar ço que val<
lEI notari va pagar.
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LES CARBASSES ( conta )

per Joan Augé ( 12 anys )
Dibuix i clixé del mateix.

Una vegada hi havia un hom® que te¬
nia un ruquet.

Veus aci que un dia aquell home ve
passar psr uua muntanya amb 8Í aeu ru-
qu3t carregat amb un. sàrria dí cerbes*
ses moit grosses.

Caminant trobà un home que vivia eri
aquella muntanya, i al veure'l tan carr®"

gat, li va dir; —Que son ous d'euga ai¬
xò qu® porteu ?

L'home del ruquet respongué: —Si.
Aquell bon home que vivia tan alt li VíB

— Me'ls voleu vendre.
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L'home del ruquet li contestà: — Si, pe¬
rò teniu pocs cèntims per comprar-me'ls.

—Ja n'hi posarem jo I un altre, di¬
gué.

El muntanyés vâ anar a buscar un a-
mic seu i 11 va dri' per comprar ous d'¬
euga. L'amic desseguida digué que si, i
varen anar a comprar aquelles carbasses
pensant-se que eren ous d'euga.

Amb molts diners sots en poderen com¬

prar dues.
Els dos homes carregats amb les du-

es carbasses, marxaven molt contents.
Al ésser molt amunt de la muntanya,

cansats, els ,hi van caure les dues car¬

basses rodant mntany a avall, passant per

sobre un jas de coniils 'l&nt-los marxar
escapáis.

L'un d'aquells homes deia a i'altre: —'
Mira si eren bons aquails ous que ara ■
ban sortit les euguetes.

Jo tenia una garsa. Es va morir. Li do¬
nava pa i cireres. Cantava molt.

Ernest Augé ( 6 anys}
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EL NIU DE COGÜLLADES

per Joan VIA ( 11 anys )
Dibuix de Pere 6ual ( 12 anys}. Clixé

de Joan Augé. ( 12 anys )

Un dia que vam anar a colgà fems vam
trobar un niu que l'anavem a colgar llau¬
rant

Quan el vaig veure vaig dir: — Guaiteu
quin niu hi ha aquil Hi havia tres ous.

E! pare em digué si el volia. Jo vaig dir:
— Au si que'l vull.

Fes-ne el que vulguis, digué el pare.
Jo si que quan vaig agafà els ous se

me'n trencà un. Com se me'n trencà un

jo ei que els llenço tots per allà terra i
ele vaig tapar amb l'tíjifada.
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EN JAUMET. CLIC! CLOCI

Per Rossend MONTANER ( 9 anys )

Una vegada hi havia un nen nr^olt tonto.
Un dia sa mare li manà que anés amb

el carro a bus^r farina al moll. Al arribar
al moll va dir al moliner; — La mare m'ha
dit que vingués a buscar farina.

El moliner li va dir:— Quan arribaràs a

casa teva fà trobaràs les coques fetes.

ELS NIUS

per Josep ROBERT (9 anys)

Un diumenge anàvem jo i un company
a esfüll'ar nius.

El meu company em diu :~6uaita quin
niu de garses hi ha dalt d'aqusil arbre.

Jo que veig que s'emparra i li dic: —

Que hi ha ?
~ ous.

—De qué?
De garses. ^
= Mira si son pollets! Guarde'm-lot^

perquè les garses fan molt do mal. Ván
a menjar-sa els cigrons.
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LA LLUM

per Fèlix BERTRAN ( 7 anys )

La llum fa molta claror.

Si no tinguéssim llum no ens hí
podríem veure.

Nosaltres tam¬
bé tenim llum

te carburo i d'

oli.

per Rossend BERTRAN ( 11 anys)
. Quan els homes estaven e i estat sal¬

vatge no coneixien aiírs llum que la del
sol.

Vivien dins de les coves a les fosques,
tancats fins l'endemà quan sortia el sol.

La primera llum artiíicisl que van co¬
nèixer va ésser la claro' del foc.

En el transcurs del temps s'han cone¬

gut altres llums; de teia ; d'oli; de cera;
de carburo; de gas;... fins que el savi
Davy va inventar la bombeta.

Al Polo Nord cremen greix de baíe vt?.
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Ahir vaig anar a la " Font del Milà A
dalt de la figuera hi havia un niu. Al cap
d'uns quants dies vaig tornar-hi, ja eren
fora- El niu era allà I semblava que hi ha¬
guessin pardals.

magí petit ( 6 anys )

A casa tenim una llocs; Jo un dia vaig
mirar si hi havia cap ou i ia lioca em
va picar. Ho v. ig dir a la mare I fa va
vendre a la vila.

PEPET GUAL ( 9 anys )

Quan va venir el Josep de Barcelona va

portar moltes coses; una lata de sardines
que eren molt bones, i Una radio de fer
punxa. També üna inriprerhta, lletres i tin¬
ta per les lletres.

JQSEP ALABREDA ( 7 anys )

Jo sabia un niu d'ous blaus i la vella
semblava un ànec xic. L'endemà ja hi
havien moixons xics. El van pendre.

ERNEST AU6Ë ( 6 any» )
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AL JUNY ,,.

per Josep RAVENTÓS ( 9 anys )
Dibuix de M. Ràfols i clixé de Joan Augé

A: juiy fa molta Ca. : .liij blats I ordis
s'assaquan. Ara moits f)ayeroá jo saguen.
Cada 12 garbas fan una ga-'berci. Mr-s
tard amb al c'vto p. rtaràn Isa garbes /
l'era. Després el blat ai mcH per fer-n..
f; ina. La farina ?.l for ".©r que en farà pa,
ta farina d'ordi serveix per engreixar els
t®oir»os, gallines i ànecs.

EL BLAT

par Manel Ràfols ( 11 anys )
EJ blat es sega quan és sec. Uns dl-
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es després es bat, el mateix es fa amb
l'arros i el moresc.

El biat es l'aliment diari de tot-hom. Per
allà l'agostés el temps de batre'l. El por¬
ten al moll per a moldre'l i fer-ne fari¬
na en fan pa. Els forners el pasten, co¬
uen i venen.

L' OCELL

per Salvador Colet (12 anys)

Una vagada eran don ocells que feien
parella. Quan varan arribar a! temps de
fer el niu es havaven ben mati començant
a trajinar brosses i plomes pal niu. En¬
tant entant menjaven. Dasp.'·és va venir el
temps de far els ous. Entre tots dos els
covaven. Quan feia temps que covaven nei-
xeren els petits. Sols se'.n podè salvar un.
Al ésser una mica gran se ii moriren els »

pares. Es va quedar sol, sense l'ajut de
ningú. t

Vet aqui que ls freds s'aproparen i éll
no gosava sortir del niu. Un dia, creient-
se que era la primavera, va sortir i al
veure els arbres blancs com flors, ei cor
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ü pioravâ d' alegria,
parò quan es posà a
volar es senti com u-

na gelor, que era de
la neu, caigué cor
ne!a+ a terra,
O

Dibuix i clixé d'3 Jc^n ( 11 anys )

ELS NiUS

par Jossp Alari(10 anys)
Una vegada ]o i un company que's de¬

ia yinel vam anar a esbullar un niu da

garces que tenia 9 ous. Ens els vam

partir. Jo el vaig trobar. Com abans ha¬
víem quedat que aquell que trobava e!
niu s'hi havia ous en tindria un de més
i vaig ésser |o qui el troba vaig tenir u«
cu més.

I»

í -
:

_ Un dia vaig anar & busca cireres als ci'·
r@r®r5 nostres i en vaig portar un oístell.

©abriel Brauet ( 8 anys )
I
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EL REI SOlANZS (conte)

per Joan MILA (11 anys)
Dibuixos i clixés del mateix

Un pagès tenia un fill que menjava molt.
Al ésser gran ei séu pare il digué:—Nén

hauràs de marxar. Menjes massa.
Ell va marxar i se n'anà a la riera po¬

sant-se a ratllar la sorra amb una canya.
Pas«à un i ij va dir:- Nen que faS7
-^Ratllo la sorra

—Saps llauítir
—Ja ho crec.

=Vol8 venir per mosso a casa ?
-Si I
Va emportar-se'l. A l'endemà el feren Ile"

var per anar a treballar. A l'hora d'esmor¬
zar el cridaren i ei nen respongué qut
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sols meñjava un cop al dia. L'amo con¬
tent. Per allà les 12 se n'anà a dinar. La
mestressa II digué:—Que vols mejar? —VuU
mig quarter de bou, mitja carga de vi i
una pasterada de pa.

Renoi, pensà la mestressa, quin tou que
menja. Al veure que menjava tant decidi¬
ren treure'l. Li feren agafar el carro i !es
mules i el van far anar d ia muntanya ^

buscar llenya.
Quan va arribar fS'à ag-f I-'í destral i

deseada cop un oi a rerru. Mentrestant e b
dops S3 l'hi menjaven íes mules. Enfadat
sâ posa a liuitar aino ais Hops. Cada es¬
garrapada un llop .moîi. vuangf!. Després
àgafà e! carro i sis üops i ho portà al
dsu arno. Aquest h ho
pots tornar allà on ho hag'o írnbat. Aixis
ho feu.

Un altre dia li d imr^n que a la mi¬
nyona li havia caigut una cid'e'S de pis¬
ta al pou I que havia de baixar-hi.

Quan era al fons íi tiraven lloses al cap^
-1 cap de dues hores pujà, els amos creieRi
st;i!9 era mort, amb una llosa a! cap I li
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èuliera I, dirigint-se a l'amo ii digué;—Ca-
ratsus senyor quins barrets que m'enviaveu

No sabent d© quina faixó matar-lo el
van far anar a Pinfern. El nen agafà un
martell de 5 arroves que se'l posà a la but-
iltaca, I una escopeta. Al arribar allí tro¬
bà un dimoni, li don cop de martell I el
matà. A tots feia el mateix fins que tro¬
bà al rei Solana qua ai veure'l li diu:

—Caraml quina pipa portes (ara l'esco¬
peta ).

El noi va convidar-lo a fumar quant te¬
nia el canó a la boca 11 eugegà un tret j
el matà. Va andur-se uns quants dimonis i

per ensenyar-los als amos. Aquests al veu-1
re'l s'espantaren mo(t, deixaren la casa i
et noi quedà amo da la casa.
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L-M — > M

per Pere JULIA (11 anys)

Fa dos dies que al sortir de l'Escola,
per la tarda, vaig agafà el carretó, el sac
i la falç I me'n ani a buscar civada en u-
na vinya que tenim prop de la carretera.

Al arribar-hi veié ona serp molt grossa

que fins feia por.(Jo no li deia res ) co¬
menço a segar, la sc-rp s'anava apropant
que'm pensava que volia moseger-me pe¬
rò jo no li donava temps de mo?€gar per-

®ÍMiiiiÉÍlÍÍÍ!liiii»i®Í
què li tirava la falç tocsnt-la ei cap. Pe¬
ra treure-li tenia por però passà un home
I li vaig dir que ,si treia la falç del cap
de la serp quan la vendria li donaria mit¬
ja paga. Llavorens aquell bon home li va'
íreura,
Al divendres que va venir la vaig portar

a Vü'franca per vendrc-la me'n donaren
sis pessetes. Tres per a mi i tres per el
bon home.
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LES PA i AIES

per Ricad RAVENTÓS (13 anys)
Aquest any a tot arreu hi ha un bon

patatar de patates. Ja fa una setmana o
dues qua en menjem. Quan son tendres
son molt bones, es fonen a la boca.

Nosaltres en tenim moites per això en

menjem força, soviní en tinc d'anar a bus-
car un cistell ban n{:L cad ». '-es dies haig
de tornar-hi.

El pare i jo cada dos per tres tenim d'
anar a regar-Ies. Son molts els dies que
buidem el pou de tanta estona que re¬

guem, però, a l'arribar el vcspra>am fan
molt de mal els braços i les cjimes.

sos.

¡er-io
¡al c

tits c
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L'ESCABELLAR

per Josep VIA (12 anys)
L'altr® dia vaig anar a la vinya a esca-

jgllar unes quantes passades aital de fer
uns quants pàmpols per a les cabres. Mea-
|res escabellava s'hem v« aixecar un co¬

nill del jas i jo vaig cridar èí gos i éll es
)03à a seguir-li el rastris.

Estava escabellant quan senti uns gri¬
nyols que devien ésser óé\ conilí.

A! cap d'una estoneta va venir el gos
Emb el conill a la boca i io li vaig do¬
nar una mica de pa pel trebali de haver-
lo agafat.

I

i ELS CUCS DE LA SEDA
í.i

per Ramon ¡Viestres (10 anys)
Jo tinc quinze cucs d® fer seda. Cada

os dies vaig a buscar fulies dâ morara,
lísngen molt aquests cuc·* quan son gros-
!os. Fet «I capullo — estan dos dies por
|er-lo — surt la papeüona que fa els ous
ial cap de mig any surten els cucs pe¬
tits dels ous.
í

!
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INTERCANVI

Publicacions novèàí

Endavant de Valls.

Corbins de Corbins.
Avant de Vilafranca del Penedès.

Despertar de Cân Pastilla ( Palma )
Els hi desitgem força anys de vida en

la realitat de la Tècnica.

CONCENTRACIÓ

El dia 12 de Juliol es cel·lebrarà, amb
l'assistència de 2.000 nens de les Escoles

Nacionals de la comarca, a Vilafranca li.

Diada del nen Penedesenc.

VACANCES

Desitgem als amics d'intercanvi I llegi¬
dors del nostre periòdic unes bones va¬

cances.

Fins el curç que ve.
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