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¡ Sa'Iud ! compañerjs y hermanos en la
Técnica ¡ Salud I

Pasados tres meses de silencio estival,
volvemos a ponernos en contacto con vo¬
sotros y con mayor entusiasmo, si cabe,
reemprendemos ios trabajos con nuestra
q isrida imprenta. Durante el verano, en¬
rolad-es en las tareas del campo entre
los mares de doradas espigas, entre el
f oiv'e be ias ^-eras -o entre los bosques oe
exu' ereníes vcepas, hemos hablado y so-
ñtto con -ella.

Huí al entrar en la Escuela la hemos
.■•l i·ido con emoción, orgullosos porqué

im. .me nuestro periódico «Llum» que
interés ha despertado en nuestras

y en todo el pueblo. ¡Viva Fr."íi-
' p-eador de esta modalidad de traba-



2 LLUM !

VEREMAR

per Joan MONTANER
Ja ha arribat el Setembre qu' es el més

de veremar. Aquest any la collita ha 8i< |
gut tardana.

El poble està ple de moviment, carros
que van I venen de la vinya traginant
portadores I coiüdors forasters i del poble
amb els coves, cistells o llaunes i estiso-
res o falçons. \ Tots a collir raïms!

Els cups estan tots oberts I quan arri¬
ba el carro amb la màquina o amb els
peus a trepitjar els rairns despres amb la
bomba trasladem el vi a les botes.

Els raims son de coior ü' or, Estisora-
da 0 falçonada aqu I ulà, es van deixant
els C90S nets.

Aquest any no hi ha agut tan bona co¬
llita, l'any passat ni va haver molta més,

sa

Ahir vaig anar a la muntanya a bus¬
car bolets I pinyes. No més vaig trobar
pinyes soles, de bolets cap. Marxant
vaig trobar un niu.,

Josep RAVENTÓS ( 7 anys )
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EL JUEVES

Por Benito Maree
El jueves pasado fui en busca de se¬
tas. Me levanté muy temprano. Eran
las 4 de la madrugada cuando sali d®
casa. Pasé por Avmonet y despues de
mucho andar pasé un rio que no co-
nocia, llegamos a la montaña y nos
pusimos a alTiorzar. Cuando termina¬

mos nos pusimos a buscar setas, yo
encontré dos. Al cabo de un rato cuan¬

do menos me lo pensaba me dio un
susto al ver un conejo como se esca¬
paba da un agujero del barranco. El
hombre que venia conmigo me dijo; si
ahora tuviera una escopeta hoy come¬
ríamos conejo.
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ARRENCANT CEPS

Pepet GUAL
Avui erem allà, a la vinya de cal Benet

arrencant ceps amb la màquina. Jo quan
estava estirant se m'arrenca el cep I he
caigut a terra. M'he fet mal a la cuixa.
Hi havia molts nens i tots es feien mal.

Pere ALA3REDA

Els nostres pagesos ja han collit els
raims. Moltes cases líoguen colíidors fo¬
rasters que venen de Torrelles, de Ros¬
sell, etz. Ara ja es premsa. El mou pare

compra brisa I la porta a la fassina i
allà 11 compren.

EL COLLiR ('.AiLtS
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EL DIA DELS TOCS

Gabriel BRAUET

El dia de Sant Pere vaig íer un íoc
molt gros i el vaig saltar. Vam tirar-hi co¬
ets a dins del foc i feien: —Pum! Petaven
molt fort. També vaig tirar un trò, un co¬
et volador i un enpaita-dones.

Podro DURAN

En la Escuela tenernc:; un reloj de car¬

tón, con minuteras terobién de cartón, col¬
gado con .un clavo en la pared.
Este reloj lo hacemo.^ ••^.^rvir para los

quenos que no conocen las horas, les enS
señamos para que las aprendan.
Este reloj lo hizo el señor maestro y lo

empezamos a hacer servir este curso.

El OJ
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A COLLIR GARROFES

Joan MlLA

Després de collir raïms anàrem a co¬
llir garrofes a la maFia de Olivella. En
tenim bastants de n?" ' Aquest any
hi ha hagut bastaria ccHiia, uns 50 quin-
tars. Valen molt les garrofes, solament
a 7 pts. el quintar. 50 valen 70 duros.

Aquesta temporada van barate,s., a 5
o 6 pts; el quintar. No havent-.les de
comprar ens estalviem molts diners. A-
qui no hi proven per fer mes fred.

Els garrofers necessiten uns terrenys
un xic calurosos.

EL GRIPAU

Ernest AUGÉ
El meu pare va trobar un gripau molt

gros. Volia emparrar-se per sóbre les
vergues i no podia passer i va caure.
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LA LLEBRE

Ramón MESTRES

Avui quan anava a portar dinar en
una vinya i mentres passava per dintre
d'una rasa hi havia una llebre i dintre
la rasa hi havia un gos que grinyolava.
Al veure-la es posà a empaitar-la i no

podia aconseguir-la.
La ilebre corre més que el gos.

LA3

Juan MONTANER

El domingo pasado fui a buscar pi¬
fias con dos comocñeíos mtos a la
montaña de "Costa F<ovira".

Al llegar a dicha ntontana encontra¬
mos un pino que tenia dos pifias pero,
cuando más me encaremaba más pifias
divisaba hasta llegar a seis . Después me
fui subiendo y cogiendo pifias en otros
pinos. Yo me encaramaba y mis amigos
me ayudaban y recogian las pifias qu#
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yo tiraba desde arriba del pino. Cuando
ya era tarde y no podíannos llevar más

marchamos con cuarer.Ta y cinco pinas

a cuestas. Pesaban mucho y tas llevá¬
bamos un trecho cada uno.

También encontramos algunas setas.

Joan AU6£

Les oliveres son uns arbres molt es¬

timats, perquè son les plantes que ens
donen I' oli. Fan olives un any per al¬
tre degut a que 63 tenen d' esporgar.

Es cullen les olives i es porten a mol¬
dre al moll per fer-ne oli. L' oli en aca-;
bat serveix per amanir ©I menjar.

vs'-r- -

LES OLIVERES
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EL LLA^eARDAiX

Josep VINYES
Tot anant a dur dinar al meu pare, pel

camí, quan vaig ésser a mig cami, vaig
veure un llangardaix molt gros que s'es¬
tava prop d'un forat molt gran. Al arribar
allà i el vaig, m'escapo corrents.
Després ho vaig dir al meu pars:—Para

jo pel cami he vist un llangardaix molt
gros que s'estava rI1{: en un forat?

EL SINO,CAT

Rossenci BERTRAN
Nosaltres som sòcia dsi Sindicat de Vi¬

lafranca. Ün dia va*g anar-hi arno e! meu
pare a portar verema. Alii tenen màquines
continues, bombes Bièciríoces i unes vago-
netes per dur els rairns dei carro a la mà¬
quina. Al Sindicat hi iieoailen molts ho¬
mes a les màquines, a les vagonetes, a
graduar, etz. En el Sindicat si pot anar
a buscar; vi, patates de llavor, sulfati
sofre, etz.



10 LLUM!

JOANET DE BARA

Ricard RAVENTÓS
En Joanet de Barà es un home des¬

graciat que va pel mon i de casa en
casa a veure si li volen donar cap mi¬
ca de pa.

Molts dies quan passa per ací Sant
Pere en explica algunes coses del po¬

ble seu.

Aquest bon home es fill de Barà que |
no es molt lluny d'ací. Un dia al mig '
dia va passar i ens va explicar que a i
Barà les patates les fan mes tardanes, |
jo li vaig dir que aci Sant Pere, no
ens surtirien les patates si les plantes- i
si m en altre temps.
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EL 6AT

Josep VIA

Nosaltres tenim un gat molt mansoi
quan el crido sempre ve. A mi m' agra¬
da molt quan caça rates.

Hi ha gats que son molt mansos i al¬
tres que son molt írèstecs perquè quan
son petits no els amanseixen. Els gats hi

veuen mes que noscutres. Hi han gats
que son molt bop'cs. L'un és blanc, I'
altre color de cendra i d'aítrs de molts
colors.

Els gats s'assemblen als tigres i tam¬
bé saben caçar moltes rates. Si no tin-

'

guessin aquelles urpes no podrien caçar
cap rita.



ELí ANE^

Joan MONTANER R.

Ahir vaig anar a Vilafranca a vendre a
neguets petits com una pussa i jo no
ho volia perquè eren massa petits. Em
dolien, però, la mare els volia vendre
perquè encara tenia de criar l'ànega mes
grossa que teníem a casa .

Aquesta només en va cnar dos i jo els
vaig matar tots do- i r-i mare em pegà
una forta llisada que farà no hi torni
mai mes, a matar-ne cap perquè ja es¬

taré escarmentat de l'estufat que em va

donar.

IMPREMTA ESCOLAR
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