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..¡¡ Dotser no s'escau que la vell dels ¡¡,.
11 lnestrc:) s'immiscuezxi entre la ~

~ prosa ingèllua dels infants) però ~

~ ells ho per/netreu per Ulla l'errada. 1>

~ EI/lOstre Grup Escolar està elt ~

l
~ InajirXLl) però a des/{rrzt ¡1el llostre ~
. e . orç lla !)C'~elll acomp 11' :e - jJI'O- ~

t 11le4:

E
·e ...; aj/~7/.I.llctn·lles pel CI' E. N. dU. ~
-/ liS a .la e pel',;Olla, quo tar ,a ~

~ lila sa eIlILOlltellar-."'ie. Cada mestre ~
~ realitza la !as[{[ de dos companys. ~

J No obstallt, l'Escola ¡narxa. ~

~ Aviat) amb tot el personal, podran ~

~ desrloblrzr- e els graus i COIIU'I/ al' ~.'
~ les clas 'es de labors per a 1/oles} z ~

~ tl' ball' 1I1(lJl/tals per a lloí . ~

.J¡ L'educacüJ física i al'LLtica ~

~ s'increlllentarà i lla-vars sí, llavors) ~,

~ amb tota propietat) l?3s llostres }
~ cl~s~ es '~daptar{l;l~ als '!J1:incipis ~
..l) ba';lc de I Escola \ava Jlificada.{>
~ l L ~<~ Aquest periòt ir daborat Pf s ~

~ úifants detllostre (;1'1Ij) amb alllo '

~
• llOl"lzirl ell,cara COllt1'Olaaa., és Zt71rl <¡-

hona mostra dels afanys amb què ~

l'E. 1\. U. emprèn el seu caJJl!. La ~

~ z7t1jJre/lflta és Ull de.~:. 1¡zaterzals que ~
-eR ha d cOl/tribuir a qlt l'Escola si- l;(?i f1;""'i

l
Ull fogar de treball, cultura ~

;:;~::=::;:~=:;::=~__~ l paer. ~
~ ~ ~

¡j.;;¡¡·"f"'r9P',*,"lf"T''f·''Jf·''I¡';;¡¡'·-·¡Y'''Jf·''I¡''''if'9F''lf'~



LES TARONGES

-Qui cornpra taronges!
Criden el dilluns eis taron

gers del firal.
:]~aronja dolça.. .!
T . " . ~

<~ li aranja valenClanauol
'::~3 nerlS de Va1ència en

~~ r __,-o r"~n~l 1'---- .. · .~, ""'" r--, e -r-. n'"" ~ -o]en¡L¿Lig;¿L ü.:);¿ L:~~ tU H V i o

I taní que m'agraden a mi
les taronges.

. - -- ..

. Joan Esque.na (7 anys)
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La gata i el gatet
CONTE

Era una gata que tenia un fillet.
Un jorn el gatet, que era molt do
lent, s'enfilà] amb penes i treballs,
a una teulada.

Llavors no sabia baixar i no para
va de cridar: MIAU... ! MIAU... !

I la gata li d ig ué:
-Ai, pobre fill meu, espera que

et salvaré! però tot seguit s'or un
gran rebombori de MIAUS ¡ MAR
RAMIAUS i el gatet anà a caure a
terra.

La gata, corrent, va anar-hi i el
troba estirat al sòl amb uns ulls que
el miraven, com si digués:

Ai,mare meva, mai més no fugiré
del teu entorn.

CARME LLUMA



La fira de les Castanyes

Fa pocs dies que era la fira de
les castanyes.

A nosaltres ens plau molt aques
ta Fira perquè podem passejar:~tnos

pel Firal, menjar xurros i comprar
alguna joguina.

Aquest any la fira no ha estat gai
re bonica perquè no hi havia c~va

llets ni barques.

. Nosaltres ens vàrerl1 comprar
u'na impremta, una ploma i~n ~om

pàs, però quasi tots els neqs i ne
nes es compraven revòlve+rs -(es-

copetes..

Elvira Vinaixa
Esperança Badosa

(7 anys)
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À ventures del gosset "Lilí"

En una casa que eren carnicers
tenien un gosset molt bufó que es
deia Lilf. En Lilí que era molt llami
ner un dia es va menjar moltes
llonganisses i per por que el pe
guessin, fugL

AI cap d'un ratet, va trobar un
nen que en veure'l tan bonic se'l va
emportar a casa seva.

A casa d'aquell nen venien plats
i olles i com que Lilí sovint tren
cava alguna cosa, el varen tirar a
fora.

El gosset tornà a la carniceria.
Els primers dies féu molta bondat,
però un altre dia que menjà més
llonganisses, el tiraren per sempre
al carrer.

M.a CARME GÜELL BOADA
(9 anys)
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La FOilt de ¡'Oreneta
J. BOFILL l MATES (GBERAU DE LIOST)

,
1-...... -.

V?ldria sé entei'nit hI peu
d'aC¡l1 esta font qi.le' endegà el pare!
Té campanetes arreu,
c1'aqllêllés que plai::~1 a la mare.
Un aire oen'senZilÇ :~.,' ,:.' .. ', ·t.r ,,~

I

hi ¡:iodaels.;s@r0tls dl::,la·vila ' -"
i neteja de bt:¿~~~Y~s¡piit ,--"

d'aquesta font tranqúila.

Sovint am b el germà . t •• "

hi ièiem un atur, suats .ç1e la c~cera.

En el seu bassal clar
es mira'v8. ell1ebl'C:r, vanitós que eta::
El berenar posava la muller :
a la taula que fa aquesta roca.
L'orllbreja vn castanyer:
damu7lt la se\ a casolana soca
un dístic em plauria delmeu Josep Carner:
La gent ara en din VPont de l'Oteneta",
Vora la teva font, fes, oreneta, el niu:

faràs demà compa'nyiaal p'6eta ....

J
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Endevinall'e's Infantils
.No paro de fer camí ',.
a voltes big tamborelles
i sempre que,em fan servir
m'han d'estirar les orelles.

Joan Carnps

Els uns li diuen ca
els altres li fan 1'1zí

i tots ho troben sa.
Angel Codirlac

Un anima~l

de quatre rodes i dos ulls
a veiam quin nom esculls.

S.Junquera

Al cim dels arbres penjat

.'~. ., '. I )~.codf~ià dels)~0Q.1esh~ te.mpt.at,
. , ' . '.~i~n,'~op è(l i'oc-herí Cio~at··~· .....

". ï~<:rr:ievà vida ha~ s'ég:~t. ' ..
..... -

"''Una c;os~ llargúeruda .'
que tapa el'rostre a'Ja lluna.

. 4. '.-.:

~ ....
'. 'I .•

Joan Vilà

Pere Figúères

Obre la boca pà vomitar
la gent més valenta s'espanta'
i la terra fa trontól1ar.

Joan NefJot '

Un fanal que res no val
i ehs guarda de prendre mal.

Daniel Fortet

SOLUCIONS: La ma.1eta, lit"oa.misa, l'an'tj, 1; fnlita, el núvol, el voloà i la lluna,
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Los niños de Àragón

a los de Cataluña
Por la guerra tuvimos que marchar de nuestl"O pueblo, Gelsa,

dejanrlo muy apenados a nuestros padres y refugÍ¡indonos en Ca

taluña.

l'a os podeis figurar nuestra tristeza durante el viélje, pues, no

sabíamos qué sería de nosotros ni a que manos iríamos a parar;
pero nuestros temores se desvanec¡eron al llegar a Lérida que fué
la primera población catalana donde paramos y en la que nos hi
cieron un gran recibimiento.

Nuestra confianza fué aumentando allleg·ar a Barcelona y a
Gerona y se ha con vertido ea gran alegría en Olot doude nos he
mos quedado dehnitivamente.

Aquí estamos contentf~imosporqlle oos q~¡erell llll1eho y no
nQS falta nada y a pesar de la diiereucia de le:1gl1a, los"1liños cata"
lanes se portan como verdaderos hermanos esforzandose por ha
c€¡rse entender y n030tros respondemos a su cariño procurando
hablarles en catalan y ya ca<¡i sabemos aquello de: setze jutges
mengen fetge ...

En fin escribimos esto para dem0strar nuestro ag. adecimiento

a todos los que contribuyen a hacernos Íelices reconociendo que
esta guerra que tantos males ocasiona habra tenido Ja ventaja de

unir fuertemente a los hijos de Cataluña con los de Aragón yotras

reg-iones.

¡Salud catalanesl

Por los nii10s de Gelsa:

En'liliano Gareés y Bicnvenido Loras
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Félix.es un niño muy simpàtico.

Es natural de GeJsa y ha venido a nuestra ciudad en compafíia
de ot ros niñus de Aragón.

Félix es muy pequeño, cuenta unos tres años.

Todos los días viene a nuestra clase acornpañado de algún chi
ca.

Hal' niños que le Jan caramelos, bombones y otras l1111Ch8S ca
sas. Hace garabatos en el papel y el Sr. maestro le c1eja unos ye
sos de colores y escrihe fn la pizarra.

Para escribi r se pone muy serio y nos hace mucha gracia.

Sabe cantar una canción y a la::; monedas les llama jJerros.

Tambien tiene los ojos azules y las piemas muy gordas y1ige·
ras. Si le preguntas como se llama contesta:

-"Pélix, el gordo".

Hay niños que le llaman el gata Félix y él se ríe.

Félix juega siempre con nosotro:; .Y to dos Jos nií'íc)s le qUtet-en
mucho y se lo quieren llevar a su casa.

El hermano de Pélix se llama Pranci~co.

MJGUEL P.-\Lü:\lER.-\S (11 aüo.s)
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CURIOSITATS

:-zs armes dels pobles primitius
Les armes dels pobles que encara resten e:.1 estat salvatge, te

nen molta semblança arnd tota la gama d'armes i atuells que usa
ren els homes primitius de les nostL-es ci" ilitzacions: les més curio
ses que podem veure, encara, són les següents:

«El bumerang»
F I ¡(bumerang'" és el més curiós dels bastons llançadissos. Es

un e:,liï curt i quelcom corbat, afuat per les dues extremitats. La
prOpid[Lt més sobresortinti d'un bon "bumerang" és la de tornar
al ]Joc d'origen, en cop ha estat errat el tret. Aquesta propictat
,:,-1 I c~o( n ¡i dóna la seva angulositat, puix a l'ésser llençat gira~

voltant actua com les pales d'una hèlix. Així mossegant l'ail-e és
com descriu una corba u. ncada o en forma de 8.

La cerbatana
La ((cerbatana(( és un tub de oambú que llença petites sagetes em
peses per Ja pressió de l'aire en buíar per un dels seus extrems.

Aquests tub" mede¡xèn de tres <I quan-e metres i disparen d'una
manera semblant a les escopetes d'aire comprimit.

La llança emmetzinada
Algunes tribus de l'AfriC::t, per matar eJ~~ elefants, es valen d'una
llança emmetzinada que enfonz211 al cos de l'animal i després, amb
una lleugera mitja volta, deixen la punta a dintre la ferida; i
d'aquesta mlnera la ferida s'infecta i l'enorme mamífer' m,)r al
cap de dos o tres dies.

RODAMÓN
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GAT .-Surt Ir~(), que t'exnlicaré un conte.

RATOLí. ~l.\ü ho vull pas, que m'enganyaries.

GAT.-No, home, no, surt que ju.garem.

RATOLí. ....... No en tinc pas ganes.

GAT.- Et donaré un tros de botifarra que he pispat a ja mes-
:tre~sa.

RATOLí.-Em faria mal de ventre la teva totifarra.

GAT.~No tinguis por, és de les dolces.

RATOLf.-Doncs, deixa-la à la \'ora del forat-'¡ tu puja a- la
chdira de l'altre costat.

GAT.-Ets molt mal fiRt.

RATOLí.-Es que m'ha explicat la mare les rostres trapace
nes.

GAT.--Jo sóc uti bon minyó.

RATOLf.-J jo sóc més fi que un ratolí.

GAT.-Si no surts aviat, me'n vaig.

RATOLf.-Ves-te'n i bon viatge'.

'CAT.-Salut r~1Lolí, 'Veig qüe no et deixes entabanar.

RATOLf.-Salut, gat l11arruller; et pensaves que badava?

MARIA ALONSO
Olot, 9 de novembre de l 93n.



OLOTINS IL·LUSTRES

Francesc Serra

i Ginesta

En Francesc ~erra i Ginesta fou

el creador de l'E~'cola Catalana de

Taqui!f1'ajia.

L'Eny 1803, Francesc de P. ~dar

tí, nawnol de X2.tint fundà la rr¡

mera escola de taquigrafia a Ma

drid.

Pensionat per la junta de comerç

dE: Cèltalunya Serra i Ginesta hi anà l n.viat es c1assifidt com un

d¿ls millors all1mnes de l'escola manmiana.

L'any 1805 fou nomenat proÍessor de 1'escola de taquigrafia

qUè es creà a Llotja. El 1816, ell l:oi'jaboració amb d seu deixeble

Bonaventura Carles Aribau, uuiJlicà un mètode de taqlligrafia mo

dificant él sistema Martí. Aqnesm obra fou la que inicià Ja br~~ca

de la taquigrafia catalana.

Pere Garriga. natl1i al d'Er::Jarraj.?-uera , perfeccionà el sistcma

Serra-Aribau i publicà l'any : ~~;(-{) Ja seva taquigrafia sistemàtica

que encara no ha estat superr,r1a.

Olot hOllOrà l'il'lustre taqlfígraf dedicant·~iel nom d'un carrer.

Joan Espunya
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.En els números successius procurarem es

menar les deficiències del present.

Demanern z'11tercanvi amb els

periòdics escolars editats

segons la tècnica

Freinet.

Grup Escolar «GERMANOR». - Plaça Clarà1 OLOT
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