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Un bon periòdic infantil
és per a l'infant el mateix que un bon labora-
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Malgrat i Barcelona:
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Periòdic científic, literari i amè

Nombre solt: 25 ets.

Portaveu de la iníantesa i de la joventut de Catalunya
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Malgrat, desembre de 1933

Any I.

Pedagògica
El món de l'infant
Petit lector!
Voldria jo poder trobar un petit reconeí de feiiciíaí i de pau en aqueix rosaci món
teu, que ja no em pertany.
Sentir-me il·luminat suaument per aqueixos estels que tan de prop et parlen...
Gaudir íntimament de l'exquisita flaire del teu cor, al contacte del cel esquinçat i nímbifer que t'acaricia i petoneja...
Voldria jo poder caminar a poc a poc, rodant par la blanca senda del teu pensament... Poder sortir dels meus confins... Poder arribar fins c Tu, íïll meu!
Ei sembla que ets tan perit, fan pefif... i com emplenes amb ia leva petitesa i'univers sencer!...
Sembla que el món — xic com la lluna que s'embulla entre les <i!fabrep;uer.is dels
teus cabells i et guaita per la divina rinesfreír. de l'alcàsser de les íeves cjiiimeres — <Mgui nostre, dels homes, i jo et dic que et pertany quasi enterament a ï u .
Teu és el vent, teva la llum, íeu el cei, teu el dia...
Teu el vent, perquè s'emporta la melòdica drino/adera de les campanetes clel teu
musical riure...
Teva la llum, perquè representa l'esclat de !a Vida, i la Vida comença en Tu.
Teu el cel, perquè, mentre dorms en braços de ia marc, et vetlla i ei reverència.
Teu el dia, perquè jo l'he vist com ve assíduament, i de puntetes, a besar-ie els
ulls...

i remirem elsfossats.defenses formidables que se
rien del r astell en aquells temps de l'Edat Mitjana.
El Mestre ens fa posar tota la nostra atenció en
els detalls que cadascú pugui descobrir.Qui repa
ra en la gruixória dels murs, qui en el lloc on es
trobava el pont llevadís, el qual facilitava l'entrada al castell per damuni els fossais; qui en les requícies de les cisternes, qui en la distribució de
les vastes dependències... Ens aturem després da
vant la capella, que conserva l'ébsida, i en els
murs de la qual encara es trasllueixen imatges que
representen l'adoració dels Sants Reis.
Després de juçrar una estona i com que ja es
feia frsc, emprenguérem el retorn cap a "Malgrat.
tois satisfets del passeig, que no serà el darrer,
segons ens va prometre el nostre professor.
Un BATXILLER
,_

,

£/ q U e lfGgi3n
e/s nostres
rebesavis
•-....
Cedit amablement pel prestipiós proiens/-»- •
aplaudit comediògraf, Sr. Arrcr i Bussaücu, re
presentant de "mareny" en Arenys de M.ir, el
primer nombre del «Diario de Barcelona», us oferim, lectors, una reproducció de !a primera pàgina
(en té qualrc) reduïda a 1 quart del seu tnmany
natural.
No cal exposar a la consideració de vosaltres,
peíiis
lectors, la fecunda labor i el brillant rrsto
Es per això que tot el sentiment maternal del món està amb Tu,.. En el cor de ia
rial que representen 1-11 anys de vida per d un peteva mare, que és el mateix de son fill.
Aquest món —bressol de divinitat, d'amor i de vida — és el que, petit lector meu, riòdic. Per tant ens abstenim de fer-ne cap observació ni comentari. Feu-lo vosaltres.
voldria tenir jo.
Preguem als nostres subscriptors i lectors, que ens disculpin de
l'endarreriment amb qué ha hagut de sortir aquest nombre, ja que ha
estat degut a causes estranyes a la nostra voluntat

Nota de la Redacció.

Damunt les ruïnes del castell de Palafolls

Vn detall del castelL

Mareny. 1/12/1933. Pàgina 1

Dijous a la tarda.
Acabem de sortir cap a la muntanya, smb cl
propòsil d'arribar fins al casiell du Palafolls.
Nerviosos, contenls. .sallanl de VTOÍ>», semblem
ocellets alliberats de la presó de la gébiti.
Pel camí departim amb el nostre profes&or r.r>
agradable intimitat, estant ell sempre el noytre millor camarada.
Caminant, caminant, deixem enrer.i l'esylési.<
de Palafolls i el veïnal de les Ferreries.
Davant nostre, camí ja del castell, s'e:>tén un
panorama esplèndid, que guaitem amb fruïció,
contemplant-ne adés el «Mare-Nostrum», ade,» les
<ilteroses muntanyes que ens circunden. fi! c>:!.
de banda a banda, és blau, però d'unl·Iau;nés
tristoi que l'escaient del mar.
Tot fa niés bonic!
Quan arribarem al capdamunt de !a raunl^i'a,
reposarem i jugàrem força. Per això fot:» volent
ésser els primers en arribnr-hl.
A la 0, ia som davant la portalada del castell,
i qnedem encisats en es'endre la nr»str.i mirada
ver» l'horitzó, encès per la llum djurad;» d<?) sol.
Amb guin Afany volem recórrer-lo tol! Miri,-;'.
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Del Luneï i de

SAN R B U I G t O , 0BI5P0 Y CONTESOR.
Psti h fqdulgenciï óe lw Qusrcma Horts en U Igkià de los
ic fit.ïligiO9«s *é Santo Dum<Ag9.
f £ tl I A.
M*Auix 1 hzy Fcrii ert Aïfofjc Diumenge y BraHra.

El i ( dl U L'i-ia irvutgutntc. 5s!c i !js t hor. ton 47 min. f ta »*;.
tUi «iuxSe£</ : v ponf * l*f 7 ttor. con f 7 min. y iil irg. <|c m*A*n« u
v est* en I03 1) grjd. 1 mtn, J 7 Kg. èe AIKI.
Silí li $ot i Ui 4 hor.
etth l i m>n. ; se oculta í 1»3 5 hoe. ton vJ Qiln. 1 y ftt.t ta lot 3 gr>d>
57 cr.111. v ;* VJ. tíc L.bt*. Dcbe ithïlit el celox al (ncJtcítt llt 11 hor.
etn 4? in<M. f 11 ^rg. L& Gauidon mcriRua i t u«, tn t^ t o n ) ; y «I
Equ/nocciQ «ft*a del Sot 11 lior- con t7 (uin. y % "g. Hoy rekbri lat
1.1M4 mftttçiM conjuncion conti Plicxti S*tunn> í HI 11 W r v c*a
D mi».
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