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En l'úllím número del nostre períodíc assenyalavem el cam{ de
la vicioria. Estem segurs flue íñte1"preUiiJeTn el sentir de tots els nos~

tres companys. La 1'. E. T. E. estava el 16 de febfer, cem havía estat
6 d'octubre a les prímeres trínxeres del combato

Els defensors de la detTlocracia formfll pretenen que ~l tr!omf es
degut merameñt a les tirnes i a les paperetes eleetorals. 1 cal posar
les coses en el seu lloc. El 16 de febrer ha estat la revalidado del 6 d'oc~

tubre. Els verítables propagandistes eleetorals no han estat els oradors.
Han estat els treballadors morts í assassiticits. Els perseguíts i els lor
lurats. Els empresonats i e/s condemnals. Els camperols expulsats de
les seves terres Els obrers acomiadal5 del treba-ll. Els empleats expe
di~ntats. Han esta' aquestes masses tre'balladores, perseguides i acor
ralades per la teactírf, les que lían dedidit el triomf.

Entre el16 de febrer í él 14 d'abríl hí ha una diferencia capifal.
El 14 d'abríl era el tfiomf de les il'lusioTÍs éÍemocratiques. Lá gtml vivia
de confíances. El16 de febrer es, i sera éadá dia més el {TÍomfde les
reaUtatir.-Hls trebaladortJ, esperonats per l'experl~ncia er lenm, lenen
pressa per marxar endavant. -

L'amnistia era aprobada el dixendres pel Consell de Mínistre$ i el
diá abans ia no quedava ni uiz pTés a les argastules d'Astúries. El de
cret de reposició dels acomiadcits era arrancat al Govern amb fame
na~a de no col' laborar a la manifestati6 de iríomf orgtinítziJda a MP~
drid. La xuleria deis pistolers feixistes obleizia la resposta precisa del
proletariat.

Repetim que ha estat i té d'ésser cada dia més eltriomf de les rea~

litats. En el terreny social i el terreny aultural. En aqdest últim la
situació no pot ésser més lamentable. Tots ·la conei~

xem. El16 de febrer ha de marear una total reétífíca~

ció. El programa mínim del Eront Popular déu por~
tar',se ropidament a la practica. els mestr~$ i ti:ls tre~

balladors es creuran enganyats si no es realítza:
La creació de totes les escoles qu,e falten per aca~

bar dmb l'analfabefisme del pa{s. Lá substítució rapí
da i total de l'ensenyament relígiós. La liquidació de
la categoria de 3.000 ptes. i el descongestionam,ent de
la de 4.000. Cursets d'íngrés al magisteri per donar
tfeball a tots els mestres parats. Llei administratÍl'a
que regulí la. vida prof~ssi6naldels treballadors de
l'ensenyan~a 1, anulació dels expedients, sancions i
disposicions arbítraríes contra el magísterí, amb la
consegüent reparació economica i moral..
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Les campalles del magisteri han l'Ensenyan<;a ha lluitat en la prime'
estat lIen<;ades al vol. La. majoría. ra filá pel tdomf del 16 de febrer,.
deIs mestres veuen ja solucionats per l'enderr.ocament deIs homés del
to.ts els problemes de rescola i· de la bieni radical-cedista, pel retorn a.
clase. El fet de que Marcel'lí Do' les llibertals democratiquees. Cap
mingo i Coll i Mas hagin passat als altra organització del magisteri pot
lIocs maxims de la cultura és per presentar com la F. E. T. E. una
ells, més que una esperan<;a, la ga, llista semblant de cbmpanys morts
rantia de que aquesta solució sera _(empresqnats per la causa de la lIi
rapida i ·definitiva. . bertáf í de la cultura. Malgrat aixo,

..M.ªrcel·lí Domingo .ha estat.i és,._ D precis.ament per aixo,-la Federa
evidentment, un bon amic del ma- ció de Treballadors de l'Ensenyan<;a
gisteri. Té una historia de~ lluita a· no es deixa emportar impulsivament
favor de l'escola. per una á.légriá iñfantil davant del

Dintre el canip republica és, segu- nomenament d'uns homes que, com
rªmen.t ~l -maxim "exp9D,ent edu~a-", Marcel·li. Domingo. i. con- i Mas,
t{u~ Adhúc les poq'ues' 'm.illore's.q~e . han 'passat a .ocuparels carreés més
el magis"terti rescola rra1iÍ'. 'o-btingut-alts de la Instrucció Púb1fca." ..
de la República es deueri- á.-lá.' seva . '-.' La re'~Jifáf," qtÍe 'com .{:leja Léntn
curta estAncia' en t;l' ,MiBisteÍ"i de 'es 'molt t.<;><;uda, ~ns lí.~ e~s'enyat que.
Instruc:ció'Públicao:, '. I el problema del mestre i dél'esc6la

:Coll j Mas es up rrie-Stre naciqnal·· no és un' problema· d'·hpmes, com
de Barcelona, de ·tots .p-os·altres·co-,· cr~uenlnolts companys. 'No ·'depén-"
negut. El nomenam~nt ~l.'un 'mestre' de c[tii hF1ia al frprit del Ministe,ri:
pel catrec' de Director· Gen'eral de o de la' Direcció Genera'l. Es uná
Priíner~ Ens~n'yah~a:'er~~táQÍbé',una' ·qüestió., de p~ogt:~m~.politic:.· i .d.~.
vel1a a~p'irél,ció,<!el m~gistéd. 1 Coll Glas,~e. Depén de' l'ori~ntaéi~ gene
i Ma-t¡ encart;la¡ e~vjdentÍ"Qe,nt,aquesta 'ral de l'Estat.·De la reladó 'de for
il'lusió, de tni~ers de cQmp~nys'lJle~'-, ces.~olítiquesque llulten',9 estatl en
tres.; ·1:... •· '~~. pu.gna. Els millors próposlts;' 'les

Aqu.ests dos fets, Marcel'lí Do- més bones :inténciórts. d'u'ti g.o.V'{;·f
niingl? i Coll i·. Ma,s jHst~ff9uéti ple- ñ-ant pod~p iracass~r j;ota'im~'n't per,
na~ent '1'aleg~i~ infantil. qé·. g~an . ra9~s de polític,a .ge·ner.al'- : .
part del ,magísteri.justifiqúen el que, ,Per. aixa nos'altres 'no mirem-'a
les carrmanes h.a~ÍIa estaqlensades ·mi ,home. ni esperem tes d"uh home',
al vol en so de festa; la gran massa determinat. Busquem les.' possibili:.-·
deIs, "m.estres }e r ~ncara'. un~; vissi.Ó tats de' realítzar l'escola 'q'ué n'ósal~

molt'simple de-]s fenamenspolítícsí tres somniem i latatal ~ínancipádÓ'

socíals;' der magisteri, el travér d'aquestes
La' Federado de 'Treballadórs 'qe re1a'cion~ d~ forÚs que pesen da-

Ta;;lbé els mes{res hem 'hagut 'de 'suportar e1s atropel1s del. bienni
negr.e.' El c;;omp'an1j Baró, de (;órró' de· Munt. 1.els compan1js Piera,
Costa í Santaularia en són 'una prova ben' palesa. Un's i altres feien
nosa als'cacics del poble. res busquen arguments puerils per castígqr~

l~s. A, Piera,"Costa i Santularia' s'e'ls. sal}-ciOnjl a (los an1js d'inhabili;.
taéÍó professional p.er ésseél «11J.Qssa p().,rtidaris de la .a~cníca Freinet».
No se'ls aplica el Decret d'incompatibilitat perque el poble en massa es
posa al seu costat, ,

. Repetim: el poble sortí en defensa.deIs seus mestres, I la lnspecto~

ra Leonor Serrano, que havia d'ésser la seva maxima defensa, e~ posa
decididament al costat del cacic. Si hi ha hagut una sanció es d'eu úni~

ca i exclusivament a 'la Sra. Leonor Serrano, que feu la "roposta de
.. sanció i passa l'expedient per sobre del Consell Provincial per evitar la

'-;' dis'c1:1sió del caso . . .
Quan una Inspectora es transforma en policia contra eTs mestres

perd la seva dignitat, per més que conservi eI seu «prestigio pedagógico».

Srs. Inspectors
A Barcelona hi han dotzenes

d'escoles particulars que Tesen
diariament el Pare nostre (d'ells,
d'eIls!) i canten oraciQns religioses
a l'entrar o al sortir de l'escola.
EIs cants i les lletanies se senten
des de fora -el carrer. Sembla ad~

huc una mena de provocació. Si
mal no recotdem la lnspecció té el
deure de controlar les escoles par
ticulars i de fer complir la Consti~

tució. 1 la Constitució diu termi
nantment-cosa que ,venim repe
tint des del' dia que va neixer et
nostre perio'dic-que, rescoTa sera
laica. , .

Es necessari que l,a Co'nstitució
es complei1i d'una manera cent
per cent. l' nQ sorn preéisament
nosaltres el-s que haui'iem 4e re~
cordar-ho.·· : '

munt d'Espanya,Les esquerres repu
blicanes, e~patxades de legaIÜ¡me,,,i
literatura, !itubejantes i vaci}'Jans"
incapaces qe grans, realitzacions his
tariques. 1 el moviment obrer, cada,
dia més cohessionat i decidit, que
s'orienta cap al poder peF realitzar'
el programa polÚic i cult'ural de les
grans ,masses popu~ars de casa
nostra,

'¡Més qy'e els h~Hnes,' és aquest
des'p,la<;aniient de f?rces socials el
que. nosaltres tenitj:l en compte.
1 na és que volguem negar la impor
tanha del factor hom1e. No fem més

! '.. '.

quei. sup~i:ta-r-Io i encaixar'·lo d~ns.
. /' '.. I (

d'aquests gran's'l11ovimen,ts socials ..
1 torne-m a Harcel'Ji Domfngo i·a

Colh M~~. Sqh' d6s· homes de les.
esqi.lerié,s republAca.,n,es. Davant
d'ells la· no&,tra posició es clara i
ten1lÍnapt. Nd

v
plenl.a c~nfian<;a suici.'

daJco,hr alg,~ de~ana, ni des<;oll':
fi~n<;a ilimitada. ,

,:. H~ ha un, prQ'grama del Front
Pbp~lar signatpéls partits republi~

·carÍ~·i pel moviment obrer" Dintre
aquest programa hi ha' una part que
es refereix a l'es<;ola nacion'al: Un
programa que 'es ,pot complir. Que.
s'ha de complír. Que volem que es.
compleixi. .

La nostra posicíósera alerta i
expect.a:at. Col'laborarem iptensa
ment, si el programa es compleix i
es porta endavant. -Pressionarem a,
qui sigui, si es posen dificultats al
seu compliment. 1combatrem, taro
b¿ a qui sigui, si veiem que d'una
manera més o menys habilidosa es
burla o es refrassa el compliment
íntegre del pacte, que representa la
voluntat mínima 'de l~s grans mas~

ses populars queimposaren el triom(
el dia 16 de febrero



Visea la lIibertat

va.

Ja s'han obert les presons.
Ja estan els nostres companys

en llibertat.

30.000 homes s'.han ~ncorporat

novament a la lluila i al treball.
La F. E. 1. E. els saluda amb

tota remodó.
El seu sacrifici no ha estat en

La classe treballadora, capaf
de tant sacrifici, esta predisposada
per a la direcció historica del món.

Companys Treballadors de
l'Ensenyanfa.

Companys del camp i del taller.
Companys tots alliberats.
Salud i endevant/ Vosaltres

ens assanyaleu el camí de la. lli
bertat/

.~.

••

concursos per a proveir de material
les escoles municipals otorgant-Ios

a l~ «seva» lIibrerja Minerva, eilcara

que doni la casualitat de que és la
~ . .

ql1e suministra més car eI material;

és el mateix seriyor que aprecia tant

els seus alumnes que permet que
, NOU alumnes del profe~sional nb
cobrin el sou a que tenen dret per no
molestar-se en buscar-los escola.

Nosaltres ens preguntem per qué

un home tan moral i tan aimant de

la cultura i del Mestre ...... quan ser

veix per a fins personals i de butxa'

ca, que abans de les eIecéions ma

nifestava ell mateix que de p'erdre ja
calía 'que preparés les maletes, con'

tinua epcara tenint la confian~a d,e
,les ~squerres, doncs no altra cosa
representa conservar els carrecs de

direcció que encara ostenta.

plir el pacte establert ha de fer que

els procediments donguin una volta

de 180°. No es pot crear cap més

escola per sota del sou de 5.000 pes

setes. Es l'única manera d' arribar

algún dia a la liquidació de la 7 ....

ca~egoria ..i :al descongestionament
de la 6 .....

Per aixó no ens acaba de plaure

el projecte de les 5.300 places crea'

des darrerament. Per que són amb

el sou mig de 5.000 pessetes, i aixó

vol dir que moltes d'elles seran

creades a 4.000. N0 voldriem que

se'n creés cap més a la 6. a catego'

ria. 5.000 pessetes no ha d'ésser el

sou mig de les que es vagin creant,

sinó el sou míním de les que es

crein.

tU" Itotne,.,at'e a

_feli" Solé"; Oli';é

***

t'escalafó de' la
Ho hem ja repetit centenars de

vegades~ Ho hem escrit i ho hem

cridat als quatre vents. L'escalafó

del Magisteri és l'escalafó de la mi'
:seria. Peró els homes que des de

temps immemorial venen passant

pel Ministeri d'Instrucció Pública

no se n'eD:teren, 1. el cas és '.que ni
·són sords, ni cecs, ni tontos. >

Una vegada més publicarem el'

nostre escalafú amb el tant per cent

de mestres que bi ha a cada '~atego'

ria. A veure si ja que no s'avergo

nyeixen els de dalt ens avergonyim

nosaltres. 1 ens Ilencem definitiva'
ment a la lIuita per la transforma,

ció radical de totes les categories:

La 6 .... i la 7.'" categories consti

tueixeu el 87'5 per cent de l'escala

fó. Sous insuficients de 3.000 i 4.000

ptes. Si aixó no es modifica hí hau
Tan mestres condemnats a morir

·als 80 anys sense moure's del sou

·de 47 duros mensuals. 1 aixó es un
-crim monstruós.

Si Marcel'lí Domingo vol com'

'Categorla sou MESTRES Tant 0 10eu ptes.

1 9.000 100 0'2
2 8.000 496 1'1
3 7.000 759 1'7

l 4 6.000 1.579 3'6
5 5.000 2:491 5'7
6 4.000 13.827 31'3
7 3.000 24.291 56'4

44.291 100
El dia 29 de febrer passat ha tio

gut Iloc un homenatge disfressat

amb el nom de fiesta del árbol a

aquest conegut cacic del Magisteri,

en l'Escola Anexa a la Normal de

Lleida.
L'homenatge corregué a carrec

de la Regent de l'escola que sempre

s'ha distingit per la devoció que ha

tíngut amb el volgut lligaire.

Fou posat de relleu davant deIs

nens - indignant espectacle - les

grans qualitats (?) que adornen a

l'ex-regidor gestor i encara (enca-

Sembla q'ue per les altes esferes' ral!) Director de la Normal i l'amor
,de l'Ajuntament va guanyant terreny (?) que ha mostrat en totes les oca·
l'opinió d'aquella destaeada perso- sions per l'Escola i l'Infant.
.nalitat de l'Esquerra que després
-d'inaugurar els Grups escolars de la Com que si.óblida d'alguna cosa.
J.)la~a d'Espanya va dir: «Ja hem fet volem recordar-li que és I'home que
'prou cultura; ara cal administrar ha'perrñés des de l:ajuntament la per-
hé»·. - secuc;ió als mestres municipals es-

Nosaltres els lli recordem qu·e.' querraris. solament per les seves
-..per aixó sobrava el 16.de febrero Per idees.; que firis .que no s'atansaren
-admini~tradQrs ja .en teniem prou
-amb.els ~lOmes d~ laLliga. EIs 111.000 les eleccions ao es recorda de que

_'v.Qt.s d.e majoria reclamen quelcom l'Ajuntament 'lé l'obligació de pro
.més que uns. simples admin~;tta- porcionar la calefacció als nois de
<Iors. les E~coles; que fa negociets amb els
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el signíflGa prográs i civilització ti.?"~

guin avu,í el dret d'educar a la jo
~entut: Les ordres religioses, no
poden 'dediCar-se a l'ensenyañ<;a: lá
cultura nO'pot-estar .sotmesa a' les
e'stretes línees, dél' dogma catolic.,
que té per misió la de, IIHlntenÍl:: ~l&

intere&os de la classe domipant.,
A Barcelona hí'há mílers i rriílers

d'infant que Mn instnÜts pe;. fe~

órdres relígi'oses i escoles part:ku
Jars més- <:Y1neby: corifessio:mrl-s. ' .......~.."...--..::'--""óo,.,.~~

Aixó cal evitar:ho I
, Una .gent:{ació d'homes ~l~~res j

conscients, que"estimi la grav~tat

de les anteriors manifestaélon's.
Oiu 'q'u'é ja s'ha fet prou' de

cultura!'
Més de 70,000 infants abahdº!1a~s

i més de ,30.000 absorvits J?er le~

o1;dres religioses, ,
Oiu que ara él que cal és' admi:

nistrar bé!
Administrar no vol dir pagar els

funcio~aris i el Deute als cap}'talis
,tes.-A.íxó ho,sap fer .qualsevol.

Administrar vol dir fer obra po:
sitiva¡ treball, cultura i sanítat.

1 mentres a Barcelona milers i
milers d'infants estaq abandonats
pels carrers de la ciutat i mílers de
mestres esperen feina, tot el que
significa' ptogtés i dvilització s~ls

pot 50rtir eJe la nostra escola. de
rEscola Popular.

~ Per aixo de~anem:

La sustítució ínrhedíllta de les
ordres, r~ligtoses í .1'ínca!-1tacíó de
llurs locals.

Escales' per tots els ínfants que

n'estan mancats.
Treba,ll p€r tQts els mel!itres sen

se feína.

• '1, .

",

62'05

70'41

52'00

1100'00

82'21

48'39

83'13

47'51 .

66'84

52'52

43'88

4855

&Q~6

3258

9759

2411

12550

6377

13817

9216

70,250

.:.

tenen, peró, van él; l'Es<:ola~ ~onfe,s.-

sienal. ,_
S~ els primers n'o rebén altni

educació· qüe la cÍel carrer\~I's segóns
són desviats per- una edi.lcació egois
ta, hipbcrita, una édtlcació de das
se on des de petits p.ujen ttn un é\m
bient lla.t~ioter i confe§siQnal.; q~e

serveix per a mantenir ~ls seus inte
ressos de cIasse d.ol11i~'an't~ ., .'

Per aixó el poble-i'tb pol: adrn'-etre
que aquells que nan mantíngut se
cularment el poble en la seva' i.gnQ
rancia hí han estat, ene!11ic;.&~de tot

" '

PobIació escolar per dís
tricte 185.150 ínfans de

3 a 14 anys

Di'tr~?UCI6 No van % que

infant, a l'Escola hi van,

16409

16745

11822

18321

18911
, ,

14296

23~lr

11554

S709

11822

1·5063

9152

11885

11361

TOTAL

G~neral

~ 114.900 185,150

12859, 19.236

13438' 29105

7207 16423

1850
, -,

¡·nfant
man.catS·
50.000

TOTAL

81.673

794t

5839

8632

9441

6102

9075

7401

10559

9823

6257

Particulars

51 3'30

4301

3705

3919

4775

4766

~866

~481

6569

6606

,- 5-342,

No QficiaIs

30.343 '

3M3

~13{

4713

4666

1936

3209

1920

'3990

3217

915

de

EscoJa, peJs 50.000 iniants
que n'estan 'lDancats

No és so s els infants que no te
nen escola els que ens preocupa;
són aquells milers de Dois que en

ten en abundancia quan es tracta
de pagar esplendidament a la for<;~

pública, augmentant el seu nom'bre
d'una manera constant.

Els diners existeixen.
EIs ínfants 110 tenen espera.

1 el poble de Barcelona exigeix in~

mediatament:

TOTAL Religloses

3610

2870

3190

5622

2450

2810

3960

2300

3610

950

1850

33.227

ALUMNES

, .
BARCE;:'LONA'

650

1950

1840

4450

1200

1100

2820

750

1200

50
1850

17.860

Oficíals

2610

670

1150

1172

1250

1350

1140

1500

1890

900

13.632

Nacionals Grup
i de

Patronat Escolar

DE

f

ITmes

350

~50

200

50

525

,.,
360

n'estan

, 1,735

Munlcipals

82

91

91 "

'77

77

General

86

5t,

82

, '82

57

72

61

61

69
, "

58

41

6,7

M
46

, 57

54

46

43

3.3

37

. 45.'

41

41

No ofi¡:ials

7

15

,8

25

19

28

13

20

18

11 5

20- 1', 16

que

ESCaLES

,'ESCOLES

Que nQ es digui que la Ciutat
qlle soIs destina 10 milions per il
cultura en un pressupost de 120 mi
Hons-no té diners pe,r <1 !mprendre
aquesta obra¡ que no s'excusi amb
q~e és I'Esta~ el qui ho 'ha de fer¡
tQts nosaltre,s sabem rpolt bé que
els dine¡:-s existeixen quan e's tracta
de pagar la Deuta els capítalistes
d~i p:ais, enemícs nats de la Cultu
ni; qiJe els 'diners existelxen el' a
pagar milers i milers ae u"r;::ó;;:::c~r:::a:-:t':e~s-,--'¡§i!!!!i!~--"'i:----

que no tots són amics del regim que
,e:l poble imposa; que els diners sur-

2

3 . 16

3

3

3

1
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~

15
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. Quad're estadistic per districtes de les escoles de Barcelona oiicials i coniessionals í particulars ,amb el nombr-e d'alumnes.

, ,

Escoles per

Treball: per tots els mestr-es seri'se feinal

<.Swbstituci6 de les ordres r:aligi.osesL

dret d'exigir a cada i~stant, a cada
~oment una rapida i totalitaria s 0.

lució del problema.
Que no es parli de terminis¡ que

no es digui que el problema té es
pera:

els infants no ho són tota la vi
da. - Avui és I'hora í dema seria
tard - i si a aquests infants, fills
d'obrers, no s~'ls dón~ Escola, el
dia de dema reclamaran contra l'Es
tat que o compH amb la s~ a o i-

.gació i contra ~l poble que .ho va
tolerar.

, Es Un dels' 'problemes més greus
que esperen una immeüiatasoluci6:
el pohle exigeix a Barcelona, a Ca
talunya, com arre u d'Espanya no
soIs escoles pels milers i milers
d'iufants que n'estan mancats sinÓ
que vol que les ordres rel!gioses
deixin de exercir l'enseny.aDl;,a:.

Concretant-nos a Barcelona
com un deIs tants exerppíes d~ .~ju
tats espanyoles - el problema ad
querei un ,caracter extraorClinaria
ment greu. ''. .

A Barcelol}a é!-rríb .".lDa població
escolar de 185.150 infants de 3 a 14
anys, és a dir, el 20 per l'OO:de la po
,blaoió soIs 33.227 van a rescola oti
cié!-l, nacional. o de Pé!trqnat.

- f.:Escola Religiosa ab~qrveix a
30.343 infants. els quals s'els ha de
donar escola tal qual ordena ~l De
cret de la sustituc~ó de les ordres
religioses.

.:....:r·Escola particular dona cabu
'.<.la a Sl.330'infauts i caJ renir molt
present que, ,la majoría' o'aquestes

,esooles tenen céJ,racter confessiQnal
~ qp~ p~r ~~nt cé!l ep part tam\";é su~'
tiiuir-les. ' ' , ,,'

.. .~

En total gen~ra.l s'umant els ,-in
fa¡{ts que van aI'escoia oficial, ~eÍi
'giosa' i particular i restant-ho del
'cens escola:r- queden la,',fántastica
,xifra de iO.1SO infants ,que no sa
bem on, vfl:n i q4e p¡;r lo 'tant no
tenen escola - xifra que en molt su
pera a la de 50.000 que encap<;ala el
present articIe.

Es a dir que les Corporacions
oficials: Estat. Generalitat, Ajunta
mento te~en un· ~otnpromis contret
amb el poble i tenim nosaltres el



Ja ha sortit la autorització per
la convocatoria de cursets per a in
gressar al Magisterí.

D'acord en que es facin cursets¡
la solució definitiva del problema
que representa l'existencia de 14.000
mestres sense feina aixi ho exigia.
Amb el que no estem d'acord peró,
és amb la duracíó deIs mateixos i
amb el nombre de places anuncia·
des per proveir. En primer lloc, per
que la majoria deIs mestres no es
troben en condicíons de despren·
dre la quantitat de peset~s neces
sacies per assistir al curset; i en se
gon lloc, perque el nombre de pla·
ces anunciades no soludonen ni de
molt menys l'atur fore;ós que pateix
una bona part del Magisteri. L'exer
cici de perfeccionament sobra, .al
nostre entendre, i si no sobra, cal
que s'abonin les dietes correspo
nents als assistents al mateix. La
limitació de places cal anular-la i
aprovar a tots els mestres que .reu
neixin les degudes con.dicions.

Si ~tenem al 'que diu l'apartat
b) de l'article 6, d~ que en l'exercici
de perfeccionament s'atendra tant a
la formací~ professional com en
aixecar l'esperit deIs mestres i a
inspirar-los els principis basics de
la Constitució i de la República,
caldra en aquest cas, posar als tri
bunals dt: cursets membres que sen
tin veritablement els ideals que in
'formen aquesta Constitucíó, perqué
el propósit sigui una realítat.

Segons noticies que arriben a la
nostra oid~"'són' infinitat els «her
manos» i «religiosos» vestits de
persona que pensen concorrer a
aquests cursets per tal d'introduir·
se a l'escola naci(m~l i ,continuar
(fes d'alli el castrament de les con
ciencies infantil tasca que amb tan
ta de perfecció saben portar, a cap.
Quines mesures prendra la Superio
rUat davant d'aixo? Esperern que
les seves disposicions facin ¡nneces
saries les que pensem prendre no
saltres en cas de confirmar-se aixo .
i que consistirien ea muntar la guar
dia a les portes deIs locals on es
celebressin els cursets .per tal d'im
pedir que. els de «la letra col?- s,angre .
entra»' es barrejessin amb els unics
que tenen_ dr,et,a .forLar ..éls futurs
ciutadans de la República.

en els cursets anteriors es fara una

llista única i s'aniran col'locant fins

a la total extinció.

6.° Exigir responsabilitats als
inspectors que han expedientat mes

tres per les seves idees, durant el

bienni negreo

Concretament es parla del cas

deIs companys Costa, Piera i San

taularia expedientats per l'inspecto

ra Leonor Serrano, fent-hi constar

la seva injusticia.

7.° Que s'anul'lin 'els nomena

ment de directors de G. E. de Bar

celona, fets arbitrariament pels ho

mes de la reaccíó, i que d'ara enda

vant aquests nomenaments es facin

per concurs oposició entre tots els

mestres del Patronat Escolar.

8.° Que l'Ajuntament de Bar

celona acabi amb els sous deni-:

grants de les parvulistes i agregades

als Graus ,Escolars.

9.° Continuar els treballs per
la formació al Front Unic del Ma

gisteri per creure'l d'una gran im

portancia en les actuals circumstan

cies.
La Secció de Barcelona saluda

als mestres amnistiats i a tots els

altres presos en General, i dedica

un emocionat record als companys

assassinats per la reaccíó

F~ E. T. E. ce....sets d'itt¡..es al

Assemblea de la Secció de Barcelona ..t1a¡iste..i Naci«>ttal

Es precís plantejar al Ministre d'lnstrueció la implantació' del re

gim de eoeducació en totes les Escoles d'Espanya. Es una mesura

revolucionaria de primer ordre, que for9Qsament ha de 'trtl~sfor-,

mar 1'educació de la joventut i fer penetrar en les mongíls (en llur

majoria) escoles de nenes la 'vitalitat i esperit d'independen..cia deIs

nens.
.;1 lo'

,:' .. Aquesta mesurca Poi. implantar-se inmediatament, ja que no neces-

sita -esperar cap pressupo~t. En canvi, dóna com a benefici immediat

la graduació de l'e~s~nti~'ment fins en els pobles que' n~ compten més
~ • • • J •

que dues unitaries; facilitant, demés, el repartiment de la matrícula,

on la població escolar és superior en un seXe sobre l'altre.

La coeducació, tindria, també, per nosaltres el valor de mostrar

nos els reaccionaris que ara disimulen i que davant d'aquesta mesura

es donarlen a coneixer.

El diumenge dia 8 de mare; tin

:gué lloc una Assemblea d'aquesta

secció de Barcelona.
Estigué moIt concorreguda i es

discutiren els diferents problemes

plantejats al magisteri amb verita

ble interés i amb perfecta concien

da de la importancia que aquests

moments representen per tots no

saltres.
Els acords presos foren els se

güents.

1.er Supresió ~adical de les or
dres religioses i escoles confesio

nals i incautació deIs edificis per

l'Estat per habilitar-los momenta

neament (fins que es construeixin

edificís adequats) per escoles.
2.° Creació d'escoles per a tots

els' pois que no en tenen, en el ter

mini'd'un any.

3.° Exigir que en el primer pre

supo~t de l~s noves Corts es supri

rneixi la categoria de 3.000 ptes. i es
descongestioni la de 4.000 ptes.

4.° Equiparació economica amb

els altres funcíonaris de l'Estat, tal

com ordena la Constitució.
5.° Convocatoria de cursets d'in

grés al Magisteri sense límitacíó de

places fins que s'acabin els mestres

del pla 14, o tindran en compte els

que han aprobat tots tres exercicis



UNA ESCOLA NOVA PROLETARIA "
• ? ~ ~

L'organifzacid, i'svolucid ds I'BSCola Frsinst
. 1"'.'. .

-Accedínt a les demandes .de
molts companys éxposem avui, des~

prés de llargs mesos de preparacíó
i d'instal'lació, 'després de dos me;
sos d~organitzácíÓ'directai efed-iva,
e\,s ~nicí§ dé la nostra reé,ilitiatiÓ" -

: ,Aq~esta realít~ació ~ns éS,:i ~o.
sa'ltres ·en tením neces&itat, una gran
Htvó'proletaría que riosaltres oferim
aTentotn n<.?~tre a tots ~ls que no
estan encara p,ersúadits' de le neces:
sitat d'uI?a,pedagogia nova de,class~

i que sentíren potser qúe nosaltres
haguem emprés. la' nostra tasca
sense buscar' e1s apois fastuosos
que enS hé!-urien, permés llaJ?va,r-n<.?~

a l'id~al, lluny de les dures (petma~

nénts realita,ts pro1etaries, '

Quan, després del nostre afer- a
Saint Paul. es feu diari'it' la, quasi
imposstbilí,tat per: n~sa1tres de tre
bailar norrnalrq,ent dins l'ensenya:
ment púbÚc" toren nombro-sos ~ls
bürgesos i petíts-burgesos que, inte
re~sats p-el nostre esfórv, ens' varén
prometre termament el seu concurs
per a obrir una escola pfiv~da, Pero
q~an .vam passar a réalítzar aqu~st
proposit, totes (es' expressions de
bones volúntats es· váren eclipsar.
Ní ;un':dels que ens 'havien .e/h',
penlJut _endavant' amb pamules
fólagueres i cissegurances patéti';.
ques va saber mantenir la seva
promesa.

Peró ara són decenes d~ cama
rades. 4e pare~ i (j'amics que ,e,!s
han permés bastir la nostra escala
oferin-nos gefl.erosa:n~nt totes (es
seves possibílitqts, p.er dissort tnolt
limitades.

Es cert; pero,' que fa'Ibolt te,iÍlps,
abans de coménvar' els .'tonaments
d~ ja n~s~r.a 'ü,bra, havie~. dec'larat
fet:'matrlent: ,La, nostra escola nopa
o sera proletaria o no la farem.

. A l'octubre, aixecament de res
cola: nova llÜ¡:ó proletaria.,

Tots els petits burgesos'que ens
havíen retingu.t places, molt habil'
ment han anat desfilant, sota' pre~

textes que no ens han pas enganyat.
Les confidencies amb alguns pares
més o menys comunicatius ens han
convenvut desseguit que de cap ma
pera es pot treballar sobre dos
ffonts: el front proletari i '-el' front

petit burgés, encara que sigui 'd'es~

querra, quan es tracta d'una educ!l
ció nova harmoniosa .. El petit bur
gés -francés, exceptuant molt rares
excepcíons, no comprén pas' encara
la nostra inquietud per preparar a
la vid,a per la vida i i"acció;. víu eii~
cara hipnqtitzat per' la Cqrrera futu
ra, que exig~ix la iBera d'examens',
instituts, ,grans escoles; considera
éom perdre el temps 'aquestes ne~

c~ssitats essencíals que l'íotant ha
d'executar a la ~ostra ,es,co'la, p~r
que són necess'ítats ~itals, naturals,
en que és anormal descarregar l'in
dividu; el petit burgés, en fi, veu
díficilment al. seu infant acaparat
p,er una comuJJltat; al niateix temps
1li~re i entusiasta. ·Si fa. ~alta, per
als seus infants, la: llivó partÜ:ular i
la sol licitud de 'persones que el ser-
veixin, '

Sortosament la. nostra obra,ha
pres peu, poc· a poc, en 'la dasse
proletaria: els ohrers, les' obreres,
els. camarades t<:>ts comprenen total-,
ment els 'noshes fi'as i les 'aostres
aspiracions, tots' fan l'esforv finan~

cier que els permet colocar el seu
infant en U!l ambietit sa i educatiu.

. ,. . ~

S'ha~ format comités departa'
mentals per a sostenir la nostra
escola,.i companys .de. la Creuse i
deis Alts Alps han recollit els fons
necessaris per a colocar a casa nos
tra dos infants deIs Alts Alps,

. Segons les necessitats, hem 'con
sentit, sobre els nosttes preus ex
cessivament baixos, unes r~baixe's
importants. i així,' hem vist arribar
nens pobres, sense sabates i sense
roba de.llit¡·ens ha fet falta 'pra,cti
car'la }:o~nunitat deIs calvats i cu
brir els llits amb mantes nostres ...

Fínalment, 'després d'un acord
~special amb les municipalitats
obreres de la regió p~risina, podrem
tenir, dintre poc, una decena més
de fills d'obrers, i la nostra' escola
sera completa.

Aleshores tindra la fisonomia
que nosaltres li desitgem: sera inte
grament una escola proletaria, una
.est:ola de pobres.

Ja sabem, per endavant, i en fem
l'experien~ia difícil. que, amb, un
públicO així, 'nosaltres no veurem

cessar maí 'les llostres dificultats
finanéieres, No ens' en dolem' pas,
c.ar així ho hell1 volgut: la nO,stra
escola po~ guardar tot el seu interes
pedagógic, precisament, perque ella,
éom totes les nostres escoles prole~

tfJ.ries, .és totalment dintre la vida;
p,erque ella sofreix la miseria prole~

taria en regim .capitalista; i, es
salva per la devoció de tots ~I; pa:"
res proletaris,

Nos~ltres hi som en la vida. ·cre~
gueu ...ho, calnaracles! ".
, La nostra. escola té llibres a' vo~

luntat, fitxes, una impremta, aíxo
és precísament el que ens permet
un excel'lent trebal1; tenim' una
taula de fuster, si bé amb poques
eines; . hem comprat. amb ; alguns
franes un ap.arell de Radi,o, p.eró no
fuñciona; per ara hem d'acontentar
!los amb un vell fonograto C. E, t.
(1) que ten.im sen;pre él- punt¡ nosal
tres voidr.iem un ,ciljema, una ma~, "

q'uina de'teixir, fusta, ~olot:"s,... ~n
company vel de lá comarca .ha pas~

sat'molt"tempsper a constrÜir un'a
bonica col'lecció de fóssil: ells ens
rha oferta i ell mateix ha vingut a
donar-nos explícacíons, oferint-se
p'er admipanyar' els infants cap a la
vail, ,a buscar testímonis prehistó~

dcs; ens, fan falta alguns instru
ments científics, un temlometre al~

menys, .. Pero primeramEnt fa falta
viufe, escalfar-se en aquests temps
difícíls 1. asse.guiar-se una alimenta'
ció sana que doni al cós les as
sistencies harmoníoses i l'impuls
vital. condicions primordials, no
saltres ho hem dit, per l'activitat
intel'lectual deIs infants,

Mentrestant, nostra escola', que
hauria pogut ésser un d'aquests
pen-sionats ... burgesos i sense his
t9ria, un d'aquests col'legis que
permeten tenir: un nO,mbrós' perso~

nal salariat :i de, realitzar-'hi grans
beneficis; nostra escola ha pres ja la
seva ligurá original, el seu aspecte
de comunitat proletaria. ,

Continuara,

(1) Coopérative d'En,seignement Laic .

Aquest número ha estat
visat per 'la censura
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Després de l'esclatant victoria
que el passat dia 16 obtingué el Front
Popurar d'Esquerres'(malgrat la par,
cialitat del govern i de les combina'
cions, mes o menys legals, que es
posaren en joc per a impedir que el
poble, tot el poble, pogués manifes
tal' els seus anhels) nQ podem menys
que sentir-nos lIiures d'una opres
sió que ens asfixiava.

Sentírem immediatament una
gran alegria 1 upa torta 'esperanc;:a
que hem hagut de' reire'nar :'perque
ens temem que no seran córripl~rtes
les aspiracio~s mínimes del poble
treballador. Ens temem que el16 de
Fehrer no ha estat més que un cop
que hem deturat, i que nó sera un
cop que d<marem, sitio qUé situats
tan soIs a la defettsiva es p'(!rmetra
que ens en donin d'altres.

En altres mots, \!l Govern de la
República permetra que. es quedin
en ets llocs de <;Qmanam~-nt i r~s'

ponsabilitat els mateixos hames que
no la desitgen i que la trairan: acti
vament o per'passivitat, petó que la
trairan,

El 16 de Febrer 's'ha fet un - acte
revolucionari: peró, podriem dir,
d'una revolució feta des de dalt.
amb la llei als dits -ohl som molts
legalistes els repúblicabs! - Sénse
tenir en compte que'la Ilei solament
és, hauria <t'ésser, la convalidació
de la voluntat popular., Es qu.e .no
ens h - de servir' &-.l'eS I'exp,~·¡e·~~!,,",..¡-;:;;;;;;;;::::=::::::>-::

del bienni 1931-3j?
Ens feren unes lleis magnifiques

que no es poderen portar_ a cap per-.. _
que la burocrada. oficial ho impedí!!
Azaña que s'atreví amb exercit clau'
dica davant la burocracia. Els,em
pleats deis ministeris sabotejarép la
voluntat popular i la República que'
da esc1avitzada, inermé, a les maos
de la reacció, Aquesta reacciá que,
de guanyar -segse cap .plirament
amb :la lIei del més fort, com a Ale
manya, com a Italia- prometía ai
xafar, per boca de Gil Robles, els
homes i les', teories (?). '.

Tornara a succeir ara que la re',
acció ofegui la República?

Nosaltres asse~yalemel cami per
a que aixó no passL 1p'iérp qpe cal
apartar, perque la volUDt!aá porpular
ho exígeix. els reacdonáii~i els trai,
dors carrialeons deIs llocs de res:
ponsabilitat.

1 Goncretan,t ~és, dins lé!- nostra
professió,. a&senyalem les lnspec,
cions, Seccions Administrativ~s i
profesorat. des d'on, valent'se <te la
superior posieió, s'ha perseguit,
atropellat 'i caciAuejat als Mestres
solament perque no pensaven com
~1!s.

.En guardia!!

,
Correspondencia / suícr/pcl6:

Direcció: Imp. SOL· PI. Plrito'r Morera • HEIBA

Al senyor Uuís Esteve (que, ho
diem per a evitar pretensions, no
ha estat al'ludit fins aquí) amb la
nostra més conscient i dialectica
convicció de que tenim el DEURE
d'actuar políticament al costat del
poble i col'laborar amb el proleta,
riat com a ciutadans i com a Mes'
tns per la defensa deis drets de la
c1a~se trebaHadora i de rEscola i de
l'Educació Popular.

J. A. B.

sigui possible i en contínua interre'
lació amb els seus companys, vagi
adquirint aquells coneixements tec,
nies psicopeebg9gics i socials que
seran la base de la nova educació¡
posant-los en practica en la mida
que l'Estat li ho permeti.

Déu aprofitar, també, d~ les cOQ'
questes de les ciencies de l'Educ~

Ció per él. logr'ar que l'Estat li p~r.:
meti una llíbertat. Inés gran - cal
tenír en compte que aixo també el
fa qtés responsable-en el que re~'

pecta a metodes i procedimepts
aplicables en l'Escola, organització
del medí- infantil, etc... Apoiant,se
en rambient popular ha' de Huitat
per a eliminar deis programes el
que es refereixi a educació r~ligiosa

i després a que Íi sigui permés d'o
rientar rectament els infants respec
te al papel' de la religió en I(escla
vatge económic de la c1asse treba
lIadora.

No hem d'oQlidar que aquesta
Huita pro Escola nova sorgeix i es
desenvolupa precisament en els mo
ments en que el proletariat d'ar~eu

del món demana i exigeix el reGO
neixemenJ deJ seu dret a la vida.i a
la cultura. Aixó solament, si més
no, ens indicaria que tot moviment
que nosaltres, Mestres, iniciem,
professionalment o Educatiu, peró
acarat a rEscola nova, popular, fra'
~assara si pepsem portar-lo enda'
vant nosaltres sois .. Ens cal l'apoi
deis treballadors, i aq est éWpi se 
pre ens és ofert generosament quan
hem lnostrat l'altesa de mires Que
ens guia, i solament en aquest caso

Nosaltres hem d'estar al costat
del poble treballador e~ la lIuita de
c1asse. 1 eH ho estara al nostre en la
Iluita per la cultura.

1 per acabar, resumim dieut que
l'objectiu immediat del Mestre pro,
letari com a educador ha d'ésser la
transformació de l'actual Escola en
comunitats socials que «encloguin
germens de pervindre y que pr'epa
rin per a la Huita sociah, acoQse
guint fortes personalitats al servei
de la col'lectivitat.

DEURES DE L'EDUCADOR
En el nostre anterior article «E,

ducació i Escola» arribem a la con'
~clussió de que la reforma educativa
sera forc;:osament precedida per l;l'
reforma social. 1 que sense que a
questa no es produeixi l'Escola con
tinuara éssent no un instrument al
servei de l'infant, sino al servei de
Ía classe dominaIit. .

. Senyalava que, en consonancia,
la tasca del Mestre ha d'ésser la que
taciliti aquella transformació social.
Aixo el portara a ampliar la seva
actuació fora deIs' murs de l'Escola,
ja que és el carrer qui fara l'Escola
i no pas l'Escola la que arregli el
carrer. 1 considero més essencial la
seva obra educativa i revoluciona'
ria (constructiva) al costat del pro'
letariat, que l'obra que li deixen ter
sobre deIs nens.

Aíxo no vol dir, peró, que el
Mestre hagi de prescindir de la se'
va qualitat d'Educador per a actuar
solament com a Proletarí. Volia
indicar la norma de conducta que
ha de guiar la seva actuació, princi,
pi que ha de tenir sempre presento

Amb aqueHes conclussions vull
sortir al pas deIs que creuen-com
jo mateix havia cregut abans - que
l'Escola la fa el Mestre; més ben dit
que quan hi havia un Mestre, per
damuut i malgrat les circumstan·
cies, podia haver,hi una Escola. A,
vui, que m'he convenc;:ut palpable,
ment, vivint-ho, de que el Mestre
no és més que un f ctor més en
l'Educació-entesa en I'ampli sentit
que realment té-veig que el seu
apostolat sois sera una cadena de
derrotes que li amargaran l'anima
si no hi ha un món exterior que
qjudi la seva tasca,

Demés, i en apoi d'allo, puc afir
mar que sempre que he trobat un
Mestre, un Educador, aquest ha es
tat un revolucionari o un home
d'esperit . obert i avenc;:at almenys.

Que ha de fer, doncs el Mestre
conscient de la seva Missió social i
de la funció educativa?

Assenyalava que déu comportar'
se com a proletarí. Al costat deis
germans de classe. Per tant lIuitara
per a crear les condicions socials
necessaries per a una labor pedagó,
gica efectiva. .

Pero no ha d'oblidar que fins i
tant no s 'hagi arribat a aquest mo,
ment pel procedirnent de la lluita
de classes, hi ha altres maneres d~

Huita revolucionaria i que dertlés ha
d'estar preparat per a quan .:ol·lec
tivament hagi de prendre, amo pIe,
na responsabílitat, la direcció de
l'educació popular.

Cal doncs que, en la mida que


