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Pero, si ésonecessarí que tots els dies ens examinem, més ho sera

en aquests moments.

L'horne és per naturalesa un ésser que viu en socíetat. Els uns amb

els altres formem un món de relacíons les quals influeixen en el desen

volupament general de la humanitat i la basteixen sobre uns fonarnents

de més o menys justícia.

1 quan es subratlla la necessitat que tenirn d'autoexarnínar-nos és

que no admetem la perfecció de 1'home en )'obrar. Ara b é, si 1'home

actua i amb les seves 'a ccíons ínflueix en bé o en mal en 1'estructuració

social. des del moment que és conscient se li pot exigir ' una responsa'

bilitat. L'home és responsable del que fa . El mestre, home de reconegu

da influencia, és responsable del que fa i del que hagí feto Per lo tant és

hora de procedir a l' examen minuciós de tots els que s'han dedícat a

l'ensenyament, i aquell que, ja sigui per i'gnodmcía, ja sigui per mala

fe, ha portat una 'n efasta actuació ha d''ésser eliminat definitivament del

cos i en el seu lloc cal posar-hi gent coneixedora dels seus deures, gent

revolucionaria amb el sentit de la responsabilitat ben despert, que

sabran cornplír la míssió sagrada que indica la revolució ,

s tra: a senzr amen en aques a ue

vergonyós, es tracta de fer desapareíxer 1'estat capita!ista i amb en els

privilegia que una classe immerescudament posseía. El 19 de juliol és

una fita histórica que marcara definitivament la fi d'un món d'oprobi.

Tots haureu viscut les jornades tragiques, i glorioses ja , que van

des del 19 de juliol fins ara.

El sol d'Espanya es l'escenari d'una lluita a la qual participen dos

exercits que defensen cada un interessos ben dístints. Mentre 1'un, el

dels militars traidors, disposant despóticament de gents que l'odíen, va

a la guerra amb la finalitat de summir Espanya en el més ignomtníós

dels regíms. EL FEIXISME que és la negacíó absoluta de la llibertat ,

que no admet 1'emancipació obrera i que és 1'enemic de la cultura;

1'altre, el del vertader poble, disposant dels milicians que lliurement

s' ofereixen, el de la forca de la quantitat i de la calitat, el vencedor

perqué aquest és el destí que li reserva la historia , tarnbé va a la lluita

posseit de la rnés santa de les finalitats . 1 és amb la de fer neixer a

Espanya un regim de igualtat , llibertat i justícia .

Any 1 '
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que no admetem la perfecció de I'horne en) obrar. ¡-Ud UC-, o .. .. Uvun.

actua i amb l,es seves accions influeix en bé o en mal en 1'estructuració

social, des del moment que és conscient se li pot exigir ' una responsa'

bilitat. L'home és responsable del que fa. El mestre, home de reconegu

da influencia, és responsable del que fa i del que hagí feto Per lo tant és
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BARRULL.

Cal t:oDsolidar
Retruny el can ó, i a tots els que

ens interesa de prop o de lluny la
formació de la joventut, tot i sen
tint el resó llunyá de les canonades
d'Arag ó, veient yesar la sang deis
treballadors de la ciutat i del campo
ens formulem una serie de pregun
tes sobre el que hauria d'ésser I'es
cofa nova i sobre les pases on .s'h au -
ria d'assentar. -

ja sabem que un deis factors que
liaurá de contribuir a 1'afian'l}:arilent
i a la consolídacíé deIs pr íñcípís re
volucionaris sostínguts al front de
batalla pels obrers, sera l'es cola
que d 'aquesta' coincidencia proleta
ria en surH.

Si a tanta dé g<::nt interessen a
questes qüestions, als mestres ens
han d'Interessar tant com a n íngú í

riiés que a níng ú, i d'una manera
especialíssima als que tant havem
suspírat per l'implantació de la ve
rítable, escola del poble.

Camarades... P ósern h í. tots el
nostre estorc. Es una obra de con
junt i seria Imperdonable obrar uní
latéralrnent. Penseu que anem a
bastir l'escola nova del poble, l'es
dtliE de la re'v'eluci6, í penseu tarn
~e , m estres pro e arrs , que e en

cert que tinguern en la no va estr uc
turació..de la vida deis homes de
derna 'en depen, potser; aquest fu
tur iluminós que es divisa i que
quasi ja toquem, i que ens ornple a
tots de joia i .. de responsabilitat.

A la feina, dones, i el mestre que
no s~enti el moment que vivim, que
pleguí í

N. de la -R . - ED's plau reproduir
.aques t articie, per les orientacions
que dóna als mestres. Doncs avui
tothófu es dóna cofupte qúe no és
el matéi'x una assoc'iació professio
nal <fue una orgariització sindical,
que a més a més de recollir les as
piracions de étaire prOfessf na re
cull fonamentalment les de classe.

....~......•.........••..~ .
'a l'educacíó integral. 1 aquest pro
g'tiama d'ordre social de la F.E.T.E.
podern ben dir que és el programa
_de tot el Magíster í. _

Péi afxb és d'esperar que l'ín
gres d éls 'Mestres á la F. E. T. E .
aebnseguira la unitat societaria i la
unítat d'acc íé .»

.. La ünítat sectaria

per afa unttat d'ardo

Copíem de El Magisteri Catala:

11a j:íer una societat mé's jl:1sta eco
nemicament i social.

Des d'«Escola Proletaria» salu
dem els que aviat ocuparan el Íloc
de Forjadors del Poble.

BERGÉS ARDERIU.
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Els mornents que vivim d ouen
tota una etapa histórica i exígeíxen
una orientací<S ben definida i se.gura
per al futuro

El Magísterí es dóna compte del
que representa aquest canvi social.
i d'una manera serena i reflexiva, a
l'ensems que rápida, amb una corn
prensió exacta deis deures socíeta
ris del moment, es disposa a treba
llar per tal daixecar, de construir,
de bastir un nou ed ífic í socials que
sigui just, huma, bell, d'una gran'
diositat meravellosa .

Per a collaborar amb eficacia a
la magna obra d 'edíficar una socíe
tat millor, tot el Magisteri sent la
necessitat d 'obrar unit, en una as
sociació que portí a la practica els
pr'incipis soc íals més justos, els
principis d'una igualtat completa
en drets en ordre a l'educació hu
mana. Aquesta oríeutacíó del Ma
gisteri cap a la unió i un viu sentí-
n:lp.n d ;usti ia social n s.tcu.-...~~~':t:~~~~~F.F~~~~~~_~_:':::~
les cau ses eficíents q ue h an d ut a
una gran maj'oria d e Mestrés a a pro
ntar les crrcumst áncíes deIs canvis
socials presents per a dernanar l' ín
gres a la F. E. T. E. , segurs que en
aquesta associació es real ítzará una
plena unió i es portaran a terrne to
ta la serie de reformes escolars qué
calguí per arribar a l'Escola unifi
cada.

La F. E. T. E., emmarcada en la
U. G. T, malda per una educació
humana dé caire social, per un en
senyament tecníc í professional d'a
cord amb les aptítuds índív ídual s ,
per.una eultuea superíer asseqaíble
a tothorn segons la -eapac íta t íntel
lectual i volitiva. 'la F. E'- t. É. no
admet ia 'injustiCia d'una EsC6ra per
él rics i una'altr á p'et él pobres, sinó
que lIuita per la i2'ualtat ae 'dr ets
de tots els infantis i adults en ordre

Una opinió
La revolució que estem vívínt

s'estén ~a totes les activitats i pro
fessions , d'una manera síngularís
sima al Mag ísterí. La revolució pe
dagógica tant temps demanada no
més extst ía en teoría . Avnt, pero, el
que fins ara nornés havia estat una
teoría ávancá da , és una t eali ta t qué
ha de plasmar-se dintre pocs dies a
l'escola.

Tcts els camarades que sentín,
el Magisteri i es vegírí amb ,anims
de reeixir amb éxi t en el seu comes
han de treballar amb febrosa in
quietud per tal de que les teories
sobre nova educació tínguín una
aplicació immediata. Altrament, els
que no portin en el seu sí aquest es-

. perit renovador que exígeíx la nova
vida que sestá forjant val més que
romanguín fora de la legió que ha
de portar a terme la transformació
total del poble.

Ara b é: posats en la situació de
voler mestres servidors lleals del
poble i de les cónquestes que aquest
defensa avui amb tant afany , po
dran trobar-se?

Creiem que sí. Si ens tanques-
"'.h"" .,n .,1 l ...!)"ll ,,,,.,.,., d .. 1"" T,tl:'~.t", .. "'A_
cietat caduca acceptant només co rn
a metres els q úe poden exhibir el
títol que els hi tou conferit, no tro
bariem els que el poble necessita i
vol; pero essent conseqüents i fidels
als nostres principis revolucionaris
i fent justicia a la válua de molts
camarades eficíentrneht preparats í

en la creenca que acceptaran 1'ofe
riment que el poble els tara ens a
trevim a dir que aquest tindrá els
mestres necessaris que els assegu
raran la consolídací ó de la revolu
ció, guanyada al front de batalla
cornportant-se com a conreaders de
la nova escola.

Fem justicia i aeceptem Íntegra
ment 1'oferiment deis camarades
que volen enrolar-se a les files deis
nous transfonÍuidors de la socíetat
í tínguern la segur tat qn é 'aquests
col'laboradors, <lúe avili encára se'ls
anomena profans en materia peaa
gogica podran é-sser en molts aspec
tes professionals, mestres nostres.
Si no defensessim tots aquest crite
ri el poble ño tindria els mestres
que amb tant entusiasme detnaria
des del front dt' batalla, des del ta
ller, des de la filbriéa, oes a'arreu
On am'b 1l:ctivitat meravellesa treba-

,",VJ,UPVJ.\.ClJ..l"·0"" ""VU... Q. .... vJ..l.I.'lwQ.uvJ.O 4'"'

la nova escola.
Fem justicia i a€ceptem Íntegra

ment 1'oferiment deis camarades
_ ~ ~ ..~I ~1_ _ _ 1__ J::I_~ -1 ~1

peroUD <1; culhlr'a sl:1r>erior assequible
a tothom segons la '€a pacita t intel
lectual i volitiva. La F. E'- t. É. no
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;po l:l em ben dir que és el programa
_de tot el Magisteri. _

Péi aixb és ¿'esperar que l'in-
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chos , pues los 6 mayores tienen
amigos distin tos . Aq uella casa es
una verdader a Guardería de niños
de uno y otro se xo. Se entretienen
como quieren y únicamente con un
«eso no» se les prohibe pasen del
límite permitido .

El niño debe estar en la Guarde
ría como en su casa; que se tu mbe
en 'el suelo cuando quiera, que dis
ponga de los objetos que para su
uso existen en el momento que quíe
rarí con ligeras limitaciones; que
salga al jardín cuando le plazca;
que haga lo que le dé la gana en
una palabra . No olvidemos que no
son escuelas ; que su fin es dar h o 
gar acogedor a quien no tiene sino
una habitación antí-h íg í éníca, dar
compañía a quien había de estar
sólo ; prodigar protección a los que
viven 'd esam parados . '

Su fin no ha de ser la enseñan
za y sí únicamente la educación .
Pero educación del tipo menos in
flu yente , limitada a preservar al n i
ño de las influencias malsanas de

de MAX SCHEER
-obra que posa de manifest la degradacíó pe
dagogíca que irnposa un regim antí-huma
i rregatiu, com és el fei xisme alernany. "

-venda. t ':lj )Jtes.Preu de

Esta a la venda a I'oficína de la F. E. T. E.
(Casa del Poble), ia publicació

La Escueta Hitleriana
y los Pueblos no alemanes

Esta a la venda a I'oficína de la F. E. T. E.
(Casa del Poble), la publicació

res donde se les entretenga con
cuentos y juegos pero a base de
una gran libertad , pues ya vendrá
luego la Escuela antes que el niño
quiera a imponerles su disciplina .
que por flexible que sea, lo acos
tumbrará al orden , al método y a
la obediencia.

En las Guarderías 'Conviene que ,
no haya mandatos sino todo lo más
prohibiciones que no es lo mismo.

Una amiga m ía tiene 7 hijos y a
su .casa van con ellos otros mu-

el niño á hombre sin cambios sen
sibles en el medio ambiente .

Los Refugios o Guarderias crea
dos en las actuales circunstancias
con el fin de recoger y entretener a
los niñas llenan esta necesidad.

No son iguales a las 'Escuelas
Maternales ni a los Jardines de la
Infancia, pues aunque en éstos los
niños juegan y tienen relativa liber
tad poseen algo de escuela que de
bería desaparecer para transfor
marse en Guarderías , in s titución
más pedagógica que aquéllas.

N o debe preocuparnos lo que en
esa edad hasta los 6 años ap ren den
los niños ni debemos reglamentar
Ios apenas .

Bastará que el niño pierda mi
m os excesivos y la exagerada liber 
tad de que goza en su casa para
que suponga algunos pasos por la
in sen sible ram pa que ha de llevar
le d el hogar a la ' vida social pasan-

-do por es to s h ogares comunes, Kin
derganters o guarderías infantiles.

1

. .
a n ues tr as Escuelas Maternales y
que bien podía absorberlas y trans
formarlas.

Con motivo de la actual guerra
y para proteger al niño se han
creado en muchas ciudades Guar
derías infantiles.

Influye tanto la palabra en el ser
de las cosas que a veces contribuye
a evitar se vicie el ideal perseguido.

Por eso creo que está muy bien
llamarlas guarderías por ser pala
bra que no está torcida hacia otros
fines.

El K índer ganten es palabra ex
tranjera desconocida para los pro
fa no s en estas cues tiones . Jardines
de niños es nombre bonito pero no
apropiado ya que la idea no se ajus
ta a la palabra . Te nemos Jardines
de la Infancia pero tienen más ca
rácter de escuela que lo que se pre
tende en las ins titucion es que los
ocupan.

Hogares o Casas del n iño es m ás
propia de Orfelinatos .

Guarderías de niños no es no m-
~":=::::=""Íi;:¡;;;l jf.J~:.JM¡\P4JI2,.~t~I;O'-le á grá'frCic:ry---:=-~~.a::~~~~~~~"';;~~~;;;~;;~~~~;:;"-'-;'---

más exacto que ninguno. Veamos
su fun ci ón .

Al decir una guardería de niños
dudare mos si se rá equivalen te a
Kín dergan ten o a la Nursery. La
guardería debía abarcar las dos sec
ciones pero por la edad de los n i
ñ os que lo In tegran se compenetra
más con la primera.

La N ursery es una institución
donde se recogen los niños meno
res de 3 años, cuyas madres van al
trabajo, y el Kínderganten es para
niños de 3 a 6 años, cosa parecida
a nuestras Éscuelas Maternales y
que bien podía absorberlas y trans
formarlas .

Transformarlas porque las guar
derías no deben tener carácter de
escuela.

Pinkevich nos señala los incon
venientes de la falta de institucio
nes de esta clase, p úes como él ho
gar no sane preparar para la escue
la el niño, sufre un fuerte contraste
al pasar del ambiente án árquíco del
hogar al reglamentado de la esc üe
la . Y es necesario instituciones que
preparen para la escuela como la
'eséuela prepara a la vídá pasanao

GUARDERIAS DE NIÑOS
F. E. T. É.
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Salvador Roca i Lletjos , Comis
sari de l'Institut.

joan Herrero í Vtla, Comissari
de la Iuspecc í ó, í

[osep Vilalta í Pont, Com íssarí
de la Secció Administrativa.

Els cornpanys ,G arcia Lamolla i
Torres Pacheco que fa uns dies que
estan al1itats per haver víngut feríts
del front , es troben notablement
millorats.

Tots aquel1s que ja havien pas
sat per l'oficína de la F . E . T. E. a
sindical-se, han de signar la pro'
posta que se'Is ha enviat posterior'
ment í enviar-la, del contrari no es
consideraran admesos definitiva'
mento

També en el Magtster í tenim
companys que comprenent la nece
sitat que hi ha de I'esforc de cada

eíxísm des del
primer di a, estant lluitant amb em
pe nta viril al fron t d'Arag ó.

Vagi la nostra més g'ran admira
ció a aquests valents .

Posteríorment, altres companys
de la F. E. T. E. estan organítzant
una columna sanitaria per ajudar
als germans que l1uiten.

Endavant. .. !
Altres en Comités í Juntes- Vis

ca la Revolució!

F. E. T. E.

Aquesta Comissáría , ordena
a tots els mestres de les comar
ques lIeidatanes que e l proper
día 15 es reíntegrín a lIurs es
coles per tal de rebre les or
dres que el C. E. N. U. envii í a
l' ensems ordenar l' ensenya
ment dins les seves localitats
segons els dictat§ de I'esmentat
orgpnísme.

El Comíssarí General.

Comissaria Gene::

~al d'Ensenyan~a

sat per l'oficina de la F . E. T. E. a
sindical-se, han de signar la pro'
posta que se 'Is ha enviat posterior'
ment í enviar-la, del contrarí no es

La F. E. T. E. ha obert una Bor,
sa de Treball perqué hi acude íxín
tots els mestres interins í obrers
que a més de tenir una consciencia
de classe, tínguín una preparació
suficíent per regir una es cola prima
da. Recomanem a tots que s'hí íns
cr ígu ín com més avíat, millor.

Per a ínscrípcíons a les Oficines
de la F. E. T. E.

F.E.T.E.

Secció Administrativa

Comuniquem a tots els mes tres
en general que taot aviat com es co
mencin les classes cal que les facin
funcionar amb el reg írn coeducatiu.

Pel Rector de la ' Universitat han
estat -s igna ts els següents nornena
ments de Cornissaris.

Lluís Aíge i Ferrer, Comissari
General de 1. a Ensenyanca .

josep Alcobé í Biosca, Comíssa
ri de l'Escola Norma l. .

Cómissaria d'Ensenyament

El cornencament de les classes a
les escoles de la Provincia de Lleida
igual com a la resta de Catalunya
no cornencaran fins que ho ordeni
la Generalitat tot í el decret de la
Gaseta de Madrid del dia 17 d'agost .

el control de les institucions anexes
a «La Dona que Treballa», ha pro- .
cedit a seleccionar els lJibres con
traris a l'esperit que es desenvolu
pa Iliurement des del 19 de juliol
passat. La «n eteja» ha estat impor
tant corn no deixaran de reconé íxer
els que sabien el cont íngut dels
prestatges de la Biblioteca Pública
anexa a la Caixa de Pensions. Cal
esperar que les mesures empreses
no pararan aquí, sinó que es conti
nuaran al seleccionar les obres de
nova adquisició. Sabem que els
companys de la F. E. T. E. han fet
ja una llista que satisfará.

tots ers mestres mterrns 1 UUICl;)

que a més de tenir una consciencia
de classe , tínguín una preparació
suficient per regir una es cola prima-
O';" Upcorn,.nem I'l tots .u e s'hí ins,~'_~~"-"-.;::.~=-.::.:::L _=.:....;;;..;;;.:::.;;.;;;.;:;::....::.::...;:.:.. _

Per tal de suprimir l'escola de
tendencia confesional per la volun
tat re volucionaria del poble es crea
l'Escola nova, inspirada en els prin
cipis racionalistes del treball í la
confraternitat humana.

El C. E. N. U., es crea per adap
tar l'escola al moment que v ívírn i
i intervenir i unificar l'ensenyament
des de l'escola primaria fins a la
Un íversrtat.

Es jurisdicció a tot Catalunya i
'es constitueixen delegacíons cornar
cals.

Aquestes delegacíons les formen
dos representants de la Generalitat
de Catalunya, i dos de cada una de
les dues centrals sindicals C . N . T.
i U. G . T.

Una vegada nomenats tots pels
organismes respectius, els represen
tants de les delegacíons comarcals
del C. E . N. U., els cornpanys que
les íntegrín remetran amb la major
rapídesa l'acta de constitució de la
delegacíó al Comité central de Bar
ce ODa .

Així com també el domicili de
les seves oficines.

. Inmediatament rebran els norne
naments des de Barcelona.

Es convoca a tots els secretaris
de les delegacíons comarcals de
Lleida per a'l díumenge dia 6 de se 
tembre a les 11 del matí, a l'Escola
Normal de Lleida.

Comíte de rEscola Nova unificada

L'e,perit de renovació en les
biblioteques

Notit:iari

C.E.N.U.

El Comité Executiu de l'Escola
Nova Unificada ha trarnés a totes

. les delegacíons cornarcals el mate
rial necessarí pel bon funcionament
de les mateixes. Es comunica perqué
els que en forrnín part es preocupín
de recollír-lo. .

4

Ha estat a la nostra ciutat una
comissió del Comité d'Empresa de
la -Ca íxa de Pensions i Estalvís,
acornpanyada del cap de Bíblíote
caries de la Instítució. companya

. josepa Coll, qui d'acord amb corn
.p anys de la F. ,E . T. K que porten

Nova Untricana na trames a rores
, les delegacíons cornarcals el mate
rial necessarí pel bon funcionament
de les mateixes. Es comunica perqué
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