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L'unanlrn desitj d'extendre tot lo posslble el camp de la propia

culnira, fou el que' mogué els normalistes lleídatene a la creecló de
la sena enürar.- '

•
Avui, passats ja quatre anys de sa fundacíó, lIuny de mínvar

son zel hem vis •...aJmnbbJ·nn~tsa..std1isfacd6. cr..eixe uell aDlillL·=- .......__

L'unanlrn desitj d'extendre tot lo possíble el camp de la propia

culture, fou el que mogué els normalistes lleldétans a la creació de

la sena enüter.-
Avui, passats ja quatre anys de sa fundacló , lIuny de mlnvar

son zel, hem víst, amb inmensa satisfacció, acrelxer aquella amor;

i alxó, junt amb lo desitj deis aui foren fundadora i companye nos

tres de conviure amb )'Agrupació volguda, vida íntima, vida de re
lació; Lamb I'a~m)'d'aportar ~ostra aíude a les demésAgrupacions

existen..ts per 'a contribuir amb el petit graü de nosrres forces, 'a

l'enlairament i eanelarnent de la professi6 a la Que un día no llunyá

. -havern de perteneíxer, enderrocant les corrupteles creades i fent de

l'educacló un problema vlu, á ti de que esdevtngu! respectada com

de justicia es merelx, han fet lmpreselndlble la creació d'aquest 01''" '

gue, que avui per primera voIta veu la lIum.

Al comencar dones la nova fase de la nostra actuació, ems
comnlavern en enviar una l'litlnt'Plrlñ c>ntI1Qi;tQt;t ;t tnt.. 01.. t'nnfr.. roCl
t'ortaVeu de l' Agrupació Normalísta Redatció i Administració: Escola Nor-
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I. SITUEM-N05

I. SITUEM-NOS

. A I'empendre la tasca que se'ns corrña enaquesr Congrés Ilníversl
tari, .el nostre esperit se rroba perplex entremig de dos correnrs que fa
alguns anys s'han iniciat en el punt concret de hi formaeió delsIutura
Mestres. Mentres els uns ereuen que la plasmació de les energies i ap
tlruts professionals deu tenir \loc en centre d'organítzacíó índependent i
especíalítzada tal com se fa avuí a casa nosrra i en la quasi totalitat de
terrea europeas i amerlcenee, els alrres opinen que ser ía conveníent
avancer un xlc mes i portar els nestres esrudís pel camí d'arribar a
const;if.uir amb ells una vera Facultat universitaria fa isolad'a o inde-

.
de la. , carrera. pel Magíster! (1)

Org,anitsa.CíÓ ~~rplan d'estudis

. . A I'empendre la lasca que se'ns confla en aquest Congrés Llnlversl
tari, .el nostre esperit se troba perplex entremig de dos correnrs que fa
alguns anys s'han iniciat en el punt concrer de hi formaeió dels 'futurs
Mearres. Mentres els, uns ereuen que la plasmací é de les energies i ap
tlruts professionals deu tenir \loe en centre d'organltzació índependent i
e.specialitzacla tal com se fa avuí a casa nosrra i en la quasi totalitat de
terree europees i amerfcanes. els altres opinen que ' sería conveníenr
avancer un xlc mes i portar els nestres estudls pel camí d'arribar a
constituir amb ells una vera Facultat universitaria, fa isolada o inde
pendent, ja coro una altra Secció lntegranr de la de Filosofia.

, EIs primers insisteixen sobre son r.espectiu punr de vista erenenr que
l'hif de l'actueció docenr en I'ordre primari depen no sois de lamalor o
menor-suma de conelxements de faisó pedagógíce o paídológíca que
pugui corrrenlr l'intel-Hgencie de í'educador, slnó particularment d'una '
serie de-qualitats de puiat valor moral que sois poden inspirar-se dintre
d'l4l medi embient en el quall'harmonia i errlculeció deIs membres que
cQIDponen l'organisme propulsor estiguin d'ecord amb [a finalitat apun-
teda, '

Els segons, sens dubte, ñxant-se amb preferencia en el calre espe
culatiu d'aquesta branca del seber, tal vegada corpresos del concepte..
l\·éuitia del Mkstre que l 'enle íre fins a conslderar-Io com a un ver fr>rja-

. dor.de les noves generes i de les metelx és nacionaJitats segons motiles
d'idealltat ~ada dia més perfecta, tal voJta creient que elxí s'iria guan
yant més consideració socíal -í una amor més intensa envers les coses
de cultura, sostenen amb argements de pujada valer Intrínseca, que sois
pot aconsegulr-se amb una definitiva i encertada formació a base d'un
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clrcumetancles de lemps i de Iloe•.que de sa natureleea ínlima. En nos
Ire concepte. el problema central, més que en les accidentalitats de la
forma.ció magisterial, accidentalitats interessants per cert pero acclden
ralltets al ti, rau en determinar el contingut d'aqueixa formeció, en as
senyalar les lín íes generala de I'edifici tot i tenint en compte les necesel- "
tets de l'actual moment hislóric i les aspiracions de la socíetat deis nos
tres dies.

Poeats ja en aquest pla, enfocades les nos tres energies per aquest
camí , altredubte se'ns oferí, ía no de tanta trascendencia, pero si de ñ-

nallraf concreta i inmediata en el nosrre treball. .
. Per una part, teníem a nosrra vista una -drecera senzilla i atractiva

per a complir el deure que'rrrs havíem imposat; podiem pendre com a
objecte d'estudi I'orgenltzacíó actual y procedir a son análle! minuciós
I detingút amb el propóslt de fer-ne ressaltar sos defectes petits o gros
sos, ses íncongruenclea, la manca de sen lit práctic que puguí renir, l'en
caixonament de les energles docents a qué condueix, la falsa visió de
la realitat que suposl, les eemenes de detall que podien tnrrodulr-s'ht.
La crítica es sempre susceptible d'obtenir éxlrs momentanis i. poca t·ra~a

es necessíre perqué la tasca resullí planera, agradosa a tots i fecunda
d'efectes oratoris encara que molts cops de ficticis resulrers.

Per altra part, ene atreia l'aIta conveniencia de fer-nos amb una
orlentacló clara l definida, amb un pensament precfs i únic que pugui
presidir les reformes substancials que a'Intentin, amb un criteri que ens
permetl inspirar resoluclons practiques d'eflcíencía índtscurfble. -No se
'rns amaguen les dlficultals que significa conseguir aquesta esptracíó.
les diferencies que sorglrán a l'Inrentar- ha, els diversos matissos que en
la seva concepcló s'hen d'exterlorltzar; pero en canvi els frülts seboro- :
sos que poden oblenlr-se són tan cobdiciats, que decididament ens re.
solguérem per seguir aqueet darrer -cerní, en la conñanca que ambola
vcstra col-Iaboració se podrien salvar tors els obstagles que entorpís-
sin nostre pas, .

Alxf, el nostre treball queda redu"it a presentar un quadre de con
lunt, un dibulx esbossat, en esquema del punts de més reIleu a que deu-
rfa obeir I'organltzacló deis estudis del Maglsteri, sense entrar en de-
tetls d'execució que en res no alteren la marxa general, .ni entretenir-
nos a Iractar d'alrres qUestions que són obíecte d'altres temes o sec- /
clone d'aquest matelx Congrés, eínó limltant-nos a alió que entenem
que lia de constlruír la seve carectertstlce - i per tant el fonament de la
seve propia personelltat.

Préses jn les posiciona que ens sembloren més adequedes al nesrre
propóslt, entrarem de pie en .1 complíment del nostre deure,

11, FINALtTATS CONCRETES

cemí , altredubte se'ns oferr. Ia no de tanta trasc~~di¿Ci'a-,-perb'side-fi~
nalltat concreta i inmediata en el nosrre treball. .

. Per una parr, teníem a nostra vista una "drecera senzilla i atractiva
per a complir el deure que'rrrs havíern imposat; podiem pendre com a
obíecte d'estudi I'organítzacio actual y procedir a son analís¡ minuciós
I delingút amb el propósit de fer-ne ressaltar sos defectes petits o gros
sos, ses Incongruenclea, la manca de senlit práctic que pugul renir, l'en-
caixonament de les energies docents a qué condueix, la falsa visió de
la realitat que suposl, les esmenes de detall que podien íntroduír-s'hl .
La crítica és sernpre susceptible d'obtenir éxits momentonis l poca t·ra~a

es necessita perqu é la tasca resulli planera, agradosa a tots i fecunda
d'efectes oratorls encara que molts cops de ficticis resultare.

Per altra part, ene atreia l'alla conveniencia de fer-nos 12mb una
orlentació clara i definida , amb un pensament precf'8 i únic que pugui
presidir les reformes substancials que s'intenlirf, amb un criteri que enS
_ ___ _ ..::. ,. ). •• -JI L! ' " \ ." .. 1- • • L....I~..........~ ~-"'_
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crelxenca, .son Intel-Iecte necessita encara errriqUi·r-8e5 ·~otilar-se en
~I treball seriós i aclencat, en son COI' s'es tan p:iis~"'sentiments rnés
excelsos que hauran d'ésser els prin cipals Impulso ra de sa vida , sa vo
lunrat. tot ju st com enca a assoli r la forrítud del govern prop i, son ce
ra cter enca ra 1'1 0 está perfil at de mane ra que ens permerí endevinar la
fesomia de son procedir conscient i deflnitl u,

Del' al tra banda, cal tenir present que aquestos loves que truquen a
les portes de la fu nció docent, 'a no t rigal' gaires anys hauran d'ésser
homes que foriarén a sa irnatge nove s generes i que plasmaran I'esperit
de les mateixes amb I'essencla de les seves próples virtuts i dels seus
propia defecres, amb l'e ssencte de la seva própia espiritualitat.

Dios d'aquest orde de consideracions, noeelrres hem de buscar una
plenitud de Ieeforces tetes del iove normalista; pero no una plenitud
amorfa, vaga. indeterminada, perqué després pugui crístel-Iitzar segons
el 'sistema quela riostre voluntat designi; aquesta plenitud que nosaltres
cerquer6 ; ha <le venir la canalitzada des d'un b~riÍ1cipi; aquestes' for
ces (fue s' íran desenrotllant, .han de ,cóncór.ref rotes vers un mareíx punt'
de convergencia; aquestes facultar qu-t;mb el,fernps iran prenenr for-, ,
ma i consíste ncle. han d'anal:--glFanta I'enrorn d 'un el" principal que es-
dev ínguiel centre ~ae-cló de to ta la vida del futur Mestre. • j ,

Una orga)litZ"áéió senzülamenr .slmpl lsta o unilateral, que cuidés tan'
, sois d'a!!J1lgatzem~ren·el cervell de-I 'alurnne un gran cabal de coneixe

menta-de- tota mena, pero que l'aband ón és a la merce de les seves pro-
......pies torces en,els .resrents secjor s de 1'activitat humana, no complirla

pes una fln a líta r ín timament enílacade amb la naturalesa de la fUflció
. preparatoria, no satisfaria les exl genclee d'una inl e-gr it at vi tal, no con

servaría l'harmonier del viure en qui ha d'éseer rnodel constant d'equa-.
ntmlta! i pond éracío : podría ter sevís, per o no 'faria educadora. "-

. La formació d ~1 Mestre no pot ctrcumscrlure's a un o dos caires (le
la seva personalitat; la completa pI.asmació de les aptituts professlofiala
requereíxvexígetx que totes les manifestácions del cos 1 de l'esperit re
blrul'accíé iofloent del pensarnent derectriu derivat de la narurelesa en
general id'una mánera si ngular el que es desprengui 'de ~a funció per a
la qüal se'l prepara. • .

Del' les ebans dites re ons, enrenem nosaUres que cal aspirar a la
forrnacló íntegra del norrnallsta. mít íencent I'educació moral , ñsíce, in
tel -Iecrual i eereríca en quant a heme, i a propercíonar-ñ una preparació
racional I practica dlns la funcío a.que deura dedicar-se arnb l'educecí ó
lecnicj2 ( l'enrrenemenr definitio d'un rnestrerge conseient deis seus deu
res , i de la mísaíé social que Ii tocarealilzar. 1

.. ·111 ., BDtlCACJO Mon.iL ;
homes que fQrjar,!n a sa imalge no ves generes i que .plasmaren I'esperit
de les mateixes arnb I' essencla de les seves próples virtuts i deis aeus
propls defectes. amb l'e ssencia de la seva própia espiritualitat..

Dios d'aquest orde de consideracions, noeelrres hem de buscar una
plenitud de lesforces rot es del iove normalista; pero no una plenitud
amorfa, vaga, indeterminada, perqu é després pugui crlstal-Iitzar segons
el sistema quela nosrra voluntat desi gn i; aquesta pten itua que nosaltres
cerquer6: ha <le venir ja canalitzada des d'un b0JJ- principi; aquestes' for
ces que s'h'an desenrotllant, han de ,có~ef10tes vers un mateix punr
de convergencia; aquestes facultat que amb el. femps iran prenent for- ,
ma i consiste ncia, han d'anal:.-glrant a l'entOTn d 'un eix principal qüe es-
de-viDguiel centre cDW'ac-cló de tofa la vi da del fu tur Mestre. ..1

Una orga)litZ"áéió senzfllamentsimpHsta o unilateral , que cuidés tan
sois d'amagatzemar en·el cer vell ,de,J'alumne on gran cabal de coneixe
ments--dé'- tota mena, pero que I'abandónés a la merce de les seves pro

...-pies fOl!c~s en,elsrestants secJol'S' de 1'activi tat humana, no compliria
Nas ona :fil[lj;l\jtat fntimamenr enll ii cada_ - afu&a1e d.e:-U1dJLnu~il.u'I- """-J
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I Per aconseguir que els nosrres normalistes esdevingu in models
, dintre l'ordre moral, en primer 'ter rne cal i1- lustrar sa consciencia sub-

(
mlní strenr-los les idees que el món filosoñc accepfa com a guí es fecun 
denrs de les nostres obres , i formant-Ios un criteri iusr i equánlrne que
els perrner: un discernir recte i encerrar sobre la valor deis seue més pe
tits moviments per la trascendencia deis quals e'esra plasmant a la seva
faisó o ímatge.

Pel que hem dít , queda marcada I'alta conveniencia deis estudls feo
rles: pero si aqueixos coneixements no's tredurss tn en hablts, en nor
mes definitives de conducta i si el pensament estés en desacord amb
l 'obrar, les conseqüencíes serien deplorables per raons evidents de fa ~

cil comprensió; és necessari assolir I'accl ó paralel-Ia del fer i dei dir,
I'acord del pensar i del vo ler. . -

Més els mencionats cos rurns rnorals no es cr een ni es f or gen en un
ínstant: les al-Iudldes normes de vida són producte d'energía acumula 
da, son filies del pelil esforc de cada dia. de cada moment, que amb el
transcurs del temps va sedimentant .en el nostre cor els materials in
dl spenaables de les vírruts més excelses . Per aquest motiu rota cosa
que faci referencia al regisme de l'Escola Normal, és de dísposer amb
tanta cura i amb tenr afecte, que la I'alum ne des deIs primers dies de son
ingr.és en aquella, se trobi sublecte a un dolc i sua1Imedi arnbíenr que
vagi crea nt en son esper lt , sense vlolenctes les valors morals.~ue hau
ran d'assegurar-li una pl ena eficiencia de la seva vida docent, co~n

el sentiment del deure, el de la propia responsabilitat, la.constancia err-e,
ellreball. el desig de perfeceion amenf , I'amor acliu al "nen i a la socíe
tal en general i la rnés ampla to lerancia sense rninva del valor de les
próples conviccions ni de la propia opinió. ..

Les mesures diaclpl inárfee tendint a aconseguir el govern propi de
I'alumne, I'exemple i assenyada actuaci6 del Professorat dintre i fora de
la Ciúedra, I'esperit col -lec tiu de sac r ific i ..els judicis emesos impar
cia lment, la direcció ordenada i energlca pero suau i amorosa; s6n els
mtrians de resoldre aquest aspecte practtc,del problema que tant ítanf
deu preocupar-nos. •

IV, BDUCA~16 FIs lCA

L'exercici de la carrera, senyórs, suposa una despesa considerable
de forces ñsíológlquea.Les sls o set hores. de clesse requereixen un ÚS
continuar de la peraula, una acruació continua de tot I'organisme, un
estere d'atenciO persistent i constant mentre els deixeples s6n a l'esco
la i un trebal l ínte l-Iect ual sense in terrupci6 í, en certes hores dei diá~

d'una intensitat ext raordinaria, Si hi afegim la tensió d'esperit que pre
cisa el zovern de tora soeietat i m~1'l p.nCRrR pI (ri'l(.1I1P~::.tR R.nri"t~t inf"'n~

Pel que hem dit, queda marcada I'alta conveniencia deis estud ts teó
ríes: pero 5i aqueixos coneixements no's tredurss tn en há blts, en nor
mes definitives de conducta i si el pensament estés en desacord amb
l 'obrer, les conseqüencíes serien deplorables per raons evidents de fa ~

eil comprensi6; és necessari assolir I' acció peralel-Ia del fer i dei dir,
l 'acord del pensar i del voler. .

Més els mencionats costums morals no es creen ni es forgen en un
instant; les al -lud ídes normes de vida són producte d'energía acumula 
da, són filies del pelit esfor!; de cada dia . de cada moment, qué amb el
transcurs del temps va sedimentant .en el 'nostre cor els materials in
di spensl!l!Iles de les virtuts més excelses. Per aquest moliu l ota cosa
que fllci referencia al regisme de I'Bscola Normal. és de disposar amb
tanta curll i amb tllnt afecte, que ja l' alumne des de s primers dies de son
ingr,és en aquella, se trobi sub jecte a un dol!; i suau medí ambLen!' que
vagi creant en son esperit , sense violencies les valors moraJ.s. !lue hau-

-.;"'-. _>!aD ' L" -- -.'--- : . •
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aleshores se conver tír letr-en,º~'~~isgnaiu ra mes, indigesta i incolora,
amb un Professor m és, amb un programa i amb un examen d' un r idícol
verballerne. --- . .

. Bxerctcís práctlcs segons regles de .tenor cientffic basades en el
ple conelxement del paper respectlu que nostr ee orguens 'r epresenren ,
dins I'econornla animal ; exercicis práctícs brgani tzats a pie aire Iliure a
la tarda deis díumenges i a lrres Ies tes, per arrencar als noatres alum
ñes de I'atmoafera mefítica del casino o de la sala d'espec taclee , de
gus" dubtós moltes vegades., i portar-lo a essabortr l 'Insuperable geig
del moure's en plena Naturalesa; exercicis pracrícs. en ti, rant -per I'un
S~Xe com per I'altre, perqué lo iove normalista també té un cos en plena
cr'ei~en~a que ha de vlgorltz ar- se. perqué també neceas ltar á un orga
nisme resisrent per soportar les pesades tasques de I'ensenyament .

.~n 'correspondencia arnb -I'educacló física tenim I'educació manual.
La rt1ae~ l 'orglle de treball; la ma es.I 'orgue 'que ens presta més servels
mdt~rials en les nostres ocupacions ordinarles: la ma es l'orgue iconsl
deret com un bell ínstrumenr de la. Intel- l lgericlai la perfecció -d'aquesta
(lepen en bona part de la perfecció d'aquella; per la qual cosa res no té
d'estrany que rnolrs pedegogs no dub tin a concedir-Ii una impor tancia

. capi tal i li assignin -un.l loc .per a ella sola, dintre els caires que presenta
l'educacló de' I'lndívldu, 1I0c que horn coneix amb el norn d'educacló
te~nica pr ópiamení dlra. .:. .: ... .
. Perqué la ¡na ptigui pfester-nosson poderos auxili , és -tndíspénsa
ble que adquireixi deetresa i que eosmovlmente s'edaptl ñ i es .coordl
nln d'una manera perfecta als impulsoe.dels centre-s neryiosos(Aquesta
d~srresa i adaptacióno e'eeonseguelxen espon tañfament; hi podra ha
ver méeo menysapUtud natural . pero amb l'exetcícl , qUjtn extsteíx
aqueste, se n'obtenen ñllgranes admír ébles, i quan no. hi éso se' ú. creerr
de noves que a voltee arriben a éseer de tanta valor com les aptUu,ts

. congenífee. . ,
BIs normallsres neceselten l'alude de la rna pel seu propí viure, en

primer rermer i en segon llocvper iniciar a sos delxebles en les ocupa
CiODa menuals les qualsconstltulran en la malcríe, la única .font d'In
greseos, i ültímament, perqué arnb enginy i destresa podrán confecclo
nar un bon: centíngent de material didaclic de gran .ufl lítat en, l 'ensen
y.ar1~a . obiective i del qual hom no disp ósará jamai ni en els pareos de
mésrecursos pecunleris. - . " - .
. , Aixl és. quea rriés deis exercicis ñaics, nosaltres defensem els tre
balls mam.als i consrruccló de material did áctíc en els homes; pero rre
balls que . no exigeixin l'üs 'd'un nombre coneíderable jí'Jnetruments i
pels quals la materia prlma sigui.f~cilment assequlble: treballa que fin- o
m." u",", 'CUUrUi:ll"'J'a llJl;:;Jlll~a uet C<JSJnO O ae la sala a especrectee, ae
gust' dubtós molres vegades ., i portar-lo a assaborir l'Insuperable geig
del moure's en plena Naluralesa; exercicis prácrícs. en ti , tant -per l' un

- S~Xe corn per I'altre, perqué lo iove normalista fambé té un cos en plena
cr'ei~enca q.ue ha de vigorifz:Jr-se, perque tamb é necess itara un orga
nisme resisrent per soporl~r les pesades tasques de I:ensenyament.

.en :corresponeencia amb·¡'·educació fisjcafenim I'educació manu~l.

La rt1ae~ l'orgue de treball; la ma es I'orgue 'que ena presta més serv~is
mat~rials en les nostres ocupacions ordinarie&,; la ma es I'orgue consi·
derat com un bell inst rument de la. in tel-ligencia 'i la perfecció 'd'aquesta
(lepen en bOlla part de la perfecció d'aque lla; per la qual cosa res no té
d'e-strany qce mólts ped~g0gs no dub tin a concedir-Ii una importancia
éapital i li -assigl1in.'unJloc .per a ella sola, din!re era caires qlle presenta
I"edllcació de' I'individu, lIoc que !lom coneix amb el nom d'educació
t~~nlca propiamenf dUa. ". . - . .

Perque la ¡na ptigui presfilr-nos son poderós auxili , és ' indispensa
ble 9.ue adquireixi destresá i gue sós ,moviments s'ada fin j es coordi-
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V. EDUCA CIÓ IN'I ElL-LflCTUAL

{

No ens entretindrem a desgranar arguments que- facin inclinar
l 'anlm deis que ens escolten a considerar la cultura intel-Iectual del

I Mestre com a una de les pedr és fonamentals de l'Escola prímarla. Est4
l -en el convenciment de tots i no creiem que hi hagi ningú que estimi com

a tlpus recomenabJe el que ens pinta l'Alarcon en LaB cosas que fueron,
el preceptor del qual , un ex-sargent de cavalleria en la guerra .de la J!1:
dependencia, no podía ostentar altra ciencia que saber lIegir i escrluré.í
uns quants noms geográflcs de ciutats espanyoles I capitals europees
contlnguts en dues lllstes manuscrites que guardava com a tresor sao.
grat I venerable. Sortosament esrern mol lIuny d'aquelle ternps i el ca
mí recorregut es ben ostensible; avuí tothom ja opina que cal dotar-IQ .
amb generositat i ñns també amb abundancia en aquest respecte: '

Entonem, dones, que no cal Insistir en aquest punt, pero en canví
és molt convenient que d'una manera general aseenyalem les orienfa~
cíons que cal seguir en .co que toca a I'exreneíó de sos coneixemenfs í

en co que fa referencia a la forma de submínletrar-loa-hl. . .
En quant a rextensió, crelem que és criteri lusr i raonable demanar

que la cultura general del Mestre sigui la que per terme mitja s'assen
yala a les cleeses i1-lustrades de la societat. A ningú no li passara p~

cap' defensar que el Metge esdevingul un savi en Historia o e,n Ges>gra
ña, en L1enguatge o en Dret; tothom convíndra queuna cultural rnitlana
en dites meterles es suficient per un home de la seva condició, ja que el
posaelr-Ies en grau superior poc hauría d'ínfluir en la -cura deis seus'
melalts. A ningú no se Ji acudlrá pensar que un Advocat d~gu.i :'prºf~Ii
dlrzar en disquisicions marematlques o en les subtileses de 'a 'Q uíinfca;
tots esteran conformes amb nosalrres al afirmar que un conelxern érit
mUja d'aqueJles branques del saber basta per alternar amb discreció en
les seves relaclons. i rnés encara si considerem que un aven~ en a.q,ue~t

sentit en poca cosa contribuiria a la millor defensa dels nostres intetes
sos davant deis Trlbunals. I co que diém del Metge i de l' "'dvóc&t', po-:
drlem fer-ho extensiu a les eltres profeeslons en tota cosa ·gue..rio ~ons
tituelxl el'nervi de la seva funció. ., . .< •

¿Per que, dones s'ha de eostenlr diferent criteri guañ hóm parla del
Mestre? A I'educadbr no 1I cal ésser un savi en, quíscuna de les'etl~en7,
yances de cultura generc!ll, perqué en reallrat no ho necessJta i 'perque
materlalment Ji seria impossible aconsegutr-ho. En co qpé.nósiglJi per-'
tinent a í'eepecíalítet o característica de la funció docent en l'orde prF
marl, El Mestre en té prou amb una cultura míríana. •. .'

DIscutit aqu~sr exrrem, paasem a la forma com dep ~sseJ' suhmjni~;
trada. . . 1 ? . ,

Per una PlIrt, les ensenvences totes a l'Escola NOl'm1'l1 cl~\lQn' .~<l.~l'.
el preceptor del qual , un ex-sargent de cavalleria en la guerra -de laJn:
dependencia, no podía ostentar alrra ciencia que saber lIegir i escrture.l
uns quants noma geograñcs de ciutats espanyoles i capltals. europees
continguts en dues llistes manuscrltes que guardava com a tresor sa o.
grat I venerable. Sortosament estem mol Iluny d'aquells remps i el ca
mí recorregut es ben ostensible; avuitothom ía opina que cal qotar-lQ
amb generositat i ñns també amb abundancia en equest respecte.

Entonem, dones, que no cal Insistir en aquest punt, pero en canv~

és molt convenient que d'una manera general ássenyalem les orlenfa~

clons que cal seguir en .c;:o que toca a l'exter:Jsió de sos coneixemenfs í
en ~o que fa re~erencia a la forma de subministrar-los-hi. . .

En quant a I'extensió, cr~iem que és criteri just I raonable demanar
que la cultura general del Mestre sigui la que per terme mitja s'assen-:
yala a les classes i1-lustrades de -la societat. A nlngú nOli passara p~

cap' defensar que el Metge esdevingul un savi en Historia o en Ge9gro--.:j .f:U.-"• ....:l-l.tlLnnu.uo.t.c.u~""~.~.ft.4,; 4- ....... --..J "



VI. Boucxcro ~STBTICA
' ..

La formaci6 del bon gust; heus-aquí altre deIs caires que/cal arendre en l'onlanitzaei6 dels estudis.
El Mestre deu posseír-Io fins ella on sigui posaíble. La distinció enel ge'st, la 'co rreccié en la paraula, la pulcritud en el Ier , els matíssosmés exquíelts de I~ seva sentimentaLitat, la sublimaci6 de la seva animadavant les manifestacions eeplendoroses de l'Art, l'emoci6 de crearquelcom bell ¡ petfecte, seran causa de plaer.s espiriluals imponderablesque li faran agradosa la tasca, i que, insensiblement, vagi creant en sosdelxeples les valors rnés estimables de la seva personalitat, endolcíntlo's' per una part les asprors del treball i fent-Ios delitoses, peraltra, leshores del descans o

_Tenim tres fonts que ambdoll ínesrroncable ens estan oterínr a.,.,,,n .. ,..,I,,"n~ ~l ~_~ ll" • ... ",•...y~n\.ol" u"¡u':;"'O',!J'l1l)é1 ::llmpllSra ueis nosrresl.egisladors; nosalrres mai no ens hem explicar com se dlsposava, perexemple, que la lIengua francesa fos ensenyada per igual a totes lesNormals d'Bspanya. A nosalrres ens sembla més lógic i patrl ótlc que a ./les Normals situades en provincies limítrofes amb Portugal s'hí ~nsen-yés la lIengua tuslrena, la qual cosa ,contr ibuir la a satisfer les necessi-tats especlals de relaci6 dels seus habitants i que sortiseim de I'ísola-nrent en que vivim. .'
En segon terme, en tot estudi o organitzaci6 d'estudle s'hí han de JItraspuar els ídeels col-Iecñus: per exemple, si nosaltres aspirem a colonítzer. ' aquesta aspiraci6 deu venir preparada i Iniciada des de l'esco-la primaria. ,i continuar-se díhs la Normal. En les .que radiquen propdeis centres d'expanstó colonttzadofa, alguns alumnes de les quals hianiran a ex'ercir la carrer-a, seria conven!ent que s'hl donessip lIi~onsd'arab vulgar i d'altres ·mater ies relacianade.s amb el coneixement del.pafs en el qual volem influir, .
La cultura és una planta que amb les 1?r-anques ha deJ.-,;.J.- .nDr-' IDO :::IItlU'I..O-lo ..:l..-..._~. -

Per altra banda , és clar que algun segell proplrhen-d é tenír, pero 11aquesr no es allre que I'enfocar-Ies cap a í'escola primaria; alx ó es, donar-les de manera que en sa substancia I en sos á cctdenrs puguin ésserfactlment acomodedes a les exígencíes de la psicologla infantil. _No volem acabar aquest capitol sense remarcar dues observacionsque ens semblen molt adequades én tots el casos i partlcularment en el ifnostre; En primer 1I0c, rora entitat que realitza una funci6 social aeu radeptar-se al medi ambient i la Normal no n'esta pas exempta. Nosal-tres mai no hem pogut compendre aquesta pruüeslmpltsra deis nostreslegisladors; nosallres mai no ens hem explicar com se disposava, perexemple, que la Ilengua francesa fos ensenyada ver igual a rotes lesNormals d'Bspanya. A nosallres ens sembla més lóglc i parrlórlc que a ./les Normals sltuedes en provincies limítrofes amb Portugal s'hí ~nsen·yés la llengua 'lueltana, la qual cosa .contr ibuir la a safisfer les necessitats especíels de relació deis seus habitants íque sortissim de I'ísola-ment en que vlvírn. .
En segon terme, en rot estudi o organítzacié d'estudls s'hí han de j¡rraepuar els ideals coí-Iectlus: per exemple, si nosaltres asplrern a colonltzer,' aquesta aspiraci6 deu venir preparada i Iniciada des de l'esco-la primaria. ,i continuar-se dins la Normal. En les .que radiquen propdeis centres d'expansi6 colonltzadofa, alguns alumnes de les quals hianiran a ex'ercir la carrer-a, seria conveníent que s'hl donessín lllconsd'areb vulgar i d'altres -merer tes releclonades amb el coneixement del.pafs en elqual 'volern influir. _ • '\ \La cultura és una planta que amb les branqu és ha de tocar al cel,pero les arrels deuen enfondir més i més dins la terra que Ii proporcio-na aliment i calor.
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Cant de coniunt convertlnr els darrers cursos en ver isebles orfeons amb
la cooperació de les etumnee-rnestreeses i deJs nens j nenes de les Ora;
duades anexes, els proporcionaran un tracte ln tim amb la bellesa de la
paraula, les dues prlmeres com a expressió verbal deis noslres pensa
menta, el darrer com a combinació harmónica deis sons de la matelxa,

Una segona font la trobarem en -l 'o rgenltzacl ó de festes ltterarío-,
muslcals en les nostres Escoles, Festes organi lzades pels mate txos
alumnes sola la direcció discreta deis Pr ofessors més afectes a les
manlfeslacions errístlques. i en les quals deurie n pendre-hi parr to ts els
elements que integren la Normal o que d'el la depenen, i en que. obeint a
un seny ordenador, tots els treba lla de recí recíó, declamació música o
cant, es dedtquessín en cada ve/liada a estu diar un autor determinat o
bé una epoca determinada .

La tercera font és la que ene subm inis tra el medí arnblent de la
classe . El material d ídáctíc, el mobil iar i i text os deuen esser confeccio
nats arnb un segell de bon gust, i sobretot deu estudiar- se amb deteni
ment co que correspongui a I'ornament ació de les sales de Ca tedra .
d'espera i de recreac íó. alxí com la de les oficines, despatxos j patis. De
les parets i reconades ha de proscr iure's rota cosa que pugui contribui r
a pervert ir el gust o a esmussar-Io: l'ún lc.ornemenr que deu tole rar-se
ha de consistir en acurades repro duccio ns arlfstiques i en elernents pro
porcionats per la propia natu ralesa, pero di slribu'irs amb gracia•. amb
seny• arnb afecte. de manera que r esulti un -conlu nt agradable i de 'bon
to, que no faci mal als ul/s deis que hen d'esterlar -s' hl i els sadolli
l' ánlma de quel com inefable.

VII. EDUC ACI Ó 'T É CNICA

L'Escola Normal , en essencla, deu ésser una Escola profeselonel
I, per tant, l' ed ucaci ó recnica sera l'eix a I'entorn del qual deu gi.rávoltar
rota -le prepara cíó. Enaquesr sector cal demanar una culture.tan vasta i
tan inte nsa com sigui possible, en el fons i en la forma, en tut temps i
en rot 1I0c, És el nervi propulso r de tota la funcíó docenU deu iniciar-se
al cornencar la car rera, fi ns a cons ti tuir, en progressló creixenr, l'únlce
preocupació en les dar reres mesades. " , " -. .

Abans de tor, és convenrenr.eítuer a l'alumne davant dels. est údís
que va a empendre, assenya lant-l i les fite s en que den recolzarse i po
eanr-lt els fonaments que li hauran de ser vir de base. Neeeselra conel
xer ele elements que hauran de con stituir la materia prima de son treball,
co que haura d'enfocar i dirigir segorre norrnes arrencades.dé la propia
naturelesa. El cos j I'esperil de I'home són dos conceptes que I' lntel
lecte del normalista ha de comp endre en rote sa cornplextt ér i en tora sa
extensió. .
manlfes/acions err ístlques. i en les quals deur ien pendre-hi parr to rs els
elements que integren la Normal o que d'el la depenen. i en que. obeint a
un seny ordenador, tots els treba lla de recí recíó , declamació música o
cant, es dedtquessín en cada ve/li ada a estudiar un autor delerminat o "
bé una epoca determinada.

La tercera font és la que ene subministra el medí ambient de la
classe . El material d ídáctíc, el mobil iar i i text os deuen esser confeccio
nats arnb un segell de bon gust, i sobretot deu estudia r- se amb deteni
ment co que correspongui a I'ornament ació de les sales de Ca tedra .
d'espera i de recreac íó . així com la de les ofíc lnes, despa txos j patis. De
les parets i reconades ha de proscr iure's rota cosa que pugui cont ribu ir
a pervertir el gust o a esmussar-Io: l'ún lc.ornemenr que deu tolerar-se
ha de consistir en acurades reproduccions ar lí stiques i en elernents pro
porcionats per la propia natu ralesa, pero di slribu'irs amb gracia •. amb
seny, arnb afecte. de manera que r esulti un -conlu nt agradable i de 'bon
to, aue no faci mal als ul/s deis aue hen d'es/atiar -s'hi i els sadolli
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aquelt esperlr conforme a idealitafs cada íorn m~S: 'alf~: -f :rjT~~'.~~f~fes ,com -apllcerles amb malora probabilitafs d'exlr segui' i=.iál:.ª~Cal conelxer també com es forma el pensament del noi, els mltiansde comprovar la 'puixenca de les . seves funciona lntel-lectuals pe"acomodar-hi les accidentalitats de la ensenyanca, els diversos ceminsque cal seguir perqué les meterles del programa escolar esdevinguininstruments d'actlvirat i etraccló i els procedirs rnés encerrats per áconseguir rots els frults que cap esperar de les forces congenítes de la menti sobretor -perque aquesta presti son degul auxili o eíut al sentir ial voler. -
El govern d'aqueixa concreció de la societat humana exigeíx quel'alumne coneguí teorlcernent els facrors varis que intervenen en l'organítzaeló de l'escola, les causes que poden produir la fecundant harmoniade la íncipjent col-lecfivitat o I'eslerilitzanl desartículació de sos mernbres, els moblls de la inquieta i vel-Ieidosa voluntar infanlil i tetes aqueHes obres que poden edificar-se al voltant de I'Escola per assolir en l'esperit del nen el costum de I'orde i del trevatl i l'energla ' suficient quel'impulsln a eelrar per sobre de tots els obstacles que s'opoein al cornplíment deis seus deures.
Per altra part, hem de considerar que la funció docent no és purateoría; que sos preceptes han d'aplicar-ee més o menys immediatamenti que per a aquesta practica hom necessita art, inspiració, epríruds .innates o adqulridee, saber dir, saber fer, arnb la gracia de la suggesfió íambl'írnpuls d'un sa optimisme. Bn consequencte, un bon nombre de lllcensmodels seran d'alra conveniencia; pero lllcofis preparades definguda-ment entre el Professor i els normalistes al ..hora. donades allernativament per un i altres i seguides de discretes conversaeíons entre els rnatelxos companys sobre l'oporrunítat i eficacia de la metodologíaempleada per l'alumne i les rectificacions que puguin anotar-se pelsdies posteríors.
Ultra aíxó, creiem que el capftol referent a les anormalttarade lainfantesa deu formar part de la 'cultura pedagógica del normalista. El

fisiol~g que sois estud'ii I'horne dinlre la normalitat del seu funcionamentno podrá pas envanír-se de conelxer a fons el cos huma, molt menys sid'aquells estudis n'ha de treure conseqUencies encaminades aJ resteblimer.r de I'equilibri organíc qqan aquesr !,~s-ulti alterat. En aquest cas,per treba lar d'una manera 'conscient és precfs que no ignori les alleracions que poden sofrir els díferenrs órguens, ses causes, els mitlansamb que compra i els efecles que podran produir respecte a la cense.cució d'aquell restabliment. Aixf, rarnbé, el Mestre que sols conegui elsproductes pslco -ftelcs dintre la norma1itat, molles vegades errtbuírá acauses errónles la poca o escasea eficiencia del seu treball, en allresRt'tll .. r;' CODn ..p "'1,, ~~loq"oAI>"-pi\"':'r;-dvrr u¿gul aUJI,l1I U eiur al sentir ial voler. -
El govern d'aqueíxa concreció de la societat humana exigeix quel'alumne conegui teórícament els factors varis que intervenen en l'organítzació de l'escola, les causes que poden produir la fecundant harmoniade la incip,ient col-Iectivitat o I'esterilitzant desertlculectó de sos rnernbrés, els moblls de la inquiete i vel-Ieldosa voluntat infanlil i lotes aquelIes obres que poden edificar-se al volrant de l'Escola per assolir en resperit del nen el costurn de l'orde i del trevall i l'energla suficient quel'impulsin a ealtar per sobre de tots els obstacles que s'oposin al com :..pli'1lent deis seus deures,
Per allra part, hem de considerar que la funció docent no és purateoria; que sos preceptes han d'aplicar-se més o menys immediatamenti que per a aquesta praclica hom necessita arl, inspiració, aptituds innates o adquiride~, saber dir, saber fer, amb la gracia de la suggesfió ¡-ambI'im'puJs ;;I'un sa optimisme. En consequencia. un bon nombre de lIi\:onSmodels seran d'alta conveniencia; pero lIi~ons pre arades delin ud -'-_J-- lm Q.tl t _n tJ'! " n.n.~.;FJ.l,.III:'!o~_ • I ..
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d'unes quantes llícons de Pedagogía maternal i de párvula a 11 i efecte
que puguin esdevenir admirables guiadores de les furures mares de
familia i puguin dirigir segons procedirs adequats els tendr.es pl ancons
que sols a elles se'ls confia.

VIII. BNTI?BNAMBNT DBPINITIU

Bxposada ia lo preparació que pot ¡ deu donar I'Escol a Normal, la
gran rnaíorla creura que ia no resta res mes afer i que els riostres alurn
nes poden entrar de seguida en l'exercící de la seva funció docent amb
la segurelat d'obrenír exlrs sorollosos. Res més epar tat de la realitat.
Poseu-Ios al davant d'una Bscole , i quan cornencen a topar amb els
obstacles i els problemes vius en lot a la seva complex itat, I'astorament
ele corpren , la inexperiencia els fa creure ina bordables, els dubtes aug
menten la tensió deis nervis, la incertitud els apla na i l es errors que 'en
tals círcumstaucíee es cometen, errors torcoses en tot cornencamenr,
marceixen íl- Iuaions i' esperances, ta l vegada per a mai més tornar.
~ aquests moments d'angúnla i deses per, el Iove mestre gira la

vis ta enrera i acaba per maleir I'organilzació norm ali sta per creure-Ia
mancada de sentit practic , per enten dre que no Ii ha donar una base

.. sufic ienf per encerrar sense grens esforcos i en tots els casos . I amb
aqueste per iudlcis se perden una bon a parr deIs entusi asmes jovenfvols.

Pero nosalrres. coneixedors de co que por te r-se durant la carrera
fins arnb la més bona voluntat per part del s uns i deis al rres' i fins amb
la més acurada organitzáci6 deis estudis, considerem, en primer terme,
que un entrenamenl definitiu no por aconseguir -se mentre no hi hagi a
I' esper it sóllds punts de referencia als quals acomoda}' els nostres pri
mere pasaos í que I'apllcació de les doctrines cientifiq ues sois pot ter.se
conscientmenl i amb ponderació de criteri quan aquelles estan formades
i com preses lntegrament en el nostre ínrellecte.

En segon lloc, la vida constant d' aquesr problema ens ha induit a
esrlrner com a insuficient la ser ie de Ili cons mod els qu e puguin veure's
o fer -se durant el perfode deis estudia. S olamen t qua n hom té la plena
res po nsabil itat del deure a cumplir. hom ebraca els problemes i tots els
íecrore que els integren: hom, aleshores, salta l'ebírn que separa el dir
del fer , i fa esforcos i centuplica les íorcea per a sortir airós en la solu-
ció deIs mateixos. '

Posem, dones, al jove Mes tré en aqu estes condicions i fara verlra
bies miracles amb una esp lendida flor ida de les aprl tuds congenltes o .
deis entuslasmea verges de to ra decepc ió; pero no sol i lsolar, perqu é
una celguda en aquests mom ents de pr e va, tan íacíl sempre i molt més
els cornencamente, podría ésser d 'efectes desastrosos; sinó al costat
d'homes entrenats i raonables, que sapigu en el largar la ma amb l'opor
" .nitat.¡:IClauda j JHUh,. LA.¡li''':O.''Qciq "n~o..;;-ti ", r1n r .. ",'' o .,~ ni lT"o n.,-6~t im " I ". r

gran malcría creura que ia no resta res mes afer í que els no stresalum
nes poden entrar de seguida en I'exercíci de la seva funció docent amb
la segurelat d'obrenír exírs sorollosos. Res més epartet de la realitat.
Poseu-los al davant d'una Escola , i quan come ncen a topar amb els
obstacles i els problemes vius en tora la seva complexitat, l 'astorament
ele corpren, la inexperiencia els fa creure inabord ables, els dubtes aug
menten la rensió deis nervis, la incertítud els apla na i l es errors que 'en
rals círcumst áncies es cometen, errors torcoses en tot com encarnenr ,
marceixen íl -Iusions i esperances, tal vegada per a mai més tornar.
~ equests moments d'angúnla i desesper, el jove mestre gira la

vista enrera i acaba per maleir I'organilzació normalista per creure-Ia
mancada de sentit practic , per entendre que no Ii ha donar una base

.. suficienf per encertar sense grans esfor~os i en tots els casos . I amb
aquests perjudicis se perden una bona part deis entusiasmes jovenfvols.

Pero nosaltres, coneixedors de ~o que pot fe r-se durant la carrera
_ 1Ioo/,¡, -.G. _ • ._.b...I~.-h.-l1"'-''''''''''''''''J..u...OLbet....U1» n::ty.t nolQ ""ca i rlnlc ~1t"I>C' i fln Q :;:!lItnh
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IX. FORMACIÓ CO MPLEMEN TAR'fA . : . '-ir!- .i: ,:--
v • s.:"

Comprenc, senyors, que he anat abusant de'smesurad~merit·~l'a ·vos.
tra bondat, pero no puc acabar sense oferir-vos alrres dos -ealres del
problema de la formació espiritual del Mestre, per als quels, en equeets
darrers anys s'ha iniciat un interés 'cada día més creix.ent.

Són rnolts els preceptors que han d'anar a exercir Jlur carrec en po
blacions allunyades .de tOj centre de cultura. amb grosses lInsuperables
dificultats de comunicacions, amb carencia de mlrlens per a traslleder-se
i reviure un ambient espiritual encara que sigui per pocs di es, limilals a
relacíoner-se amb un redu 'idissim nombre de p ersones cultes i vivint
constantment les minuciosilats deis petits nuc lls socials; enrníg d'eqúes
tes clrcurnstanctes, les idees se van anqu ilosant, l'horltzé es va enxi-
quint, la calor deis primers temps es va refrer1ant i aéaben per llíurar-se
a una vida de pur vegetar l ' d'esterll esceptlctsme. Les condlcions del
treball escoler també hi contríbuíexen en gran manera. J

Cal mantenfr el foc impulsor rebur a la Normal; cal afiar-lo de tan! ¡
en tanr -perque les cendres no -l 'ofeguln: calen tlacos de re lació perqué
en vagin rebenr la saba renovadora; cal que qualques vegades se'Ie .pu
guln oferir sense extorsione les n oves direccio ns i els nous elemenrs
d'una assabentada inst itució docent que ha de viure al com pas de la vida
deis hornea i dels pobles. .

el Museu pedegogíc sera el centre rec eptor deis nous eveneos ma>
tertals que resoldra dubtes j orientara quan faci falla; la ,B ib lio teca cír
cu lant portara a tots els orguens del cos magisterial els elements neces
saris per a la renóvació cel-lular i els cursos breus lnetlturrs en di verses
comarques i en epoques apropiades obraran com les inieccions htpoder
miques fent reaccionar to t l'o rganisrne :a l 'lmpuls d'un vlgorlrzado r- de
tota la funció docent. ' .

Des d'un altre punt d'obí r , el Magisteri prlmarl té necessitafde eles 
ses directores, la formació de les quals no podem oblídar. La plasmacló
de les idees dlrectrlus que han d'informar el pensamerít i les ob res deis
nostres educadora, la recerca de noves fon ls que evit in l'es trencament
de les deus fertililzants de I'espirltua llret del nostre poble, el reg.isme
essebentat de les Escales models i rn és nodrld es, la preparacl ó d'hornes 
que amb tacte i amb alresa de mires sápiguen estimular i .eoord inar les
forces disperses enc á i enlla de la nostre terra i la oblenció dels elernents
-administratius indispensables que' transforrnln de soca i ar rel. el sentit
burocratlc que actualp1ent ens erierva, demenen que flxern l'atencl ó en
aquest especre del problema. .

L 'encertada .actuació d'aqueixes ctessea dlrecroressucosa una ma
íor '2!mlJli tod d'h orltzons rnenta ls . un tefi n¡i¡ment prL 18 cultura nrofessto
dificu ltats de. comunicacions, amb car encia de mltiens per a rraslledar-se
i reviure un ambient espiritual encara que sigui per pocs dles, Iimitats a
relacloner-se amb un redurdíesim nombre de p ersones cutres i vivint
constantment les minuciosilats deis petits nuclls socials; en.mig d'aq úes
tes clrcurnstanctes, les idees se van anquilosant , l'ho rlrzó es va -enxi
quint, la calor deis primers temps es va refrerlant i acaben per Illurar-se
a una vida de pur vegetar i d'esteril esceptícísme. Les condicions del
treball -esco lar també hi conlribuiexen en gran manera.

Cal manlenir el f oc imp ulsor reb ut a la Normal; cal afiar-lo de lant ¡
en tan t perqu é les cendres no l' ofeguin ; calen llecos de relació perqué
en vagin rebenr la saba renovadora ; cal que qualques vegades se'Is .pu-
guln oferir sense extorsione les noves di recc lo ns i els nous elements
d'una assabentada inst itució docent que ha de viure al com pasde la vida
deis homes i deIs pobles ;

el Museu pedagogic sera el centre rec eptor deis nous' aven¡;:os ma::'
tel'ials que 'r eso ldra dubtes i orientara quan faci falta; la B iblioteca cir-
culant lJor tarlt....a.to.1s....els...O.fi7...uen8...1lPJ....cos aaiste.r.i s ' e.m !lIs J2::GQ1!LóJo,_ ....... -"_
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que s'atengui al problema i que es procuri resoldre'l quan l'oportunlrat
ho consentí.

** *
Hem aceba r la la defensa de les no stres concluslons., pel que hem

dit. -s'haur a pogut veure que hem proced it amb el desig que I'organitza
ció responguí al pensernent de crear uns bracos destres i aptes per a
pastar les noves generes amb seny i amb sentir practíc de la vida, pero
també ernb un cervell ordenador que espiritualitzi i canalltzi I'obra edu
cadora del nostre pobl é: per aconseguír -ho, hem proposat les mesures
que en el nostre entendre podran conduir -nos que el Mestre es sentí
emparat i arnb forts esrlrnuls de constant perfeccionament des de son
ingrés a la Normal fins al terme de la seva carrera , es a dir, fins que la
retudes les forces ñsíques, es IHuri a un descans ben merescut per cert
a canvl d'una existencia de treball y de sacrifiei.

Vosaltres direu si hem tingut el do de I'encert, .o bé si , en mig de la
bona voluntat, equívo car ern el cerní.

CONCLUSIONS

1,8 L'organització deis Estudis del Magisteri ha de tenir corrí a
ñnel ítet aconseguir un desenrotllament integral deis ioves norrnel ístes i
procurar-los una preparació recnlca racional i practica per a l'exerclcí
de I'ensenyanca, -

2.8 La formació del Mestre, per a ésser completa haura d'atendre
ele sís aspectes segUents:

8) Educaci ó moral;
b) Educació ffsica ;
e) Educació intel-Iectual;
el) Educació estetlca;
e) Educaclé recníca o professtonel, i
f) Entrenament definitiu en la tasca propia i exclusiva de l'escola

primaria . -
3,11 La formació moral del futur Mestre ha d'ésser obiecte d'una

preocupacíé cons tant dins l 'Escola del Magisteri, i abrasara: . •
8) En son caire te órlc, els estudis necesearts que li aportin una

plena consciencia deis seus deures, i _
b) En son caire practlc, un ambient o regisme escolar de tal

naturalesa que arribi a crear i a enfortir en son esper ít i en
sa conducta les valors indispensables per a una posterior ....
actuació docent energica i fecunda. .

• 4.11 L 'esfors constant que suposa lexercicí de la .cerrera, exigeix
un orgenísme se i fort; en conseqüencia, en tota preparació normalista
no hi deuen mancar els mítlan s de carácter purament practic,erc~minats
- ,an~'aIUU u.r \;oC.·VIGlf o rueneuor que espirrruentzt I cenattrzt obra edu-
cadora del nostre pobl é; per aconsegulr -ho , hem proposar les mesures
que en el nostre entendre podrán conduir-nos que el Mestre es senti
emparat i arnb forts estírnuls de constant perfeccionament des de son
íngrés a la Normal fins al terme de la seva carrera, es a dir, fins que ja
retudes les forces ñs iques. es lliuri a un descans ben merescut per cerf
a canvi d'una existe ncia de treball y de sacrlflel.

Vosaltres direu si hem tingut el do de l'encert, .0 bé si, en m'ig de la
bona voluntat, equlvocarem el caml.

CONCLUSIONS

1.8 L 'organització deIs Estudia del Magíster¡ ha de tenir corrí a
flnalitat aconsegui r un desenrotIJament integral deIs loves normalístes i
procurar-los una preparaci6 tecnlca racional i practica per a l'exerclcí
de \'ensenyan a. .
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FELip SOLÉ 1 OLlVÉ.
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6,~ . P ér a Ia -formaeí édel bon gust ~ "afeJ1dr~,: . ~~:-:::<-';;;"¿~ .~: ',~ ~,
a) Al ' culliu de les Belles Arts; , ',-, " , "" ~~ ¡ ,/

b) A l'organitzacló de testes i vetllades Jit~1?atio -fÍi! us)éa-l s, i
e). Que lEeccla resulli un medi ambient de cG-IkS1aíÚs emocione

eeretiques. ,
7.a La preparacló tecn íce professional constilueix el problema

eenrral dels estudis del Magisteri; s 'inlciará en el ~ primera any s de la'
carrera i e'Inrenstflcer á en els dos derrers , de manera que co mprengor:

a) Els coneixements bastes o preparatorts (Fisiologia i Psíco
I<rgia), en especial els de la naturalesa infantil; "

b) Estudis generala- d'Educecíó, Metodologia general i apli
cada i Principis d'Organltzacló E scoler en sos diversos
aspecres: .

e) Aplieacions practiques de Metodologia pedag ógtca ; ,
d) Pedagogia d' Anormals: , ,_ _
e) Pedagogia MateYñál 'i efe Parvuls en les Meetresses, i
t) . Notes htstóriques de I~' ~edagogia, . ,

8. a Les llicons de Pracrlce Morodol ógl ea que puguin rebre's-en
el curs deis estudie. no són sufrcients per crear lee aptltuds professio 
nals d'un entrenament dafiniriu . En conseqüencte, el normalista que de
silgi dirigir escola-oñefakrserá obligat 'a exercir durentdos anvs, amb
la remuneració t1eguda, en una graduada de la provincia o bé al costar
de Mestres ben concebtuets per. l'fnspecctóvdespr és deIs quals seran
.destinats a regir escoles en qu~lita.t de propletarls .

, ~ . a L'Escola Normal té 'de resultar la casa pairal del mestre, el re- ~

dós sagrat on puguí acollir-se i reconforten son - e~!?eriratl'ibulat pels l
obstacíes de la vida docent. La Bibrioteca i el Museu pedag óglc seran
dos lllgerns que -sestlnguln les relacionsarnb aquella: pero els cursos
breus orgenítzate endiferents comarques i' en epoques apropiades, amb
elements de la Normal o fora d'ella, s ón els rnítiens únics d'Inocu lar-Ii
la nova sang deIs temps n0US 1dels correnrs moderna. .

, "10 .a Parel-Ielament, no deu obl íder -ee.la necessitat de. formar a
Catalunya les classes directores del Magístert, ni la d'impulsar les no
vee tnvestlgaclons en el camp que ens ocupa, al qual efecte deuria 01'

ganitzar-se la Faculrer de Pedagogi~ amb els Seminaris í G abinete co
rresponents, adés al costar de les altrEjs dlntre la Uníversilat, adés com
a Escola independenr amb les fin_alitats 'apuntades.
:' .

- .. - .. .... '""'
lo 'gia), en especial els de la naturalesa infantil; "

b) Estudis generals- d'Educecíó, Metodologia general i apli
cada i Principis d'Organltzació E scoler en sos di versos
aspecres: .

e) Aplicacions practiques de Metodología pedag ógica ; .
d) Pe_dagogia d' Anormals: , _ _
e) Pedagogia Matefñáf'i efe Parvuls en les Mestresaes, i
t) . Notes híst óriques de I~' ~edagogia, ,

8. a Les llicons de Pracrlce Morodol óglca que puguin rebre's-en
el curs deis estudie, no són sufrcients percrear lee eptíruds professio
nals d'un entrenament.definrriu. En conseqüencte , el normalista que de
silgi dirigir escola 'o fi~ ¡'a l;~ s e l'a obligat ' a exercir durenrdos anys, amb
la remuneració deguda, en una graduada de la provincia o bé al costar
de Mestres ben concebtuers per rlnsl'e,cció,després deIs quals seran
.destinats a regir es~oles en qu~¡¡tll.t de ,propietar is , _ ,
.. .; 9. a L'Escola Normal té 'de resultar la casa pairal del mestre, el re-

L..-..:!I ""':"";__,"¡ ¿;" ...._.~u':"'_.. ........ .. ._.--.JI-: .... : __ • __ I'~~LL' ~...Io._~__......_
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COIvSULTA del

PAHER/A, 10· i ,~ LLEIDA.
TBLef'ONO n.O 61.'

Dedicada. especielment a meletttes de les
J

V/es UR/NARIES ----
Blenorragia - Slñlis - Enteritis - hnpotencia.
---- V/ES D/OEST/VES--'--

Estómac - Budells - F'etge. ·

I
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pació en la festa del Repqr.tíment de pre-

mis del 1I Certamen L írer-erí> Pedagógico

, . •

.. : .. . / -'. ~ 1" , .
, BI cargo que. ejerce 1:1 q4e.suscribe en la Ag_rup-ación~ Normalista

cll~rda», oblígale a leer una Memorle que al paso ,que enumere los

fines de la Asociación haga pública .el fallo del Tribunal que h~.iuz-

gádolos ' trabajos del mismo. " .

81 mismo 'nombre de nuestra 'Agr tipación indica ya loaelemen

tos' que ia integran; modestos, pero erituelaetee 'por cuenro ala Cul-. . - . '. .
_ . tura se señera; no conformándose con las tareas a sus estudios re-

; I •..• I _ ••

ferenles. 'que durante el curso pracitcan, quieren rambíénque la época

donsagl'ada al descanso. tengan al~o que les 'estimule a 'Iá investi

gación clentlñce, que no abandonen 5l!S libros. ni -olviden las enseñanzas

aprenái'das en las Aulas; que se 'forme un verdadero hábito para el Ira

Mio; la que' principia como dIstracción, 5irv~ ' de estímulo yara , que

queden consegrados los sarrtoe fines del estudio, de lacullura y de la
educecíén.

',' fih- el 'espacio de no muchos años ha cambiado hi manera de

}..JOC1U" e h 10- resre del !-<.epqr.tíment de pre - ~

mis del 1I Certamen Lírer-erí '., Pedagógico

•

. . .'. -' / . ,
BI cargo que, ejerce 1:1 uuesuscrfbe en la Agrup-ación~ Normalista

í " ~.. -- _ .

-Ilerda».. oblígale a leer una !'1.emoria ~ que al, paso .que enumere los

fines de la Asociación haga pública el fallo del Tribunal que ha . luz-
----"'1If.".;. srado 'LoS' r.abai..o, da.1 tnijOD:I.O '-:'·_' _....:..._~---~_._--------......._-
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-

.: " .Bo f;; q ~~ie~ clero -y~a~~I.Ii~~? ~or, !~c¡L~I¡>,t.q~~ Ii) igfl9r ancla,c~.~~H1Y.y~

la Luer,~fl Ae Jos .dé$p,ota15 y ~o~ d~rr~,b i:l A~spu~~ de.)ba~er¡~~a~~v: ido : , ~

ta.n~W~esevident~ que .com~ .!llás ' ig.nor.ánt~, es el PH~,~~O" ;má~: ~~om?

p~ape.el! su feroc)~aQ: ninguna .r.a.z¡ón, !1ing l,1J1 respeto 10,d~~¡ene.&~J:1g,q,n,~

in~eligencia le Iluatra, siendo uñ' ins rrumenro que m,ata y Que de cedaven
, . ' . , . . ")- - - I"~' \ -rÓ>Ó ~ •

en cpd6vep U~gíl a la m~.f,I,? que Ip .c,on.duce ~ ..' .;' ". ~.. ,:, .w ')" w ,

Por eso decía un pensador moderno . «dadme buenos Ma~~PAi'Y¡~

poco, tiempo f.ral)sformar~ los pueblos~••:JS'.9sotr.Qs cpnQJ~mQ~ la p,~~ue- •

ñazde nuesrres f~erza,~ per5-htel)~m:os cOJ1glencia.,.qtlEl ~ l tfil b~ iGY:.el>6Jl'"

les más importantes la de la educación e lnstrucclát: del pueblo y
-'. . .;

por ende la c{lfrera del Magisterio. . r, , '- •

Los q.ue hayan s~~ujdo su desenvolvimiento a par tir ,~ e J¡s.:AsecIlJ:

clón' de S. Casiano a nuestros días. no podrán por menos de confesar '

que la diferencia es enorme. form idable: que hoy 'se rea liza una la

bor tan honda y trascedental que abre las puer tas a la esperanza de un

mañana que borrando de una vez la bar rera del analfabetismo, haga

surgir esplendente. la correlatividad de un derec'b'(j ''y ' de un deber.

de un ansia de mejora y su satisfacción inrned lata: que se al)9gue

ef~diÓ' 'e~f"'e ol~ad~s 'de amÓr, p~~~' poder exci~mar 'que ri~s" am~mos
'J, ',J ' " ~.. ..1 • " .. ~ ,-.- .• ,~-.v .. ~ tj; ,los unos a los otro C V !.S~~ .....:... _

vista de su razón y virtud echa, por tierra lo' que consagraron la

inercia y la rutina.

Si todo en el orden social ha sufrido camb ios y .tra,nsJormacIo

nes hondtelmes , no iba a quedar' fosilizada una de les 'funciones 'SÓ'tIl! 

les más importantes la de la educación e tnstrucciát: del pueblo y
por ende la cafreredel Magi'sterio'. . ' r , ' ,,_:,

Los que hayan seguido su desenvolvimiento a parti r de 1a. :Aseci~-. "' . - , ,' ' .. .. -
clón' de S. Ceslano a nuestros días, no podrán por menos de confesar

que la diferencia es enorme. fo rmidable: que hoy 'se realiza una la

bor tan honda y trascedental que abre las puer tas a la esperanza de un

mañana que borrando de una vez la bar rera del analfabetismo, haga

surgir esplendente. la correlatividad de un derec'bB 'y' de un deber.

d~ un ensla de mejora y su sa!~~facci,ón inm~diata:. que , s~ aQpgue
ey'~diÓ' 'entre ol~ad~s 'de amór, pa~á! poder excll:m ar que ri'ós amamos

" ' 'rÓ» .... .. -' ' - ',. . .. ~' . • • ' _ .t,i ...~ tj ;,
los unos a los otros COmo verda deros hermanos.

" ',t .• ~ ; : '"j ~ ~ ,}.. ,1\ . ~ . "'1

Y el Maestro será, con sus esfuerzo~ y I<abo~ :po r~ I,~ .e~~ j:: '!.~ i\~n, ~~~,

pueblo; el que echar,á las raíces de esta sociedad más perfecta: que no
• '0 ~(~...,.: •• ~ ~. ¡ : -. , . 1 • • \ I ". ,.

se conformará en llenar la memoria dejando vacfosel entendimiento, '1
, ; o ' · ' • ·0· ..' ,l. ;J ~ : '. ~ ..

.le Jco ri~ ¡enci a.· -," .,
• '-'.. '00' .. -, • " . 1-' (Ot' ~ : . : ~ ". : .l"¡
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alumnos del Magislerio presentsnd: si : urso .biert~ .in~u~~i:~.- ' .....bajos. . ,- ~

El juicio que han merecido al Tribunal cellfícedor a quíen -me com
plazco en este instante en tributarle un sincero aplauso por la labor rea
lizada con tanto cariño como 'paciencia es el siguiente:

Tema l.o-De la Agrupación ,~Canto a la Escuele,
Premio: Da"la diligencia. Pávulo a la ~iencia.-Primer accéslt, ~a

Escuela es una tercera madre. ~egúndo Id. Con saña y co~ furor; al vi~
cio aterra, elevándole templos al honor.

o ,
•

~

' . Tema 2;o.,.-De D. Felipe Rodés, Diputado a Cortes .....;EducaclQndel
Ceracrer.

Premio: L'educació del carácter es el problema en cap 'de l'educa-,
.cacló, tot •. -e-Mencíón honorífica: El carácter es la estampa de nuestro

genio.i--Prtmer accésit: Educación del carácter. Segundo id..: Las dlfe
rencles existentes en las costumbres... ~

Temé13.o-De D. Daniel Riu, Diputado' a Cortes.
. Necesidad de que alñiño se le.dé la educación especial que corres-.

- ~.ponde al mayor.desarrollo de sus facultades innatas.
. Preml: La gran fortuna d'un home es .robar per a la seva.. : Pri-

.mer accésit. Bstudls peícológlcs. ..' Tema 4. o- De D. Ed~ardoAunÓs.-Concepío de laéducación, -
La educación como un hecho ·social. .

Premio: L~ educaclón es. vid~.
Tema '5 .o-Del.Excmo, Sr. Gobernador civil de la provlncia.

. Valor educativo del luego, juegos de nuestras comarcas. .-r-

Premio: Un alm'a sané) en un cuerpo sano. Primer accésit: Es la in-
f'an,ciá la r rimera y més -hermosa edad de la yíde, Segundo accésit:
Mens sana in corpore sano. . .

Tema l.o-De la Agrupacl ón.e-Canto a la Escuela,
Premio: Da'''la diligencia. Pávulo a la Ciencia.-Primer accésit, La

Escuela es una ter~era madre. Segundo Id: Con saña y con furor ;,al ví'~
cio aterra, elevándole templos al honor.
' . Tema 2;o.,.-De D. Felipe Rodés, Diputado a Cortes:"";EducacíQndel
Ceracter.

Premio: L'educació del carácter es el problema en cap 'de l'educa-.,
.

cacló, tot •. -Mención honorífica: El carácter es la estampa de nuestro
genio.-Primer accésit: Educación del carácter. Segundo íd.: Las dife..
rencias existentes en las costumbres.. .

Temé13.o-De D. Daniel Riu, Diputado a Cortes.
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" .

El cine en 11Is escuelas. -'" "

No se ha adjudicado el premio. Accésit. «Lux».

Teme 9. o-Asoclación provincial Maeatros.

Del arre en la Escuela . La Música.

Premio: El oido es el camino del corazón.

Tema 10.o-Juventud Republicana.-L'enseDyan~a de I'agricultura.. .
Premio: L'eeter agrlcol d'un país es la por taveu de l' avenc dels po-

bles. , Primer accésit: Alrn ém I'agricultura. S egundo : Catalunya triomfant.

Tema 11.o- Associació cultural.-No se ha adjudicado el premio;
l\~césit primero: La "I1e igua es I'ánim a exterior ltzada. Segu':!do:

.. .quant 11I sent 1,0 cor tendre de 'nen.

T~mi112.o-Bducac:;ió soclal de la muíer,

". Prernl: Educación social de la mujer .

~ Debo hacer constar el reconocimiento de la Agrupación N orlI1alista
. . . /

«Ilerde» a las personalidades y entidades antes mencionadas y a los

Excmos. Ayuntamiento de esta ciü dad .¡ Diputación p'rovineiaf; que se A

han dignado todos ellos , conceder 'algún premio o sulfvención para la

realización de este Certamen, á nuestros queridosProf.eso~es que nos

han abierto el camino que debfamos segu ir, al Sr: Estringana 'en partí

cular por su merltlstmo trabajo arfistico que ha dado mayor brillan,tez a'
la exposlclón de premio s' esrableclde én los eseaparates de los señores

Conda l y VilelIa ga lantemente of recidos por fan dignos's'eñores, I~ , éh.
. ~ .

fin, II todos los concurrentes qu~ dando una pr ueba de amót .'por ra cul-

tura, con su asistencia han colabqr ado al mayor esplendor' de est~ sen

cil la y simpá tic"a fies ta, que los j6ven'es narrn élletes han organtzedo 'Y
. l

para terminar eñadlré: cQu e toda enseñanza es tina siembra , '! una

siembra que hace mayores conquis tas que la guerra, porque la vélocidad

de la luz es mayor que la de las balas, según dice el insigne polfiico; :'y'

que si se ha labrado bien el terreno. si en él se ha ~p.mhr"rln 'hll~ ;;"'ar"nn

Tema 10.o-Juventud Republicana.-L'enseDyan~a de I'agricultura.

Premio: L'estat agrlcol d'un pals es la portaveu de l'avenc deis po

bies .. Primer accésit: Alrn érn J'agricul tura . S egundo: Catalunya triotnfant.

Tema II.o-Associació cultural. -No se ha adjudicado el premlo.

~~césit primero: La .lle igua es I'ánima exterlor ltzada. Segu':!do:

... quant la senl 19 cor tendre de nen.

T~mi112.o-Bduca<;ió social de la muier.

. Prernl: Educación social de la mujer.

~ Debo hacer' constar el reconocimiento de la Agrupación NorlI1al'ista

«llerda» a las personalidades Y entidades an tes rnenclonadas . a los



devalla !Oí cofel de la montanye,
explícent, mentres signa flors i ínsectes.,

, lllcons de zoologla J de botanlce;

La 'pródiga _natura els fa ríe IIIbre

eb Jotes leelngénues ensenyapees,
, que 'lIs anyoren i cerquen, delitosos

de viuré plenamenr idees eanes:

Aixís ven -pesseianr per' la plenura
lluenta de ros6r i -2'uspires. ~auba,
quan s'adonen que ve de la riéra

El mestre, ecompanyar d'uns quants deíxeples,
devalla ror cofol de la monrenya,

explícent, mentres signa flors i ínsectes.,
, IIicons de zoologia J de botantce;

La' 'pródiga _natura els fa ríe IIIbre

a'b Jotes les 'lng~nues ensenyaneee,
, que 'lis anyoren i cerquen, delltosos

de viure plenament idees sanes'.

Aixís ven -pessetam per' la plenura

lluente de rosór i-2'uspires. ~auba,
quan s'adonen que ve de la riera

un noí ab una aucella engaviada. /

Apropa's el brivalJ... Deepres a'arura;. ,/

Lal veure que vers ell algú s'etanse,

arreplega un palet i sospeeanr-lo ...
se'I flce d'arnaga! a la butxaca ...

' " El mestre.llaviejant UDa resella
que taca de vermell ea ,ross éI. barba.
ofereix al minyó, per I,'aucéllona, .

I'agu/la d'or ~ue porta en la corbata. ,
1tracte fer. .. Ia'l meslre en sa rná closa,

rété 'la bestiola esparverada,

A PLE, AIRE
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-1,

parir tor reñlanr, cap a l'aubaga.
T · ' - - --"r L.. lo ---- ... -, ....-- .,""" .. 6 .... ~

"'da. de Solé lJ Gomp.~ '

Per x6 en la IIIBer'al heu d'educar-vos,
revelan' vos .quan vuJgan mesurarvos-Ia.,.
J si un lorn prediquen ses"e-x(:~lenciés '-",
mireu de fer-ho aíxis ... -

I al dir elxa frase,
lleeca a l'espell'aucella, que IJeugera '
parir tor refilant, cap a l'aubaga.

, "

SITUADA EN LA FALDA DE GARDBNY

. - .•••~p:::••••••~~.,."'~ElIi':".".~IP:••••••~~•••Et:.:~EP.:""b:l:,••••••.:dib:i:.••••••.:daEb:.••••••~•••~.Ji::Sb:i:.••••••:d:I •••••••.:da

I Fáhrica de l:eJ"as y LadrIllos , ·

· Fáhrica de CeJ"as y Ladrl'l/os .:
, /

1

l;ERE5f1 .PASaUEl;
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Bases aprovades en la Qeunió general que ringué 1J0c el día 50
de ~are últim i que han"de regir la no~a sec~ib de nostra Ag~ÚP~Ci¿,

Artfculo 1,o La Agrupación Normalista «llerda», crea una nueva
'rama:con ~I nombre de «SeccfÓn de E~'al~rimos». .-- ~

Art. 2. o :P ued'en' formar parte de esta sección .todos los Maes
tros que han sido socios de esta Agrupación. cuando norrnalistas.

Art. 3. o Si un normalista está expulsado de Jil Agrltpación,. '.' .

- _... ...

- 2;5

SECC1Ó DE EX-ALUMNES

- . Bases eprovades en la Qeunió g:eneral, que Ungl,lé 1J0c el d~a 5~

de mere últim i que handeregír la nova seccío de nostra Agrupació .
Artfculo 1.o La Agrupación Normalista «Ilerda», crea una nueva- . ''rama:con el nombre de «Seccfo" de Ex ·alumnos». .- ~
Art. 2. 0 'P ued'ei"fforfJléir parte de esta seccíón.todos los Maes

tros que han sido socios de esta Agrupación. cuando norrnalletas.
Art. 5.0

• Si un 'nor malis,ta está expulsado de.Ja Agrltpació~,

pór ceelquler motivo, excepto por faifa de' p.ago, solo puede acor
darse su ingreso. como ex alumno en reunión general.

Art.. 4 . tbé e~~sado po f~lta de ¡)a~~ingr,esar ~n
'la Agrupación pagando lo '~ue correspo~da a Ías cuotas de .resv •

mesee.

l\J:t 5 o , kos ex alumnf.$ déberiq pag~r JaGliata mensl.QIl de
M p. ~tas, 108 meses de ottubr.e, n~iembr,: iÍi~h~m~-e. e~ ., .'

, febrero, marzo. abril y mayo.

' Art. 6. 0

• Los ex-alumnes tendrán derecho a nombrar un repre-
, -sentente de entre ellos, que deberá residir en Lérida durante elcurso• " J . •

'(de octubre a mayo, ambos inclusives) el cual ' formará perte de la
, J~ma,~il'~ctiVa . '
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URRIZA

DE

LLIBRERIA ESCOLAR

Obres 'pedagógiques i de consulta.

-S'estan actlvant les bases que han de regir el 1lI, Certamen
Literarl-Pedagógic i que apereíxeran en el nombre vinent.

LLIBRERIA ESCOLAR
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'talara als Campe Eliseus, mostra de l'avenc cultural de la nostra
cíurar.

RAMÓN

-S'estan actlvanr les bases que han de regir el 1lI, Certamen
Literarl-Pedagógic i que aperelxerán en el nombre vinent.

NOTICIES

-Un be!l nombre del Programa-de les festes de S. Anastasi,
sera la col-locecló de la primera pedra del Grup Escolar que s'lne-v

talara ale Campe Ellseus, mostra de I'avenc cultural de la nostra
clutat,






