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HOJAS DE Uiv

vai\•én dc las circu
portado en los últimos días
influencia dc los horizontes
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crec. La pntria va plasmando
como alimento cotidiano de
jcs y rumores, &u luz y sus
constantcmcntc se elaboran las
sarnit'nto y los rccuerdos del
todos mH~stros poros y con el
ser.
La rclación del hombrc con
providencial. Sícndo nosotros
minarnos por la superficie de
montruia, .de c·acla vnllc, dc
mos componiendo mcntalmcntc
ba El poema de Dios. «En la
Doctor dc Clara val - el aire es
to, Dios ~e comunica mas

•
AC0 1ACIONES DEL MES

La Iglesia y el milagro

La Congregación Rói!Wia del
Santo Oficio ba publi~ ~
creto que ha tenido mucba resonancia en ltalii:':'Etl 'ef~
vento dc San Giovanni Rolondo, de la di6cesis- de Joggia
(amplia) un religiosa capucbino, el P. Pfo de Pietralcina

era tcnido en toda la comarca en extraordina.ria reputaci6n
de santidad. Tenía, según declan, los estigmas y se le atribuían numerosos y estupendos milagros.
El convcnto donde residia era término de continuas peregrinaciones. Rcinaba una gran cfervescencia en todas las
poblacioncs vecinas. Queriendo la autoridad eclesiastica, para conduir con esta agitaci6n, alejar al P. Pío y enviarlo
a otro destino, sc opuso violentamente el pucblo. Habiendo
tenido eco en Roma actos recientes, la Congregaci6n del
Santo Oficio .recibió del Papa el encargo dc proceder a
una minuciosa y concicnzuda averiguación. Esta ha durado
varios meses y resullado de la nusma ha sido un detrefo
en el que c1cclara el Santo Oficio que los pretendidos h&chos milagrosos atribuídos al P. Pfo, no tienen absoluta...
mcnte nada dc sobrenatural y exhorta a los fieles a que se
conformen con esta decisi6n de la autoridad supr~.
Buen argumento ofrecido a la consideración de aquellO&
que diccn que la lglesia favorece y abusa de la credulidad
pública.
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La civilización cat6lica.

El eminente escritor Dr. O'Ha·
gan refutando la obligación de que
la lglesia Católíca no tiene influencia en la civilización
y moralidad <le los pueblos, acude a la estadística> y demuestra con la elocuencia de los números: ¡o, que tres naciones católicas, España, Austria e Italia, son Jas que tie·
nen el tanto por ciento mas alto dc notabilidad, esto es,
38, 36 y 33 por mil, mientras que el Estado protestanlc de
Hontorio sólo alcanza el 22; 20, que en España apcnas se
rcgistran suicidios, al paso que Inglaterra ticne el doble dc
ltalia y Dinamarca protestante seis veces mas; y JO, que
en el tcrrcno dc la instrucción la calmada España nada ticnc· que cnvidiar a 1as de mas naciones, pues cucnta con un
escolar por .cada ocho babitantes, mientras que Inglatcrra
ticnc uno por 7'45. En España hay un estudiantc univcrsitario por cada 890 habitantcs, en Italia uno por '·333·
Congreso de Pediatría

A principios de este mes sc ha
celebrada en San Sebastian siendo muy notables los trabajos del Catedratico dc Higiene
de la Facultad de Medicina Dr. Antonio Serrat, del in·
signe orador Don Victor Pradera r del Rmo. P. Zacarias
Martínez, Obispo de Vitoria. Hizo notar cste sabio Prelado
que entre tantos tentas de higiene y ter:apéutica infantil
no sc dicra la debida importancia a los referentes al alrna
del niño. Y también fué omisión lamentable que después
dc mortalidad infa:ntil, dcsarrollo uúandl) enseñanza a·acional e integral infantil y otrO'S estudios por estc tenor no
sc hablara dc protegcr a la familia del niño para que a su
vcz pucda ser realrnente protectora. Todas las çonclusioncs fa vorcccn mas bien el dcsarroUo físico que el moral
del niño, pero las cncontramos perfectamente accptablcs,
pcro cuanto sc haga fuera dc la familia scra rcmcòio dc
pom eficncia y resultara una protccción incompleta. La.
vida entera del niño gira alrededor de sus padrcs. Scan
éstos sano~ y estén dcbidamcnte prcparados para Ja. augusta
misión dc formar el alma de sus híjos, y se habra •dado
un gran a \'ance en cuestiones dc Pediatría.
En España nada se ha legislada en favor de las fami-
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lias de numerosa prole. Urge la protccdón del Estado a
los padres de las clases media y pobre, disminuyendo los
gravamrncs en proporción al número dc hijos que den a
la patria; cédula, inquilinato, -contribucioncs dc tndas. clascs, matrículas en la enseñanza, etc, etc., facilittí.ndolc~ el
modo dc vivir. Como recompensa, no como gr~éia. En otros
paíscs la acción protectora oficial llega basta a los viajc~.
Lac; Compañías de ferrocarrile:; Jtienen tarifas muy rcbajadas para familias: por cad..1. hijo sc descuen ta un 10 por
1oo, por lo mcnos, y se put'dc Hegar hasta el 6o. En Bél·
gica el Rcr es padrino del séptimo hijo que nace y disfrutan
él y su familia dc notables privilegios y c.-..:cnciunes.

m

Pekin, capital dc China desde
Delegado del Pa.pa.
mucho antes de que cxistiese Roen China
ma, acaba de recibir honrosamentc al Delcgado de Su
Santidad en medio de un fervor extraordinario manifestada
en solemnes funciones religiosas. No faltaran las autoridades civiles con el Presidente dc la República a la cabeza.
Y no sólo en Pekin, sino en todas las ciudadcs por dando
pasó el Delegada, las autoridadcs civiles y militares sc
apresuraron a ofrecerle SU'> rc~petos, y en su persona, honrarou al Sumo Pontíficc. La audiencia celebrada con el Pre.sidcnte de la República, Si-Yuen-Kong, se verific6 en uno
de los hermosos y ricos salancs del antiguo palatio imperial. El Delegada fué rccibido junto con el Coadjutor del
Nicario Apostólico, c.an el Vicario General y el Procurador
<lc 1as Misiones de Pekin, Asistieron a la rcccpción lo:; representantes de. las naciones e.xtranjcras, rcsultando la entrevista con el Presidentc solemne y cordial.

E. B..

LA PEDAGOGIA CALASAN.CIA Y EL NIJVO

Primera p<Jrlc. - La cicncia pcdagógica recibe toda su fuerza y valor del ;ma•
lisis p:;icológíco.
Segundil parle. - Psicologia del niño.
Tercera p.1rte. - Pcd,,gogl<J dc la vida, o sea, Pedagogia Calasancia.

l.a

PARTE

1) Cuando el espíritu pensador sc detiene a veces ante los umbralcs de una ciencia abstracta y arida &in aplicacioncs aparentes de ningún género al orden practico, y
la estudJa, y medita, y analtza., casi sin querer siente ~a,
en sus adentros, la impresión dc estrcmecimicnto~ inenarrables al pensar que podría influir con sus soluciones,---.
si fucsc posil>lc hallarlas-, en el bicnestar de sus scmejantcs,
acreeclorcs, por cierto, al mayor respeto y vcncración ... ¿Qué
ha de succderlc, pues, si el objeto del estudio es dc naturale7.a complcja, pcro vital; de un orden llano, dcsde el primer punto dc vista, mas de una trascendencia pníctica incalculable por poco que sc medite en él; de una scncillcz
pasmosa para la mayoría de cuantos lo tratan, pero dc una
profundidad y cxhubcrancia incomprensibles, crl virtud de
cambiantcs y vislumbrcs. dc rnatices, de aspectos y dc pormcnorcs que si bien sc complacen en esfumarsc, en algunas 10casioncs, hasta la rcgión de lo sub-con ...cicmc, íorman un tcjido dc riquísimas y sabrosas verdad~, que rcalzan el todo, motivo dc sus disquisiones ?...

Para el espíritu sagaz y observadOr tÍUéeaD$e los entusiasmos platónicos en sobre$a;ltos inenarra6lès que llegan inclusa a un estado espasmódico, capa! de impedir toda a:preciación imparcial, serena. y 90Segada; de ílO acudir presto,
a su auxilio, la virtualidad ~exiva. ~ bc razóiL •• No obStantc a pesar de esos _obstaculos sul:i:iêt&,:os y sentiments,.
les, que sc amontonan, y agigantan, y ~n la magna
y fructífera labor, el ab:rià ·a el verdadero y desapasiortado
pensador nota cómo, ti'a.bajando y_ vendendo, aus a.lientos
creen en la misma med. cp1e aumentan y
los :COn·
traticmpos. Cúmplase la. ley dê
d'e laS fdéi.,
zas anfmicas, en virtud dê··.la. eUal
.al espfritu el estimulo dc qucrer obrar ptUa que
fluyan las ideas cada vez
y propendan
-scgún Spencer-al
comunicar,
dcbidamente, nuevas y
del
resorte a.nímico ...
Indagar, desenvol
sus mas insignificantes
del espiritu humano, ae¡~~
car en síntesis mara
suprema Dcidad- t<>do cuanto se le o&ece a sus investigaciones. ~ Este esfuerzo analftico no le es perjudicial, muy
al contrario. robustece y reanima energías !atentes, las ponc en Jtcnsión y las lleva al terreno de la efectividad. i\3f
como por simpatía vibran las cuerdas de aurea arpa o ~
estremccen finísimos y ~ cristales al percibir las nota.s
que emergen de ajustado ~ divino instrumento ¡ as{.
bicn, el 'Cspíritu con S\ltna
y
el menor
fuerzo y con el maximo
al ,cxpcrimentar el eco Çl,l,!~~~~~fl'·.· J1j~~~~U@fAAP.4
dc la verdad... Yr ¡~~~~::~~~~~~~~
tos, dcsmenuza, d:
llcz las afirmaciones
He ahí, pues, por
del ser aún envuelto e!l~~~~~~~--!l.a~
y ahcrrojado por las
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y degradada ... ; por qué al exponer leyes. fijar normas,
deducir consecuencias, y, sobre todo, prefijar preceptos que
cooperen al desatTollo integral y armónico del rey dc la
naturaleza, verdadera concreción de todas las mara\'Ïllas
dc la materia y de las bellezas de un espíritu inmortal que
sientc la ardiente y .profunda aspiración del mas alla; la
pasión generosa de lo eterna, y experimenta esa llama anhebnte de la subjeti\·idad; he ahí, por qué el entendimicnto
gusta tanta de abondar en la cuestión y no rehuyc las reconditcces ¡0bstacularizadoras.

La seudo ciencia de la Pedagogia materialista es muy
halagadora para el alma del que no cree, del que se ha
a lejada del camino dc la verdad; del que ha cerrado los ojos
del cspíritu a la Luz increada, que ilumina a cuantos les
cabc Ja dicha de vivir sin cerrar los ojos a sus fúlgidos destcllos. Al negar las dificulttades intrínsecas,- en virtud del
fenomenismo - , resulta el media mas adccuado para el logro dc planes arteros y maquiavélicos y para la consecución
del indiferentismo mas lastimero. De esta suertc, lógrase
la ignorancia voluntaria acerca de todas las vcrdades inconcusas, ciertas y abstractas, no sujetas al vaivén efímera
dc las circunstancias; y aún mas sc alcanza el dcsconocimicnto integral de las sustancias, alimento indiscutible,-.
a pesar de los pesares-, del a1ma inmortal y librc, verdaclero getmcn que pugna por deshacerse de cuantas trabas
y !azos sc lc tícndan, y que huye de las antmomias, y anhela
la poscsi6n dc los <moúmenos», y muy mucho quicrc el contacto con cxpcriencias vividas y sometidas al influjo dc la
razón. La frase grafica del Rey Profeta noluil inldligr.re
uf bene a gerel, cuadra, a las mil maravillas, a las enscñanzas que sc dcsprendcn de la escuela anti-analítica, que sólo
admite e..xpcrimentaciones parciales, y que se deticne ante la materia y no se atrevc a franquear los umbralcs dèl
recinto clonde impera una realidad \·ivicntc, objcto del ana-
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LA TRAGEDirl DE LES ESCOLES
ALS POBLES RURALS

per aquets mons dc Déu, quantes i quantes ve·
gades he trovat per un corriol de bosc o per un camr
carreter, aixecant una polsaguera que ni un remat, tma colla
de xabals i macetes de les masies veïnes que anaven cap
a estudi o costura. La majoria es porten el dinar en ~na
cistella, que els hi guardara fins a mig dia. una veïna o bc
un parent o el metei.x senyor mestre.- Pobra canalla I he pensat. Porten ja una hora de camí o duq3, i al vespre
en faran altres tautes per a tqmar a casa.
L'hivern passat. vaig treballar, fent uns estudis, per una
carretera del Penedés. A la matei.xa hora, tots els dies i
amb una exactitud matemàtica, .quasi, passava una colla
d'uns quinze o vint~ entre nctis i noies. Al davant hi anaven
les noies, clonant la ma als meuut::;, i al dcrrera, tot fent
l'home, seguien els mes granats. Un matí vàrem anar més
tart del costum al treball, per raons que no estil pas gaire
bc con:fessar, i vaig dir al tartaner que ens ml:nava el carrua;tge:- Aquella canalla avui ja deuen haver passat.~
Ca I No ho cregui. Sont molt llestos. Veurà com els trovan:m
asseguts al pout, esperant que hi passem. Els tinc molt
ben acostumats. La varen apenclre tot seguit l'hora del
meu retorn dc tots els dics i esperen que jo pass1 per a
que els hi porti les noies i els mes petits.

A
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Tal com ens hana predit el tartaner, a un quilòmetre
més enllà hi havia asseguts a la barana del 1pont d'una
riera, aquella mainada, que al veure'ens llençaren tots ells
un <<ara» d'impaciencia. Aquella volior de muixonets brincaren del llur saltador de pedra: i. varen corre un bon troç
darrera la tartana, movent una gran cridoria.
Per la pagesia és un greu problema el dc l'ensenyament
dels infan.ts i és per això que hi ha tants .analfabets. Quan
son menuts, que quasi no's tenen, ja comencen ajudar als
pares en les feines del camp, si son nois, i si son noies,
entre breçar el menut i cuidar les bestioles dd corral,
passen els primers any¡s: i casi els segons, sense anar a apendre de lletra i si no s'imposa el bon criten del parc o de
la marc, segons les famílies, o d'algún parent, aquella canalla an-iven a grano i son uns rucs. Son massa egoïstes
els pagesos. La manca de braços a la masía és un factor
força i1úluent. El guany d'un moço Sl poden fer-lo afan>·ar
als fills. al -cap de l'any representa vint o trenta duros,
que fan de bon estalviar, i una boca menys a taula. Aquest meteix egoïsme fa que vegi el camí, que mena a la ,;la,
més llunyà. i que hi vegi més perills. Aquella riera que
deuen passar tantes vegades, la bassa del molí de més
a\·all, la ·c arretera, on l'autómnibus de la Companyia corre com un mal esperit... - ;vaja, es diuen ells. - Tan mateix, podem esperar L'any vinent, que el menut tindrà més
enteniment i hi aniran tots plegats. Pero l'any vinent surt
un estorp. Una mala anyada i cal estalviar, o un nou
nat i ... ~- Deixem-ho per l'any vinent, es tornen a dir, tenint aixís una escusa per enganyar-se ells mete1xos.
Les escoles rurals i algunes de ciutadanes, molles \'ega.
des fan llàstima i basarda a l'hora. Sense condicions ni
de cap mena. Sense higiene. Ni hi ha que semblen estables.
Locals foscos i humits. Les parets molts cops pintades amb
colors foscos i amb arrambadors dc color dc xacolata i
plens dc cenefes d'un gust molt estandç. La taula, els
escons i bancs; 'totes les fustes 1 fins si hi ha columnes,
tot \'a pintat de negre, per que diuen, que han sentit a dir,
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que és més sofert. Quina engunia no fa wta escola amb
semblant faisó 1 Perque no emblanquinar-les les parets 1 deixar Ics fuste.!> amb llur color propia natural, que fins 1 tot,
si es fusta blanca, es pot rentar?
Per sort els fills de Catalunya tenim, de fa uns quants
anrs, la Mancomwütat, que fa el que pot. Per la seva banda,
el Rector de la nostra Universitat, el Dr. Carulla, ajudat
pel patriotisme de persones de bon cor, ha treballat i assolit en gran part millorar les escoles públiques de molts indrets c1c la nostra terra. Cal fer-li justícia i ens plau ferla-hi
des d'aquestes planes de la nostra Revista.
A tots aquests mals que pateix l'ensenyament primari als pobles, tctÚm d'afexir la condició del mestre. Moltes escoles tenen un mestre, que ja siga per la seva manca dc talent, criteri, sentit comú o d'altres dots que deu
posseïr tot aquell que vulga dedicar-sc al magisteri, fa que
la canalla pateixi les errades dels grans. Si el mestre s'embolica amb els del partit de «dalt», els del de <<baixl> ja no
li envien la mainada. Cal haver viscut la vida dc una vileta
per compcndre la raó del que diem.
Pot donar gracies a Déu el poble que té la sort dc gaudir d'una escola com la que va regalar a Caldes de ,i\lalavclla el nostre estimat primer ex-president el Dr. En "Nards Plií Deniel, i si aquella escola senzilla i bonica es segutda per un mestre com el que hi ha a Cala.fl i a molts altres llocs, que sent la professió, que estima els seus deixebles i que fins en hores de lleure, al só del seu violí,
els ensenya cançons i dances, llavors tot va bé. No hi ha
més dificultats que les que hi posen els pares, i el nivell
cultural d'aquell poble millora sensiblement. La canalla no
renega ni va als horls a robar la fruita, ni fa pedrades
amb els del poble veí.
En molts pobles continuen vivint families que son posseïdores dc bons jornals de terra. Propietaris que han sapigut
conservar el patrimoni llur i que no han sentit o no han
volgut sentir l'atracció de ía gran ciutat i que pel seu interès els cal ,·iure al camp. Per aquestes famílies el pro·
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blema de la 'ínstmcció dels fills, així que aquests ja han
cursat els estudis primaris, torna a p-çesentar un nou caire.
El primer ensenyament ja l'han guanyat per als seus fills
a copia d'esforços, de voluntat de tots, però quan els nois
son grans, l'escola rèsta petita per ells. El senyor mestre
ha fet tot quan ha pogut. A hores extraordinàries els ha
preparat per a l'ingrés al batxillerat i fins amb l'ajuda del
senyor vicari ha fet que aprovessin els dos cur:.os següents,
pero ja no poden tirar més endavant. S'han encallat els estudis. Qué fer? Llavors és quan pensen en Ja capital i l'idee< de
Barcelona els comença a seduïr. Però val molls quartos
això. Un inLemat és molt ::ar, per lo que ells poden arribar,
i deixar-los sols a una dispesa quan son tan joves .. 1- Hi
ha tants perills I A la mare cada cop que s'en parla, sc li
entelen els ull:; i aquelles llàgrimes son un nou entrebanc,
un nou frè a la determinació del parc, i tornen a trovar al
senyor mestre que amb l'ajut del senyor vicari i fins i tot
del secretari del poble, que també hi dóna un cop dc ma,
van tirant endevant els estudis, i quan manquen un parell
dc mesos per als exàmens, aquells escolars son tramesos
a ciutat o al cap de partit a un col·legi per tal que els donguïn el bamizatge suficient per aprovar les assignatures.
l\Iolts en coneixem, que d'aquesta manera, a tall d 1estudiants tasta olletas, han fet el batxillerat i bona part dc la
carrera, i avui en día aquells estudiants son homes de
pr~i!it i ocupen els primers llocs entre les persones de vàlua
dc la ciutat. Son d'aquells homes de que la gent nc lfa
cas. Quan es presenten casos de xicots de talent, es compren que els pares i mestres facin sacrificis, però quants
casos hi ha d'aqueUs que el pares s'cmpenyan en que els
llurs fills facin el senyor de ciutat, en lloc dc continuar
sent pagesos o senyors de· pagès, car els llurs fills no han
nascut per: altra cosa que per conreuar la terr-a i viure directament del seu fruit I Si volen que siguin advocats o
metges. seran tot lo més una mitjania, seran de la pila que
en donen més a ciutat, o si's queden al poble, seran uns
gandul~ més; en camri, si estudien la pagesia podran tirar
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la casa amunt i ser profitosos al país. I ço que diem dc la
gent del camp. ho podem aplicar als fills d'industrials, majordoms i contramestres de les comarques on l'indústria és
el mitjà principal de la• vida.
La l\fnncomunitat de Catalunya, vetllant per tots els seus
representats, ha instalat aquell admirable edifici de l'Universitat Industrial, on s'hi dona tota mena d'ensenyaments
tècnics; pc.rò amb tot i ajxò no creiem que n'hi hagi prou.
Tot lo que allí s'hi ensenya està força bé; hi manca, però,
un sistema d'ensenyament més elemental estès arreu de
Catalunya. No tots els fills d'industrials. més o menys modestos, tenen [d'arribar a ésser directors de industries, ni
tots els pagcsets tenen d'esdevenir enginyers agrícoles. i es
por ço com diem suara, que notem la manca d'escoles intcrmitjes. El doctor Bena\·ent, de l'Escola Superior d'Agricultura de. la lVIancomunitat, se'n dolia i proposa\·a la creació d'aquestes escoles, en un interessant article aparegut a
Agricultura (1 >. Deurien establir-se als centres dc comarca
escoles professionals d'agricultura, amb una secció c.l'jnterns,
camp d'experimentació i laboratori. on a la vegada que s'hi
ensenyés el reconei'(cment dc productes. fos un centre d'in\'CStigació i anàlisi de la comarca, on s'hi fessin pràctiques
dc taller. con·esponents als montatge, desmontatgc i reparació d'aparells i màquines, combinam aquest cn~en}amcnt
amb un plà d'ensenyaments tcórics elementals. Ullra això
s'hi haurien de donar nocions de comptabilitat, dc gramàtica catalana i d'hi:;toria de Catalunya. particularitzant els
principals fets que varen esdevenir a la comarca. Els ingresso; obtinguts amb la venda de fruits del camp experimental, juntament amb els obtinguts del laboratori, podrien
aontrilmir en part a reba,i xar el cost de la pensió dels
alumnes interns.
Amb la creació d'aquests centres d'ensenyament, serien
molts els jo,·es que sense gaires dispendis i sense que els
parcs es tinguessin de sacrificar gaire, podrien apcndre la
(I) Agri.:nltura. Hevl5!4 Agricola CAtalana. :'O -de Ja!IJ dc 1921.
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tècnica del conreu de la terra i de les industries derivades.
Els pagescts, els fills uel gyan i del xic propietari anirien
a l'escola amb gust, per que sentirien d'aprop l'afecte a lo
seu, a lo que té de fer-los homes dc profit i no abonirien
les hisendes, ni esdevindrien homes dc vici, carn dc canó
de les taules de joc, com vé passant avui dia en moltes
comarques agrícoles. Mireu aquella Alta Sagarra, tl'Urgell,
la comarca de Lleida i aquelles riberes del Segrià i del Segre, quantes y quantes masies fortes s'han fet estelles i
bocins per culpa dels hereus a que els seus parcs no sapigueren fer agradosa la vida del camp. Els varen deixar creixer
ganduls. Varen aburrir l'hisenda dels llurs avis i ~e la varen
anar a Jugar tontamelljt i barroera a les taules de joc dels
caps dc comarca I
Ens plau molt constatar ací. en aquestes pàgines, la
labor ja començada amb aquest fí, encare que modestament, pels fills de Calasans al col·legt d'O.lo.t i fins creiem
al dc Balaguer. L'Ordre Escolàpia, que seguint sempre
les petjades del seu Sant Fundador no ha tingut mai l'ensenyament com un mitjà de lucre, ni com un negoci, establí arreu dc Catalunya aquesta admirable xarxa de col·legis,
obrint escoles on altres institucions varen témer un fracàs
econòmic i sostenint-ne d'altres ;amb veritable sacrifici, i
ara, com a bons fills de aquell Sant cataUt de Ribagorça,
senten aquell esperit de veneració de la Pàtria que en.s
ompla al cor a tots i emprenen noves oril!utacions que
tan profitoses tenen de ser al païs i que nosaltres, aprofitant
aquesta avinentcnsa per a oferir-los-hi l'ajut de l'Acadl:m.ia
amb aquella fè i entusiasme que sempre ha guiat els nostres
nrtrs .
M. COMAS I ESQUERRA

LA AOADEMIA CALASAl.,'OIA
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ès purificat, com passat per un cedaç tot embaumat d'aromes misterioses.
Així no és estrany que, donada .la relativa comoditat del
viatge, per ço com ja circula el tren Ripoli-Puigcerdà, hi hagi
tant moviment, cada any més intens, dc famílies que hi van
a passar l'estiu o a fer-lü centre dc llurs excursion:. La hon.dat del clima estiuenc, la puresa dels aires i la bellesa panoràmica dc la comarca ceretana, han fet que el col·lcgi de
Puigccrd¡1 hagi esdevingut, d'uns quants anys ençà, el lloc
preferit per moltes famílies que hi envien els fills llurs per
tal r.om sota la cura quasi bé maternal del PP. Escolapis
hi passin els tres mesos d·estiu, formant així una vera colònia escolar calasància.
Enguany la dita colònia comptava al voltant d'una trentena. de nois que han convertit aquella Casa en ¿m rusc
d'abelles, on a totes hores se sentia una amable i falaguera remor de vida i joventut alegre i confiada.
El P. Manel Forcada durant el seu rectorat, endevinà d'un
ull certer la nm·ella tendència i feu construir deu cambres
per hostatjar-hi deu d'aquelles delicades floretes arrencades
de les platges caliginoses del Meditcrrài i de l'ambent corromput de les grans ciutats del pla de Barcelona.
Son successor, el P. Joan Batllori, va endegar la distribuci6 interior dc la Casa i feu modificar les dues façanes
pr:incipals, donant a l'edifici un bonic caient dc casa aristocràtica antiga. ·
I la colònia escolar ha anat augmentant cada a.Jl}'. fins
que avui ja no li és possible al nou Rector, P. Ramon Canadcll. admetre ni un sol noi més, baix pena de f~r obres
j)Cr \"alor d'w1s quants milers de pcsset{~~. cosa un bon xic
difícil, donat el precari estat econòmic d'aquella Cac;a..
Hem pogut notar que els noi<> hi c'3tnn tan bé al redós
d'aquella petita i exemplar Comunitat; s'hi tnwen tant a
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plaer en aquella Casa, que tots veuen amb certa recança,
una 'olta passada la festa de St. Josep de Calasanç, còm va
acostant-sc el dia en que hauran de retornar a la llar pa·
terna. Es per ço, tal volta. que mai hi tomen tots, '5ino que
son ja alguns els qui's determinen de quedar-sc com a pen·
sionistes, un any, dos anys i més.
Es per aquesta raó que el Col-legi de Puigccrdà ès, ara
com ara, l'únic que gaudeix el privilegi de celebrar la gran
diada del gloriós Patriarca en companyia d'una secció clc
nois interns. I aixís és com aquesta festa esdevé més bella,
més simpàtica. i més moguda que en cap altre Col·lcgi ca·
lasanci.
La festa dc St. Josep de Calasanç fou verament esplèndida. La capella del Col·legi, pulcrament ornamentada, va
vcurc's nlcna dc :gom a gom d'una concurrència selecta.
desitjosa, no solament de retre als fills de Caiasanç U1lJ
homenatge d'agraïment i d'estimació, sina també d'escoltar
la paraula reposada, fàcil i eloqüent del doctfssim i modestíssim Ganongc de Ja Seu gironina, Dr. Esteve Canadell
Es c>l Dr. Canadell un home d'un equilibri admirable. Son
natural modest i sumament afable, guanya indefectiblement
la simpatia de quants tenen l'honor de tractar-lo, i la seva
clara intcl·ligència, oberta francament a les alenades de la
ciència i amatent a les més petites vibracions dc l'art, s'avé
admirablement amb la seva dicció, aristocràtica sempre,
reposada i persuasiva a voltes, i a voltes vibrant i colpidot<~.·
A l'hora que escrivim aquestes ratlles, passades algunes
setmanes dc la festa patriarcal, ens és materialment impossible dc seguir l'orador en son esplèndid panegíric, ¡nés
que més que, degut a una pila de circumstàncies, no vàrem
pensar en pcndre cap nota que avui ens pogués facilitar la
nostra tasca.
A hores d'ara sols recordem el tema que va prescnt'ar-nos:
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Sf. Josep de Calasan.ç és el més pedagog dels Sa11ts i el més
Sant dels pedagogs. T ema que obrí de cop davant del nostre
esperit un panorama immens de belleses i grandiositats insospitades. Recordem, a més, que va tenir moments d'una
emoció fondíssima i trets d'un relleu extraordinari. Recordem. damunt de tot, aquella erudició tan bóllan.t i tan extensa, que esclatava a cada moment d'una faisó uaturalí55ima,
que ap~r que s'escapava f urtiva dc cada concepte. malgrat
el ple domini que va conservar dc sí mateix el notabilíssim
omdor. Recordem, per fi, aquella dicció tan pulcra. de caires eminentment personals i inconfondiblcs i aquella dolça
i suau emotivitat que regalimava per tots costats :1qucll beIHssim discurs, monument oratori, ben digne del Sanl adnürable i portentós a qui el Dr. Canadcll el dedicava.
A migdia hi bavia al menjador del Col-legi, clCornpanyant
els PP. Escolapis, lo més selecte de la societat podiceretana,
presidida pel diputat del districte i pel prestigiós batlle de
Puigcerdà.
Cap al tard, la colònia escolar calasància va oferir a la
Comunitat i convidats una vetllada sui generis, que ens entretingué agradosament una bella estona.
Al vespre, una secció de focs artificials \'a cloure aquella
esplèndida diada.
I amb ella cloem també nosaltres aquest modest treball,
que no sabem ben bé si és un capítol dc crònica o un article literari, però que tal com ens ha sortit, el confiem a la
sempre amable hospitalitat de l'Acadèmia Calas1tncta.
Rafel OLI VER, Sch. P.

SANI LLORENÇ DEL 1l!UNT

mttntanya dc Sant Llorenç del :\~unt eslJ. situada al
nort dc la e o marca del Vallés. A mà esquerra i m1rant
vers el mar, s'hi cxtenen els serrats del Puig de la Creu,
El Farell, Sant Sadurn[, Puig Graciós, Tagamanent 1 el vell
:Montseny, les últimes cstnbacions del qual toquen ja a la
costa. Les :muntanyes costeres es dirigeixen cap al 1Iontcada i es continuen pel Tibidabo, els serrats de Sant Cugat
del Vallès i per t'Jltim el .:Montserrat, essent aqueste:; últimes
muntanyes les que abandonant la costa, tanquen aquella
comarca.
Si ens arrivem al Besós i mirem vers el nort per entre
mig del Turó del ?llontcada i la serra de l\Iatcs, l'ample
pas que all:t queda ens dei:..:arà veure la gran plan{Jria
vallesana i distingirem al fons de tot la gran muntanya.~
d'un blau pàlid a causa dc la distància. La impresió que
un rcb l'hi fa· tenir la sensació dc grandesa; acostan·s'hi
aquesta imprcsió s'aferma, fins que arrivcm als seus pcus;
aleshores ja no ho trovcm senzillament gran, sino que ens
causa respecte i admiració.
Portats per la natural curiositat, els nostres ull!i es ~liri
gcixen vers aquells silenciosos cims.: silenci que és inle·
rromput alguns moments per un soroll suau i que arriva
a les nostres oides, mig csmortuït; és el cantar dc les arbrt>
des, és el ritmar dels boscos, és el bufar del vent que fà
llençar a cada pí una armonia. ¡Quina solttut més placnta I
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Utl ,,oldria tornar-se pedra per quedar en aquells llocs
i juntarsc a aquells turóns que ja sembla que abans d'ésserho eren d~homes com nosaltres. Així extasiats hi passariem
5, 10, 15 minuts, pot-ser mitja hora, sinó fos que una causa
qualsevol ens fa tornar a la realitat i amb ella s'és ;nterromput el somni que s'ana,·a desencadenant en la nostra
pensa. A presència d'aquelles grans moles dc pedra que
sembla que s'aguantin per miracle; davant d'aquell:; gegants
que com encantats permaneixen per un temps indefinit en
aquelles altures, la nostra imaginació com corria I
Cada roca sembla un· símbol: aqu( una roca en actitut
d 'abraonar-se sobre un altra; allà unes altres juganeres
amb les boires; més enllà, i amb actitud dc repo:;ar, un
c.amell amb sa enorme gepa; i així anem calificant amb
diferents noms aquelles tan estranyes pedres.
Com diu molt bé en Josep Botey <'~l, parlant del Sant
Llorenç: {<IlO és una muntanya de classe general, com més
o menys sY>n altres massiços que s'eleven sobre la terra, smó
que mereix el títol d'obra extraordinària i sublim de la
Naturalesa.»

Es el nostre prop6sit descriure la muntanya, i per a fer'ho anirem seguint les impresíons que en nosaltres han produït les difercntes excursions que en eUa hem tingut ocasió
de fer-hi.
Imaginem-nos que "'sortím dc la vila clc Castellar 1 que
seguim la carretera que ens portaria al poble dc Sant Llorenç; després dc caminar uns vuit kilómetrcs en una corva
molt pronunciada i que es fà inconfundiblc, travarem un camí que després de passar pel pi de les tres brancas ens
conduirà a la ·masia del Dalmau, situada en una pintoresca vall limitada per la part de dalt per la Roca Mur, dita
també Coll Gabaix,; i proseguint el camí després d'endinsarsc p,cr un cspés bosc, sortim al peu de grans rocate.rs en mig
dels que s'hi extén una nombrosa vegetació boscana i mentre
serpentejant va pujant cingles amunt s'arnva a l'enrunat convent de Sta. Agnès i mes amunt ens trovcm ja a la Cova del
(•) •&Us !adrets de C&talunya•.
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Drac que com caixal monstruós s'aixeca en una dc les ca1·cnes
dc la muntanya. Té aquesta cova uns 25 m. aproximadament
d'altura està fonnada per una gran mole pn'Jximament cúbica çonstituïda per tres colossals roques sobreposades i
dci..xant entre sí un passadís estret amb tre5 obertures. S'aixeca als 102 metres sobre el nivell del mar i d'ella s'en
conten, 1o mateix que de les demés de la muntanya, nombroses tradicions .fantàstiques i fins algunes es relacionen
amb l'Història dc la nostra Pàtria. Pero dc totes elles la
que més renom ha donat a la muntanya és la llegl:!nda del
Drac del Sant Llorenç del Munt.
Dos són els camins que parteixen de la Cova del Drac:
l'un ens conduirà per unes roques plan~s i lhscs fins que
s'interna per un estret pas entre roques i després dc pujar
uns 6o metres, surt a una gran extensió de terra elevant-se
ràpidament cap a la part central i terminant en un petit pla
damunt del que hi ha edificada l'ermita del Sant Llorenç
als II25 metres d'alçada; i al contemplar l'immens espectacle que es presenta a la vista, no s~p gens dc greu, no,
l'haver de fatigarsc per a pujar a un tan enlairat cim.
En efecte: a l'esquerra es distingueixen un gran nombre de muntanyes que com ones gegantines s'aproximan
al J\Iontblanc català, al 1\lontseny; al davant el bell fons
l'extensa i sempre hermosa plana que es ,·cu limitada a l'altra banda per les muntanyes de la costa, sobn:sortint per
elles la mar blaYosa; al lluny es veu la ciutat tan industrial
com es la de Sabadell i mol mes a prop la de Tarrasa,
l'antiga Egara, que sembla com · extendrc's per els faldars
dc la muntanya; a la dreta s'hi veu el palau que Ja naturalesa ha ai.xecat a la nostre Patrona la V crgc l\T ontserratina; cap al nort s'cxtcnen els Pirineus confonent-sc els seus
alts cims .amb Ics boires; més aprop les comarques manresanes, el .J\Ioyanès: i la Plana dc Vïch i per t'tltim per entre
mig de l'ampla carena superior de la muntanya sobressurt
com gegant isolat l'imponent Turó del .Montcau. un dels
més alts del Sant Llorenç. A l'hi,rern i en anys dc neu. la
que s'hi manté glaçada a causa de l'alçada, quan cobreix
amb el seu blanc mantell aquelles solituts, és un nou goig
que delecta a l'ànima.
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Al S. E.. del matei.x monastir, al marge d'un precipici
hi ha 1a çm·a dita de les Animes, que més bé podricf\ dir-ne
un cau perque per tota ella s'ha d'anar a.nasLrant-se.
Al matci.x indret i relativament prop dc l'anterior hi ha
la cova del Fondal en la que s'observen tres hermosos pilars
cstalactítis; i ·en aquesta mateixa dirccci6 parteixen de
l'ermita \'aris camins que després d'una distància d'un kilòmetre s'unei.xcn tots en un que passant per sobre de la
Roca Foradada va a parar a Can Poble, on hi ha dos
avencs: l'un nomenat avenc de Can Poble i l'altre dit avenc
del Club, nom que l'hi posaren els socis dc.:l Club Muntanyenc quan en feren d'ell una completa c.xploraci6. No és
més que una esquerda de les molles que hi ha en el pinyolenc del Sant Llorenç.
Dc Cfin Poble es pot anar planejant fins al Cava.JI Bernat
que és una roca que té la forma d'un colossal menhir tenint
una alçària d'uns 30 metres.
Si des del Cavall Bernat anem seguint el revol que fa la
muntanya cap al cantó de Sant Feliu del Recó apareixen
als nostres ulls «unes roques que, soles, constitu~ixcn una
muntanya, col·locades sobre un més gran massís, aparenten
un castell, car s'aixequen con murs verticals que fineixen
formant forca, amb una ample columna en un costat més
alta encara com grossa torratja .o1 ~*). Es la Casteliassa.
Des del Cavall ~ernat també podem anar per un camí
de molta pendent cap a Can Solà i d'aquí a :Matadepera on
trovarcm la carretera que en tres kilòmetres ens portara
a Terrassa.
L'altre camí que surt dc la Cova del Drac scgucLx la
carena anivant a les balmes del Obits, al peu dc les que' hi
ha una profoncla timba. A.questes balmes o coves, serveixen de refugi als pastors quan una tempesta els sorprèn
per la muntanya.
Després ve una recolzada de la muntanya en mig de
la que es trova la font de l'Auflàvia, seguint després per
un bosc de bastanta llargada mentre es deixa a l'esquerra
la masia dc la l\lata de .Mura amb la seva capelleta dedtcada
a Sant jaume¡ i seguidament es surt al Coll d'Eres (t.ooo
(') Jo! e)' Bote¡. OIJrn citail~
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metres.) on el camí c.c; pa neix cu do$: l'un '-n nt dm del
Turó del P.Iontcau (1067 metres.) Aquest lloc ~s ~en~ duptt~
el més perillós de tota la muntanya. ja que tot ell cst.i format per roques llises i rclliscose:> formant fortes pendents
i la pa.rt superior la composen gra,·es que rodolen amb
molta facilitat.
L'altre va a l'important Cm·a Cimanya :-;ituada uns 240
metres més avall dc l'abans dit Turó. La boca ~~s mnpla
i alta; en el costat esquena del ,·estibul s'obr<' una p;a\cria
d'uns trenta metres i la galeria contra! segueix 1.'11 lin~.·:t
recta uns 40 metres, on es bifurca. U na dc ks g·akl'ia:s scguci.'l: en la mateixa direcció que l'anterior uns ~o mc·
tres acabant en un forat de pam i mig' d'amplada. J~s
crc~"l. que darrera d'aquell forat hi havia un avenc foudissim
fins que :\Iossèn Font s'entaforà per tan estret forat 1 po·
gué veure que la galeria continuava uns 16 metres, tl'O\':lnt
per últim el pas tancat. L'altre galeria de l'esquerra té 67
metres fins al punt nomenat La Oca, on passat ~H¡ucst la
galeria segueix en !inca recta 29 metres i a mh esquerra
en té un altre dc 37· Desprc:!s es bifurca en ducs dc GZ2
(esquena) ~ de 13 (dreta) i aquí acaba. Contant totes les
galeries es pot rccorrcr .tins a 264 metres.
Sortint a rfóra i miram al fons dc l't!spadat s'ht t•stéH
una vall pregona en la que es trova la Ront dd Llot· ~
més avall el castell !\larquct. Està situat el Marquct entre
la muntanya i un corriol que baLxa dc la font del Llor i
quals aigues clarissimcs besen els murs del castell i reguen
les fcrtilissimes hortes del mateix. Aquesta vall és reco·
neguda d'un cap a l'altre per una carretera que surt del
Marquct i passa prop dc Can Brossa i La Muntada situades n:spectivament als faldars del Castell dc Per:t i del Turó de Biarols; totes clucs cstribacions son del mateix Sant
Llorenç. Les masies dc Comadràn, Les oliveres i La Roca
es trovcn ja molt mc:!s avall; aquesta última prop del no·
menat pont de la Roca on s'wteix aquesta carretera amb
la c1uc abans hem deixat al començar l'asccnci6 a la mun·
tanya.

J. :B. CABA

UN TIPUS

LLEGE~NDARI

ESPANYOL
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Es força interessant, al donar una ullada a l'evolució
literària de l'heroi castellà, fixar-se en el descnrutllament
dramàtic del floró amor-ós de la seva vida omplcnada gairebé pel fum del combat i pel brandar dc l'espasa.
Dci.xcm estar el seu caràcter cavalleresc, insolent ara,
noble i f1del després. Estudiem només l'evolució d'aquest
breu període; l'historial d'aquella estoneta de la seva vida
durant 1a qual va tenir que deixar de matar alarbs, per escoltar els batecs del cor.
A la Crònica Rimada és on hi ha la primera interessant
manifestació de ço que podriem anomenar historial amorós.
Ella és incipient, aspra, crua; no és més que una grollera
iniciació que enduta pels segles, camins del món, ha sofert
llarg-a crisi ~entimentaL
Na Xirnena agenollant-se davant .del rel \'acil-lant de
fer cumplir la justicia en un home dc l'empenta del jove
Roderic Díaz de Vivar, li proposa l'a,•incnça de que la faci
la muller d'aquest, com a compensació dc la mort del
seu parc, no sense que fos plaent al gran sohira. Quma
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solució mes planera li duia aquella espavilada noia I Tot
d'una els casaria ell, que gustosament els serja padrí i àdhuc
els faria dc pare.
Al comunicar-ho plè de joia a l"esquerp Roderic, dirà
tot desil-lusionat que al superb cabdill no li plauen gens
ni mica tals noces. Obeirà, però, remugant en insolent faisó.
Señor, vos rne desposústeis mas a mi pesar que de grado

Aquest fet d'una dona que vol pe~ marit a l'occidor de
son parc no era nou en les llegendes medievals. En 'el Cantar de Fcrnan Gonz~Hez, diu En Menéndez Pelayo) que la
princesa dc Navarra s'enamorà del comte de Castella. que
havia llevat la vida del rei.
N'obstant aci, Na Ximena, no sembla que estigui enamorada el'En Roderic; només el demana per espos per
tal dc posar terme a la seva orfanesa, «home per home»
com diu la jovencella. Cap caràcter passional no té aixi).
:Veritablement és lluït el desenrotllament d'aquesta situació que ICJ.rriba a tenir un admirable contingut poètic
en el futur.
El Roderic, l'alt cavaller, el favorit de la glòria, el símbol de la raça dc Castella, que ara es casa amb ~a Ximena,
obeint al seu rci i senyor, es conveneix en el segle XVII
en un noi dur de ~ i fluix de cor, fidel al rei i al .seu
honor, rom:mticament enamorat de la filla del comte superb
que posà una taca fosca en el seu nom, net i perfecte.
El procés evolutiu de la imaginació popular que sempre
camina vers un ideal méS noble, més el-levat pot' veure's
aci d'una manera clara.
Primerament han aparescut els heroi:i en la forma en
que els pintaven els juglars i després, deixant apart lo fonamemal, que és la fcso1ñia, diguem-ho així, han anat reto·
cant els detalls més grollers, perfeccionant moralment al
tipus, la qual cosa el dú a la perfecció, a la idealització.
U na cosa semblant ha succeït a l'ídol castellà com veurem.
Al Cid baronesc de la C. R. que pren a la Ximcna per
muller amb ennuig. que entre altres mon.struositats acon-
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sella al rei ·que atropelli a la filla del duc de Saboia al
qual havia empresonat, seguei..'i. el del Roma11cer, m&. refinat,
cncar que servi quelcom dc la salvatgeria del temps.
H cu 's ac i la contesta que fa al sobirà la filla del comte:
P/(¡ceme, rey mi señor,
D. Rodrigo respondía,
eu es{o y e1t todo aquella
que tu voluntad sería.

Creiem que el Romancer es el primer graó dc l'evolució
que ~ofn:ix el tipus cidià. Abans que tot el Cid històric,
gu--rrcr tosc i salvatge que només té una ocupació, la guerra; el camp de batalla és el casal on roman eternament
i la \'Íctoria sa preocupació única .
.El Cid primitiu és groller i la imaginació dels poetes el
perfecciona. En aquest romanç és encar el que «es aimat, però no ama11. :Malgrat aixó ja veiem en ell qualque sentiment
tendre, si bé en alguns versos serva el caràcter despòtic
i feudal que podem veure en la Cró!lica Rimada. Els poetes
es creien autoritzats per afegir noves gestes i noves virtuts
i l'Odcjar a l'heroi d'un aureolat de cavallerositat. noblesa
i coratge extraordinaris.
J\rrivcm després a Las Mocedades dtl Cid d'en Guillem
dc Castro, i hem de fer un esforç per a distingir en un mateix personatge, aquell Cid que) segons Rcnan, no esttmà
m3ti \ d concebut pel Castro, el qual no tan sols sap guerrejar, sino tan1bé amar tendremcnt, ingénuamcnt.
Com és àrid que els guerrers només siguin llllc guerrers I
Dd cor del jovencell brolla aquesta sublimitat:
Sa11g us donessin mes enfrn11yas

per a plorar ¡ulls clars!

Quina aberració .aquesta frase dita per l'aspra castellà
que no coneix altres subtileses que les de la sang, 111 altres amors que els del cavall i l'c::;pasa. En els seus durs
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llavis .seria una befa, puig que sortma feta llamisc, pel
barreig •amb la salival i la pols dels camps de batalla.
Estima molt i odia molt. Es fort i valen't i té consciència
del seu honor rebutjat, però l'ultratjador és el pare <.lc la
SC\'a ai macla; i pensa: i lluita, amb ell matei.x i sofreix terriblement, llargament. Es una lluita dolorosíssima entre l'honor i l'amor. Amanyagant-se el cor sagnant, el
seu braó de cern fa flamejar l'espasa damunt la testa· dc l'infamador. Allavors el fel se li coagula al coll
i sent l'ànima esquinçada i pot ell sentir-ho que es fort i
dur. Ha llevat la taca impura del seu nom, tornant-li llur
arcaica lluentor, però ha perdut Na Ximcna, la qual l'estima
encare, l'estima més potser, però ha vist en Ja blancor dels
camins una taca dc sang que és la sang seva¡, i ell, que era
la carn dc ses ungles, l'ha besada i l'ha vcguda després a
grans glopades per a saciar l'esperit. I ara ella ama, però
el seny li mana que odji i els seus ulls destil·len l'amargor
dc l'ànima, alhora que sa boca demana justícia, sense aturar-se mai de fer grémola al rei; sos llavis imploren el <"àstic
i sos ulls pietat.
Més tard el vent bufarà favorable i un esdeveniment
que dcsfar1l greuges, els hi farà esmaltar la vida.
Ja ha fel llarga da en aquesta obra el tipus envers ;:;a
evolució sentimental. la qual arriba a la màxima altura amb
Corncillc.
En l'obra del gran dramaturg francès és més humà
i menys gucn·er i ella més xardorosa, encara que no menys
scnscra.
Es 1a mateixa lluita de suara, però ambdues passions
estan menys a tò; ara du el pòndol l'amor.
Na Ximena estima més En Roderic, que son pare, i ell,
l'ama per dàmunt dc tot.
Ma.rsal :PASCUCCI CAlt.DOlii'A
(Conlilll~rà)
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Montero-Ríos Villegas, autor de la Llei de Tribunals
per Nois de 25 de novembre de 1918, acaba de morir a París.
Mercès als seus estudis sobre la delinqüencia infantil, havia gosat d'un fort prestigi que facilità la seva activitat protectora dels
menors de 15 anys, caiguts a mans de la Justícia dels homes. Amb
la Llei dc 1 9 1 8, els va substreure dels Tribunals comuns, per remctre'ls a aquells altres més justos i més racionals, els quals esmenen al delinqüent, sense portar-lo a la ·presó, ni iniciar-lo pel
carni dels dissortats que s'hi passen tota la vida.
Es de doldre la pèrdua d'homes com aquests, de tanta valua
inteHectual i de sentiments, que esmercen la seva existència en
una feina humil, sense exhibicions en l'ordre social, que aprofita
a tots i directament als més desvalguts. D. E. l'.
VELl

QUELLS murs centenaris que son un model dc con~trucció orimitiva, que Tarragona té la sort de oosseir. van a ésser enrunats amb motiu d'una urgent urbanització de la .oart vella dc l'esmentada ciutat. Un altre motiu per a que quan sentim el mot «urbanització» ens escamem.
En la centúria que correm fora hora ja de que no tinguessin
que passar esdeveniments d'aquesta mena. Tota persona mitjanament il'lustrada, té el deure de sapiguer, que els monuments, aquelles obres nostres que ens llegaren els nostres avis, mereixen veneració i respecte i que per cap motiu poden ser profanats, enderrocant-los o restaurant-los barroerament.-M. c.
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les darreries del passat juliol va lliurar la seva ànima al
. Senyor aquell que fou eminent escultor En Rafael Atché.
Amb aquesta malahurada avinentesa, ens plau recordar d'aleshores del 1909, quan les flames enrunaren la nostra casa pair;tl de
San Artton, ell, que ha.via sigut educat a lel:i classes externes d'aquell
col·Iegi, en agraïment de les ensenyances rebudes, i per tal d'exterioritlar la seva amor i protestar d'aquell fet vandàlic, es dirigí
al volgut P. R<lmón Piera, oferint-se a regalar una imatge, inèdita
dc ta !Ja, del gloriós Sant Josep de Calassans. Acceptada que fou
ofrena tan valuosa, l'Atché es posà a treballar amb dalit i als pocs
mesos presentava a la Comunitat exilada de San Anton el seu pre;.
sent, sense rec.lams ni exhibicions de cap mena.
L'Atché era un home nirviós i de cor a l'hora i les seves esculptures en són un bell reflexe. Com a obres exemplars d'eU, recordem el Cristòfor Colon del monument de Barcelona. «La mort de
Joart li» que es conserva al Museo Municipal, «La mort de Judes»,
«La Caritat». la imatge dél Sagrat Cor que es venera al T.ibidabo,
la Mare de Déu del Carme del Santuari de Barcelona i moltes altres també ben notables. Encomanem a Déu l'ànima de tan bon
deixeble de l'Escola Pia.
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AN retornat a ciutat, les Colonies Escolars que l'Ajuntament,
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, la del Sant
Angcl i altres entitats varen enviar al camp i a la platja per passarhi aquests dic'> més feixucs de l'estiu. lluny de ciutat i en un ambcnt
saludable.
Varem visitar una d'aquestes Co1onies i hem fruït un dia dc
goig . I~ ls nostres ulls han espurnejat al veure aquell bc dc Déu
dc mainada rubcrta de satisfacció, torrats per el sol i !'~tire i contents dc la seva sort.
També hem visitat les platges de la Barceloneta a l'hora que
l'Ajuntament d6na bany i esmorzar gratuit als nois i noies que en
son ncccsitats. Suma satisfacció ha sigut la nostra al fruïr dc tan
bell C'spcctaclc i al veure retornar als peúts banyistc:-; omplint els
majestuosos autòmnibus, csquant els carrers i place~, Cllnl~tnt cançons com s! vinguessin d'una fontada; hem a nyora t aqunlls anys
pa;;sats dc infantesa i no poguer tritllejar com ells, din~ dc una gabia amb rode:; a través dc la ciutat caritativa.
Al parla1· dc Colonies Escolars tenim d'anotar també la dels
intern!> de Ics Escoles Pies de Sarrià, que per iniciativa dc l'avui
Prcp(1sit Pro\'incial, Pare Jaume Orriols. Sch. P., cst~ instalacla a
una masia prop de Tossa de 1\Iar. E1s escolars de l'intcmat que
durant tot l'any han respirat els aires purs de la serralada del Tibidabo, en arribant les vacances. els que._resten al Col-legi són traslladats a aquell altre internat de la Costa Brava, on les parets son
emblanquides i no hi ha fllOSàics, ni pintures, ni enguixats i també
hi manquen aules, laboratoris i grans salons. però hi ha un oreig
dc mar:inada i un bon bany de mar; bones fontades a I er i una
bona taula sota l'lwmbra. d'cs_pès fullage.-l\1. c.

Belem. (.'apital del Estaclo de Pad, acaba dc morir n los
r aííos una mujer llamatla Rita da Conceiçao Fr azao. Documcntos oficiales auténticos atestiguan de un modo indiscutible la
eclad dc esta crmtcmporanea de personajes y acontccimicntos dc
metliados del siglo À."Vlll.-R.
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diputado inglés, cuando se reanuden las scsioncs dc las
Camaras, tiene íntcnción de presentar un proyecto de lcy ohligando a todos los candidatos, antes de las eleccioncs, a sufrir un
examen sobre Gcografía, Historia, cuestiones financicras, etc.
Semejantc proyecto scría muy útil y oportuna en España.-s.
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a la \'-is ta
ejem¡l)ar cie .bl. 0t~ggTilf.Íil G_tmei#J, g_,. . .
Grada, com pues to pctt :el~- 'P ~;JOS6: lilï SïxtSs, ESCGlàpji.
y cditado cstc mes por la ~~ de 'dta clucliid.
se diga del acie®-.ii;~:èle:la:m:encionada obra
scra poco ante la utilidac,[. .,r,i'Ctiça~e, :.~tl ~ a :repcma:r#
como pocas en s u genero~ èi ~ ~-:~-:~:
·
No podia mcnos, siendq p~ de tan ~omb ibm•
trado profesor cscolapio.
Domina el P. Sirês la Jlii:t~eñà

T
Cuanto

EN EM OS

conocidasii~!i~!~J~~¡~~~~~

nos
niños a los que va
perfcctameutc
destrcza dc experto pedagQ¡:o, va..u~~:~;¿u,Jtic
cedimicnto que requicre esta rama
el fondo con la forma.
En Jíncas generales trata de la Cosmografia y con la extensión
mas adecuada estudia en dos tratados aparte la Flsiografía y la
Oeuf!rnfía Descriptiva;
conjunto.. pues, de tteinta y cince>-leccioncs dcbidamente il
cientcs modificaciones,

un

~j.~~~!~!~~~~~~~~~i~i~

del arte arquitectónico de
cascadas.
paisajcs,
gr:Hicas de
bellezasetc.,
..
til y tanto interés
Pero
algo ticne
P.
turn de las mejore.~; este aigo ·caracteñstico
•
Sabido es que la pnrte de un libro elemental llamadà. l.8Cci6íl¿_
cuando esta vulgarmente escrito, es lo mas aburrido y pess:do ~
el alumno; del mismo modo que resulta pobre, sin interés e meficaz la cxplicaci6n de una materia de suyo bermosa y atractiva
en boca de un maestro de medianos recursos.
Aquf, pues, en Ja Lecdón es donde hallamos el positivo valQr
del libro que nos
~~
En la Lección, con apropia. claricü.d y p).'ecisi6if<cl&lèh~
sc cxpone primcro la Teorúz: unas lecturas habilmente in1tP.r!'allA'"'
das, rcbtivas al principal asunto que motiva la ..t.•~,.,:w¡r¡:_¡ s:lnl•cu:<UII!f
prcparación y fundamento para el libre,

un

ocupa.

dc
lasoponunamente
CoJIPersacionesa con
~~¡:~,~~~i~
trar;'í
sus .~11!illii~;,
__'J
de la mano, se
al ~-a:>~·~:r::
el Ejcrcicio Prticlico.
~li~l'itiF.;
Y salicndo dc la
llJ
·-:e··''='..,...,
plando el plan
que el P. Si rés ha realiza
nalidad el ideal que en
ponc, cuando di ce: « na,rtJf'!lldn g~Aiil:!Jta
como de un centro, se

conduce
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cos, <fUC sc rcficran a la provincia, a la naci6n en general y por
últim o a cada una dc las diversas partes del mundo ».
Al rccomcndar, pues, esta obra, auguramos felices rcsultados
para los afortunados Colcgios que la pongan en manos dc sus
profcsores y alumnos y a la vez la comprobación de que con ella
f:ícilmente sc aparta a los alumuos del funesto memorialismo, a
que tanto propendcn y por otra parte la satisfacción de ver entrar
gustosos a los niños por los senderos de la imeligcncia del l\Iundo
que habitamos.
LA ACAilEl\IIA CALASANCIA, en tanto aguarda la publicación dl.'
los siguicntcs Grades para ver completa: la mencionada obra maestra dc Enscñanza l'rimaria, felicita efusivamente al qucridísimu e
ilustrado P. Sirés, Sch. P.-P. M. P.
por Elisabeth Lcscur.
-Editorial Polfglota.
Elisabeth Lescur, modelo de esposas cristianas, cstaba unida con
un hombre de gran talento, euvidiable fortuna y de mucho relleve den tro dc la política francesa, pero impío y completamcnte apartado de Dios . .Mujcr dotada de una energia poderosa y dc unas
crcencias magnHicamcnte cimentadas, sufrfa en silencio su desventura y cscribfa para consuelo dc su alma dolorida cste incomparable

D

lAJUO Y PENSAMIENTOS DE CADA DIA,

Diario y Peusamü:ntos de cada día.

Después de muchos sufrimicntos y enfermedades con que Dios
quiso probar alma tan excelsa. vino la muertc con su separaci6n
cruenta y dcsgarradora y el afligida esposo, revolvicndo cajones,
encontr6 un prccioso manuscrita.
Del efecto producido en su alma, es prueba fchacientc, no solamente su inmcdiata com·crsión, rapida y ejemplar, sino su ingreso
en un con vento dc Bélgica, donde bajo la direcci6n de los PP. Domini cos ha hecho los c:studios eclesiasticos y dondc dcntro dc poco
celebrara su primera .tl;lisa, ofrecida sin duda a la inoccnte víctima
qu<: tant o sc sac ri fi eó para obtener s u conversióu.
• Prescindiendo de esta parte anecdótica. muy contemporanca, ya
que Elisabcth muri6 en 1 914, hay que convenir que Diariv y Pellsomien tos de cadrt c/ía es una obra excepcional y de un valor altlsimo.

En c.tn sección se 11nn\ c:uen!A d~ llll obrA5 rec\bida" cn nuestm Rcdacci(m. nc lM qu~ f&
envien dos ~jcmpla.rcs, .e pubticaní en e~ta.ç columna9 unn nota o estudio hiblio¡,'TIIfico, mtíi o
mcnos cxtenso,según ta1mrortn-:cb. de las mi>m:u;.
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