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CRÒNICA D E L A PROTECTORA
MES DE FEBRER

ACORDS DE LA SESSIÓ DEL DIA 17
Presideix el Sr. Albert Bastardas.
Són presentats i acceptats els socis següents: els col·lectius amb caràcter
Honorari, Diputació de Girona i Ajuntaments de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Sant Sadurní de Noya i Sitges, i els col·lectius amb caràcter Numerari,
Associació d'Estudiants de la Universitat Nova; Joventut Nacionalista de Berga; Societat Unió Social, de Falset; Orfeó Granollerí, de Granollers; Centre
Federal del Poble Nou; Casal Català de Perpinyà; Pomell de Joventut de Roses
d'Amor, de Barcelona; i els individuals següents: 148 de Barcelona; 4 d'Horta;
1 del Poble Nou; 1 de Sant Andreu; 1 de Sant Martí; 1 d'Arenys de Mar; 4 de
Badalona; 18 de Berga; 1 de Caldetes; 2 de Caldes de Montbuy; 59 de Calella;
1 de Cardedeu; 1 de Constantí; 2 de Cornellà del Llobregat; 1 de Falset; 1 de
Figueres; 1 de Gandesa; 5 de Granollers del Vallès; 4 d'Hospitalet del Llobregat; 1 d'Igualada; SdeLleyda; 15 de Malgrat; 1! de Manresa; 1 de Molins de
Rei; 7 de Mollerusa; 10 de Mora d'Ebre; 1 d'CMot; 3 d'Organyà; 5 de Pineda;
10 de Sabadell; 1 de Sant Boi del Llobregat; 3 de Sant Celoni; 3 de Sant Feliu
del Llobregat; 4 de Sant Just Desvern; 10 de Santa Bàrbara; 4 de Santa Coloma de Graraanet; 4 de Sitges; 3 de Tarragona; 1 de Tàrrega; 22 de Terrassa;
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5 de Tortosa; 1 de Vilada; 1 de Vilafranca del Penedès, i 1 de Vilassar de Mar.
Total de socis nous, 398.
Havent-hi a Calella, Mora d'Ebre, Pineda i Sant Just Desvern, nombre suficient de socis per a constituir la Comissió Delegada s'acorda delegar als socis més antics perquè es cuidin d'organitzar-les.
La Comissió Tècnica proposa que siguin concedits augments de subvenció
a l'Escola de Manuel Tubert d'Igualada; Escoles Catalanes Gratuites del Districte III; Institut Feminal i Escola Mn. Cinto, de Barcelona, i un lot de llibres
al mestre oficial de Sant Pere Pescador, acordant-se la conformitat. Demés es
dóna compte del informe de la Comissió referent a les pensions a l'estranger
acordada pel Consell Directiu, acordant-se aprovar-lo i autoritzar la Comissió
perquè proposi al Consell els Mestres que creu que han de pensionar-se.
També es llegeix la ponència del President de la Comissió referent a l'actuació
tècnica pedagògica de la Protectora, felicitant-se efusivament el seu autor,
aprovant-se amb satisfacció, i encarregant a la Comissió que vagi desenrotllant
el seu pla.
La Comissió de Foment comunica que el dia 28 el Sr. Bertran i Pijoan donà
una conferència a Tiana, i que els dies 25 de febrer i 11 de març es faran actes
de propaganda Sant Feliu del Llobregat i Santa Coloma de Gramanet; que
pensa convocar personalitats i entitats de Gràcia per constituir-hi la Comissió Delegada. Proposa també que es dirigeixi a tots els socis una circular pregànt-los que en facin dos cada u amb l'objecte de doblar ben aviat el nombre,
i que es nomeni una comissió per estudiar els mitjans per a arribar a tenir un
edifici social propi. Referent a aquest darrer punt es nomena una comissió
formada pels Presidents de les Comissions Tècnica, Editorial i Foment i del
Secretari del Consell Directiu.
Es dóna compte de les actes de constitució de les Comissions Delegades
de Tàrrega, Malgrat, Hospitalet de Llobregat, Santa Bàbara i Capellades, les
Juntes de les quals han quedat constituïdes com segueix: Tàrrega. - President:
Lluís Agell i Agell; Tresorer: Srs. Pera i Güell; i Secretari: Ramon Tasies i
Oliver. — Malgrat. • President: Francesc Arnau; (Tresorer: Gràcia Garriga;
Vocals: J- P. de Garriga i Eduard Puignou; i Secretari: Francesc Fontrodona.
— Hospitalet del Llobregat. - President: Francesc Talens; Tresorer: Andreu
Dumenjó; Vocals: Josep Ballesteros i Ramon Talens; i Secretari: Bartomeu
Caralt. — Santa Bàrbara - President: Frederic Espuny Jesu; Vice-President:
Antoni Cid Pla; Tresorer: Juli Martínez Tarragó; Vocals: Genar Bartuíí Queralt i Josep Arnau Cinta; i Secretari: Josep Bretó i Arnau. — Capellades^President: Pere Soteras i Poch; Tresorer: Jacint Cots Segura; i Secretari,
Alfons Vergés Costa. La Comissió Delegada de Tortosa comunica que la nova
Junta ha quedat constiuïda de la següent forma: President: Domènec Pinyana;
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Vice-President:Ernest Tudó; Tresorer: Josep Sabaté; Vocals: Miquel Vergés i
Joan Bellpuig; i Secretari, Àlvar Celma; les de Seu d'Urgell, Falset, Tarragona, Sallent, Lleyda, Linyola i Sant Feliu de Guíxols, enviant quotes; de Vilanova i Geltrú, Sant Carles de la Ràpita, Vilavert, Vilafranca del Penedès, Granollers, Capsanes, Caldes de Montbuy, Terrassa, Sentmenat, Berga, Sitges,
Palafrugell, Manresa i Tàrrega, sobre assumptes de tràmit i propaganda; la de
Falset, demanant llibres per a establir un dipòsit i informes sobre subvencions
passant a la Comissió Tècnica; la de Bellcaire d'Urgell, comunicant la seva
nova Junta, que ha quedat constituïda com segueix: President: Antoni Capdevila; Vice-President: Joan Armengol i Coll; Tresorer: Isidori Tasies; Vocals:
Marian Farran i Ramon Castells; Secretari: Blai Tasies i Pons; i Vice-Secretari: Isidre Reig i Massos. La del Poble Nou enviant el raport de la seva actuació'
durant l'any darrer i comunicant que han estat elegits els Srs. Josep Mascort i
Joan Roura per als càrrecs de Secretari i Tresorer respectivament; la de Figueres, que per al càrrec vacant de Secretari ha estat elegit N'Eduard Alegri
i Coderch; la de Reus, comunica que per els càrrecs vacants han estat elegits:
Tresorer: Ramon Jordana Montserrat; Vocals: Joaquim Santasussagna, Eugeni Viflas, Joventut Nacionalista Republicana i Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria; la de Sant Martí, enviant el seu raport anyal;
la de Valls enviat el raport i comunicant que els Srs. Francesc Magriflà i Francesc Piflol han estat elegits per als càrrecs de Caixer i Secretari; la del Vendrell comunicant que tota la seva Junta ha estat reelegida; la de Mollerusa
enviant també el seu raport de l'any darrer; la d'Igualada comunicant la
seva nova Junta que ha quedat constituïda c om segueix: President: Josep Padrós Fargas; Tresorer: Ramon Godó i Val 1; Vocals: Na Josepa Xaubet de Jordana i N'Eulàlia Torrents de Sabaté; Secretari: Joan Riba i Faura; i VicePresident: Josep Castelltort i Ferrer; i la de Malgrat, demanant un delegat per
a assistir a un acte de propaganda celebra dor el dia 17 de març.
La Comissió Delegada de Concepció, envia quotes; i la de Rosario de Santa Fe, sobre assumpte de tràmit.
Es rep la llista d'Alumnes de la C à t e d r a de Gramàtica de l'Escola Normal
de Tarragona; comunicacions, de l'Escola de Santa Maria del Camí, agraint el
lot de llibres enviats; de l'Escola Catalana del carrer de Montcada agraint les
taules que li han regalat; del Casal Català de Caldetes, sol licitant taules, que
passa a la Comissió Tècnica; del Mestre i alumnes de l'escola oficial de la
Pobla de Lillet, agraint els llibres enviats per a la seva Biblioteca Escolar; de
l'Escola Mn. Cinto, enviant diverses fotografies de la seva Escola, que són
agraïdes, invitant a una visita, sol·licitant una subvenció extraordinària, la qual
petició passa a la Comissió Tècnica, i prenent nota del nomenament del delegat; del profesor de l'Escola oficial de Caldes de Montbuy sol·licitant un mapa
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de terres de Llengua Catalana, que és concedit; de l'Ateneu Igualadí de la
Classe Obrera, un programa del cicle de conferències que ha organitzat; i de
tes Germanes Carmelites de Vilafranca, sol licitant un lot de llibres, la qual
sol·licitud passa a la Comissió Tècnica.
Es llegeixen les següents comunicacions, de Frederic Boix, de Pineda;
Josep Rovira, d'Organyà; Antoni Busquets i Punset, de Calder; Magí Buyó , de
Morell; Lluís G. Borés, de Madrid; Carme Auguet de Girona; M. Bardí, de Gandesa; Casal Català, de Perpinyà; i Antoni Niubó, de Barcelona sobre propaganda; dels Srs. Josep Gené, de Montràs; Josep M.a Brossa, de les Escaldes
d'Andorra sobre remesa de llibres; del Sr. Martí Tauler agraint en nom del
Grup Cultural del Centre Democràtic Republicà de Rubí el donatius de llibres;
del Sr. Antoni G. Catllà, sol·licitant un mapa de terres de llengua Catalana per
a una escola que és concedit; de la Srta. Na Maria Guarro enviant l'import dels
Seients d'Antoni Sala; del Sr. En Josep Taverna de Pla de Cabra enviant la
seva quota; del professorat de l'escola de Maria Baldó de Torres convidant a
Tacte de comiat acordant adherir-s'hi; del Sr. E. Pascual oferint exemplars de
l'aparell pedagògic (Les 4 regles) passant-se a la Comissió Tècnica; dels A ju ntaraents de Ripoll i Sant Feliu de Guíxols comunicant l'acord de fer-se socis de
la nostra Associació.
Altres comunicacions de Nostra Parla comunicant que el dia 19 febrer començarà un curset de Gramàtica Catalana; de l'Associació de Per iodistes de
Barcelona; de la Joventut Nacionalista de Badalona; de l'Acadèmia i Labora tori
de Ciències Mèdiques de Catalunya i de l'Institut de cultura i Biblioteca Popular de la Dona comunicant les seves noves Juntes i d'aquesta última convidant
a la Festa artística que es va celebrar el dia 11 de febrer, a la qual va assistir
el Sr. Josep Grant i Sala.
Es prenen els següents acords: agrair a diversos periòdics la publicació
d'articles de propaganda i la remesa de la Revista «Le Feu» i d'un catàleg d'una
exposició del Sr. P. Isern; delegar el Conseller Pelagi Vidal de Llobetera perquè prengui part en el cicle de conferències que organitzat per la Comissió
d'Educació General de la Mancomunitat de Catalunya es celebrarà a Lleyda;
aprovar la liquidació del Concert Antoni Sala; fer constar en acta el sentiment
de la Protectora per la mort del pare del President de la Comissió Delegada de
Igualada i dels socis Francesc de P. Potau i Francesc Millet, enviant a les respectives famílies el més sincer condol; fer constar la satisfacció del Consell
per no voler cobrar el Sr. Galés la consignació per al porter de l'Escola Normal de Tarragona; i pel notable augment de subvenció que consta en el Presupost de la Mancomunitat que s'ha de presentar a la vinent assemblea; fer una
nova edició dels Estatuts de l'Associació; autoritzar el Sr. Tresorer perquè decideixi sobre l'adquisició d'una nova màquina i sobre la impressió de la
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Memòria; concedir una subvenció mensual a l'escola de la Sagrada Família de
Mn. Parés, un lot de llibres a les escoles de Mollerusa i Mapa de terres de
llengua catalana a la Secció Valenciana de Nostra Parla i felicitar el Sr. J. Puig
Ferrater per l'èxit que ha tingut a París la seva obra «La Dama Alegre».
Finalment es dóna compte del projecte de contracte amb el Centre Autonomista de Dependents del comerç i de la Indústria per a la publicació de llibres
a càrrec de la nostra Secció Editorial destinats a les Escoles Mercantils Catalanes que s'aprova, passant-se a la Comissió Editorial per al seu compliment; i
es pren nota de l'èxit de la Diada de la nostra llengua celebrat a Mollerusa a
la qual va assistir el Sr. Josep Grant i Sala.

ACORDS DE LA SESSIÓ DEL DIA 26
Presideix el Sr. Albert Bastardas.
S'agraeix el donatiu de 25 pessetes dels Srs. Josep M. Monjo i Jaume Eufí.
Són presentats i acceptats els socis següents: Col·lectius, Joventut Catalanista de Lleyda; Casal Nacionalista de Les Corts; Pomell de Joventut de Nostra Dona del Vinyet de Sitges; Pomell de joventut Camperoles de Sant Pere, de
Terrassa; i Ferms Catalans, també de Terrassa, i els individuals següents: 36 de
Barcelona; 9 de Les Corts; 2 d'Horta; 1 de Sarrià; 1 de Castellvell; 1 de Camprodon; 1 de Capsanes; 14 de Lleyda; 5 de Sabadell; 1 de San Feliu de Guíxols;
1 de Sitges; 13 de Terrassa; 4 de Vilanova i Geltrú; 1 de Breda; i 6 de Concepció.
Havent-hi a Les Corts nombre suficient de socis per a constituir la Comissió Delegada es delega el Casal Nacionalista perquè faci les gestions corresponents per a la seva constitució.
La Comissió Editorial Pedagògica comunica que ha acordat concedir a la
Casa Casanova la impressió de l'Història elemental de Catalunya de En Ferran
Soldevila, i que ha aprovat el contracte amb el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, preparant-se per a la seva execució.
Es rep l'acta de constitució de la Comissió Delegada de Santa Cristina
d'Aro ratificant-se la seva Junta: President, Ramon Cluet; Tresorer, Josep
Noguera; Vocals, Miquel Rosés, Vicens Roca, Àngel Sala; Srecretari, Miquel
Rosés.
Es llegeixen comunicacions, de la Comissió Delegada de Santa Coloma de
Queralt, demanant detalls per a la celebració d'un Concurs d'Escriptura i Lectura Catalanes, de la de Sant Carles de la Ràpita demanant detalls sobre administració i sobre subvenció a concedir, la qual petició passa a la Comissió Tècnica; la de Terrassa informant sobre un col·legi establert en aquella població i
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enviant propostes; la de Sant Feliu de Llobregat remetent quotes i propostes;
la d'Arenys de Mar report i quotes; les de Capsanes, San Feliu de Guíxols,
Camprodon, Granollers, Falset, Figueres, Palafrugell i Lleyda comunicant sobre assumptes de tràmit; de la de Manresa, ratificant la petició referent que
l'any 1923 es celebri en aquella població el Concurs Nacional d'Història de Catalunya, de les de Sitges i Lleyda comunicant que les seves Juntes han quedat
constituïdes com segueix: Sitges.—President, Domènec Forment; Tresorer,
Bonaventura Carbonell i Secretari, Sebastià Torelló. Lleyda, la mateixa de l'any
passat.
La Comissió Delegada de Montevideo per mitjà del Sr. Pere Rafecas, envia la quantitat de 618'85 ptes.; la de la Concepció, envia propostes; i la de
Nuevitas, 401 ptes., quantitat que correspon al segon semestre de l'any darrer.
Es dóna compte de la petició d'augment de subvenció de les Escoles del
Ateneu Democràtic Regionalista del Poble Nou, que passa a la Comissió Tècnica; i de l'oferiment del Sr. Botey d'augmentar de 200 ptes. els premis del
Concurs Nacional d'Història de Catalunya, el qual és acceptat amb agraïment.
Es llegeixen altres comunicacions d'En Gustau Galceran, de Vilanova i Geltrú; J. Bosch Barrera, de Tudela de Segre; Alfons Maseras, sobres propaganda; de la Srta. Na Maria dels Àngels Mata, sobre l'ensenyament del català; del
Sr. N'Antoni de P. Aleu, sobre els darrers Concursos convocats; de l'Alcalde
Constitucional de Barcelona convidant a la nostra Associació per a l'acte en
honor d'Albert Einstein delegant-se el Conseller En Pompeu Fabra; del Director del Conservatori Municipal de Música de Vich, demanant uns llibres; i de
«Catalunya» Associació Autonomista del Dte. V, comunicant la seva nova Junta.
Es pren nota que el Sr. Pau Romeva ha donat una conferència sobre
organització escolar al Casal Nacionalista de Les Corts; que el Sr. Ruiz i Porta
va assistir en representació de la Protectora a la sessió celebrada en el Centre de Dependents per a parlar de la construcció del Mausoleu a Jofre el Pilós i
a la conferència del Sr. Vallès i Pujals a l'Associació Catalana d'Estudiants; i
que el Secretari Sr. Culf va assistir a la conferència que el Sr. Barbey va
donar al Foment Autonomista Català.
Es van pendre els següents acords: Insistir a les gestions per a obtenir
l'ajuda de l'Ajuntament per a les Colònies Escolars; delegar el Sr. Ruiz i Porta
perquè formi part de la Comissió erectora del monument a En Rafel de Casanova a Moyà; contestar a N'Antoni Sala acceptant les seves indicacions i
aprovar el Missatge als Catalans d'Amèrica.
Finalment s'agraeixen programes del Foment de la Sardana; de la Festa
organitzada a profit del Patronat de Cultura de Canet de Mar; exemplar del
periòdic infantil «Poncella» de Rubí; i exemplar dels Anals de l'Institut d'Orientació Professional.
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UNA NOVA INICIATIVA
E l Consell Directiu de la Protectora en una de les seves darreres sessions va rebre de la seva Comissió Tècnica una moció que fou acollida amb
entusiasme pels consellers, i com que el document on és consignada ve a
representar en certa manera un pla d'actuació en l'ordre de les activitats
tècniques de la Protectora, el Consell es complau a fer-lo públic com una
garantia més de correspondència a la confiança sempre creixent del poble
de Catalunya. Diu així:
«No hi ha hagut al món cap moviment transformador que no recolzés la
seva acció en l'educació dels infants. La intervenció privada en l'ensenyament mai no ha tingut tanta justificació ni mai no s'ha produït amb tanta intensitat com quan s'ha hagut de substituir un estat de consciència per un
altre. A Catalunya aquesta acció privada per un ensenyament que dintre els
actuals anhels de personalitat i llibertat fos enterament propi s'ha manifestat
primer com a tot arreu d'una manera esporàdica i individual. E s arribat però
el moment de coordinar les voluntats explícitament manifestades, de reunir
els esforços prodigats isoladament i intentar amb el que són ara tímids
assaigs una organització docent que faci créixer la confiança, que obri el
camí de les possibilitats i estimuli l'acció popular envers la multiplicació de
nuclis escolars d'acord amb els ideals de Catalunya.
•L'ensenyament d'un país no el constitueixen únicament els edificis ni
les escoles sinó el pensament, el sistema, l'organització. De moment és innegable que hi ha dificultats materials per a crear escoles noves i dotar-les,
però é s també fora de dubte que amb poques que n'hi hagi, per modestes
que siguin, es pot fer una organització, puix una organització no é s cosa de
cabals sinó d'esperit i entusiasme.
•L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana en aquest moment
de la seva creixença sembla providencialment cridada per aquesta acció.
Pins ara en l'esfera en què es movia havia de limitar-se a protegir modestament els intents d'escola catalana sense exercir la influència coordinadoi a
que tots emprenem prou, però avui potser no respondria a la confian'.-a
gairebé plebiscitàría del poble català si no emprenia aquesta labor, sínte si
suprema de totes les activitats.
»No creiem que, en l'estat actual de l'ensenyament públic a Catalunya
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sigui qüestió de crear un sistema en front d'un altre sistema, unes escoles
en front d'unes altres escoles, uns mestres en front d'uns altres mestres, no.
Es tracta simplement de crear el sistema, el que serveixi per a les escoles
catalanes i per a tots, el que sigui l'afirmació viva de l'esperit català, del
pensament català, en la convivència que tots tenim i en el criteri unànime
que l'ensenyament no sols ha d'ésser en català sinó de Catalunya. Així
l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana es pot dir que representa
només una avençada del moviment de tots, més ardida certament, perquè li
toca l'ésser-ho, perquè és ella l'organisme natural per a ésser aquesta avançada en nom i representació de tots. Les escoles que es creïn, l'obra que es
pugui fer, doncs, no ha de representar més que una projecció ideal de les
institucions que tots preveiem i en aquests tots són els mestres oficials de
Catalunya els que hi tenen la major part.
»Però això no creiem que l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana pogués desenrotllar aquesta obra només amb les seves forces. E l
pensament pedagògic no està empresonat per lleis ni reglaments. No sols
els organismes de la terra que fan obra catalana hi tenen un paper en aquesta acció coordinadora que pugui fer l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. Tots els mestres que estimen Catalunya i que pensen en l'Escola de l'esdevenidor que serà la seva Escola, hi tenen un dret i un deure.
«Fetes aquestes consideracions que hem cregut indispensables la Comissió Tècnica té l'honor d'elevar al Consell Directiu les següents línies
generals d'un pla d'actuació a seguir:
La Comissió Tècnica considera que per a l'expandiment de l'Escola Catalana s'imposa avui la fixació prèvia d'unes normes que al permetre la sistematització d'un pla d'ensenyament, donin facilitats per a la creació d'escoles i assegurar l'actuació de les que existeixen.
•li.—Creu la Comissió Tècnica que sense trasbalsar de cop i volta el
règim de subvencions actuals, haurien de condicionar-se els auxilis en forma que només es donessin a aquelles institucions que es trobessin dins les
normes que fixés l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.
»Hi.—L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana no compliria
la seva missió si es limitava tan sols a promulgar les normes a què es refereixen els articles anteriors. En l'estat actual de l'ensenyament a Catalunya
i dintre el que é s missió pròpia de l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana es pot dir en termes generals que tota norma ha d'ésser seguida
d'un sistema tècnic o material o personal d'auxilis perquè pugui ésser encar-
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rilada. Aquesta exigència pot obligar a estendre i sistematitzar els serveis
tècnics, els de la Biblioteca i material, el de publicacions, el d'informació
actualment iniciats, establint i muntant, si la creixença dels serveis ho exigís, les oficines necessàries.
»IV.—Creu la Comissió Tècnica com a norma general que en les resolucions que tinguin trascendència per Catalunya é s indispensable la relació
amb els organismes oficials de la terra com el Consell de Pedagogia i la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona dedicats a l'Ensenyament català així com é s absolutament necessari el contacte amb els mestres
identificats amb l'escola catalana, siguin oficials siguin de caràcter privat.
»V.—Considerant la Comissió Tècnica que dins aquest pla d'Organització l'obra més substancial, la que pot donarmés de pressa una estructura
d'ensenyament en desenrotllar tota altra acció, la menys costosa econòmicament i la més fecunda en resultats, é s la confecció d'uns programes d'ensenyament aplicables a les escoles que subvencioni o creï l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, té l'honor de proposar al Consell Directiu l'adopció del següent acord:
•S'encarrega a la Comissió Tècnica que es posi amb relació amb el
Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya i la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament de Barcelona perquè reunits en la forma que es
consideri més pròpia estudiïn les línies generals d'uns programes d'ensenyament i donin les normes perquè puguin ésser redactats i implantats.
Aquest treball serà comunicat en forma de proposta al Consell Directiu que
pendrà els determinis necessaris per a la seva immediata execució.»

ALS CATALANS RESIDENTS E N T E R R E S AMERICANES
GERMANS DE PÀTRIA:
Novament, el Consell General de la nostra Associació ha acordat delegar-nos per a trametre-us, en nom de la Protectora i dels milers de compatriotes que ens ajuden, la nostra salutació de gratitud. Comencem l'any
nou amb els millors auspicis, hem doblat gairebé dins l'any passat el nombre de nostres socis, gràcies al vostre altíssim exemple, ja no són tantíssims
els catalans d'aquí que deixen de complir llur deure envers l'escola catalana.
Per això mateix devem encara agrair-vos amb més fervor la vostra coopera-
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ció valuosissima; sense el vostre estímul eficaç potser no podríem cantar
la bella creixença d'enguany.
É s un acte de fe i una afirmació de principis que acomplim, també, en
donar-vos, ja amb ritme litúrgic, la nostra salutació anyal. Tenim l'orgull
de constatar que per mitjà de la Protectora, heu sentit vosaltres més fortament la necessitat i el deure de contribuir a l'obra del ressorgiment Nacional, com, per mitjà de la aportació a la Protectora, el nostre poble, i els
catalans distrets i els nens de les nostres escoles, han tingut consciència
d'aquest altre món de connacionals que vosaltres formeu, esperant, en
llunyes terres, el rescat de la Pàtria.
Totes aquestes associacions vostres, tots aquells fragments de la Catalunya, fèrvids de vida, amb què us agrupeu, per desplegar i educar en vosaltres el sentit dels interessos reals i els lligams ideals, han coincidit meravellosament en l'aportació entusiasta a l'obra de la Protectora.
I així vosaltres heu palesat, amb aquesta harmonia, com el pensament
de la nostra nació, supera les mateixes fites de la terra nostra, i fa concebre la pàtria en una forma més vasta, m é s general i per tant més generosa:
través de la mateixa immensitat de l'espai, enllà de la mar gran i de la varietat de les terres, ens haveu mostrat la superior, la veritable, la ideal solidaritat catalana. Solidaritat d'esperit i de patriotisme que, si ho mirem i
ho pensem bé, és el primer grau—i prou que ho sabeu els que haveu pres la
nacionalitat adoptiva d'aquestes terres lliures—per a concebre positivament
la més ampla solidaritat humana.
Vosaltres heu servit i serviu la Pàtria—que, tot i mancada de llibertat,
pogué donar-vos, no sols la naixença i la llengua, el bressol i la paraula, sinó
el gust del treballs, la traça forta i viril per lluitar en la vida—amb el sentit
vigilant de la dignitat nacional, l'orgull d'ésser i dir-nos catalans, el daler de
defensar-la contra atacs i contra injúries i de fer-ne lluir arreu el nom estimat.
No us ha inspirat aquesta reconeixença la vanitat de posseir una pàtria poderosa i temuda, ans la constatació de la seva actual humilitat, la qual us priva,
però, de sentir-vos voltats de tenacitat i de força, instrument potentíssim de
defensa i màxima garantia de victòria, onsevulla que hàgiu proclamat v i gorosament el civisme de pertànyer a Catalunya.
Veient la situació del terrer nadiu, heu comprès, amb la Protectora, les
necesitats més urgents del nostre poble. Volem per Catalunya obrir dies de
justícia més perfecta i de major elevació que les que ens permet un Estat
almenys entrebancador; el temps assenyala a la nostra conducta, als nostres
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estudis, a les nostres activitats, una orientació esencialment social, vers
nobles aspiracions de cultura. La renovació del nostre esperit com a poble
és encara la font primera, la raó d'ésser més sòlida, el contingut més revolucionari, l'empenta més vital i expansiva del nostre nacionalisme. Sentim
com vosaltres, l'ideal polític del nostre poble, no amb finalitats egoistes o
estretes, sinó universals, no agressives sinó pacífiques, no militaristes sinó
civils. I, així sentit aquest nacionalisme, ens apar la forma històrica, nova i
moderna, alhora, d'atènyer el grau més alt de consciència, d'expressió i de
creació autòctones
Per això, al costat de l'acció política, superant-la, creguérem necessària
una acció més íntima, de treball i de cultura: obtenir l'escola, nostrar l'escola.
Mentre s'intenta redimir el nostre poble de la desigualtat política, intentarem redimir-lo de la seva misèria moral, de l'ignorància i per tant de
l'inconscència catalana, a fi de fer possible l'eclosió de tantes energies, de
tanta riquesa i llum, de tantes virtuts com esperem del nostre poble. I vosaltres, en els primers temps d'aquesta lluita, quan tota l'energia del catalanisme semblava concentrar-se en altres aspectes més immediats, fóreu
els qui més ens encoratjàreu i ens heu seguit encoratjant de la manera més
positiva.
La màgica desnacionalització de la nostra gent ens ha pervingut de
l'Escola forastera. Inadequada a l'ambient i a la psicologia del nostre poble,
aquesta escola forastera no ha pogut realitzar veritables funcions educatives, escampar un contingut moral que no tenia, no ha posseït principis, ni
orientacions, pròpiament educatius, llevat del principi, més o menys conscient, de descatalanitzar el nostre poble. Així la nova tasca ha estat nul·la
o nociva, àdhuc del punt de vista simplement pedagògic, prescindint de
tota consideració patriòtica. Per contra, hem pogut veure, en els assaigs
realitzats fins ara, així com en l'obra educativa de les nostres corporacions,
com l'element de vida que porta el nacionalisme animava la nostra escola
encara humil, li donava contingut moral, li marcava una fesomia, li donava
color i vivacitat de frescor jovenívola; feia, en resum, l'escola verament
pedagògica. I així també hem arribat a la conclusió que l'única escola veritable, possible a Catalunya és l'escola catalana; que només l'escola nostrada podrà elevar al nivell de la massa social catalana, que només ella podrà
impulsar l'obra educativa del nostre país.
La tasca, però, de crear totalment la escola catalana, representa un esforç formidable. I només l'aconseguirem mitjançant la unanimitat de tots els
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catalans, eliminant les discòrdies, extirpant les desesperacions individuals,
aixecant, enfortint els cors dels deprimits i dels febles. En aquest sentit,
la nostra exemplaritat ha estat també decisiva.
Aquesta lluita d'avui és aspra, dura i cansada, perquè estem voltats
d'obstacles. El nostre esperit ha de fer un esforç immens per trencar les
cadenes que l'engrillonen. 1 encara els obstacles més grans resideixen dintre nosaltres mateixos. Si fóssim prou abnegats tots els catalans, si totes
les corporacions públiques poguessin cooperar a la nostra obra, en pocs
anys podríem omplir d'escoles tot Catalunya; s'ha calculat que amb la vuitena part del que paguem a l'Estat espanyol podríem canviar la faç espiritual del nostre poble.
Aleshores tindrem verament l'Escola Nostra. Els nostres infants i els
nostres nois trobaran en l'escola la continuació de la llar; sentiran a l'escola la dolça i profunda serenitat d'un niu càlid d'amor patri i de fraternitat
social; no es trobaran en l'àrida fredor, en l'hostilitat constant de l'ambient
escolar que tots gairebé hem patit, que moltíssims infants de Catalunya encara, pateixen per culpa de tots, començant pels pares.
Els joves que sortiran de la nostra Escola seran ja conscients d'aquesta solidaritat nacional, avui encara tan feble entre nosaltres; tindran el sentit viu i actuant de les múltiples adherències nacionals i nodrits moralment
amb un ideal podran penetrar útilment i victoriosament en el teixit de la
vida. I això no són paraules buides ni afirmacions retòriques. Car les ascencions dels pobles es fan així; i nosaltres tenim prou voluntat, sens dubte,
per anar creant aquest esdevenidor amb les nostres úniques forces.
Peró, només quan això arribarà podrem felicitar-vos i considerar-nos
satisfets de la nostra tasca. Ara, no. Nosaltres estem obligats a molt més;
vosaltres també. Tot agraint el vostre esforç, estimulant i entusiasta, gosem demanar-vos molt més. El nostre poble es desvetlla. Vosaltres, tan
fèrvids a primera hora, no vulgueu romandre endarrerits en l'ascenció.
Deixeu-nos dir que hi veniu obligats per la mateixa llunyania que us salva
de la humana impuresa de les nostres lluites fraternes. I com més fareu, més
ens empenyereu a fer.
Amb aquesta confiança, germans que residiu a Amèrica, continuarem
la nostra obra lenta, creant escoles a la mida de les nostres forces, infiltrant en les que existeixen el sentiment de catalanitat, coordinant i harmonitzant tots els esforços educatius i així fins que, associats a la Protectora
tots els catalans, poguem coronar la nostra obra amb la llibertat de la Pàtria.
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LLIBRES D E T E X T PER L E S A E S C O L E S
MERCANTILS CATALANES
La Protectora acaba de signar un important contracte amb el Centre
Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, en virtut del qual
la nostra Comissió Editorial publicarà els textos necessaris per a servir les
necessitats de les Escoles Mercantils Catalanes que fins ara han hagut d'utilitzar els llibres escrits en llengua forastera. Com que aquest fet té prou
importància per a la causa a què és consagrada la nostra Associació,
creiem que els nostres socis seran contents de conèixer la Comunició del
Centre que originà les gestions per a aquesta avinença, així com el text
del contracte en què ella ha estat estipulada.
COMUNICACIÓ DEL CENTRE DE DEPENDENTS
Honorable Sr.: La Junta Permanent d'Educació i Instrucció d'aquest
Centre, fa temps ve preocupant-se de disposar de llibres de text en català
per a les seves Escoles Mercantils Catalanes.
Justifica aquest desig, ultra consideracions d'ordre patriòtic, la creixent
importància de les E . M. C . que actualment compten unes 1.300 matricules
equivalents a un 700 alumnes.
El Centre s'ha preocupat d'aquesta qüestió, i en la última Junta General Extraordinària celebrada en el passat desembre, s'acordà autoritzar la
Secció d'Educació per a emetre un emprèstit de 15.000 pessetes, el qual,
segons gestions diverses practicades, hi ha la convicció que seria ben
aviat cobert.
Temptadora és pel Centre la idea que pogués ésser ell qui iniciés a
Catalunya la publicació de textos pedagògics catalans de caràcter comercial. Però, creu que abans que tot s'ha de recordar que existeix aqueixa
benemèrita Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.
Aquesta Secció, doncs, té l'honor de proposar a l'Associació de la vostra digna Presidència, que emprengui l'edició pel seu compte dels textos
catalans que necessiten les Escoles Mercantils Catalanes.
El Pressupost total per a editar les sis o set obres que de moment es
creuen indispensables, arribaria a 18.000 pessetes con a màximum; però cal
tenir present que aquesta suma no hauria d'ésser pagada en una sola vega-
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da. També es precís considerar que els textos editats, nò sols serien adquirits per les Escoles Mercantils Catalanes sinó que també pels altres Centres de Dependents de Catalunya i pel públic.
En cas que aqueixa Associació admetés, en principi, la idea d'editar
els textos, la Direcció de les Escoles Mercantils Catalanes formularia un
pla de conjunt respecte a obres, autors, nombre d'exemplars, preus, etc
Facilitaria aquesta tasca la circumstància que la persona que actualment
exerceix el càrrec de Director de les nostres Escoles, forma també part de
la Comissió Editorial d'aqueixa Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana.
Però si, amb gran sentiment per part nostra, aqueixa Associació no pogués empendre tal publicació, llavors la Secció d'Educació del Centre, es
decidiria a fer-ho pel seu compte.
Ço que no vol en cap manera aquesta Secció, é s que la seva temptativa d'editar textos comercials catalans pugui ésser considerada com una
prova de desconeixement de la meritíssima tasca que ve portant a terme la
Protectora.—Visqueu molts anys.—Barcelona gener de 1923.
TEXT DEL CONTRACTE SIGNAT ENTRE LA PROTECTORA
1 EL CENTRE DE DEPENDENTS
Entre l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana de Barcelona, representada pel seu President, D . Manuel Folguera i Duran.
I el «Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria»
d'aquesta ciutat, representat també pel seu president, D. Francesc X . Casals i Vidal, queda convingut i estipulat el present contracte amb els següents
pactes i condicions:
Primer: L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana editarà
pel seu compte les sis obres catalanes que a continuació s'indiquen: «Gramàtica catalana-francesa», «Gramàtica catalana-anglesa», «Teneduria de
Llibres», «Càlcul Comercial», «Economia Comercial», i «Geografia Comercial.
L'edició haurà de quedar efectuada abans de primer d'octubre de 1927.
E l preu de venda de cada exemplar serà de cinc pessetes com a mínimum i de nou pessetes com a màximum.
Segon: E l «Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la
Indústria» es compromet a adquirir amb destí a les seves «Escoles Mercantils Catalanes» els següents exemplars: de la «Gramàtica catalana-francesa»,
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m i l exemplars; de la «Teneduria de Llibres», «Càlcul Comercial», «Geografia Comercial» i «Economia Comercial», cinc cents exemplars de cada
una d'aquestes obres, i de la «Gramàtica catalana-anglesa», set cents cinquanta exemplars.
Aquesta adquisició es farà paulatinament sempre que hi hagi existència
d'exemplars segons les necessitats de les «Escoles Mercantils Catalanes»,
però deurà quedar totalment efectuada dintre del termini màxim de sis anys,
a comptar per a cada obra, de la primera data de primer d'octubre següent
a la seva publicació.
Els preus que regiran les esmentades adquisicions seran els assenyalats
al públic, però amb els següents descomptes:
Per als exemplars adquirits dintre dels primers tres anys següents a la
publicació de cada obra (comptats en la forma indicada en el paràgraf
anterior) es farà el 30 per 100 de descompte.
Per als exemplars adquirits dintre el quart any, el 25 per 100 de
descompte.
Per als exemplars adquirits dintre el cinquè any, es farà el 20 per 100
de descompte.
Per als exemplars adquirits dintre el sisè any, el 15 per 100 de descompte.
Tercer: Les designacions d'autors, pla de les obres, revisió i examen
dels originals, decissió dels formats i tipus d'impressió es faran d'acord amb
el «Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria». Amb
aquest especial objecte el «Centre» designarà la persona en la qual delegui
aquestes facultats.
Quart: En consideració que la iniciativa de l'edició de les obres objecte del present contracte ha nascut en el «Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria» de Barcelona; i tenint en compte que les
edicions es fan d'acord amb l'esmentat «Centre», es procurarà que especialment aquesta última circumstància es faci constar en efectuar les corresponents edicions.
Quint: E l present contracte sols s'estipula per a la primera edició de
les obres en el pacte primer indicades.
I perquè consti es firma el present contracte, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data abans indicats.
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NOVES
DONATIU. E l soci i ex-tresorer de la Protectora Sr. Josep Botey, ha
ofert al Consell Directiu la quantitat de dues centes pessetes per a millorar
els premis de les segones i terceres seccions en el X Concurs Nacional
d'Història de Catalunya, pròximament celebrador. No cal dir com ha sigut
agraïda aquesta nova generositat del digne patrici.
CURSET PREPARATORI. Ha començat al local del Centre Excursionista de Catalunya, patriòticament cedit per la seva Junta, la tanda de conferències públiques d'Història de Catalunya que la Protectora organitza com
a preparació del X Concurs Nacional. Les professa el nostre tècnic assessor Sr. Pau Romeva i tenen lloc cada dimarts a les sis de la tarda, essent
especialment adreçades ais infants.
ELS GRUPS ESCOLARS «BAIXERAS» I «LA FARIGOLA». Els dies 2 i 10
del corrent mes han tingut lloc les inauguracions solemnes dels Grups Escolars «Baixeras» i «La Farigola». A ambdues festes, celebrades amb assistència de les autoritats i representacions de diverses entitats culturals, la
Protectora ha estat representada pel seu Conseller S r . Puig i Esteve.
GRAVATS AL BUTLLETÍ. D'ara endavant la informació que el BUTLLETÍ ofereix als nostres socis serà completada amb la publicació de gravats. Avui ens complaem reproduint unes fotografies de l'Escola Mossèn
Cinto que a la vuitena Exposició general escolar assolí la major distinció
atorgada.
«BUTLLETÍ DELS MESTRES.» Ha sortit el número 27 que conté el següent sumari:
E l savi que passa.—Pedagogia: Manca l'estil, per R. Blasi Marangues.
—Crítica pedagògica, per Ramon Torroja.—Vida Escolar: Les ciències físiques a l'escola, per G . Triginer.—Per la Geografia de Catalunya, per
P. Vila.—Els assaigs de la Mancomunitat. Laboratori de Psicologia Experimental de la Mancomunitat de Catalunya.—Llibres.—Revistas.—Bibliografia.—Notícies breus.
Impremta «La Renaixensa» Xuclà, 13.—BARCELONA
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