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La Pedagogia italiana en el segle XVJè
(Continuoti6)

U

r. T R A els estudis clàssics, fou proposat per molts pedagogs que els joves aprenguessin bé la llengua italiana; així Galateo dins el citat De Educatione, en exhortar Crisostom a alliçonar bé Ferran, l'amonesta d'aquesta guisa:
e<Educa'l en l'ensenyament italià, en els bons preceptes i costums
grecs, en la disciplina i les lletres llatines, no pas en les gàl'liques ni
en les espanyoles»; després continua: «que conegui, doncs, els costums i la llengua de moltes gents, però, puix el reberes italià, italià
retoma'h; i Piccolomini en el llibre de la lstituzione Morale, parlant de l'ensenyament literari des del cinquè fins al desè any, sosté: "Dic que els nois des del cinquè any fins al desé, o fins a
l'onzè com a màxim, han d'exercitar-se no pas menys en la llengua
grega i en la llatina que en la toscana; ayesant-se en cadascuÓa
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d'elles a la bona prosa, no havent cura del vers· fora del toscà ... de
guisa que a l'any desè, o com a màxim l'onzè, es trobin iniciats en
aquestes llengües i en aquelles lletres que són apel·lades humanes;
a fi que, en els anys següents, puguin ésser aplicades a coses majors i més importants». Altres pedagogs podríem citar que inculquen als preceptors de fer aprendre als joves la llengua italiana;
però, si m'allargava per aquest cantó, sortiria sens dubte del fi que
m'he proposat, ço és, de donar una idea de la pedagogia d'aquest
segle.
Les matèries que comunament proposaven els pedagogs eren
le~ del trivi i del quadrivi, les quals, a mesura que avançava el segle, s'anaven ampliant, tant que durant la segona meitat del cinccent'> fou proposat també l'estudi de la Història i de la Geografia.
Mèduna, efectivament, en la seva obra pedagògica Lo scolare,
vol que el preceptor llegeixi els historiadors més cèlebres, car la
Història, pui.x és mestra de la vida, és utiHssima a la humanitat;
efectivament, ella, mitjançant l'exemple dels homes il·lustres, excita a les grans empreses, i allunya de tota baixesa i \riltat.
En aquest segle de deixondiment i d'esplendor, l'educació física
no fou pas oblidada pels peda.gogs. Gairebé tots els escriptors d'cducaci(, coincidiren a assignar als infants un llarg temps per als jocs.
per poder-se deportar i créixer robusts de membres; però quan els
nois són arribats a l'edat de l'educació intel·lectual, l'objecte de l'e·
ducació física esdevé subordinat al de la mental i espiritual. AJens
sana. in corpore sallo, sentencià Juvenal; i el segle XVI~ que sentí
una pregona veneració per aquest poeta llatí, no podia concebre
una educació física, un corpus samun, que fos el fi d'ell mateix:.
Malgrat tot, són encomiabi.Jssims aquells pedagogs qui proposaren,
baldament no fos sinó per imitar els escriptors clàssics, de donar,
mitjançant !"educació física, un veritable desenrotllament als membres i al cos en general, el qual exigeix amb justícia les no~tres
atencions. Heus aquí ço que Bartolomeo Mèduna escriu dins l'esmentada obra pedgògi.ca Lo scolare: «Per bé que els béns sensibles són naturals a l'home, quan ens enlairem damunt d'ells i els
sobrepugem, aparellats per a l'obra de la raó, utilitzem cn~ems el
cos i l'ànima, per tal com l'inteHecte acut als sentits, els quals.
actuen mitjanr,.ant els òrgans corporals>>. Cagnoli en el llibre De
recia principis inslifutione, dedicat a Emanuele Filiberto, desitja que
aquest emprengui aquells exercicis físics que serveixen per a conservar la bona salut i per a fer la ment més robusta; els plaers sensuals han d'ésser evitats, perquè corrompen l'organisme i després
]'ànima. i cal concedir al cos el repòs condecent, a fi que sigui
apte per a l'acompliment dels propis deures.
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***
Després d'haver parlat molt br.eument de l'educació moral i Hsica
i de la instrucció tal com la conceberen i la volgueren els escriptors
de pedagogia d'aquell segle, farem ara algunes con~idcracions a
l'entorn de les condicions reals en què es trobava el poble en ço
que es refereix a l'educació i la instrucció.
Compayré en la «Història de la Pedagogia», lliçó cinquena, paràgraf terç, escriu : «Dins la història de l'educació durant el segle
XVlc cal, però, distingir acuradament la teoria de la pràctica; la
teoria ja ben ardida i més avançada que el seu segle; la pràctica
s'arrossega encara penosament per la seva via, a desgrat d'algw1es
felices iniciatives». !)'aquesta afirmació justíssima i tan històricament veritable del savi pedagogista francès volem ad reportar una
de Ics tantes raons. Petrarca, a qui hom reconeix justament d'haver
micial l'Humanisme, reputà aristocràtic l'art llatí i grec, mentre tenia en nuHa consideració el vulgar, fins al punt de refusar de llegir
el Diví Poema per por d'ofendre l'art clàssic que ell considerà com
a art per e..xcel'lència. Els humanistes seguiren les petjades de Petrarca, i per això tot l'esperit llur fou aristocràtic. Per aquesta causa els pedagogs q'tl.e informaren i uniformaren llur esperit segons
la cultura d'el temps, escriviren tan solament per als prínceps, nobles i cortesans, desdenyant així de davallar fins al poble. I és per
això que nosaltres, sense voler negar de cap manera els grans mèrits que ells juSitament aquistaren, podem, amb tot, afirmar que
llur obra fou teòrica, o, com a màxim, tingué una eficàcia pràctica
només en aquell reduït cercle de nobles per als quals escriviren.
Heus aquí el motiu pel qual he escrit, al principi d'aquesta introducció, que «a l'educació rígida de l'Edat Mitjana, la qual era en
realitat massa repressiva, succeeix, almenys teòricament, una educació més ampla i més liberal".
El pob!e no té escoles, per tal com l'educació és un privilegi dels
nobles i dels rics, i, no havent-hi ningú que li comuniqui les noves
idees, els nous avenços, no evoluciona o evoluciona molt lentament,
i no pas per mitjà de l'escola que no existeix, sinó per la llei d'evolució natural a que estan sotmesos els homes i les coses. El miracle d'e la instrucció a Ilàlia no solament no és acomplert, ans encara ha d'iniciar-se; i s'acomplirà només quan un sacerdot de l'Esglésh catòlica sortirà d"e la seva gloriosa pàtria. l'Espanya, per
anar a la ciutat dels pontífexs; aquí, adolorit per l'espectacle t~is
tíssim que oferien els fills del poble privats de la més elemental
educació i instrucció, obrirà, en mig de lluites atroces i persecucions
implacables, l'escola als abandonats, als captaires, al poble en ge-
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neral; a aquell poble que era objecte de menyspreu, o almenys d'oblit, per part dels opulents, nobles i rics, eclesiàstics i laics.
Ell, Calasanç. amb una concepció del tot moderna, empès per
un sentiment pregonament cristià, altament humà, gran ultra mesura,
anirà a la recerca del fill de l'Església catòlica i del fill de la Sinagoga ; els abraçarà ambdós contra e1 seu pit, els invitarà ambdós
a la seva escola, on els educarà en el recíproc respecte, per ço com
són fills d'un mateix Pare, i els farà aprendre la ciència acompanyada de la santa temor de Déu. I heus aquí els fills del poble, nombrosíssims, com freqüenten l'escola de Calasanç, on al començament són ensinistrats a llegir i a escriure, en la gramàtica i en l'aritmètica; i més tarà, quan les escoles seran ben orgarútzades, hom
hi ensenyarà també aquelles matèries que seran després la base d('
les escoles que temps a venir hom anomenarà tècniques. A classe
honL es dedicarà sobretot a l'ensenyament religiós; però en seran
dispensats els hebreus, per respecte a llur consciència; l'escola serà
gratuïta, però a més, el noi, si és pobre, freqüentant les Escoles
Pies. tindrà també a la seva disposició, sense pagar res, el paper
d'escriure, la tinta. les plomes i els llibres. Les Escoles Pies seran
per això populars en el ver sentit de la paraula, i es difondran ràpidament, primer a Roma, després a les províncies; al cap de pocs
anys totes les regions d'Itàlia en seran proveïdes; travessaran després les fronteres. sempre amb el mareix esperit popular i cristià,
i acamparan entre l'entusiasme deis bons a Austri:t, a Hongria, a
Alemanya, a Polònia i a Espanya, d'on més rard saltaran dcvés les
llunyanes Amèriques; i quan la ,·entada s'aferrissarà contra tan
pròvida instilució, prínceps i reis, homes de gran doctrina i de gran
esperit. acudiran als pontífexs, a fi que cessin, per al bé del poble
i dc la cristiarútat, les persecucions contra les escoles de Calasanç.
Però no avencem massa ço que serà matèria de tractament en
aquest treball.

***
A la pedagogia teòrica del segle XVè i del segle XVlè s'oposa la
pedagogia pràctica dels darrers anys del cinccents i dc la primera
m.eitat del siscents: pedagogia molt més fecunda en fruits, i sovint,
amb tot, massa oblidada 1 Algunes consideracions encara sobre el
mo..iment pedagògic del segle XVIè a Itàlia.
He afirmat, al començament d'aquesta introducció, que durant el
segle XVtè s'esde,ingueren moltfssims fets de la més gran importància ; a present en retraurem tan solament dos que tingueren també una importància pedagògica; foren: el protestantisme, per un
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costat, i per l'altre la terça florida de les ordres religioses, principalment la dels PP. Jesuïtes.
Del protestantisme no és del cas de parlar-ne ací per dos motius:
¡er perquè des del punt de mira pedagqgic no tingué a Itàlia cap
influència immediata; 2on perquè les escoles populars de la reforma encara no existien a Alemanya, quan a Itàlia eren ja florents
les escol·es populars i primàr1es. El Prof. Valdarnini de la Universitat de Bolonya, en una nota a la història de la pedagogia de
l'esmentat Compayré, dubta que Martí Luter es proposés de fundar les escoles populars; parlant d'això, diu: «posat que n'hagués
tingut la intenció, és cert que no hi reeixí. Només molt més tard,
després de les guerres de religió, tingué Alemanya escoles populars, que foren les escoles de la Reforma».
De les altres ordres religioses docents que floriren a Itàlia en
el segle XVJè, i de l'educació i instrucció que donaven, ha d'ocuparse'n certament la història de la pedagogia; però d'aquesta qüestió
ja en parlaré separadament, i em limitaré ara a estudiar la Pedagogia calasància.
I acabo. Així com les causes del gran desenvolupament de l'Humanisme han d'encercar-se en el fet que durant tota l'Edat Mitjana
l'art grec i romà fou quasi completament oblidat, així també les
causes del ràpid expandiment de l'Ordr.e Calasància, ço és de la
primera Ordre religiosa ·exclusivament docent, han d'.encercar-se en
el segle XVIè, o per dir-ho millor en el Renaixement, el qual negligí completament la cultura i la instrucció popular. La necessitat
d'aquesta es sentia ara tant més forta que no pas durant els temps
medievals, per quant el Renaixement havia superat l'Edat :Mitjana.
I com que l'Humanisme apareix als nostres ulls com a una reacció contra l'Edat Mitjana, reacció que pot ésser evaluada i compresa tan solament quan hom consideri els caràcters genèrics i específics de les dues èpoques, també l'Institut Calasanci, a diferència de
les altres ordres religioses que sorgiren en aquell segle, i especialment de Ja Companyia de Jesús que fou l'ordre humanística per
cxcel·lència, als nostres ulls, des del punt de mira didàctic, sembla
reaccionari. Ho dic, és clar, en el sentit benèfic de la paraula; i
l"S tracta d'una reacció que només pot ésser evaluada i compresa
quan hom consideri atentament el temps en què sorgí, visqué i prospCl.l . Només aquesta reacció pot explicar les furioses persecucions
sofertes per Calasanç, a qui l'Església Catòlica en la Bullla de canonització apel·là «Nou ] ob ».
(S~j!Uird)

Carta abierta
(Condusión}

Espíritu tan avisado y despierto como el Mtro. Pcdrell, se
ofusca momentaneamente en la interpretación de lo dispuesto
por los Eminentísimos Cardenales Borromeo (Sall Carlos) y su
compañero, elegidos por el Papa para la reforma de la Capilla
de Capellanes-cantores papaies. Vea usted las siguientes textuales palabras de Pedrell: «Nuestro Antonio de Calasanz, como
acaba dc verse, figura entre los catorce cantores eliminados,
de los cuales cuatro son españoles, Antonio de Calasanz, Crist6bal de Hojeda, Francisco Talavera y Antonio Villadiego.»
No; ni Calasanz ni Hojeda fueron despedidos. Pedrell no repara que a Calasanz, como a decano de la Capilla, y a Hojeda,
como a secretaria de la misma, les fué intimada la orden de
expulsi6n de los catorce cantores, cuyos nombres trae el documento, y entre ellos s6lo hay dos españoles: Talavera y Villadiego. Basta contarlos.
He dicho que la ofuscaèión es sólo momentanea, puesto
que Pedrell a rengl6n seguido pregunta: <<¿ Fué jubilado, realmente, nuestro Antonio de Calasanz, el año 1565, según se desprende del documento anterior?» Y monva su duda el haber
hallado en uno de los libros de música conservados en el Archivo de la Capilla J?Ontificia y señalado con ei número 21 del
Catalogo, y en el fo ho 142, las siguientes pa lab ras: J oan!les parvus clericus Silvanectensis Oatlus, scriptor D. N. Pp. Oregori X l li hoe qui s mana propria ad laudem Dei Omnipotentis fide/iter scripsit anno salutis' 1576 Rdo. D. D. Anton Buccapadulcr (Boccapadule), magistro CapellO! ac Domino Antanio Calasanz prO!dictte capelúe Decano caderisque aliis cantoribus>>.
Y no se engaña Pedrell, cuando consigna que Calasanz en
15ï() pertenecía aún y era decano de la Capilla papal; como que
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lo fué basta su muerte, según es de ver en el epitafio grabado
en su tumba. Efectivamente esta enterrada en Ja Iglesia de
Nucstra Señora de Montserrat (Roma), hoy templa nacional
dc España, en la capilla primera, izquierda de quien entra.
Creo que le placera a usted la transcripción de la lapida. Lo
hago, advirtiéndole dos cosas: 1a, que debo este importante
dato al Rmo. P. Tomas Viñas; y za, que todo el epitafio esta
en ktras mayúsculas lapidarias.
D. O. M.
Antonius Calasans Deca.•
Capellre S. D. N. PP. Hic
Se condi iussit et pro eius
Suorumque animabus certa
Pccunía huic templo
Attributa tres singulis
Hebdom. Missas dieb. Lunre
Mercurii et Sabbati et
Semel in mese Anniversarium
Ab huius templi Sacerdotibus perpetuo celebrar. reliquit.
Vixit. an. LXXXVIII
Obiit.. ....

Probablemente bajaría a la tumba el virtuosa Antonio CaJasam: (no olvidar que el epitafio pone Catasatts} el año 1577.
Me fundo en que al preguntar el P: Viñas si en los libros de
aquella Iglesia había algo sobre la manda de Antonio Calasans, le fué contestada textualmente: «Antonio Calasanz donó
in 1577 a la Fu.ndación u Obra Pia de Montserrat de Roma 600
escudos, con la obligación de celebrar por s u alma 10! .Misas;
reducidas en 1879 a 66.» El epitafio hace constar que Calasanz
ordena (sin duda en su testamenfo) que se le entierre en la citada Iglesia, y deja cierta cantidad para sufragio de su alma
y de los suyos en 1577 ( dicen los registros arc!zivados); alrededor de esta data ha de poncrse su fallecimiento y su nacimiento
por los años de 1489.
La primera noticia que adquirí de este personaje fué en
nuestras Eplzemerides caLasa!lcfianae, año XI, fascículo V, meses Septiembre y Octubre de 1911, articulo Sanctus Josephus
Calasanctius et ecctesia B. Mariae de Monte Serrato de Urbe.
AIH transcribiendo el articulista u.nas palabras de los Anales
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del P. Bernardo Bartlici, puestas en boca del Custodio de Ja
citada iglesia, da noticia de un Antonio Calasanz, qui olim in
Cantera Apostolica primae admis.::éonis flltu:tus officio !zic requiescit ...
,M:as tarde, en la Vida de Sant Josep de Calasanç, primera y
segunda edición, parrafo XV, debida al Rdo. P. José Teixidor Sch. P., pude leer: <<Sant Josep de Calasanç sentia molt
d'afecte a l'Església de Montserrat, perquè alli hi és enterrat
son oncle, Anton de Calasanç, i en la llosa sepulcral, que és
en l'Altar de la Puríssima, es pot llegir el llegat de missa diària i aniversari cantat dia per altre. Son oncle havia tingut càrrec en la capella dc música de la Basílica del Món, St. Pere
de Roma.»
Y usted con lo hasta aquí consignado sabe ya a qué atenerse
respecto a la frase de nuestro P. Bernardo Bartlici y con el
texto de la losa sepulcral podra saber también el número de
Misas y aniversaños que dejó en N tra. Sra. de Montserrat,
de Roma, aquél sacerdote español. Se inclina usted' a que era
pariente de X. S. P. Por rm parte le diré que lo tengo por posible; pero mientras no se descubra dato positivo, no me atrevo
ni siquiera a darlo como probable.
Lo que voy a dccirle a usted, es que el cantor pontificio fué
canónigo de Barbastro y mas tarde de la Seo de Lérida, y el
buen concepto que gozaba ya muy a los comienzos de residir
en la capital del Orbe católico. Tenga en cuenta que los Soberanos Pontífices Paulo III y Julio lli comcnzaron su pontificado respectivamente en 15 de octubre de 1534 y 8 de febrero
de 1550 y que ambos distinguieron mucho a Calasanz.
En el documento ya citado del Archivo de la Catedral barbastrense dice el Papa Paulo III hablando de Calasanz, al cual
nombra Canónigo de Barbastro : grata devotionis et farnitiaritatis obsequia, quae nobis et aposfolicae sedi hactenusque
impe1zdisli et ad suos solicitis sfudiis impendere non desistís
at impensurum speramusque nec non vita et more honesfas
aliasque laudabilia probitatis et virtutum• merita quibusq. personam tuam tam familiaris experientia quam etiam fide dig.
nostris testimoniis ... te capellae nostrae cantorem et capellanum, quem nos hodie etc. etc. ( ahí el nombramiento). Datum
R_omae apud Sanctum Petrum anna lncamationis Domini Millessimo quingentessimo trigessimo sexta idus octobris pontificatus nosfri anna secundo.
El día 6 de septiembre de 15 53 el Sumo Pontífice Julio III
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trató de que Antonio Calasanz cobrase los frutos de su beneficio en Barbastro in absentia; y para ello dió un breve
Datam Rome in edibus nostris sub anno a nativitate domint
millessimo quingentessimo quinquagessimo tertio indictione
undecima die vero sexta mensis octobris pontijicat. Smi. in
Chrislo patris et D. N.l D. Julii divina providentia pape tertii
anno quarto, presentibus ibídem discretis viris D. Adam de
l msidia, D. Desiderio bona vena. not. publicis et coram nobis.
fOaspar not. approbo
Et quia ego Gaspar Pagan. publicus
aposlolica auloritate nec non curie causarumq. camere apostolice not.. premisis interfui ... In actis meis ad notas ... ideo
public. Instrumentam subscripsi et publicavi signam meum .. .,
cuya copia va autorizada por notario español. Et Ego Michael
de Viu clerigus ilerdens. dioc. publicus apostoUca ,auctoritate
noi. qui lzujusmodi copiam licet aliena manu scriplam, etc.
etc.
El día 12 de noviembre, congregada el capitulo de los re• \'erendos señores canónigos dc la iglesia barbastrcnsc por mandato y o rden del Rdo. J uan de Pueyo, canónigo prior. se presentó el clérigo Miguel de Viu de parte de D. Antonio Calasanz, presbítero, canónigo de dicha iglesia, entregando la bula
o brcve apostólico expedido por Francisco Alberico, protonotario apostólico del Padre Santo, y su camarero tzec tzon curiae
causarumq. camerae apostolicae generalis auditor, romanaeque
curiae judex ordinarius sententiarumque quoque et censurarum\ in eadem romana caria latarum ac litteraram apostolicarum universalis et merus executor, ad venerabilis viri anthonii calasanz clerici lllerdensis diecesis' sanctissimi domini nostri papae cantoris principalis instancias ... y pidió en nombre
de su principal los frutos in absentia. In dicto capitulo et congrega/o in loco dicte eclesie ... in quo interfuerunt (como el
documento en esta parte sigue en Ietra distinta y casi del todo
ilegible, sólo pude copiar palabras sueltas y aun alguno que
otro nombre, tales como) Joannes de podia ... et Joamzes de la
sierra ptesb. En resumidas cuentas, parece que los séñores Priores y Canónigos de la entonces Colegiata de la iglesia de Barbastro resolvieron no dar nada; pues el documento lleva en
una dc sus cubiertas el Nihil prosit.
Por ello, sin duda, fué mas tarde nombrado Calasanz canónigo de Lérida. Ignoro la data de este nombramiento; mas
en el tomo XVII del Viaje !iteraria del P. Villallueva, paginas
268 y siguientes, se hallan dos cartas del Cabildo catedralicto
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de Lérida y en elias consta. Tan pronto Los señores canómgos
tuvieron noticia de La aceptación del célebre canonista, D. An·
tonio Agustín, del Obispado de I:érida, año 1561, le escribieron
fehcitanélole por ello, a 24 de mayo, y al mismo tiempo ordena.
ron, también en carta, a los canónigos l\1ahuel y Calasanz, que
cstaban ad latus en Roma, fuesen en nombre del Cabildo a
visttar r prestar obediencia al Obispo electo, puix V. M. (vuestras mercedes) son aquí (en Roma) ad laüts y tenerz la matexa obligació los pregam que donant a sa S. (señorfa)
nostra Letra Lo visiten de nostra part ab tota obediencia y
compliment, que son obligats. Esta última carta va dirigida
Als molts R.ev. y Mag. Señors los Señors Micer Hyeronim
Mahult y Mossen Anton Calasanz Canonges de ta Seu de Leyda en R.oma y lleva la firma: Los Dega y Capitot de la Seu
de Leyda.
No hahni ·usteêi olviçlado lo que Menéndez Pelayo en su
Historia de las ideas estéticas en España, siglos XVI y XVII,
dicc en su capítulo XII: Tratadistas de La mtísica. llustres cultivadores tenía la música (en especial, si no exclusivamente, la
música religiosa) en el siglo de los Cristóbal de Morales, Tonuís Luis de Victoria, Francisco Soto y otros émulos de Palcstrina. Enseñabase en todas las aulas de Europa no sólo la
música especulativa, sino también la practica, como parte esencialísima de la educación liberal, y hubo adscriptos a las Facultades de Arles catedraticos de Musica y basta Doctores en
Música, basta tiempos relativamente modernòs... Y añade luego. La influencia de la música española en Italia durante todo
aquel siglo, fué poderosa y decisiva. l\Ias de treinta nombres
españoles figurau en las lístas de maestros y cantores de la
capilla Sixtina, y entre estos nombres estan el de Morales, el
de Soto y el de Victoria.
¡ Victoria! He ahí un apellido que llama poderosamente la
atención del escolapio aficionado a estudios históricos. El Padre Vicente Talenti, principal biógrafo del Santo Patriarca,
José Calasanz, en su Vida, dos veces estampada, habla de un
Victoria, como compañero de viaje del Santo en su marcha
a Roma; ¿ sería el famosa maestro músico To mas Luis de Victoria?
Vaya usted investigando este punto, y dígame lo que ustc"d
averigüc o sospeche.
Antonio VIDAL, Sch. !'.

¿Qu é es enseñar?
Santo Tomas nos da como posible el sistema de autoeducación; pero ya se deja entenê:ler que esa posibilidad absoluta dlficilísimamente puede llevarse a la practica, y en casos particulares, cuando se trate de facultades pnvilegiadas podra
uno por si mismo llegar al hallazgo de una verdad. Pero ha
dado él el último paso, hasta los bordes del nuevo campo ha
sido conducido por otros : de ahí que de todos los inventos, de
todos los progresos se .cncuentran antecedentes y se pueden
contar todos los casos preliminares. Cuantos inventos encontramos abortados, en la historia, por prematuros.
Pcro dejando esta cucstión, el santo Doctor se coloca en el
justo medio : es el niño quien aprende, pero necesita la guía del
maestro, mas no guía meramente pasiva, sino acti\'a, con la
act1vidad del que va delante y amaestra «en andar por senderos
escabrosos, mostrando las angostas y enmarañadas veredas
por donde pasaron los primeros inventores; inspira vivo entusiasmo. despierta en el talento las propias fuerzas sin dañarle
con temeraria presunción» (1 ).
La frase de Santo Tomas el wte imita la naluraltza, nos dice
que el método de doctrina es el mismo método de invención,
como a renglón seguido escribe el santo. Como se conduce uno
a sí miSmo en la adquisición de la ciencta, conduce a otro.
Para el caso debe imaginar el maestro que se ha de reinventar lo que va a enseñar. Para abrir un camino habré de apartar mucha broza, arrancar hierbas impertincntcs, hacer muchos rodeos, basta que después de harto trabajo llegaré al térmmo apetecido. He de enseñar ahora ese camino a otros, y
empezando por el princ1p1o, por el punto de partida, les presen(I) El Criterio, Cap. un.§ I.
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taré Ja dirccción que he tornado para tomaria de nuevo con los
alumnos; se nos presentaran los obstaculos de antes, haremos
los tanteos según convenga a la clarida<l, pcro que se ingcnien
los alumnos para salvarlos y no perder la dirccción rectilínea
dc tal manera que tengan la persuasión de que son cllos qwenes
haccn todo eso y con sus propias fuerzas ban llegado al fin
dc la verdad.
Hay que ver la alegría que se apodera de los niños cuando
de esa manera han encendido en su mente la luz de una idea
nu eva: parece que el resplandor saiga por los ojos y por la
frente, comunicandoles un entusiasmo por el estudio que no
sospcchan los que van a la escuela como a un Jugar de tormento. A la vez es eso para el maestro una de las mayores satisfacciones de la vida de enseñanza tan pesada por otra parte.
Como en Tos niños de primera enseñanza es esa manifcstación
tan espontanea y las ideas que adquieren son mas fundamcntales; entre esos niños hemos encontrada nuestras mayores delicias. Aparte la sausfacción sobrenatural que aquí como en todas partes se une con la natural admírablemente.
El Angélico avanza en su doctrina y nos da dos medios de
que el macstro dispone para cumphr la misión que le ha señalado. En la Summa Tlzeologica (I. c.) dice: De dos maneras
pucde el maestro ayudar al discípulo para pasar de lo conocido
a lo dcsconocido. Proponiéndole algunos auxilios o mstrumcntos con los cuales el entenclimiento del discípulo adquicra la
ciencia, como cuando le propone proposiciones menos unJversalcs dc las cuales puede juzgar el discípulo por otras antenormente conocidas; o cuando I e propone ejemplos sensibles ya
scmcjantes ya opuestos, por los cuales el entendimicnto del
cliscípulo es conducido como por la mano al conocimiento de
la verdad dcsconocida. Otras veces el maestro presenta el orden de los principios a Jas conclusiones, porque tal vez el d.isdpulo no tendría sufíciente virtud comparativa para dar ese
paso.
Tencmos aquí los dos métodos fundamentales de invenci6n
y de disciplina, el inductivo y el deductiva. Santo Tomas no
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precisa. cuando con viene adoptar cada uno: depende eso de la
materia y dc los conocimientos que actualmente posea el alumno. Unas veces com·endra partir de los hechos conocidos, para
llegar a la ley o noción general; otras, apoyarse en principies
que los alumnos conocen o estan perfectamente a su alcancc,
para desccnder a los casos particulares. En todo caso eL método
circular es el completo <1>.
Dentro de estos dos métodos caben perfectamente los pro·
cedimientos que ensefian los manuales de Pedagogía, intuitivos, vcrbalcs, act1vos; y en estos procedimientos todas las formas, socnitica, expositiva, dialogada, etc., etc. Juzgar dc la
oportunidad dc cada uno de esos procedimientos y formas es
rpas bicn dc pnictica, porque en teoría ya sabemos Jo que se
dice siempre dc los detalles: tal o cual procedimiento tiene estas ventajas y aqucllos inconvenientes. Lo cual nos enscña
que el rnaestro no debe ligarse a ninguna, aunque los dcbc
conocer todos. Posesionarse bien de las materias que ha dc
explicar, conoccr a fondo la psicología del niño, buena dosis
de sentido practico, inventiva, vocación de maestro, y adelante.
Los procedimicntos se ofreceran por sí mismos en todas las
ocasiones los mas apropiades a todas las circunstancias, incluso a la manera de ser del maestro en favor y ayuda dc su
originalidad, que vale tanto como espontaneidad, necesaria
aquí como en ninguna parte para que su acción 'tenga todo el
calor y fuerza dc su alma.
Con ello aprendcra qué deben ser los libros de tcxto, cómo
y cuando han dc usarsc, y estara muy lejos de caer en un mcmorisma rutinario a que llcvan muchos dè ellos. En fin, resolvera felicísimamcnte cuantas cuestiones se le presenten al paso,
en provccho real y decisivo de sus alumnos.
(1) Eate método que es ol preferido de los escoldsticos es aplicable a las leccioncs mda sonclllaa con excelentes resultados. He aquí como lo practicabamos con los oiiios dc primer !(rad o para
explicaries, por ejemplo, qué es si la ba. Les hncía pronunciar vari as veces una palabra muy d~-pa
cio: cada una de las partes en que naturalmente la dividían era la süab&. Después escribian en el
cuaderno varies palnbras separando y contando las sUa bas. Para saber qué es aceoto pronunclaban
una palabra variu veces con fuerza; unn de las sílabas la tenia mayor que las restantes: esa fuer~a
especial es el acento. Pronunciaban y eseriblan palabras notando Ja silaba Acentuada, etc. S• ve
que es lo mas naturAl y sencillo, que cunlqui~ra sabe h:tcer.

'
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' No pretendemos haber dicho nada nuevo; sólo ha movido
nuestra pluma el deseo de orientar a los maestros jóvenès y
aficionaries al estudio de lo mas fundamental de su misión dldactica. Santo Tomas, apoyado en la esencia de las cosas, enfoca sus enseñanzas al fin, para que iluminado éste, proyecte
su luz en todo el camino. Por es<> sus soluciones son verdadcramentc filosóficas, eternas como la verdad.
Y para terminar confirmando cuanto llevamos dicho con
una autoridad de peso, perrnitasenos copiar en sus términos
ongmales el siguiente pensanuènto del Dr. Carlos Cardó, que
es a la vez una Hamada al estudio detenido, crítico y comparada de lo que aquí no hemos hecho mas que insinuar:
«Tote3 les teories pedagògiques modernes, des dc Rousseau
i Froebel a Dewey i Montessori, podrien ésser posades al marge d'aquests dos gràvids articles tomístics i resultarien glosses de les seves idees emergents. I s'oferiria un espectacle curiosíssim. A la llum de la doctrina tomistaf els cossos de doctrina pedagògica moderna presentarien segments il-luminats
i presentarien enfora ombr.es d'errors denunciats ja per l'experiència: l'excessiva llibertat de Rousseau qm no té compte
de la feblesa de l'infant i de l'adjutori moral i àdhuc intel-lcctual que afretura, l'excessiva espontaneïtat del sistema montessorià, qui falla sobre tot en l'escola elemental i secundària
per la manca d'agilitat en la intel-ligèncía inexperta del jovençà, l'excessÏ\'a lenitat juganera de Froebel qm no es capté
de l'arduïtat de les vies de la ment infanth·ola ... No parlem
ja del memorisme qui no mira a formar idees, ru del rigortsmc excessiu del clàssic Domine qui creient que es el mestre qm
elabora les idees del deixeble, formula aquell cànon dc pedagogia inhumana: la letra con sangre entra.
No ht haurà entre nosaltres un pedagog cristià i aciençat
qui intenti aquesta obra?» (1).
(1) •U Paraula Cristiana•, 1925, n.• 3.

J, de
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Petit Glossari de l'Escola
Romanticisme
A En P. Matalooga J a
N'Andreu P érez, acadèmh:s.

I

E

~ adreçar-me a vosaltres, dilectíssims amics, un corrent

de romanticisme puríssim, el romanucisme de l'amor,
eixamora Ja meva ànima, trista i abatuda sovint, so,·int també ressecada, sempre però amaradíssima de fe, d'esperança i d'amor.
I és que en. Ja vida per forta i aciençada que sigui l'intervenció d'aquestes tres virtuts, l'home té les seves hores d'ensopiment, dc pessimisme, hores llargues i malastmglies que solament pot foragitar, oh petitesa de l'home I una petita causa
material. Talment Goliat fou atuït per una pedreta.
De Ja multitud d'infants, ar·a joves, homes també, sortits de
les meve.; mans de mestre i pare, pocs són en realitat els qui
les recorden i les estimen. Uns per distracció (la distraccic) en
la vida sovint és disculpable); altres per influències tristes. rebudes en l'hora decisiva d'entrada al món. I corn sigui que la
meva ànima, un xic romàntica, els recorda tots i tots el:>
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estima, en \'eure-us a vosaltres, diftong suavíssim, es deixa
caure dc ple damunt vostre i en vosaltres posa l'amor inactiu
que sen~ em·ers tots els deixebles pretèrits.

II

Jo voldria relligar amb mi, més que amb 'mi,• amb l'Escola,
tots els qui en corrua interminable han passat per ella.
Els somnis de vida post-escolar jo els tinc vivíssims, però
no d'una vida post-escolar somorta i d'etiqueta, no d'una associació amb actes encartron.ats i freds, reglamentaris i sovint
rutinaris, jo vull una vida post-escolar de compenetració, d'afectes, d'ideals.
Voldria que l'infant esdevingut home, trobés sempre a l'Escola uns braços oberts, un cor _efusiu i un esperit que sempre
tingués a flor de llavi la paraula oportuna en cada situació
difícil, el consell suprem i desinteressat en tots els afers misteriosos dc la vida.
Voldria que quan a un home en les lluites del món sc li tanquessin les portes de tots els llocs de refugi, llev~t el de l'Església, que no es clou mai, tingués encara on caure atuït pel
sofriment per aixecar-se'n esperançat per l'amor. Voldria també, tristesa fa dir-ho, que fins aquell qui, oblidadís dels seus
deures primaris, no gosa anar al sonso! suprem dc l'ànima,
la religió, gosés anar-hi guiat de nou com ens els anys feliços,
per les mans ja tal vegaé:l.a: revellides, però suaus del mestre bo.

III
Glossant els pensaments d'un gran autor, diria: «La diferència entre la porta del metge i la del mestre està en què la
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del metge no ha d'estar mai tancada, i la del mestre ha d'estar
sempre oberta. També el mestre té els seus malalts, i són,
ultra tots els malalts del metge que anomenem pacients, els
propis que cal dir-ne desgraciats.»
I aquesta hauria d'ésser, en el meu humil criteri, la tasca
post-escolar.
Lloc de refugi en les penalitats de la vida, lloc d'auxil1
inesgotable en tota necessitat de l'ànima. El mestre bo esdevindria a.ixí un llaç d'unió entre elements allunyats en la soCietat mateLxa, car, qui com eU pot fer que es retrobin l'opulent
i el desgraciat, que en èpoques pretèrites estaven junts en
l'Escola, rebent les mateixes lliçons de caritat i d'amor?
I el mestre bo pot fer-ho amb goig supr·em. Car ell no hi veu
homes en els homes, hi veu infants, infants volgudíssims que
han begut la llet de l'educació amanyagats en el si de la pietosa escola.
Oh el suprem sacerdoci del mestre bo I ell és solament inferior al sacerdoci sagrat de la Sagrada Església de Jesucrist 1...

IV
A vosaltres, joves els noms dels quals he posat per capçalera
en aquest Glossari, i a tots aquells que estimo, us sembla un
excés dc romanticisme ço que acabo d'escriure?
Podria ésser, car el cor és jove, és d'infant, la infantesa és
quelco:r. que s'encomana. Repareu, però, que així fou el primer gran romàntic de l'amor, el Mestre dels mestres, Sacerdot dels sacerdots.
A. de F., Sch. P.

RELIGIOSAS

No sólo de pan vive el hombre...

E

i. ser

qu,e se agita ante los demas; el individuo que contri-·
buye con su actividad, ora al mejoramiento ajeno, ora a
la perversión de infelices incautos; el hombre que, en un
instante dado, puede imprinúr orientaciones desconocidas en la naturaleza y establecer leyes y normas totalmente salvadoras para
una socicdad; el microcosmos, que todo lo sublimi7.a, cnvilecc o
degrada, según fueren sus intentos, no se balla libre, ·a pesar de su
dominio aparente, de ciertas luchas íntimas y punzantes en extremo.
Una contienda reiterada y muy sentida le obli;,:-a a sufrir en demasia. En instantes de perturbación suprema, experimenta ímpetus
bestiales. anhela la realización de obras a todas Juces reprochables.
Su afan desmedido le inclina a la violación de preceptos, que su
conciencia le descubre con claridad meridiana. Quisiera ejecutar el
bien en toda la extensión de la palabra. enamorarsc de la belleza,
que su imaginaci6n le pinta con los mas vivos colores y que el sentimicnto puro y noble le ensalza basta lo inconcebible Mas, 1ay I
cual los titanes de atavica mitologia, al querer hacersc con d fuego
divino, que todo lo transforma y vivifica, cae de las alturas de la
ra~:ón hasta sumergirse en los oenagosos lodos de las pasiones socces. Vencido, acorralado, gime en la opresión vol untaria, suspirando por un triunfo que le dé el s.eñorío sobre sí mismo.
Ese germen maldito de la concupiscencia camal, que cercena,
aleve y cautclosamente, las excelsas dotes de la libertad humana,
revfstese, a \'cces, para el logro de sus intentos, de apariencias menos degradantes1 pero en el fondo tan despreciablcs. ¿ Cómo sera
pusiblc, por ejemplo, llevar a cabo los mas insignificantes deseos?
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¿ Cómo expansionarse, sin traba ni ley alguna, careciendo de cuanto
favorece, aviva y aumenta estos inmoderados anhelos? El vil metal encierra en sí una mina inagotable de hienes apetecidos. Es un
rico venero de donde se extraen las comodidades y todos los lujos.
Para gozar de la vida, para entregarse a ella, para sumergirse completamente en sus turbias y cardenas aguas, qué bien cuadra el
auxilio de ese dios maldito, ante el cual hincan sus rodillas infinidad de adoradores. ¡ Rtquez.a inaudita, com.o iman de suma potcncialidad, atrac a sí a incalculables legiones de seres empequeñecidos, que sólo conciben la vida, en su egoísmo, desde un punto
de vista muy limitada I ¡ Ostentación desenfrenada y sin norma:
atavíos inútiles y baladíes, adornos llarnati.vos y caprichosos ... , otros
tantos ídolos del miserable y ruín corazón humano, que ha de
rendirse inícuamente hajo su ominosa yugo 1...

Pero, no siempre se rinde la forLaleza atacandola de frente. Aun
la fuerza empleada parezca suficiente para derribar robustos murallones y cuartear los cimientos de torres almcnadas, donde se asienta la mole colosal de señoril baluarte, el ingenio del
asediador, aguzandose, comprende que es mucho mas facil valerse
dc maña que de fuerza. para el logro de sus aviesos intentos. El
castillo del alma, templada por una voluntad de hicrro y una inteligencia avizora, tiene un punto flaca y se desmorona Utcilmente si
sc echa mano de la soberbia ingénita que radica en el hombre. Desprenderse de su modo de ser, de percibir y de obrar; dar el brazo a torcer, corn,o 'vu1garmcnte se dice, cuanto cuesta, cmínta violencia exige. Alejarse dc las apreciaciones propias, dc los m:odos
de juzgar tan connaturales, de las inclinaciones adquiridas en virtud dc un habito perniciosa, qué de sacrificios reclaman. El espíritu tiende a la verdad y desea poseerla, completamente y sin sambra dc error alguno; mas, favorecido por un principio oculto en
las tenebrosidades del propio «yo », fórjase, por desgracia amenudo la ilusión de una capacidad independiente y absoluta. Reclama
una autonomia en media de su sobcrbia, y a semejanza de los angclcs de prístinas edadcs debe morder el polvo de la derrota, después de una separación tan neciamente buscada. ¿ Concfbcse la luz
en la atmósfera sin la existencia de un principio visible u oculto que
la origine o la haya originada? ¿ Cómo, pues, admitir un proceso
~uando
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racional, sin dudas ni tenebrosidades, si se empiez:a prescindiendo
del foco eterno de la Luz increada, la única capaz de iluminar el
entendimiento humano ? Extfngase, por esfuerzo propio, en la men' te, el Sol de "la Verdad infalible y prodúzcanse interferencias culpables ... , y el error grosero y altivo se encargara de adueñarse de
una mentalidad, para siempre juguete de sus pasiones veleidosas.
Por esto se echa de ver que el m.fsero mortal, cual fragil esquífe azotado por embravecidas olas, ~Csté, a cada instante, a punto
de zozobrar. ¡Son tan redoblados los embates de las pasiones que
aherrojan el corazón, deprimen la inteligencia y tienden a anular la
voluntad libre I . . . La lucha desigual le a milana, y forzosamente
tendría que naufragar en oel mar proceloso de la vida moral si no
acudiese, oportunamente, un auxilio de lo Alto, pues, por algo es
imagen del Señor de las bondades. Y así como la visión de nítida estrella, en medio de la tormenta, guia al nauta y le conduce
al puerto; así, en trances tan apurados, la .estela de un rayo de luz,
que refulja brillante y hechicero en el cielo de su alma, sfrvele de
valioso auxiliar para alcanzar el triunfo apetecido, sin andar a ciegas ...
1Señor de humildes generaciones, un rayo de luz espiritual que
descubra horizontes ilimitados y recorte en lontananza las aureas
y polícromas mansiones de la Eternidad I . . . Es cierto que al individuo no se le debe, necesarmmente, el auxilio sobrenatural; pero,
no es menos evidente que, desde la cumbre dc monte enarcado,
donde te llevare el genio del mal, en alas de sus ímpetus salvajes,
proferiste palabras de aliento soberano, indicando al mismo tiempo
la posibilidad de ofrecerle tan envidiable presea. No s6lo de part
vi ve el lwmbre: es to es, no vino sólo para nutrirse con el manjar deleitoso de la materia, que es QOdre, y para entregarsc a sus
afanes dcsm~didos y anebujarse en el amplio manto de su orgullo, sino para oir la palabra dulce, arrobadora y sencilla del único
Salvador que ·en el mundo ha habido. A su magiqo conjuro debe
resquebrajarse la mole imponente que aprisiona el alma y han de
soltarsc las ataduras, que impiden el libre cjercicio de sus facultades, rcalizandose. en su totalidad, dentro del hombrc, el rcinado divino.

Adollo BOGEB.. Sc.h.. P .

Flor de Maig

sigueu, Verge Maria, mare meva estima~iís
sima, que sigu1 lloada eternament Vostra sobirana
bellesa, com eternament fou estimada pel Creador.
Encara no existíeu, Senyora, encara el vostre cor no havia
començat a estimar, no eren ni la llum, ni les tenebres, ni els
abismes tampoc, ni res no era encara sinó :Péu, que Vós ja
ereu en la seva Ment tota perfecta i infinitament estimada.
Primer fóreu Vós i després de Vós, ordenadament foren
concebudes totes les altres coses. I no per necessitat d'un pla,
sinó per la vostra perfecció i per l'amor que us en pervingué.
Car des del primer instant ae la vosta concepció el Creador
va amar-vos infinitament, i amb tal abtmdància de gràcia va
concebre-us, que us creà perfecta, d'una perfecció divina insuperable, per damunt de tota cosa, ja que volgué fer-la com
la d'Ell mateix i us la donà sens límit. I ho sou tant, Senyora,
que per realitzar-vos s'hauria esgotat tota una eternitat, si el
poder d'Ell qui va poder concebre-us, no hagués estat prou
per crear-vos. tan sols amb la voluntat de tenir-vos present.
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Així desplegà rOmnipotent, tota la magnificència del seu
poder, aL'(Í plasmà en viva realitat, tota la valor de la seva saJJiesa i del seu amor, creant-vos. Car totes vostres coses ens
en parlen i ens en demostren la necessitat i totes vostres meravelles i perfeccions ens diuen com són les d'Ell qui va concebre-us. Sou la bella cosa iHuminada que reflecteix tota la
valor de la claror que la illumina.
Però Déu no volgué pas demostrar-se i obrà, només mo·
gut per l'amor, perquè us estimava més que cap altra cosa 1
més que totes les altres coses juntes. Nasquéreu purament del
seu amor i des de tota l'eternitat sou estimada amb infinit
amor d'un Déu infinit.
I nosaltres, els homes, us hem correspost, també. amant-vos
en tot temps i ja abans que fóssiu, us am'à vem. Perquè Déu
mateix ens prometé vostra extrema benaurança, i quan la tradició en perdé el record. els profetes cantaren la divina promesa
i tots el!' cors eren oberts a l'esperança del miracle de la Ñiare
Verge.
Fins que arribà el moment que el miracle es realitzà i per
voler del mateix Déu, nasquéreu pura, immaculada, sense que
els homes humanalmcnt distrets, s'adonessin del prodigi, ni
de la sort que els era arribada sense saber-ho i se n'adonà tan
sols la seva Mare Santa, en sentir canviar-se en goig la dolor
del part.
Així quedà format el seu Cos puríssim, el preciós vas de la
seva ànima immaculada. I des de llavors la terra posseí el valuós joiell, primer sagrari del Cos Sacratíssim de Jesús.
I començà la vida de la Verge entre els homes, quelcom
inenarrable que sobrix la mesura de nostres forces. Ja que,
àdhuc SL la nostra imaginació s'hagués abstret completament,
i el nostre cor i la nostra inteHigència haguessin donat tot
ço que és humanament possible, tot just començaríem' a compendrc- ço que fou l'inefable poema de la seva vida, en la qual.
guiada pel seu gran amor al Senyor, 1 plena de l'abundantíssima gràcia divina, va forjar les virtuts més grans que pogués
acom:egu1r cap altra criatura, amb les quals teixí la corona més
amable per al front de son Fill.

FLOR DE MAIG

Senyora -canten els àngels al cel i sos germans, els infants.
ací en la terra-més que gotes en la mar i més que granets
en l'arena, més són encara les vostres virtuts.
Oh I quina garlanda tau admirable faríem, si poguéssim
ajuntat-lc~ totes i sapiguéssim lloar-les totes en ra seva justa
valor I Davant dc l'impossible, però, cal renunciar-hi, i ara
sols puc ofrenar-vos el fervorós elogi del seu valer. Puc darvos només la lloança apassionada del meu cor, tot meravellat
de la vostra puresa angelical, la més gra~ de. totes les¡ vostres
virtuts, la més preferida, la que us distinguí de tots els homes.
La Verge fou puríssima. heus-ho aquí tot, i ho fou sempre, ho
fou a cada instant. O alliçonadora virtut, a res nostre no ets
comparable I
I d'aquesta puresa dimanen totes les seves altres virtuts,
talment com davalla la llum de la cosa ll'llminosa, i totes en tan
gran proporció, com la mateixa puresa, car és com una llum
que la distància no esvaeix.
I com que les virtuts són font de saviesa, la Verge la posseí
quas1 infinita, més que cap altre home, ja que posseí tota la
Veritat, que li re,·elà el mateix Déu, que és Ell mateix.
I tingué l'harmonia perfecta de totes aquestes coses i posseí
encara totes aquelles gràc1es que fan amables les altres criatures. l com a criatura humana posseí una gran bellesa humana, car és bella fins a la sublimitat, i així com és la més
perfecta criatura, és també la més bella, car la bellesa és part
de la perfecció.
O Senyora. com ha pogut dir algú que no fóreu bella ? Que
no necessitàveu ésser-ne?
Oblidaren que no sou com les altres criatures mesquines,
que la, desproporció de qualsevol qualitat, mena al pecat. Oblidaren que posseíeu amb iguàl proporció totes les gràcies,
car les teníeu totes en grau quasi infinit ?
O bé, és que oblidaren com vostra bellesa acreixia la virtut
en el cor dels qui en pecat no estaven? I com vostre dolç i
innocent mirar devia omplir de pau totes les vides J.
Es per ço, Mare estimadíssima, que us sabem sobiranament
bella, i aixi us estimem.
·
Car si això no hagués estat prou, D'éu que no va lliurar-vos
de tota prova i de tota pena, us hauria lliurat de la més petita
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inútil molèstia. I així com va fer-vos immaculada fins on no
podia arribar vostra voluntat, hauria pogut fer-vos pura fins 1
tot eu el pensament dels altres.
Així, Senyora, amb tanta d'harmonia, com devien ésser tO:
tes les vostres coses !
En passar s'abaixaven les branques per fer-vos dosser i
retre-us homenatge, callaven els ocells per escoltar-\·os quan
parlàveu, i en mirar-les devien tremir totes les coses i per allà
on passàveu devien florir vostres petjades deixant un rastre de
vida, pletòrica i bella. Al vostre entorn, tot temps devia ésser
primavera.
I, amb tot, volguéreu passar desapercebuda.-Jo soc el llin
de les valls, senzilla flor boscana.-! escondíreu la vostra vida
darrera una gran senzillesa, amb sublim naturalitat.
I així, encara dels que foren sortats de veure-us, molts n'hi
hagué que no us vegeren. Pobres I en va devien torturar-se
per compendre l'alegria que senuen en veure-us, la inexplicable benaurança que havien de contemplar-vos. Pobres infeliços
ulls meus, que no us han vist I
Sola, entre l'adoració de pocs escollits que us savien, s'escolà suau la vostra vida, com suaus rellisquen tes llàgrimes del
sentiment.
Passà la vostra vida, recollida en la Sagrada Família, fruint
de la santa pau cristiana. Sense, però, que aquesta h abaltís
i adorrrifs l'energia santa del viure, com a voltes en els altres
homes, que una vegada fora de la mundanal agitació, s'adormen en la beatífica pau del claustre.
I és que la Verge vivia sempre en la presència de Déu, servint-lo amb l'ofrena constant de la seva vida i amb exactitud
d'Esclava i Esclava d'amor, que és el més fort Cie tots els esclavatges.
I és clar que la Verge, estima més que cap altra cosa i més
que totes les altres coses juntes. Podríem dir que pel cor de
Maria estima la humanitat el seu Déu.
Aquest amor, que ens diu clarament per què fou l'Escollida,
sobre la qual descansa la nostra salvació eterna, és tan pur 1
tan perfecte, que nosaltres no podem compendre1 i restem
muts, silenciosos, esglaiats, amb por de trencar-ne l'harmonia,
talment com dev1en quedar silenciosos els cels quan Ella orava.

PLOR DE Jl.AIG

I en pensar-hi lffiltem l'actitud que devten pendre els àngels
del Senyor en oir-la.
I Ja seva perfecció, fruita aquest amor, a més de pur, immens, tant que no sé comparar-lo sinó amb el mateix amb què
fou distingida pel mateix Déu.
Perquè sinó, com explicar-nos aquesta mateixa correspondència? I sinó, com explicar-nos també que pogués resistir
Ja immensa columna dc la seva dolor? A la dolor de Ja Verge
Maria, calla un amor així. Recordem-nos-en d'aquesta dolor.
El seu Cos purissim no tenia de sofrir, ja que no era necessari, pero a.ixf com necessitàrem de la flageHació del Cos
Sacratíssim de Jesús, necessitàrem també de la flageHaci6
dc la Santíssima ànima de la Verge. I aquesta fou horrorosa..
tant que també Ja posa per damunt de tota cosa humana i és
tan sols comparable a la del mateix Jesucrist.
-Hi ha dolor comparable a la meva dolor? O mares, heu
patit vosaltres, totes juntes, tant com he patit Jo sola pel meu
Fill?
I encara afegí a aquesta dolor, la gran dolor de totes nostres culpes. O :Mare, he pogut fer caure jo,' una sola' llàgrima
dels vostres ulls? I encara cm perdoneu?
I després que hagué passat tota la dolor, es quedà la Verge
encara entre els homes, per acabar en pau la seva vida, í com
que ja havia acabat la seva missió, pogué dar-nos llavors una
palesa mostra de la seva sublim senzillesa.
Ho fóreu tant, Senyora, que essent gran en totes les vostres
coses en res volguéreu singularitzar-vos, i no volguéreu que
les vostres virtuts inexpressables pels mttjans humans, de cap
altra manera fossin presentades.
I així fóreu casta abillant-vos, i ,·olguéreu estar sotmesa
a totes les petites coses a què ens obligava nostra petitesa, 1
en tq~es dàreu exemple inimitable.
També així, i per enfortiment dels homes, volguéreu morirvos. Déu, però, no deixà que posseís la terra ço que no mereixia, i envià tot seguit els seus servents.-He deixat a la terra,
per causa dels homes, la Cosa més amada.Llavors els homes que l'ha\·ien coneguda i que l'estimaven
ja sense mesura, q ucdaren amargats i tristos en tanta de manera que necessitareu sobrenatural consol. perquè la dolor no

186

LA. ACADEMIA O ALASANO LA

JULIO

els destruís. I la terra quedà tota desolada i SI no hagués
estat tan natural com necessari, les plantes ja no haurien florit més.
I arribà per a la Verge el moment de la seva coronació per
damunt de tota potestat: Tots els cels dels quals ja sou Reina
es juntaren en un suprem moment apoteòsic, proclamant-vos
Sobirana. I el vostre regne no va ésser com els altres, fugitiu
i fugaç, sinó que per voluntat Divina fou fet etern.
Eternament durarà l'himne de glòria, mig fet d'admiració,
mig d'amor, que entonarà per Vós tota cosa creada i amb
gran joia tota la creació servirà el seu .Déu, servint-vos a Vós.
Senyor Déu nostre, rebeu eternament el nostre cant d'agraïment, perquè ens donàreu esperança de salvació, concedint-nos
tan generosa corredemptora. Nostra oració de gràcies, per al
vostre amor, que volgué més tard donar-nos-la pèr mare t rebeu
eternament l'himne de lloança a vostra gran saviesa, que sapigué escollir-nos per Reina tan perfecta Senyora.
Rebeu, Senyor, la meva oració, i feu-nos ben dignes del
seu amor, car així ho serem del Vostre.
Vegeu. Senyora, nosaltres que encara som a la terra, també
us adorem i estimem tendrament com a una mare i estem
prestos a servir-vos i a lloar-vos sempre. I vegeu qum pensament tan belf hem tingut, com és ara el d'oferir-vos el mes de
maig, ofrenant-vos amb ell nostres flors i el cant de nostres
petits, que són les coses -millors que tenim.
I per tal com és el mes de maig, en el qual totes les coses
ens acosten a Vós i el refloriment de la vida canvia en alegria
la confiança al \·ostre amor per nosaltres, us ofrenem ara aquestes lletres, que hem recollit talment com Sl fossin flors, encara
que estiguem tristos pel poc encert d'escollir-les i per l'esquifiment del conjunt.
Penseu, però, com hem procurat fer-ho tan bé com podíem,
i que tampoc hauríem gosat a fer-ho, sino sapiguéssim que no
tan sols deixeu que mesquins, us estimem, sinó que és ço que
més ameu i encara que ens estimeu incomprensiblement.
I ara que l'hem posat als vostres peus, no ens resta sinó
~ridar als nostres germans perquè facin com nosaltres.
Josep K. CASALS I PRATS

La orientación profesional
y los accidentes del trabajo

E

desarrollo cxtraordinario de la industria ha traído
comb consecuencia inevitable un considerable número
de accidentes del trabajo, que en España cx:ceden,
según el ilustre General l\Iarva, de 40,000 al año, para una población obrera de 900,000 operaries, cifra que se eleva a proporciones aterràdoras en naciones de tan intensa vida industrial como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y
Bélgica.
De ahí, el dcbcr ineludible del Estado de reducir la cifra
dc accidentes del trabajo, no solamente declarando obligatorio
el uso de mecanismes preventives de accidentes, sino estudiando detenidamente las causas productoras de los mismos, para
rcmediarlos.
Si consideramos atentamente estas causas, observamos que
unas son originadas por fuerza mayor o causa fortuïta, otras
derivadas dc la naturaleza del trabajo, otras dcbidas a la ncgligcncia del patrono y otras por culpa del obrero en ocasión o
como consecuencia del trabajo que ejecuta.
De entre todas estas causas que hemos especificada, ninguna alcanza tanta importancía como el accidente del trabajo
originada por culpa del obrero, por enanto muchos de ellos
podrían evítarse.
Estudiando detenidarnente las estadísticas, se ha comprobado, según Frois, que el 40 o¡o de los accidentes del trabajo
son producidos por ineptitud profesional del obrcro, es decir,
por carecer de aquel mínimum de condiciones psico-físico y
técnica_, que le capacitan para el oficio elegida. Tan enorme
porccntaje nos obliga a pensar, por razones de humanidad, en
los medios profilacticos que podrían disponerse para evitar victimas tan sensibles como las ocasionadas por ineptitud.
Medio eficaz de reducir porcentaje tan elevado de accidentes del trabajo por ineptitud profesional, sería somctcr al obrero
a un examen psico-físico y técnico en relación con el oficio a
que quiere dedicarse. Examen efectuado mediante la organtL
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zaci6n de un servicio de orientación profesional que, entre otras
relevantes ventajas que proporcionaria, seria Ia de influir en
la disminución de los accidentes por ineptitud profesional.
A tal fin deberían contribuir decididamcnte las industrias
minera, metalúrgica, electrica, qulinica, transportes, construcción y las insalubres, exigiendo para la admisión del obrero,
el certificado de aptitud profesional, expedido por el gabinete
de orientaci6n profesional de la localidad, en gararitía de la
idoneidad del obrero para la industria que solicita.
Problema el de los accidentes del trabajo por ineptitud profesional, actualmcnte agravado, como corolario de la crisis
de trabajo, en que muchos obreros, descosos de encontrar colocaci6n, se emplean en oficios impropios a sus aptitudes,
accidentandose con frecuencia.
A reducir la cifra dc accidentes por ineptitud, deberían cooperar las Compañías aseguràdoras no admitiendo el seguro del
obrero, sin la presentación previa del certificado de aptitua
profesional expcdido por el Instituto local de orientación profesional, evitando así accidentes y ahorrandose indemniza.ciones.
En cuanto a las enfermedades profesionales, aunque mevitables en determinadas industrias, podrían limitarse con un
buen servicio de orientaci6n profesional e higiene industrial.
Como la defectuosa formación técnica del obrero equivalc
a la ineptitud profesional, fuera convenicnte la multiplicación
de las Escuelas industriales y de trabajo, exigiendo para su
ingreso y seguir el plan de enseñanza. profesional, el certificado
de aptitud.
Ustima que en nuestra patria tengan escaso desarròUo los
laboratorios de orientación profesional, arrastrando los contados vida languida por falta de un decidido apoyo oficial y asistencia de patronos y obreros que desconocen su trascendental
importancia en la vida de trabajo. De ahí la necesidad de una
organización autónoma de Instituta de Orientación profesio·
nal afecta al Ministerio de Trabajo, con filialcs en los princlpales centro.> industriales, que a la par que contribuiria al engrandecimiento de la industria nacional, dando hombres aptos, mejorarfa el estado dc las profesiones, distribuyéndose seg'ún las
necesidades industriales, reduciría la dolorosa cifra de accidentes por ineptitud profesional.
.A.ntonio RIBELLES BAB.B.A.ClDl!I'A

La Colònia escolar de l'Escola Pia
a Olot

H

o

:\1

ba clamat des de tots els indrets socials de casa

nostra, que cal un retorn a la terra. Es potser del
camp pedagògic des d'on menys s'ha deixat sentir aquesta veu. I això que cal de debò. La Pedagogia i l'ensenyament hauran donat un pas formidable el dia que es fonamentin tots els coneixements dels infants en la contemplació de la naturalesa i en la realitat palpable. Llavors haurem
arribat a l'escola nova tan cobejada.
·
A l'escola ciutadana és on hom es troba més allunyat de
poder fonamentar les ensenyances en la pràctica. Es per això
que les Colònies escolars, que fins fa poc cada estiu anaven
en augment, són cridades a realitzar certes transformacions en
els plans i mètodes d'ensenyament. Cal, però, per tal d'obtenir aquesta finalitat, que siguin degudament organitzades, ben
orientades i que un sentit amplament comprensiu les pre~i
deixi.
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Entre èfs alum.òés dels col-legis escolapis de les grans ciutats
catalanes s'ha repartit profusament un prospecte on és anunciada l'organització d'una Colònia escolar d'estiu. Amb l'ajut
de Déu, els qui en tindrem cura esperem realitzar-hi belles
pràctiques i desenvolupar un programa d'instrucció fonamentada en la naturalesa. Des de les planes de LA ACADEMIA CALASANCIA, sempre benvofents per a nosaltres, anem a exposar
qualques principis que ens serviran de norma en la nostra
tasca pròxima.
Hom ens pot dir, que les vacances estivals són per al descans i que les hores calmoses de l'istiu no són adients per realitzar pràctiques escolars. La idea, però, del repòs, tan necessària a l'esperit com al cos humà, ba estat manta vegada tergiversada. Sabem que la fadiga mental és tan nociva a l'enteniment com els excessos corporals ho són a l'Qrganisme.
Però és precís no oblidar que el repòs no consisteix en la inacció ni a lliurar-se completament als exercicis físics, sinó en
el canvi d'ambient i d'ocupació. Cal pensar i aprendre tothora
per tal de desenrotllar degudament la íntel·ligència. Els nois
han de veure en totes les activitats i en totes les disciplines
escolars la dignitat humana del treball. No deuen mai· pendre
l'estudi com un )oc; i això ho diem, d'acord •amb un ped~gog
català, encara que quedi rectificat un principi massa estés
dc Froebel.
L'Internat del Col·legi d'Olot, lloc on radicarà la Colònia
escolar, està esplèndidament situat. La casa voltada de pàtis
i jardins està fora vila i vora una nca avinguda que condueix
a les fonts de Sant Roc i a les riberes del Fluvià. Considerem
supèrflua la descripció del paisatge olotí, conegut segurament
dels nostres lectors gràcies a les descripcions fetes pels literats i pels mestres pintors de la nostra terra.
El temps en la «Colònia escolar» serà esmerçat en exercicis
de vida pràctica, excursions, jocs llíures, converses, rondalles
i en estudis de la terra. El contacte constant del noi amb la
naturalesa, el camp, el bosc, la muntanya, et riu, li enfortirà
l'esperit i els membres. Ultra els avantatges corporals, per
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tothom coneguts, que la vida del camp reporta, n'hi han d'altres que obren damunt el caràcter. La inteHigència i la voluntat es vigoritzen; el nen iosisme, l'apocament, la inconstància
desapareixen en un contacte llarg i metòdic amb la naturalesa.
Les explicacions es donaran sempre en el camp. El màxim
esforç dels PP. Professors tendirà a que eh nois coneguin bé i
aimin el paisatge que els envoltarà. Les classe~ seran· converses on el mestre farà observacions sobre éssers concretSI i tindrà cura que els nois preguntin i satisfacin la seva docta c:uriositat. Totes les lliçons partiran de l'interès del noi. La feina
més àrdua. i alhora la més enginyosa, serà excitar l'interès.
Quan l'interès del noi serà aconseguit, hom li facilitarà tot ço
que necessiti per tal de realitzar petits esforços, allunyant obstacles aplanant el camí, i obtenir profitosos coneixements,
El cel, la terra, els camins, les cases, el riu, les muntanyes, són
llibres sempre oberts on el noi amb l'ajut de gent pràctica pot
llegir-hi a bastament. Volem que els nois trobin en la naturalesa l'inici i fonament de tots els coneixements que tenen o tindran llur cervell. Cap assignatura no serà estudiada en la
Colònia escolar en son caràcter formal; en canvi pretindrem
que els nois es donin compte de l'ambient i obrin els ulls per
analitzar, que no vagin pel mon d'esma i que els parlin totes
les coses.
Per tal de realitzar el nostre objectiu i posar en pràctica
el nostre mètode, tenim projectades excursions i visites als
monuments naturals i humans de tota la comarca. Aquestes
visiten donaran motiu a abundoses observacions i a què els
professors explanin temes generals i lliçons pràctiques de disciplines diverses. Els alumnes, moguts sempre per llur interès degudament excitat, faran exercicis d'observació i reproducció adés pel di:buix, adés per descripció literària. L'organització d'un Museu escolar serà un bon atractiu de tots els
moradors dr la Colònia.
La ciutat d'Olot és potser la població de Catalunya que 'millor es presta a fer un estudi metòdic de Geografia humana
i alhora d'història de la terra. La seva localitat i els seus vol-
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tants contenen una ,-arietat admirable de fets físics i geogràfics; son nucli urbà és hostalatge d'una gran \'arietat d'indústries. Son riu amb ses belles riberes, les fonts abundoses, els
terrenys aHuvials i de cultiu. la doble faixa de volcans, les roques i columnes basàltiques, els terrenys de caliçcs nummulítiques són coses que excitaran fortament l'atenció i l'interés
dels nois observadors. Les feines variadíssimes del camp, les
diverses indústries olotines, la visita a cases de camp i a les
fàbriques de cuiros, teixits, paper e imatges, com també l'assistència a les fires i mercats, podrà fer comprendre als' escolars les diverses activitats humanes.
Serà mostrada també a l'observació del noi la vida religiosa,
caritativa i artística de la ciutat i la llengua viva del poble.
Ningú avui no ignora que Olot és un centre espiritual altament edicatiu, per les seves gràcies i magnificències. Tindran
cura que aquest ambient espiritual envolti els nois dc la Colònia escolar. La cançó i poe5ia popular, l'organització de lectures i festes als llocs precisos· on els artistes s'han inspirat,
seran mitjans que crearan una vida estètica que farà fruir bellament els infants i adolescents.
Tota la vida escolar de la Colònia recolzarà en l'esperit
religiós, que informarà tots els actes. Cada dia tindran els
nois llur exercici pietós i oïran dels llavis d'un Mestre Sacerdot una exhortació moral i. religiosa. Des dels primers dies de
vida estiuenca els nois seran instruïts degudament en- lai pràctica senzilla i altament educativa de la litúrgia catòlica.
Aquestes són, en poques paraules, les onentacions que menaran els passos dels Professors que hem estat encarregats
dc la direcció de la Colònia escolar que L'Escola Pia obrirà
el pròxim estiu a l'Internat de la noble ciutat olotina.
Joan PROFITÓS, Sch. P.

El "Día de la Prensa Católica" de 1926

D

años hace que Ja idea surgida en Sevilla, acogida unanimemente y protegida con decisi6n por los Revcrendfsimos Prelados, y bendecida por el Romano Pontffice, de dedicar anualmente un dfa a la oración, a la propaganda
y a la colecfa por la Prensa Cat61ica, se viene realizando, cada vez
con mayor éxito. El día 29 de Junio, festividad de los Santos
Ap6stoles Pedro y Pablo, ha pasado a ser ya entre nosotros el
destinado especialmente a la reflexi6n sobre los grandes deberes
que nos incumben para con nuestra Prensa, medio el mas eficaz
para preservar o sanear la mentalidad del pueblo.
La reflexi6n ha de llevamos necesariamente, como cat6licos, y
nos ha Jlevado, en dicho día, antc el altar, y en todos los templos
de España se ha elevado y seguira elevandose la plegaria invocadora del auxilio divino, para periodistas y peri6dicos, a quienes
esta confiada tan salvadora misi6n.
Desde la mayoda de los púlpitos, desde las columnas de nuestros diarios y desde una u otra tribuna se han dado y seguiran
dandose en toda España, en unos mismos días, la voz de alerta, el
grito de alarma, la palabra de exhortaci6n o de imprecaci6n fustigadora, que dcspierte la conciencia cristiana en materia de tanta
transcendencia.
Y en todas partes, en ciudades y aldeas, el 6bolo individual,
solicitado y rccogido muchas veces por la insinuaci6n irresistible
de la mujer cristiana, sera. la gota de agua que forme en cada feligresia el pequcño arroyuelo afluente al caudal de cada di6cesis,
llegando todas a construir la masa de un millón trescientas cuarenta
Y seis mil doscientas diecisiete pesetas, cantidad recaudada y religiosamente distribuída con arreglo a la pauta establecida desdc el
principio, durante los transcurridos diez primeros años.
IBZ
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¿Es para lisonjearnos el éxito obtenido? ¿Han respondido los
resultados a lo que las circunstancias exigen ? Para la fundación
de un periódico ajeno a nu est ros ideales, ¿ no se reúnen en po cos
dias cantidades mucho mayores, que la recaudada por nosotros
en diez años? En todos los casos, dice el Apóstol, demos gracias
a Dios (I Thes., V, 18). Nunca tenemos derecho a ser pesimistas
y menos en es te caso. No olvidemos cuan aceptas fueron a nuestro
amado Redentor las dos pequeñas monedas de la viuda (Luc. XXI,
3). Tengamos presente que a la vez, durante esos diez años, se
han sostenido y aumentado nuestros diarios, han seguido aportando pingües recursos los 1egionarios, se han hecho donativos y
legados, cuya cuantía ignoramos. No perdamos de vista que la
oración asidua, por el «Día de la Prensa» provocada durante esos
afios, tiene incalculable valor, y que la siembra de ideas hecha por
. Ja propaganda, fructifica mas tarde o mas temprano en una o en
otra manifestación. Por último, aunque con estrecheces, han podido subsistir, si no perfeccionarse, y aumentarse las obras a
que atiende el menguado Tesoro de la Prensa.
¿Es esto decir que debemos content arn os con lo conseguido?
La justa apreciación de los hechos no ha de impedir la clara percepción de lo que queda por hacer.
Teóricamente todo católico sabe a qué atenerse tocante a la
buena y a la mala prensa; pero practicamente pudiéramos decir
que esta casi todo por hacer. No hay ma!:ï que observar, porque
a la vista de todos esta, el número de católicos, conspicuos algunos, que compran o estan suscritos a d.iarios que rechazan Ja
suave garantia de ortodoxia, la censura eclesitística, que los Reverendísimos Metropolitanos primero, y después la «Tercera Asamblea Nacional de Prensa Católica», de Toledo, señalaron como nota distintiva de la Prensa Católica. No hay mas que comparar, en
número ,calidad y circulación, las publicaciones periódicas de todo género, ilustradas, literarias, amenas, infantiles, etc., de base
doctrinal y moral católica, con las que sobre todas las cosas ponen el éxito mercantil, la ganancia a trueque dc to do; y aun con
los nacidos para combatir a todo evento nuestros cristianos ideales. No hay mas que ver cuan lejos estan todavía los católicos
españoles de considerar la prensa «no como una obra, sino como
la obra que a todas las protege y glorifica)), y como consecuencia. cuanto les falta recorrer basta llegar a dedicarle el tanto
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por ciento que por su transcendencia le corresponde en el presupuesto generoso de su caridad.
Sigue teniendo actualidad y razón de ser, como el primero, el
«Xl Día de la Prensa Cat6lica», que nos disponemos a celebrar
el pr6ximo 29 de Junio, como remedio adecuado a los males que
acabamos de lamentar. A laborar, pues, todos para el logro del
creciente éxito de esta institución, cuya eficacia y oportunidad
nos revela la prontitud con que ha sido adoptada en diversas
naciones de Europa y América. El autorizadísimo «Üsservatore
Romano» confirma la excelencia de esta «jornada por la Prensa» al
prc·poner su adopción a los católicos italianos, en un artículo titulado «La giornata delia stampa.>>, en el que afirma: <<Nos parece que se ha encontrado un punto de partida para resolver definitivamente el problema dc la Prensa Cat6lica».
La conexión estrecha que con la Acción Católica tiene cuanto
se refiere a Prensa, sugiri6 hace tiempo a la perspicacia y celo de
nuestro amadísimo Hermano, el Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, la conveniencia de que la dirección y organización del «Día
de la Prensa Cat61ica» se trasladase a Toledo. Placemes y gratitud por cuanto ha hecho en este orden, en los años que ha corrido a su cargo esta labor, merece, y tributamos al eminente Purpurado .Procuraremos imitarle. En lo sucesivo, a N6s habran de
dirigirse para cuanto se reficra a esta instituci6n los que de algún modo intervengan en ella.
Confiamos en que las beneméritas Juntas diocesanas, dc las
que tanto depende el éxito, cooperaran con mas entusiasmo, si
cabe, que basta aquí, a la preparación y celebraci6n del «Día
de la Prensa.>> de 1926, que por primera vez se organiza y dirige
desde Toledo.
Contribuyamos todos con el maximo esfuerzo a forjar cuanto
antes el primordial instrumento para una Acci6n Católica intensa y
fecunda. Nos proponemos, con el favor de Dios, emprender campaña decisiva para promover dicha Acci6n, y es elemento indispensable para ello tener extendida por toda España la red de una
prensa robusta y perfectamente coordinada.
Toledo, 4 de Mayo de 1926.

t EliB.IQlJ'E, Card. Reig
Arzobiapo de Toledo

Glosses horacianes

L

'eloqüència és una espasa de dos talls. Així ho deia
Sant Pau1 l'apòstol de Jesús Senyor Nostre. Bona en
l'home bo. Terriblement dolenta en l'home dolent.
D 'aqul la prevenció de la Roma antiga- serizilla i nòble envers la Retòrica.
En la glossa d'avui retreurem una bella pàgina de la literatura grega que -sense comentaiis- ens farà veure amb claretat el fonament d'aquesta prevenció.
És una pàgina d'Aristòfanes en <<Els NúvolS>l.
Abans de donar les cites textuals del gran còmic, diré per a
més comprensió l'època, la finalitat i l'argument de l'obra.
L'acció passa a Atenes, al fort de la lluita amb Esparta
Cleon, cap del partit popular en el Govern. En plena democràcia no cal dir la força de la paraula, el poder de l'eloqüència.
Que sols, segons Quintilià, l'home bo - vir bonus-i mestre de la paraula-dicendi peritas-sigui eloqüent, només en
teoria pot defensar-se. Això no vol dir-jo sóc el primer dc
detestar aquesta pràctica- q'Ue s'hagi de posar l'eloqüència al
servei d'una causa injusta. L'eloqüència en sí (pràcticament
no cal discutir-ho), és l'art de convèncer, l'aru de fer triomfar
la causa que hom defensa. En una causa injusta, podrà ésser
mal emprada, però això no és obstacle perquè un orador
deh:i d'ésser eloqüent .

•
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Es un fet que no es pot negar. L'eloqüència, no basa'Cia
en la valor moral de la causa, ni en la moralitat dels mitjans,
és-sobre tot en una societat democràtica-el millor camí per a
arribar a tot arreu, de satisfer totes les ambicions, d'assolir
fins la impunitat.
Aquesta mena d'eloqüència tingué els seus mestres: els sofistes. I contra aquests s'alça el geni d'Aristòfanes. La seva
sàtira cruenta, subtil, fina, fueteja els que rebutjen tota religió
i tota moral i els que sols tenen per Déu i per bo l'èxit.
L'assumpte de la comèdia està imaginat genialment. U;n
home camperol, Estrepsfades, que vivia feliç una vida senzilla en el camp, es casa amb una damisel-la elegant de ciutat.
Fruit del matrimoni és Fidípides, fet i pastat amb sa mare:
només pensa en grandeses i somia luxes. Es dona a les curses
de cavalls, que costen al pare immenses sumes que l'obliguen
a endeutar-sc. Estrepsíades, que està arruïnat, no sap com
lliurar-se dtc les urpes dels usurers i rumia un mitjà per a sortir del pas: «Intellectus appretatus discurrit.» Ha trobat la solució. Ha sentit parlar d'una acreditada escola, d'un famós
mestre que ensenya als seus deixebles el Raonament Fort i él
Raonament Feble, és a dir, l'art de defensar iguafinent el pro
que el contra de les coses, l'art de guanyar qualsevol causa,
per dolenta que sigui, i, per tant, la seva, la de no pagar els
seus deutes. Estrepsíades, va a trobar el mestre, que cura
d'ensenyar-li el ait art; però Estrepsíades és vellet i el cap
és dur per apcndre i recordar tota cosa apresa. Convenç son
fill de fer-se deixeble d'aquell, i Fidípides és tan espavilat, que
tot seguit copsa la preciosa ciència, gràcies a la qual son pare
envia al botabant els creditors en bona forma. La joia, però,
d'Estrepsíades dura poc; car Fidípides ha sortit tan aprofitat
de les lliçons dc son mestre, és tan hàbil a manejar el «raonament feble», que arriba a pegar a son pare i a demostrar-li que
té raó de pegar-li, i que si ve ocasió ho farà amb sa t'nare,
sense escrúpols i amb idèntica certitud lògica. Estrepsíades,-furiós del resultat de l'ensenyament, es venja del mestre i dc
l'escola, calant-hi foc.
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Aquest mestre, però, satiritzat per Aristòfanes, és tanmateix
el gran Sòcrates. Això, encara que sigui apartar-me una mica
de l'objecte de la present glossa, m'obliga, per tranquilitat de
la meva consciència, a aclarir-ho.
Aristòfancs, respecte de Sòcrates, fou enganyat per les apaciències i per l'amor a la sàtira i al ridícol.
Aparentment Sòcrates tenia de sofista l'esper1t renovador de
les caduques teories, l'amor al _raonament, que crea la dialèctica socràtica, i un estol de deixebles desitjosos de les seves
paraules.
Per altra part, no pot negar-se que !)exterior de Sòcrates
es prestava a la sàtira i a la riota. Fortament original, amic
de parlar al bell mig del carrer i de discutir de tot i amb tothom, se'l veia arreu covant, abstret, els seus pensaments, vermell de cara, mal vestit i mal forjat. Orgullós del títol de savi
que li aonà l'Oracle, no perdia ocasió de demostrar-ho en les
polèmiques que per tal motiu sostema entre els filòsofs, literats..
poliries i àdhuc entre els mateixos analfabets.
No hi ha dubte que tot això li havia de crear enemics. Aristòfanes seria un d'aquests, sobretot constant el profund menyspreu que Sòcrates sentia per les bufonades de la comèdia.
Sòcrates, a més, no era popular. No tenia el físic a propòsit per esdevenir-ne. Sols era estimat pels que el coneixien, pèls
que comprenien el seu esperit i el seu bon cor.
Els genis no acostumen a ésser estimats pels seus contemporanis, per incompresos, per desconeguts. Aristòfanes comprengué que no sent tan forta aversió als sofistes per les raons
,d ites, que els confon amb els filòsofs, i entre els primers hi
oposa com a prototipus dels mateixos, el gran Sòcrates, que
fou el més fort enemic de l'escola sofística i un filòsof remarcable per la seva vida pura i senzilla, tan com per la seva
moral i la seva doctrina elevada i nobilíssima.
Esclarit això, podrem donar el text d'Aristòfanes, que deixarem per a una altra glossa.
Isidor RIBAS

Vidalbes
Sento la mà divina, vellutada,
i prego dolçament. Crec ésser bo.
Tomo a la vida i caic altra vegada.
Es ma virtut parada d'il"lusi6 ? ...
Lluita I La lluita inacabable i forta I ...
Quantes ferides m'ha d'obrir encar ?
Com: en suprema convulsi6 retorta
l'ànima es fon, Jesús, davant l'altar 1...
Sento la mà divina, vellutada,
i prego dolçament. Torna la pau.
No hi aniré a la vida altra vegada
sense la mà de l'afalac suau I ...

A IDl.t)a nit immòbil l'estelada;
immòbil i adormida la ciutat;
sento el batec del cor. Tot té una estona
de calma i de quietud, però el cor, mai I
Vull adormir-me i l'ànima em desperta.
Per què tremoles, animeta, en va ?
Es que el repòs et fa la imatgeria
més llòbrega i et d6na més espant? ...
Oh, si dessota l'estelada immòbil,
i en el repòs nocturn de la ciutat,
l'angelet de la son posés les ales
damunt del cor inquiet i apesarat I ...

•
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En la mort de N'Antoni Gaudí

E

e A RA una altra sotragada ha vingut a commoure
el cor det nostre poble. La,· per dissort, ja ben· nombrosa renglera de catalans iHustres que han fugit
del nostre esguard aquests darrers mesos s 'ha allargat encara més. Darrera els noms de gloriós record de Guimerà,
Garreta, Alcover, Llimona, Turró, cal posar-nc un altre, el
de N'Antoni Gaudí.
Amb tot, en aquest cas, més que en cap altre, un cop passada la dolor aguda del primer moment, ens envaeix l'esperit
Wl suau conhort, com si la mort fos impotent contra aquell
home el cor i la pensa del qual foren consagrats a la glòria d'aquell qui és la resurrecció i la vida.
Altres cops davant la mort planyem l'obra interrompuda, les
possibilitats esvaïdes per sempre, la bella collita malmesa en
flor. Avui, baldament l'obra cabdal d'En Gaudí sigui a mig
fer, baldament no sigui acabada sinó una de les innombraN
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bles agulles que han d'enlairar-se damunt d'aquella catedral
de meravelLa i tan solament ressoni una de les incomptables
llengües d'argent que han de vibrar en aquella alterosa sumitat, no ens sentim descoratjats ni atuïts. Ens és semblant
que el cos d'aquell sant home que va enginyar-los, fecun~arà. la terra perquè brotin més ufanosos aquells campanars
f:lfuats, d'una estructura tota vegetal, ardits com un toc de
clarí, perquè floreixin aquells claustres suaus com un flabioleig de pastor, perq,uè arquegin audaçment aquelles voltes
que pressentim harmonioses com una simfonia dc mil sons
diversos. 'Tenim ferma fe que el seu esperit continuarà informant totes aquestes coses, i que els seus precs davant 'Déu
seran eficaços com mai per al bé de la seva obra i del nostre
poble.
El seu traspàs ha estat ben bé la mort del just; i en aquesta al capdavall, la dolor és sempre vençuda per una joia
serena.
En veure davallar el seu cos en un recó ombrívol d'aquella cripta, ens ha semblat veure enterrar la llavor que ba
de treure brotada en primavera, i hem pregat perquè els nostres ulls puguin veure la florida desitjada.
En Gaudí amuntegà harmoniosament pedra sobre pedra,
amb Ja mateixa unció amb què David cisellà l'un rera l'altre
els versicles dels seus psalms; car ell s'imaginava la seva
catedral com un himne de lloança a totes les perfeccions
de Déu i com un cant de gràcies per totes les seves misericòrdies. Cal aprendre les meravelloses aUegories que enclouen aquelles pedres beneïdes, per fer-se ben bé càrrec
de la bellesa i la sublimitat del seu temple. Aquesta refl~
oció farà dir a algú que això és precisament un defecte des
del punt dc vista de l'arquitectura pura, car no és lícit d'introduir en aquesta art de la proporció i els volums, conceptes que li són estranys. Però cal no oblidar que l'arquitec-
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tura d'En Gaudí, principalment la religiosa, respon a un concepte totalment distint del clàssic. U na catedral gaudiniana
ha d'ésser l'acoblament de tots els mitjans expressius i de
totes les tècniques d'aplicació artística de què l'home disposa. Per això, al volt d'una estructura arquitectònica, hi
floreixen l'escultura, la~ pintura, la ceràmica, les belles draperies, l'orfebreria, la música, la poesia. I tot això treballat amb un esperit inquiet i modem, i alhora fidel a les coses perennals i a les saboroses i fecundes regles de la litúrgia cristiana.
No ens podem estar de retreure, a propòsit d'això; que
fa uns quants anys, amb motiu d'una visita que els alumnes
d'un col·legi d'Escolapis feren a les obres de la Sagrada
Família, En Gaudí volgué fer constar que les belleses de la
litúrgia cristiana s'havien començat a insinuar en el seu cor
precisament al coHegi dels Escolapis de Reus, quan feia
els seus primers estudis, amb el cant d'aquell Ofici Pan·e
que tots nosaltres hem tingut als llavis durant els anys plens
de claror de la nostra adolescència.
Eu Gaudí és mort, i gairebé no ens atrevim a pregar per
ell. Més aviat ens sentim empesos a demanar-li que sigui ell
qui pregui per nosaltres. Davant del seu traspàs, foragitem
l'angoixa del nostre pit i alegrem-nos en el Senyor, car si
sabem oblidar per un moment els batecs del nostre cor
dc fang, bé sentirem com els àngels canten al Cel
i amb ells el nou germà.

Miquel COLL I ALENTOR:N

SELECTA
V

en un temps en què hom no ha d'admirar-se mai del que
li diguin. Totes les ciències i cada una en particular avancen
d'una manera podríem dir fantàstica. Cada dia es tenen notícies de
noves conquestes de l'esperi t humà, que si no fos pel que acabem
de dir, ens deixarien plens d'admiració.
Ara mateix, sembla que una important casa alemanya ha adquirit una patent per a un procediment de fabricació de l'or a partir del mercuri. Si això és cert, la màxima aspiració dels alquimistes és ja una realitat. Quin concepte tan düerent, però, no té hom
avui dia de la ciència del que ells en tenien! Com ha hagut de
caminat· la màquina del Progrés per arribar realment on ells eren
il·lusòriament I
I, amb tot, aquells homes que es pasaven dia i nit darrera llurs
forns abrandats i entremig d'atuells inversemblants, que eren tinguts pels seus contemporanis per tractants amb el diable i que després van ésser titllats de boigs o maniàtics, es veu que no s'erraven. Unicament anaven equivocats en les lleiS que ells creien reguladores de llurs trasmutacions.
Hi ha coses que sempre han preocupat pregonament la humanitat. Totes aquelles que semblen estar en contradicció atnb la naturalesa i que impressionen esperits senzills pertanyen a aquesta
mena. La troballa de la Pedra Filosofal era una d'elles, com l'aviació n'era una altra. No trobem encara pagesos d'alta muntanya que
es neguen a creure que en un avió hi vagin persones ?
A més, en Ja troballa de la pedra filosofal hi jugava un altre
factor importantíssim: l'ambició. Era una idea tan falaguera de
poder transmutar en or ço que hom volgués I
Però aquells alquimistes no van acons.eguir el seu somni daurat.
I heus ací que la humanitat l'aconsegueix ara que tot està reglamentat, materialitzat, i la patent és comprada per una casa comercial disposada. a explotar-la com ho faria amb una mina o amb un
producte per netejar metalls.
·
Així som els moderns, que no sabem conservar Ja poesia ni de
les coses que de més antics temps i més misterioses ens arriben l
IVIM

-A. C.
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LIBRO DE LA ASAMBLEA DE ToLEDO.- Hemos recibido este interesante volumen de 288 paginas publicado por iniciati,·a
del Emmo. Sr. Cardenal Primado, que lo encomend6 a la experta
pluma del Director de «Ora et Labora», D. Ildefonso Montero,
hoy Dignidad de Tesorero de la Catedral Primada.
Después de una introducción- idea de conjunto -en la que, sin
apasionamientos de ningún género, enjuicia el paso de avance que
significa la Tercera Asamblea y la armonia que reinó en ella, divide la obra en cua tro partes:
ta «El Llamamiento»; resumen cronológico de la campaña preparatoria, que puede servir de pauta para la organización de otra
Asamblea;
2a «La Res pues ta>>; catalogaciones alfabéticas dc las publicadones adheridas, memorias presentadas, socios reprcscntantes, etcétera, etc.;
3a «La Celebración»; reseña, dia por dí a, dc to dos los ac tos
de la Asamblea; y
4a «La Post-Asamblea»; labor posterior de la Secretada Ge·
neral y de la Comisión Ejecutiva hasta la constitución de la actual
Junta Nacional de Prensa Católica.
Termina esta original cr6nica, amena y sugestiva basta en la
variedad tipogrifica, que llamó el P. Vilariño la elocuencia del escrito, con tres interesantes apéndices; uno de e llos las cuentas
L
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genera Ies d e gastos
e .mgresos d e la Asamblea, cerradas con un
Superavit de 3,153'90 pesetas.
Felicitamos muy sinceramente al Director de «Ora et Labora»,
y COJ! el auxilio divino nos esforzaremos en llevar a la practica las
conclusiones de la Asamblea de Toledo.

C

Ol\IENTARIO A LA CARTA DE STO. TmiAS SOBRE EL MODÓ DE.
ESTUDIAR. - En el certamen celebrado el año pasado en Córdoba en honor de Sto. Tomis fué premiado el Comentario prcsentado por el Padre Benjamín Navarro. Fué tan bien acogido, lo
consideraron tan oport uno para el provecho intelectual y moral dc
los estudiantes, que de él han hecho los PP. Dominicos en Almagro una tirada aparte, manual, popular, de propaganda.
El P. Benjamín Navarro, conocido en La Academia como en
otras publicaciones científicas, va explanando con la unción del
Sacerdote, claridad del Maestro y doctrina del sabio, los consejos
morales e intelectuales que Sto. Tomas da a su amigo para estudiar con fruto.
Van al final las oraciones del santo para antes del estudio, antes y después de la Comunión, recomendación de Pío XI a la Milícia Angélica y oración para obtener y conservar la castidad.
Autores y materias se recomiendan aquí por sí mismos.-J. C.

H

AVEll visitat l'exposició de dibuixos i pintures que a les Galeries Laietanes celebra el ben conegut pintor Segrelles. Una
vegada més ens ha demostrat que és el pintor idealista en la concepció i realista en l'execució que va revelar-se'ns en exposar, ja
fa algun temps la col·lecció "Els set pecats capitals" al Saló de Belles Arts del "Siglo". Aquesta vegada ens exposa unes sublims produccions destinades a la il·lustració de l'Atlàntida del nostre gran
Verdaguer. També ens exposa una extensa col·Iecció d'il·lustracions
sobre la vida del nostre patró St. Josep de Calasanç. D'entre la
col·lecció es destaca com a més important la que ens representa a
St. Josep voltat dels infants que adoctrinava, en el moment eo
que se li aparegué la Verge portant en braços l'Infant Jesús qui
allarga els braços envers St. Josep.
Es En Segrelles el pintor que no negligeix ni els petits detalls
com pot veure's en les representacions de la llegenda del St. Graal
i de l'incendi de la serra Pirenenca. No podem estar-nos de felicitar el Sr. Segrelles per l'èxit d'aquesta interessantfssima exposició.
-]. M.
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r A.I.TREs COXTES, por Sea Blue. - Im pren ta Altés, Barcelona, 1926.
Librito de unas 98 paginas de texto, elegantemente presentado
y escrito en lengua catalana. Contiene una novelita de relativa
extensión, puesto que ocupa 34 paginas, titulada Nellie, y ocho
cuentecitos.
El autor que se oculta tras el raro seudónimo que firma el libro, ba sabido mantener el interés en todo el transcurso dc sus
curiosos relatos, sin acudir a trucos de dudoso gusto, ni presentar
situaciones inverosímiles. Diríase que el autor escribe con guantcs y fumando una pipa con la fría elegancia de un dandy.'
Si sc nos obligase a escoger entre los ocho cuentos que siguen
a N ellie, quizas nuestra indecisi6n sería muy larga.
Nellie es un boceto magnifico; un espléndido capullo de novela
de costumbres.
Cada uno de los cuentecillos restantes tiene su gracia propia
y su especial atractivo, y el autor parece que ha tenido cuidado
de ordenarlos de tal manera que el alma se vicse solicitada continuamente a cambiar de postura.
Por lo demas, todos los cuadros son verdaderamente arrancados del mundo real, y la franca sonrisa con que finalizamos «Un
malentés o una presentació defectuosa» no nos parece mas natural y cxpontanea que la punzada que sentimos al conduir la lectura de «Festa Majon> o el desprecio con que recordamos el nombre de Marçal en «Francesa».
Tal vez en esta naturalidad de acción que parece llevar consigo la naturalidad de estilo, es donde radica el secreto del interés
que hacc que, leído un cuento, no sea cosa facil cerrar el libro sin
leer el cuento siguiente.
Agradccemos al autor el ejemplar con que nos ha obsequiado
y esperamos que no pasara mucho tiempo sin que nos dé a saborear otros frutos de su cosecha particular.

o

ELI.IE

ABRIL
Els dies 1 i 2, han estat celebrats a la Capella de Nostra Scnyora, i amb la solemnitat de costum, el Dijous, Divendres i Dissabte Sants. D'acord amb ço que disposa el nostre Reglament, el
Dijous Sant hi ha hagut Comunió ~neral que ha estat ben concorreguda.
Durant aquests dies i per iniciativa de la Secció d'Acció Catòlica, ha estat feta la vetlla al Santíssim Monument, pels senyors aca-dèmics, en torns de mitja hora cadascún.
-«El valor relatiu de la veritat cientifica», ha estat el tema
escollit per En Josep Ma Pujadas i desenrotllat en la sessió del
dia 10. El tema tractat pel jove director d'Indústries Químiques
fou ben interessant, i li valgué un aplaudiment ben merescut. Intervingueren en la discussió, que continuà el dia 17, el Rnd. P. Viladés i els acadèmics Srs. Ferrer, Ribelles (F.) i Campins, i clogué el debat la presidència. La concurrència fou extraordinària.
-El mateix dia 10 ha començat un curset sobre «Economia Política» a càrrec del jove jurisconsult Sr. Raimon Negrc-Balet, qui
ha obtingut un èxit ben merescut. Aquest curset ha continuat els
dies 1 7 i 2 4 i serà clos el dia primer de Maig pròxim.
-En Josep Ma Pujadas ha visitat l'Internat de Sarrià el dia 15
on ha pronunciat una interessant conferència sota el títol de «Una
característica dels nostres dies», que ha estat molt ben rebuda i
comentada.
-La conferència d'aquest mes a l' «<nstitut de Cultura», l'ha
pronunciat el dia r 8 el nostre volgut president Sr. Manuel Comas
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i Esquerra; versà sobre «Lectures d'Aguilar de Sagarra>> . Fou
molt aplaudit.
- N'Antoni Ribelles, el jove advocat que tant s'ha distingit a
l'Acadèmia, ha pronunciat el dia 24 una conferència sobre el tema
« Orientación profesional y los accidentes del trabajo » ; fou acordat d'aplaçar la discussió per a la sessió següent.
-Als nostres amics que en aquest moment estan passant o a
punt de passar per la prova suprema de fi de curs desitgem un feliç encert i un satisfactori reeiximent.

MA/O
El dia 1 ha estat posada a discussió la conferència que sobre
"La orientación profesional y los accidentes del trabajo" pronuncià
en la sessió anterior l'advocat Sr. Antoni Ribelles.
- El mateix dia ha estat clos el curset que sobre "Economia
PoUtica" ha vingut donant el Dr. En Raimond Ncgre-Balet.
-El Dr. Ramón Garcia-Haro. ha ocupat la tribuna acadèmica
en les sessions corresponents als dies 8 i 15, desenrotllant una
interessant conferència sobre el suggestiu tema de "La sabiduría
de los cantares populares", que ha estat molt ben rebut.
- Oficialment ha quedat clòs el Curs 1925-26, el dia 15, i d'acord amb la costum establerta, la presidència ha pronunciat un
bclJ parlament de clausura. Abans, però, el Rnd. P. Director, ha
dirigit la paraula als senyors acadèmics, ha historiat la tasca realitzada durant el finit curs i ha subratllat ço que caldria fer d'ara
en avant per donar a l'"Acadèmia Calassància" la poixança que
·
mereix la seva posició.
Ha dit, després, que és desig séu que durant les vacances no
resti estancada la vida de l'Acadèmia i per tal d'evitar aquest estancament, es proposa unànimement actuar decididament durant
aquest lleure oficial.
Les impressions recollides, són favorables a aquest propòsit i
creiem, per tant, serà ben prompte una bella realitat el projecte del
nostre Parc Director.

AQUEST NÚMERO DE LA ACADEMIA CALASANCIA
HA PASSAT PER LA CENSURA GOVERNATIVA
l•prepta lle .&.cel Orteca- Aribaa, 7- Bareeleaa

