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AUTONOMIA MUNICIPAL

Quan els pobles comencin per fer tots els anys un veritable
cens escolar, posant-hi la cura, espontània o forçosa, amb que
s'estén la llista de caps de casa que paguen consums, o la relació
d'homes que tenen el dret del sufragi, o el reemplaç de minyons
que se'n van a servir el rei;
Qjuan els pobles, donant-se compte que el mestre o la mestressa no poden degudament atendre més enllà d'una quarentena
de deixebles, es moguin per crear tantes escoles com sien necessàries, interessant-ho a les autoritats superiors amb aquell zel i
insistència que es posen en demanar una carretera;
Quan els pobles sien respectuosos amb les lleis que estableixen l'assistència escolar obligatòria i, si el compliment de elles es
fa difícil, s'implanti la sessió única per dia, amb qual cosa els in-
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fants hauran temps per les feines agrícoles o d'altra mena que als
pares pugnessin convenir;
Quan els pobles es preocupin de tenir edificis escolars construïts expressament i, mentre això no arribi, que almenys les escoles s'instal·lin en sales airejades i lluminoses, amb parets que
durant les vagues de l'istiu es netegin per una capa de calç;
Quan els pobles proporcionin al mestre l'estada decent i capaç
de llei, ço que en altres països més patriarcals sol acompanyar-se
de jardí, llenya i llum, i quan el mestre, amb petites mesades de
les famílies o sobressous dels Ajuntaments, no sols se l'alliberi d'altre treball que el de l'escola, sinó que també pugui rebre revistes,
comprar llibres, assistir a les assemblees de comprofessors i pendre part en els cursets de perfeccionament;
-Quan els pobles, sobretot en la sina de les juntes locals d'ensenyança, tractin el mestre no pas com funcionari que es mira
amb menyspreu i es vigila desconfiadament, mes si com la persona la més entesa en matèries d'educació, així com el metge es
té per tècnic i entès dins les juntes locals de sanitat;
Quan els pobles deixin tranquil el mestre, perquè ho sia serenament, imparcialment, de totes les criatures confiades a la seva
custòdia, i no l'embolcallin en les lluites menudes i apassionades
de llogaret, que li fan perdre la superioritat moral amb que deu
comparèixer davant els alumnes;
Quan els pobles tinguin consciència de tot això, que no és
cap luxe pedagògic, que n o m é s representa alguns problemes fonamentals de l'escola primària, aleshores sense temor podrà parlar-se de l autonomia municipal de l'ensenyança, puix el nou
règim no amenaçarà, com avui amenaçaria, amb el perill de veure
disminuir la cultura que ara es rep de mans del poder central.
Encara m é s , aleshores. Si l'Estat es negava a fer concessions
als municipis, aquestos passarien per damunt de totes les traves.
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perquè ningú no podria esterilitzar el desplegament d'un poble que
amb competència i empenta volgués intervenir en les seves escoles. Encara que l'autonomia no hagués estat legislada, en bona
part de qüestions existiria de fet.
L L . JOU I OUÓ

CRÒNICA D E L A

PROTECTORA
MES DE NOVEMBRE

ACORDS DE LA SESSIÓ DEI. DIA i3
Són presentats i acceptats els socis següents:
Antoni Borràs, Gaictana Miralles Vda. Font. Antoni Sanromà i Roca, Jaume
Sabatés i Vilar, Lluís Magrinà, Joan Riba i Ferré i Josep Bracons i Prat, de Barcelona; Joan Colomer i Canalías, Jaume Vidal i Vifias i Joan Matas i Munné. de
Sabadell; Joan Molist i Oliva i Jaume Pratdepàdua i Aguilera, de Balaguer; Sebastià Anglada i Roger, de Camprodon; Jesús M . Bellido i Golferichs. de Saragossa; Joan Esbcrt, Agustí Gou. Josep Vines i Sentís, Pere Ripoll i Oliva. Joaquim
Olivé, Antoni Cabot, Josep Lavall, Joan Espinach, Tomàs Fàbregas i Isern, Manuel Lafarga i Riera, Francesc Vilaclara, Lluís Ros, Antoni Costa, Artur Garrich, Josep L l . Dalphau, Lluís Roca, Pere Sallent i Sors, Esteve Villalba.
Ramon Mas, Francesc A. Sabeté, Aleix Antodi, Josep Horta, Josep Pcrena, Pere
Serras i Isern, Andreu Villafranca, Pere Reverter, Josep Riera, Ernest Segalà,'
Josep Cabré i Bru, Bartomeu Salvo, Ricard Arias Lantero, Josep Julià, Lluís
Ciurana i Pagès i Narcís Perich,de Buenos Aires; Fanny Palau, de Temperlcy
(Argentina); Joan Antich, de Trenque-Lauquen (Argentina); Ricard Sanjaume.
de Burzaco (Argentina); Màrius Vàzquez..de Sant Martín (Argentina); Salvador
Homs i Espinal, de Rio Cuarto (Argentina); Joan Rabassa i Basté, Pau Iglasias
i Joan Samper i Martín, de Còrdova (Argentina); Joan B. Alemany i Borràs,
Miquel Llobet i Llobet, Josep Paré i Calopa, de Rosario (Argentina).
S'acorda felicitar la Comissió de Buenos Aires, perla seva lloable activitat.
Com sia que a Balaguer són ja prou socis per a poder constituir una Comissió
Delegada, se resol oficiar als dos socis col·lectius Associació Catalanista i Centre
Nacionalista Català, pregant-los que convoquin tots els socis individuals de dita
localitat per al referit objecte.
El Consell s'entera d'haver-se rebut un donatiu de 25o pessetes, donadts
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per En Joaquim Campamà en nom dels dependents de la Casa Tayà per a completar altre donatiu anterior i poder costejar amb el conjunt una de les Biografies que ha acordat publicar l'Editorial Pedagògica destinades a fer conèixer als
infants la vida d'alguns catalans assenyalats, acordant-se el regraciament.
Se llegeixen: una efusiva lletra de comiat del Secretari de la Comissió Delegada de l'Havana N'Enric Sala, que ha hagut de retornar sobtadament a dita ciutat;
altres del soci En J. Cus!, de Figueras, d'En Francesc A. Mas i de N'Eugeni d'Ors,
sobre assumptes de tràmit; altra de la Comissió Delegada de Guantànamo adjuntant quantitats a compte dels cobraments fets dels seus socis; el cartell de convocatòria per al Jocs Florals de 1918; altra de l'Empresa Editorial «La Revista»
oferint a preu especial exemplars del llibre «Perspectiva General de Literatura
Catalana» (acordant-se adquirir-ne 25, salvant el parer de la Comissió Tècnica); i
altra del Foment Autonomista Català, acompanyant propostes de socis.
A una consulta especial de la Comissió Delegada de l'Havana, s'acorda contestar-li facultant-la perquè obri segons son criteri sobre el particular.
A la Comissió Delegada de Buenos Aires se l'autoritza per a considerar-se
com a general del pafs argentí, salvant les localitats on existeixi o s'hi formi Comissió Delegada local.
Havent el mestre de Les Escaldes d'Andorra, N'Alfons Areny, sol·licitat
l'ajut de la Protectora per a constituir sa Escola a base catalana d'acord amb una
atenta lletra del Cònsol Major d'Andorra la Vella En Josep Babot, s'acorda demanar l'abast de la protecció que necessita i interessar l'Il·lm. Bisbe d'Urgell com
a Príncep d'Andorra perquè hi presti també son valiós concurs moral i material.
Al mestre de Torroella de Montgrí En Pere Blasi, per a facilitar l'enllestimem
de la seva «Geografia de Catalunya», l i remetem dos mapes de Catalunya amb indicació de Comarques per ell sol·licitats, graciosament ofert l'un pera En Francesc Carreras i Candi i l'altre de la Casa Martín.
Al professor de llengua francesa resident a Figueres Dr. En Joan B. Lamouroux s'acorda saludar-lo afectuosament per fer ses ensenyances a base catalana,
amb la qual cosa treu major profit de ses lliçons i honora l'idioma del nostre país.
A l'Associació Club Montanyenc, de Barcelona, se la felicita pels cursos científics catalans que dóna en son local, com també la Societat L'Avenir, de Mollerusa, per ses conferències culturals i ensenyances catalanes; i així mateix l'Escola Choral Martinenca, pel Concurs de Lectura Catalana que amb assenyalat
èxit acaba de celebrar.
La Presidència dóna compte de la celebració del V Concurs Nacional
d'Història de Catalunya ^celebrat a Girona i del Concurs Comarcal de Lectura i
Escriptura Catalana de Balaguer, havent obtingut ambdós magnífics resultats,
per la qual cosa proposa que es feliciti xardorosament els seus respectius organit-

D E L ENSENYANÇA CATALANA

37

zadors, Comissió Delegada.de Girona i Srs. En Josep Cabeceràn, En Jaume Pratdcpàdua i en Joan Molist, de Balaguer.
I com sig« que l'èxit del Concurs de Girona se deu en bona part al Curs
d'Història de Catalunya donat en el Grup Escolar de dita ciutat pel Dr. En Josep
Pou i Batlle, s'acorda regraciar-lo efusivament, oferint-li un Diploma de Cooperació.
Se dóna compte de la Comunicació oficial de la Normal de Mestres de Tarragona autoritzant la instauració cn ella de la Càtedra de Gramàtica Catalana, nomenant-sc per a exercir-la, a proposta del President de la respectiva Diputació i
amb beneplàcit de la Comisió Delegada, el Mestre En Manuel Galés.
El Director de la Normal de Mestres de Girona proposa per a regir la Càtedra
de Gramàtica Catalana el professor de ta mateixa Dr. N'Ignasi E. Jordà, essent
confirmat el nomenament.
Havent sol·licitat l'Associació Catalana d'Estudiants la cooperació de la
Protectora per a la organització del II Congrés Universitari Català, s'acorda
accedir-hi, delegant la seva representació, en tot allò que faci referència al particular, el Conseller N'Antoni Griera.
Una expressiva comunicació de la Joventut Nacionalista de Barcelona oferint
la cantitat de mil pessetes per a costejar la biografia del malaguanyat primer
President de la Mancomunitat Catalana N'Enric Prat de la Riba, que l'Editorial
Pedagògica de la Protectora ha inclòs en son pla de publicacions escolars, és
acollida amb gran satisfacció, aceptant-sc el generós donatiu. La redacció de la
Biografia s'encarrega al P. Miquel d'Esplugues.
Per a la referida sèrie de Biografies se rep la del excels mallorquí En Ramon
Llull, escrita per Mn. Llorenç Ribcr, la qual se passa a la Comissió Editorial
referida.
Se rep una convocatòria per al Consell General de Representants de la «Unió
Catalanista» acompanyat d'un Missatge de la Junta Permanent demanant que s'aparti la Unióde la política militant per atendre sols als aspectes cultural i social del
moviment nacionalista, acordant-se no assistir a la dita reunió per evitar tota
intervenció en reunions que poden tenir caràcter polític, però significar la simpatia de la Protectora pel dit Missatge, per quan sols està adherida a la Unió amb
apartament complet de sa tasca política.
Havent donat compte al Vicc-president Sr. Bastardas de sa asistència a l'acte
de col·locació de la primera pedra del Grup Escolar Baixeras, se creu avinent
felicitar l'Ajuntament de Barcelona per l'encert i esperit catalanesc amb què ha
inaugurat els treballs corresponents, expresant-li el desig que els seus Grups
Escolars sien nombrosos i s'identifiquin en lots llurs aspectes amb l'esperit del
nostre poble...
Una oportuna carta proposició del soci N'Antoni Sunyol dóna peu al Consell
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per acordar adreçar al nou ministre d'Instrucció Pública Sr. Rodés, una comunicació, recordant-li les aspiracions nacionals de Catalunya en ço que es rclacioiui
amb son ministeri i demanant-li concretament l'autorització de l'us del català en
nostres escoles, la olicialització de les Càtedres de Gramàtica Catalana en les
nostres Normals, la instauració dels estudis dels Doctorals en nostra Universitat i
la descentralització de les oposicions de catedràtics i mestres per a les provisions
del nostre país; acordant-se demés adreçar altra comunicació al nou ministre
d'Hisenda En Joan Ventosa i Calvell, saludant-lo conr a distingit consoci i pregant-li sa valiosa intercesió sobre les peticions fetes al Sr. Rodés (que també se
li comuniquen).
Finalment, havent-se celebrat últimament eleccions municipals, el Consell
estima avinent saludar els consocis elegits en les mateixes, fent-ho directament
als Srs. En Carles Jordà i En Josep Puig i Esteve, de Barcelona i al President de
la Comissió Delegada de Sabadell, En Domènec Saló, i , per conducte de les
Comissions delegades, als altres triomfants en les respectives localitats, recomanant a tots ells que en llurs càrrecs se recordin, com a tasca preferent, de fomentar l'ensenyança catalana.

ACORDS DE LA SESSIÓ DE DIA 26
Foren admesos els socis següents:
Ramon Nualart Palct, Ventura Gassol, Marti Esteve, Francesc Rodón Munnc,
Antoni Gómez, Emili Oromi Sorribes, Marian Euras Pascual, Albert Forncsa.
Josep Manubens Segui, Josep Ausàs Albós, Joan Roca i Costa, de Barcelona; Josep Dalmau i Carles. Sebastià Pla i Cargol i Ignasi Enric Jordà i Caballé, de Girona; Sebastià Ferrer i Valls, Manuel Tuben i Barranco. Mercè Prat i Torres, Teresa
Camps i Morera, Matilde Ubach i Duran, Adela Ribó i Sanahuja, Salvador Rebés
Vidal, Ramon Pont i Duran, Joan Dalmau i Tarrida. Amadeu Biosca, Francesc
Jordana, Joan Bas i Jordi i Josep Baliu, d'Igualada; Joan Casas i Pahissa, Josep
Barta i Galés, Martí Horta, Antoni Colominas, Marti Serrat i Casas, Frederic
Purcalla i Grau, Enric de Mur i Perfecte López Campana, de Montevideo:
Emili Calvet, Josep Graells, Lluís Fluriachs. Joaquim Cufi, Conrad Torra,
Josep S. Esteve, Joan Rojas Rusinyol Tort, de Bucnos Aires; Joan G. Mimó i
Ramon Coromines, de Cauquenes; Enric Fornells, Josep Gili, Josep de Riu i
Claudi Estradé, de Valparaíso; Enric Grau, Alfred Lluc i Manuel Casadó, dc
Santiago; Jaume Claramunt, Pere Soteras, Francesc Arbós, Esteve Xargayó, Josep
Sevià, Florenci Valls, Adolf Bultó, Francesc Gausacs, Torregrosa i Anglada, Manel Ferrer, Benet Claramunt. N. Batallé, Josep Santamaría, Enric Ballesteros i
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Josep Navarro, de Concepció; Mani Ballbc, de Los Angeles, i demés els col·lectius Centre Català, de Montevideo, i Orfeó Català, de Buenos Aires.
Havent-hi prou nombre de socis a Igualada per a constituir una Comissió
Delegada, s'acorda oficiar al soci més antic En Joan Gals, regracianl-li sos treballs
i encarregant-li la convocatòria dels altres socis per a la formació de dita Comissió i elecció de la Junta Directiva.
Així mateix se resol oficiar a la Comissió Delegada de Xile, pregant-li que es
Guidi de delegar els qui estimi convenient per a facilitar la creació de la Comissió
de Concepció.
Se dóna compte de molt grates comunicacions: de la Comissió de Santiago
de Xile, amb remeses de propostes de socis i de cabals corresponents a quotes
cobrades; de la Comissió de Buenos Aires, amb propostes i encoratjaments; dc
la Comissió de Mendoza, amb la satisfactòria nova d'haver-se creat en son Centre
Català cursets de Història de Catalunya i de Física experimental, acompanyant
demés una formosa alocució en la qual expressa als catalans d'aquell país sa
orientació envers la creació de noves ensenyances, sol·licitant demés llibres
apropiats, que s'acorda trametre en la part disponible; dc la Comissió de Montevideo, amb tramesa de propostes i avis de nomenament d'un Secretari a favor dc
N'Alfred Giner, per haver-se absentat l'anterior (el qual nomenament és ratificat);
de la Comissió de Iquique indicant que el donatiu de mil pessetes ofert per N'Enric Sigués se destini especialment a la publicació d'un llibre de Lectura per a les
escoles, cosa que és acceptada en principi, recomanant-ho a la Comissió Editorial;
i del soci d'Iquique En Genis Mayalas, encaminant treballs per a preparar una
altra representació de la Protectora a Lima. Com és natural, totes aquestes comunicacions són afectuosament correspostes.
Altres Comunicacions se llegeixen de la Comissió Delegada de Girona,
acompsnyant propostes de soci i dant compte de la obertura del curs de Gramàtica Catalana de la Normal de Mestres i preparació del de la Normal de Mestresses. Afegint-se a aquesta última se rep una comunicació oficial de la Directora
de la Normal proposant per a regir la càtedra la professora senyoreta Agna
Canalias i Mestres, la qual accepta amb molt gust el Consell, per quant forma
part dc la Comissió Tècnica de la Protectora.
Els membres del Jurat del nou Concurs Pedagògic obert per la Protectora
amb el títol «Premi República Argentina», (ofert per la Comissió Delegada de
Buenos Aires), han acceptat tóts llur missió, amb mols elogiosos per a la tasca
empresa.
Se dóna compte d'un atent olici del Centre Nacionalista Radical de Mataró
invitant a la Protectora, en nom propi i de les entitats Unió Regionalissa, Foment de la Sardana. Orfeó Mataroní i els periòdics «Fortitut» i «La Nau», a pendre part en una solemne «Diada Nacionalista» celebradora a Mataró el dia 2 de
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desembre, nomenant-se el Conseller President de la Comissió de Propaganda,
En Josep Orant i Sala, per assistir-hi com a Delegat per l'Associació.
El Sr. Tresorer manifesta haver-se rebut dels Srs. Comte d'Artal (des de
S. Sebasiiàn), En Bonaventura Sabater, de Bagur, En Berenguer, d'Artés i N'Esteve Segalà, de Reus, uns donatius per a contribuir a les despeses del llibre
«Lluny de ma terra», l'edició del qual ha estat cedida a la Protectora per la Comissió que s'emprengué sa publicació en honor al seu autor D. Antoni de P. Aleu.
Se dóna compte d'haverse rebut un interessant programa de les lliçons de
«Geologia aplicada a l'Agricultura» que en la Escola Superior d'Agricultura dóna
l'il·lustrat consoci Dr. En Marian Faura i uns magnífics llibres catalans de lectura editats pel Consell de Pedagogia per als deixebles de les Escoles mateixes
de la Diputació, que és llàstima que s'hagin publicat en curt nombre d'exemplars
no destinats a la venda, car són altament interessants. S'agraeix l'atenció.
Se llegeixen: una lletra molt entusiasta del soci En Sebastià Anglada, de
Camprodon; altra del conegut pedagoc En Joan Llarena, lloant la petició de la Protectora a la Mancomunitat interessant-se en cl prompte pagament als mestres d'endarreriments provincials; altra del Diputat català de França N'Emmanuel Brousse,
oferint sa valiosa corporació per a la publicació d'una Biografia dc l'assenyalat
rosellonès Francesc Aragó per a les escoles catalanes; una invitació del Foment
Autonomista Català, per a la Repartició de Premis dc la Escola Mn. Cinto, a la
qual ha assistit la Sra. Domènech de Canyellas en nom del Consell; altra de la
associació Nostra Parla sol·licitant el concurs de la Protectora per a la organització de la «Diada de la Llengua Catalana», havent-se delegat per assistir-hi el
membre de la Comissió N'Emili Vallès; altra de IVAcadèmia i Laboratori de
Ciències Mèdiques de Catalunya» per a la sessió inaugural del curs, delegant-se
l'assistència en el Conseller Dr. Puig i Sais, i altra del Ateneu Barcelonès per a la
sessió inaugural, per a la qual havia estat delegat el Sr. Miret i Sans.
Se dóna compte d'alguns informes referents a la ensenyança del català a
Andorra, obtinguts pel Conseller Sr. Griera i d'una sol·licitud per a l'ingrès d'una
deixeble pobre en l'Escola Catalana de Sta. Eulàlia, passant a la Comissió Tècnica.
S'acorda saludar el Director de «El Magisterio Gerundense» per la especial
atenció que dit periòdic professional dedica al «V Concurs Nacional dc Història
de Catalunya», amb publicació de ressenyes, gravats i comentaris afalagadors.
També igualment els distingits mestres N'Antoni Bonsoms i N'Artur Martorell
per la brillant defensa de l'ensenyança catalana en sos discursos de recepció a
l'Associació d'Amics de la Instrucció, de Barcelona.
La Sra. Domènech de Canyellas dóna compte que en les Escoles de la
Federació Sindical d'Obreres, que ella presideix, mercès a la cooperació acordada
per la Protectora començarà un Curs dc Gramàtica Catalana, regit pel professor D. Antoni Riera, proposat per aquesta Associació.
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Se llegeix el cartell de Convocatòria del Concurs de Lectura Catalana i d'Història de Catalunya publicat per la Comissió Organitzadora de Vilassar de Mar,
acordant-se prestar-hi la cooperació moral i material que sia precisa per a son
bon èxit.
Se presentà el parer formulat per la Comissió destinada a entendre en el Concurs per a la previsió del càrrec de Secretari Habilitat i Administrador de la Protectora, proposant l'adjudicació de la plaça, mitjançant les condicions anticipades,
al concursant En Tomàs Iduarte i Aragonès, que obtingué el primer lloc en el
conjunt de exercicis practicats, mereixent ésser felicitats pel Consell, per sos valiosos treballs, els classificats amb els números a i 3, En Juli Vila i Ortizji N'Abelard
Fàbregas i Esteba. S'acorda de conformitat.
Finalment, la presidència exposa algunes gestions fetes oficioses per a conseguir que sia aprovada la subvenció sol·licitada de la Mancomunitat, mereixent
l'aprovació del Consell.

LLETRA DE LA PROTECTORA AL MINISTRE D'INSTRUCCIÓ
Sr. D. Felip Rodés.
Madrid.
Distingit senyor i amic:
El vostre enlairament al Ministeri d'Instrucció Pública de l'Estat espanyol
ha determinat al Consell Directiu de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana a adreçar-vos les presents ratlles per interessar-vos en la resolució dels
assumptes que amb la seva especial finalitat s'adiuen.
Naturalment que en primer lloc caldria excitar vostre zel per a la resolució
total del problema de la plena autonomia de Catalunya en allò referent a ensenyança, per quant representaria la fi de tota dependència respecte al poder central,
si no ens féssim ja càrrec de la situació de les coses, del caràcter provisional del
vostre govern i de la impossibilitat de plantejar aquest problema integral en
aquest moments.
Però si que, parcialment, podríeu tal volta aconseguir la millora de distints
aspectes de la vida actual de relació entre l'Estat i Catalunya referent a l'ensenyança.
En primer lloc seria molt procedent una circular ordenant als Inspectors que
no obstaculitzin l'ús de l'idioma natural en les escoles de Ics regions de llenguatge peculiar, ans al contrari el fomentin en tribut a la justícia i en profit de
l'eficàcia de l'ensenyança. En segon lloc seria d'alta justícia una disposició declarant oficials i obligatòries les lliçons de Gramàtica Catalana en les Normals de
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Mestres i de Mestresses de Catalunya instaurades o en vies d'instauració per la
nostra Associació, establint-les demés en les Normals de Mallorca i València i
altres regions de llenguatge propi.
Problemes parcials de possible resolució immediata són també, per exemple:
la instauració dels estudis de doctorat a Barcelona i altres Universitats on hi
tingui raó d'ésser i la descentralització de les oposicions de catedràtics i mestres,
per a destruir l'injust privilegi dc què frueixen actualment els fills de les regions
centrals.
Noves indicacions podríem fer-vos sobre altres aspectes parcials de problemes
que afecten a aqueix Ministeri en relació amb les finalitats de la Protectora, però
no volem acumular peticions que poguessin abromar vostre esperit i fins dificultar
vostra gestió.
Únicament, per acabar, us direm que hi ha pendent alguna consulta de les
Kscoles Normals Catalanes a la Direcció General de Primera Ensenyança sobre
l'autorització sol·licitada per la Protectora referent a l'apertura de càtedres de
Gramàtica Catalana, les quals convindria fossin resoltes tot seguit favorablement
i sense la il·lògica condicionalitat que les ensenyances del català s''hi donguin
en castellà, com pretengué alguns mesos enrera el Sr. Royo Villanova.
I que a Les Escaldes d'Andorra hi ha un mestre del país, N'Alfons Areny,
que s'ofereix a mantenir una Escola a base de la llengua catalana, que és la
oficial a Andorra, ensenyant demés el castellà i el francès i sol·licitant ajut pera
proveir-la en deguda forma i sostenir-la docorosament, la qual cosa no pot fer en
l'actualitat per mancança de medis econòmics que el Consell d'Andorra, per sa
modèstia, no l i pot proporcionar. No podria fer res aqueix Govern per protegir
tan nobles intents que en últim cas tendeixen a reforçar la influència de l'Estat
sobre la petita República Andorrana? Ho deixem al vostre bon criteri.
I ara, senyor, rebeu la respectuosa salutació del Consell Directiu de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, que espera no haurà estat en va per
a Catalunya el vostre pas pel Ministeri d'Instrucció Pública de l'Estat espanyol;
oferint-se en nom del Consell i en nom propi, vostre afm. S. S.,
MANUEL FOLGUERA I DURAN

ACLARAC1Ó AL «PREMI REPUBLICÀ ARGENTINA»
Responent a mantes consultes rebudes sobre l'abast i significació d'alguns
extrems dels inclosos en el canell del Concurs per a adjudicar el «Premi República Argentina», al millor Projecte de creació d'un Curs complementari a les
Escoles Normals, destinat principalment als mestres i mestresses de terres de llengua catalana que desitgin aconseguir una preparació completa i adequada per a
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regentar eslablimenls d'ensenyança en català dintre les millors condicions pedagògiques possibles, r«Associació» té interès en fer constar que l'essencial del tema és
ço que respecta el Pla i Organització del Curs erusi; tenint la resta un valor
complementari, i entenent-se que cn dir Llibres de text més indicats, es vol dir
les obres més adequades al concepte que l'autor tingui format del que ha d'ésser
cada assignatura o disciplina; i que en demanar un pressupost general de despeses
i ingressos així com la forma més convenient d'instal·lació, no suposa per part dels
organitzadors del Concurs la insinuació de cap partit pres,sinó únicament un desig
d'entrar en possessió del major nombre de dades útils per a traduir en realitat el
projecte que es premiï.

CONCURS DE LLENGUA CATALANA A BALAGUER
El divendres dia y de novembre se celebrà a Balaguer el Primer «Concurs de
Lectura i Escriptura de la Llengua Catalana», havent assolit un èxit esclatant.
Hi concorregueren una seixantena d'alumnes de distintes poblacions de la
Comarca d'Urgell, havent-se distribuït els premis en Llibretes dc la Caixa de Previsió als següents concursants:
Segona secció.—Noies.—Primer premi, 30 pessetes: Josepa Arqué. Professor,
En Jaume Arqué, de Bellcaire.
Segon premi, 25 pessetes: Mercè Baró. Professor, En Jaume Arqué, de Bellcaire.
Tercer premi, i5 pessetes: Franciscà Masana. Professora, Na Delmira Canut,
de Balaguer.
Quart premi, 10 pessetes: Rosalia Safont. Professora, Na Delmira Canut, de
Balaguer.
Primera secció.—Noies.—Primer premi, 25 pessetas: Marina Colomé. Professor, Josep Colom, de Balaguer.
Segon premi, i5 pessetes: Montserrat Arqué. Professor, Jaume Arqué, de
Bellcaire.
Tercer premi, 10 pessetes: Raimunda Abadal. Professor, Jaume Arqué, dc
Bellcaire.
Segona Secció.—iVotf.—Primer premi, 30 pessetes: Joan Pujol. Professor.
Escoles Pies, dc Balaguer.
Segon premi, 25 pessetes: Josep Rubió. Professor, Josep Colomé, de Balaguer.
Tercer premi, i5 pessetes: Jaume Palou. Professor, Delfí Ortiz, de Fuliola.
Quart premi, 10 pessetes: Joan Desongles. Professor, Escole» Pies, de Balaguer.
Altre quart premi, 10 pessetes: Enric Salvadó. Professor, Delfi Ortiz, de
Fuliola.
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Primera Secció.—Nois.—Primer premi, 25 pessetes: Enric Cortasa. Professor,
Josep Colomé, de Balaguer.
Altre primer premi, aS .pessetes: Miquel Teixidó. Professor, Delfi Ortiz, de
Fuliola.
Segon premi, ID pessetes: Francesc Utgés. Professor, Josep Colomé, de Balaguer.
Tercer premi, 10 pessetes; Josep Isanda. Professor. Escoles Pies, de Balaguer.
Altre tercer premi, 10 pessetes: Moisès Aran. Professor, Escoles Pies, de Balaguer.
Altre tercer premi, 10 pessetes: Joan Profitós. Professor, Josep Colomé, de
Balaguer.
Demés, en la impossibilitat de distingir un establiment d'ensenyança dels
altres per haver-se equilibrat moltissim la vàlua de la seva cooperació, cl Jurat
acordà mencionar honortficament tots els mestres que hi concorregueren.
La Repartició de Premis tingué lloc amb gran solemnitat en el Teatre Principal, havent-hi assistit nombroses representacions comarcals. En dit acte s'hi
llegí la memòria del Secretari de la Comissió Organitzadora, En Joan Molist, d i rigint caluroses frasses d'encoratjament i felicitació als concursants, als membres
del Jurat. En Josep Comes i Sorribes, Notari de Mollerusa, N'Enric Arderiu, de
la Comitsió Delegada de Lleida, i el President de la «Protectora», que presidia
Tacte junt amb el Diputat de la Mancomunitat Catalana En Josep Cabeceràn.
Mereixen efusiva enhorabona els organitzadors del Concurs senyors Cabeceràn, Pratdepàdua i Molist i totes les entitats i persones que hi han cooperat, entre
les quals s'hi compten la Diputació de Lleida i el Diputat a Corts pel Districte,
En Felip Rodés, actual Ministre d'Instrucció Pública.
En finalitzar la festa, entremig d'una calurosa ovació, s'acordà remetre al
senyor Rodés el següent telegrama:
«Exm. Sr. Rodés.
•Ministre d'Instrucció Pública. Madrid.
»Jurat i Comissió Organitzadora del Concurs de Lectura i Escriptura Catalanes de Balaguer, saluda efusivament V. E. com a protector del mateix, pregant-li exerceixi decisiva influència perquè sien reconeguts els drets del nostre
idioma en Ics escoles de les terres de llengua catalana.—Falguera, Arderiu,
Comes, Cabeceràn, Pratdepàdua. Molist.»
L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana agrairà qut de la seva actuació se'n
vulguin fer eco els periòdics de la nostra terra, reproduint o extractant eh articles continguts
en l'anterior tCrònica de la Protectora*.
Del restant text que publiqui el BUTLLETI en seran sols responsables elsfirmantsi , en
darrer terme, el Comitè al qual la direcció i redacció del BUTLLETÍ han estat encomenades.
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ESCOLES NOMINALS
Entre la pluja de malvestats que el centralisme uniformista ha fet caure, de
remota època, damunt del poble català, és una de les més funestes cl dret de
regir escoles de Catalunya concedit a mestres que no parlen ni comprenen la
llengua d'aquesta terra.
Cal estar mancat dc sentit comú per a no veure, al primer cop d'ull, l'absurditat i el desencert de consemblant fet legal. Per això no pot atribuir-se a inconsciència o error involuntari dels que aixi ho disposaren en la caduca, però vigent
llei de 1857, coneguda per «Llei Moyano». Però si hagués estat—ço que no
creiem—propòsit deliberat de fer estèril, en determinades regions espanyoles,
l'ensenyança primària, hauríem de implorar el perdó de Déu per als autors de tan
«germanivola i civilitzadora» obra. Perquè es evident que sos desastrosos efectes
són superiors a tota ponderació, tant pel nombre incalculable de individus a
qui s'estenen, com per la duració indefinida dels seus maleficis.
Els legisladors d'aquell temps, uniformistes rabiosos tots, devien creure—
com creuen encara molts dels que també solen ésser-ne avui,—que aquí pensem i
parlem en castellà. jSón tant coneixedors de les coses de Catalunya la majoria
d'ells! I així hi apliquen disposicions de govern que res no tenen que veure amb ses
necessitats i desigs, si no és per a contrariar-los.
(Somniar impossibles com el de comunicar idees a infants que no entenen
un mot d'alló que els diu llur educador, i dirigir els sentiments i la intel·ligència
d'aquells mateixos la paraula ingènua dels quals tampoc comprèn l'encarregat
de fer-ho!
Aqueixa inconcebible pretensió, convertida en sistema governatiu en matèria
d'ensenyança, no pot admetre's sinó en qui intentés perpetuar la ignorància entre
les generacions que vénen a la vida en un poble.
Fa molts anys que a Catalunya sofrim tal calamitat en el terrer docent; i
quan per sa Uargulsima durada almenys, semblava que era just i natural que es
procurés posar-hi remei des de les altures d'on ens vingué el mal, veiem, amb
disgust i pena, que va prenent de dia en dia majors proporcions i amenaça invadir la regió catalana tota sencera. Sí; a tota nova provisió d'escoles vacants a
Catalunya que surt dels centres oficials, hi trobem més Lòpe\, Martinet, Fuentes,
Garcías, Blancos, Pinillos, etc. elc, que revelen prou la procedència i el llenguatge de les persones (d'altra banda honorabilíssimes) per aqueixos noms designades. És una veritable irrupció de mestres forasters, o sigui inadaptats, la que
va apoderant-se de la direcció de les nostres escoles.
Si el temptador egoisme no se sobreposés tan sovint a la sinceritat i a la rec-
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titut dels actes humans, els mateixos mestres de parla castellana exclusiva foren
els primers de regonèixer la llur manca de raó en aspirar a unes escoles on saben
que rès fructuós no poden fer-hi; i , per intima persuasió, per allò que en podríem
dir antagonisme pedagògic, s'abstindrien espontàniament de sol·licitar-les.
Mes ja és sabut el que se'n pot esperar d'aquelles virtuts anomenades bona fe
i i/esín/erès en la vida ordinària. Tampoc tenim confiança que els mestres desconeixedors de la nostra parla popular o nadiua, facin gaires esforços ni sacrificis a fi d'apendre-la i adquirir així el mitjà, l'instrument indispensable per a
complir com cal, llur missió educadora prop dels nois catalans: experiències manifestes tot arreu ens han desenganyat pertocant en aquest punt. Es més còmode
i espanyol invocar la «igualtat davant la llei», per tal de donar apariències de
justificació a un dret que la severa lògica i el bon sentit pedagògic neguen resoludament...
Fa 14 anys—pel febrer de 1903—els mestres públics del partit de Figueres,
província dc Girona, donaren ja el crit d'alarma a tot el Professorat oficial de
Catalunya contra la creixent i perniciosa invasió que avui retrèiem. Després de
discutir llargament en una nombrosa reunió aquest trascendental problema,
acordaren les següents conclusions, que mereixeren, inés tard, l'aprovació i
adhesió dels comprofessors d'aquella província:
—«En les regions l'idioma de les quals no sia el castellà, aquest i aquell
s'usaran i ensenyaran simultàniament. Els Mestres, Inspectors i Professors d'Escoles Normals deuran conèixer, demés de la parla castellana, la pròpia de la
regió on exerceixen llurs càrrecs. A les Escoles Normals d'aquelles regions que
posseeixin llengua no castellana, hi haurà cursos especials de dita llengua
regional».
Però com que els mestres d'aqfiella assemblea, per més que fossin tècnics,
idonis i competentíssims en la matèria tractada, no eren diputats, ni senadors, ni
ministres, ni sisquera directors generals d'Instrucció pública, l'assumpte, després del transcrit acord, quedà com abans de pendre'l, en l'esfera de l'eficàcia i
de la realitat. Llevat d'algun modest i anodí article com el present en els pacífics
periòdics professionals, continuà sense ressò ni interès en la clase; i ningú més no
s'ha ocupat del greu conflicte aquí vell, diari, permanent, que creix, s'aguditza
cada dia, i impossibilita tothora l'cducaciò i cultura dels nostres conciutadans dc
demà, dels futurs directors dc la vida espiritual d'aquesta estimada Catalunya, que
ells voldran quan siguin homes, il·lustrada i gran, com la voldríem nosaltres
avui.
Desitjaríem que ei: nostres companys no catalans se fessin càrrec de la sinceritat i noblesa de les nostres consideracions sobre el particular, despullant-se de
tot apassionament que pugui enfosquir el seu clar judici. Els estimem i respectem
tots perquè són mestres com nosaltres, i potser més competents que nosaltres per
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a l'exercici del Magisteri, sempre que tinguessin les condicions degudes i necessàries dins la nostra especialitat professional.
Cap d'ells no podrà afirmar, amb veritat, que no sigui fonamentada i patriòtica
la nostra queixa, puix és d'aquelles que basta enunciar-lcs perquè tota persona dc
criteri sa i imparcial se'n mostri plenament convençut.
«Fins a quan ha de subsistir aqueixa aberració monstruosa, aqueixa sofistica
i enganyadora igualtat davant la llei, que atorga els mateixos drets « la aptitud
que a l'ineptitud, a la eficàcia que a la impotència? (Ineptitud i impotència exemptes de culpa, és cert, perquè són fatals i filles de la mateixa naturalesa de les
coses; però reals i d'efectes negatius sempre). L'artisà mancat dc l'eina del seu
ofici ^farà mai feina profitosa com el que la posseeix? Doncs en el nostre cas l'eina
és la llengua caialana; i les escoles de Catalunya on ella no sigui coneguda i
parlada pel mestre, no seran mai altra cosa que escoles nominals, és a dir, dc nom.
SALVADOR GENÍS

ECOS DÈ L'ESTRANGER
ALEMANYA
AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA. Prenent peu d'un discurs darrerament
pronunciat pel canceller Bethmann-Hollweg en què afinna que una necessitat d'Estat obliga a pendre per divisa «el fer pas al talent», torna a inquietar
la qüestió de l'autonomia universitària, per la qual va treballant sense repòs
d'una dotzena d'anys ençà l'<Associació de mestres alemanys». Així s'expressen els que la defensen: «En l'ensenyament i en l'administració, la personalitat és ei tot. Mes per a posar l'home que manca a son lloc corresponent, és necessari que caiguin totes les barreres, totes aquestes barreres
que la costum i no el dret imposaven als talents veritables.»
INFANTS AL CAMP. Degut a la carestia de queviures i a haver-se tingut
de tancar 111 escoles-segons la premsa francesa.—algunes ciutats alemanyes han enviat al camp un bon nombre de llurs infants. Berlín solament n'hi t é 50.000 en tots indrets; en pocs dies, vuit trens especials n'han
portat 20.000 a la Prussià oriental. Cada nen portava enganxat al davantal
un lletreret amb el nom i l'estació d'arribada, on era pres pel corresponent delegat i acompanyat a casa .de la família que l'admetia voluntàriament.
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FRANÇA
«QUADERNS D'ESTUDI.» En el primer número aparegut de la revista
parisenca «L'Ecole et la Vie» ens plagué veure com M r . Qoy es feia ressò
dels «Quaderns d'Estudi» que publica la Mancomunitat de Catalunya, qualificant-los de «sabrosa revista d'ensenyament superior». Dóna a conèixer
l'article que dita publicació catalana reprodueix en la secció «Quan jo
anava Estudi» de l'obi a d'En Pere Coromines «La vida austera». I el més
curiós és que ròtula la noteta en català, repetint a l'acabament la mateixa
exclamació de l'autor: «els meus bons esclops!» Aquest cas de bel·ligerància esperitual que s'inicia ens mou a pensar si és arribada l'hora que
existeixin diccionaris de la nostra parla per a ús dels traductors estrangers.
FEMINISME DE LA GUERRA. El municipi de Lyon ha creat una Escola
femenina d'ensenyauient tècnic amb la cooperació de les cambres de comerç i gremis de les rodalies. T é per objecte formar bones comerciantes
capaces de dirigir importants empreses comercials i industrials, directores
d'estudis superiors de laboratori, secretàries d'enginyers, e t c , a fi de proporcionar-los un nou mitjà de guanyar-se la vida, de conformitat amb la
seva condició social. Es el feminisme que s'imposa, no com una conseqüència del dret humà, sinó com una imposició de la necessitat filla d'aquesta
guerra sens precedents.
SUÏSSA
UN CINQUANTENARI. La «Societat pedagògica ginebrina», presidida
actualment per l'il·lustre Dr. Claparède, ha celebrat fa poc son primer cinquantenari. La nova, en aparença, sembla que no tinga gaire d'interessant;
però si ens traslladem al primer de febrer de 1867, data de sa fundació, i
estudiem la valor que representa per a un poble el que sos educadors sien
idealistes i s'acoblin per a fins pedagògics abans que econòmics, aleshores
no ens estranyarà que la pàtria d'En Guillem Teli compti molts palaus, en
la seva República model, destinats a l'educació popular, mercès, en bona
part, a aquestes societats pedagògiques dels diferents cantons de Suïssa,
que han preparat el terreny i que no són com la majoria de les que existexen a Espanya.
M . T . P.
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BIBLIOGRAFIA
BREU COMPENDI DE L'HISTÒRIA DE CATALUNYA, per Rafel Monjo i Segura
Tercera edició. Preu del exemplar, 1 pesseta.
El resum d'En Monjo és una de les obretes que més utilitat reporta per
l'ensenyament de l'Història de Catalunya a les nostres escoles. Concís i
breu, i sobretot clar, permet a l'infant fer-se càrrec tant de l'Historia externa com la interna de la nostra Pàtria, sense necessitat de laborar massa
sobre el text; i permet al mestre donar segell personal a la seva ensenyança
de la nostra Història i graduar-ne l'extensió sense haver d'arreconar el text.
Aventatges són aquests que per qui deu bregar en les tasques de l'escola
seran ben apreciades, apart de les altres innegables valors que al llibre se li
han de reconèixer. Aquesta tercera edició ve ampliada per una taula cronològica, seguint l'índex de l'obra, i una altra taula comparativa dels territoris que constituïen el reialme d'Aragó en unir-se amb Castella i els territoris perduts per Espanya des de l'unió del reialme d'Aragó amb Castella. El
Sr. Monjo pot estar satisfet de l'acceptació que ha aconseguit la seva obra a
l'hora que ha hagut de fer-ne aquesta tercera edició. Veusaquí ço que em relleva de fer-ne l'elogi.—P. R.

NOVES
COMPANYS DE TREBALL. En Manuel Alcàntara i Gusart cessà definitivament del seu c à r r e c a les oficines de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, deixant-hi la petja de talent i d'esforç inoblidables. A l
mateix temps En Tomàs Iduarte i Aragonès, previ concurs, acaba d'ésser
nomenat Secretari i Administrador de la Protectora. Com ho fou el senyor Alcàntara, esperem que el senyor Iduarte serà un bon auxiliar del
BUTLLETÍ.
DIVULGACIÓ PEDAGÒGICA. En Manuel Ainaud, director general de la
assessoria tècnica de la Comissió municipal de Cultura, donà una conferèncio a l'Orfeó Qracienc, parlant «dels problemes de les nostres escoles en
ço que interessa als estaments més humils de la ciutat.»
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«EL PROBLEMA PEDAGÒGIC GALLEG». Aquest fou el títol de la confe-,
rència que N'Antoni Losada Diéguez, catedràtic de psicologia a Orense,
pronuncià a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona, durant
els dies que alguns representants del galleguisme estigueren a Barcelona.
RECEPCIÓ DE SOCIS. A la Societat Barcelonesa d'Amics de la Instrucció llegiren llurs memòries d'ingrés eh nous socis don Artur Martorell
i don Antoni Bonsoms, que tractaren de «L'ideal de l'escola a Catalunya:
la llengua», apadrinant-los donya Maria Baldó de Torres, secretària de l'entitat.
CERTAMEN CALASSANCI. Entre els actes celebrats amb motiu del tercer centenari de la fundació canònica de les Escoles Pies, hi havia un certamen pedagògic el repartiment de premis del qual tingué lloc al Paranimf
de la Universitat
LA MANCOMUNITAT. Per substituir N'Enric Prat de la Riba, primer
president que fou de la Mancomunitat de Catalunya, ha estat elegit En Josep Puig i Cadafalch, de qui són ben fortes i notòries les orientacions culturals, lloades pels uns, discutides pels altres, però de tothom regonegudes. La Comissió d'Instrucció pública de la Mancomunitat queda formada
pels senyors Abadal (R.), Agelet, Alegre, Bassols, Bertrand, C a b e c e r à n ,
Canivell, Culí, Pigueras, Iglesias, Masramon, Montserrat, Nobell, Palet,
Pol, Puig d'Asprer, Ragué, Sans, Soler, Tobella, Tuyet, Vilallonga i
Briansó. El pressupost de la Mancomunitat per l'any 1918 ascendeix a
8.214.257'50 pessetes, de les quals a instrucció i cultura es destinen 715 000
pessetes, o sia quasi el 9 per cent.
SORDS-MUTS. Llegírem a Z . » Veu de Catalunya: «Com ja vàrem anunciar, ha tingut lloch a l'esglèsia parroquial de Sant Josep (Santa Mònica) el
combregar d'alguns dels alumnes que concorren a rebre ensenyança a l'Institut Català de Sords-muts dirigit per l'il·lustrat professor don Emili Tortosa Osero, amb la col·laboració notable dels dignes professors mossèn Jaume
Batlle i don Domènec de T . Pertusa. A base de l'ensenyança oral, els nous
combregants, prèviament preparats per a tan majestuosa solemnitat i instruïts convenientment en l'ensenyança catòlica, digueren en veu alta, durant la missa, les oracions pròpies del culte.»
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42
Comunicació a la Mancomunitat de Catalunya sobre l'augment gradual dels mestres
11
Lletra de la Protectora al Ministre d'Instrucció
41
Secretari-Habilitat i Administrador
24
El V Concurs Nacional d'Història de Catalunya
24
Concurs de Llengua catalana a Balaguer
43
Varia
. 1 3
Un prec i una aclaració
26
BOSCH Cusf, JOAN
Escoles Ribas .
DIRECCIÓ (LA)
Modestes aspiracions.

26

52
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3
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.
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Llibres recomenables per als infants
Preu

ANDERSEN (L' AVENÇ)
La dona d'aigua
Contes de... Traduits per J. Massó Ventós
EJ Company de Cami.
BIBLIOTECA PATUFET (CASA ÓAGÜSÀ)
Volum 111

Fnfsaqui que una vegada, per I . Morató .
Pa a Cors joves, per E. Fuentes
Senyor Ruc, mestre d'tstudi, per P. Creuhet .
De cada color, per R. Surinyaèh Baell .
Encara parlen Us bèslil·l, per J. M. Folch.
Contes del vent, per P. Prat Gaballi . . . .
Aventures exltaordinàries d"en Massagran, per j . M.

V
VI
VII
VIU
IX
Folch..
Moves aventures d'en Massagran, pèr J. M. Folch.
' X
El Gegant deh aires (r.a pari) per J. M. Folch.
XI
»
>
»
» (2.* » ) > » »
» .
XII
En Botava deíeclive,ptT]. }A.¥o\c\\.
xin
xiv
Aventures d'en Bolavà al pnis dels xinos. per J. M.
Folch
XV ftr/« fórm rí^«, per J. M. Folch .
.
.
.
XVI
Fugint de les tenis roges, per j . M. Folch .
XVII l'ida i aventures d'en Jordi Bel, per J. M. Folch .
XVUI £ « Jordi Bel en el país de l'or, per }. M. Folch.
XIX
La familia del capità Delmar, per J. M. Folch.
XX
Els fills del capità Delmar. per I . M. Folch .
.
XXI
El Rei de les muntanyes blaves, perj. M. Folch .

0*50 pessetes.
o'5o
»
I'ÍO
»

Volum XXJI
Folch .
»
XXJII
»
XXIV
»
XXV
M. Folch
»
XXVI

La conquesta de tes munlnnycs blaves, per J. M.
. . .
.
.
.
.
.
.
•
.
•
La fortuna d'm Pere Virolel, per ] . M. Fo\ch.
.
El retorn aiddeiiíal d'en tfrokt, per j . M . ¥o\ch .
La vida exlraordinària d'en Jauoió Rabadà, per).
.
.
.
. . .
.
. . .
.
La Glòria d'en jaumò Rabadà, per J. M. Folcíí .

i —
i'—
i"
r'—
t' —

BIBLIOTECA TERESA (SUCCESSORS DE BLAI CAMÍ
La realitat, per J . M . Folch
.
.
C/Í; cor <i fl«fí/, per J . M . Folch
.
.
El Petit comerciant, p e r ] , M. Folch
Els tres contes reunits en un sot volum

.
.

.

•

.

. 1

050
o'so
o'jo.
1—

BORII FONTESTA (ANTONI). (ROCA 1 BROS)
HI Trovador català

BUSQUETS I P Ü N S E T (ANTONI). (DALMAL CARLES
I PLA, DE GIRONA).
Aplec. .
,
.
.
.
.' ,
.
. - .
.
.
.
.

—

1'—

CARNER (JOSEP). (EDITORIAL MÜKTANOLA)
Contes i apòlecs de tots ets paisos, (2 volums) cada volum.

•,

ò'so

COL· LECCIÓ AMIC. Rondalles populars il'lustrades.
- •(EDITORIAL MONTANOLA).
En Llagosta i el Rei Golafre, explicada per J . Carner. (Il·lustracions d'Amic)
2 Rosabella, explicada p e r j . Gay. (H'iustrada per R. Opisso) .
. 2'—
Taronges d'or, explicada per J.'Gay. (Il·lustrada per L. Anglada). 2 —
El drac de Puignegrós, contada per Pere d'Ordah (H lustrada per
L. Anglada)
.
•
- 2 —
DÒR1A BONAPLATA (EVEL1). (L'AVESÇ)
Música vella (Faules).

;

3*—

FAYOS (FRANCESC). (ROCA I BROS)
EtL·qüència catalana.

.

125

FLANÍMARION (CAMIL). (L'AVEN^
Urània.

.

^

.-

o'^o

*

.i',»

»

.

o'^o

.»

ò'}0

»

o'so

>

HOFFMAN (EN'RICH). Q, HORTA, IMPRESSOR}
B I Perol l'Escabellat
IGLESIAS (IGNASI). (L'AVENX 1
La formiga .

.

.

•

lUN'CEDA (lOAN G.) (EDITORIAL MisrAKou
Primer llibre d'Hislorietes .

.

.

.

.

.

.

' LLULLCRAMON). (L'AVEN-Ç. '
A/itr* </í /ei bèsties
MARAGALL (lOAN). (DALMAU CARLES I PLA, DE GIRONA)
Tria.
MARINEL LO (MANUE!
firosa i Vers.
Compliments

,

.

.

.

i l CCESSORS DE BLAI CAMI
.
I —

.

»

MASPONS 1 LABRÓS (FRANCESC DE SO
Lo Rondallaire, j,a sèrie
,

.

.

.

.

2 —

MASSÓ I TORRENTS (L,'AVBKÇ>

Contes populars del Japó

O ^O

MIQUEL 1 PLANAS (RAMON). (EDICIÓ DE L'AUTOR)
!JS Rondalles populars catalanes (2 volums), cada volum.

2 —

MORATÓ (JOSEP). (E DITORIAL MVSTASOLA)
Peripècies... Joan Mofeta

.

.

PERRAULT (CHARLES). (L'AVENÇ)
Contes. Traducció per R. Miquel i Planes
PLA (LLUÍS J.. PVRE.) (DALMAU, CARLES, PLA I C.J.
DE GiROSA).

0 50

s

PRAT DH LA WB.\(ENRlO
Doclrína calalanista. Lectura Popular. Quadern núm. 22K

.

\

PUJADAS I TRUCH (JOSfrP). (CASA DB I . ROSALS)
Ramell de felicitacions.

.

. . .

RAMON 1 VIDALES (|.). (L'AVENÇ)
RUYRA (JOAQUIM). (L'AVENÇ) Uomlalks de poble

o 50

SWtFT (JONATHAN), (L'AVENÇ)
Viatges de Gulliver

o 50

I

THOS I CODINA (TERENC1)
Lo llibre de f itifunttsa

.

T O L S T ü l (LLEÓ). (L'AVENÇ)
Contes. Traducció de \. Casas Carbó. (2 sèries). Cada sèrie .
VARIS AUTORS
Poesies catalanes per als nens. (Editorial Muntailola).
/.//•anií/ ^ori. (A benefici dc l'A. P. de l'E. C ) .
.

.

.

o 50

.,

VERDAGUER (M. JACINTO). (ILLUSTRACIÚ CATALANA)
Jesús infant.

.

o 40

• VIDAL I VALENC1ANO (GAIETÀ). (L'AVENÇ)
Viatge a l'infhn d'en Pere Porter

0 ÍO

A d v e r t i m e n t . — A q u e s t a llista s'ha format amb material recullit per al
Catàleg-biblioteca d'Infants, en preparació. Als autors i editors d'obres que siguem destinades als infants no estiguin incloses «n aquesta llista, els serà agraït
que'ns eu envíin noticia, s\ pot ser acompanyada d'un exemplar.

