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tola obra educadora.
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ma,. embrut els senms i denigra
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El nom de

maidconfi:~ universal

~s ¡J:'(!~fuol~~fó dfton? ~~Jste~. i ·::~:: ·~odl'án Q!Jeixar~se i ~~orar~! els~~) ~ es~~~e~s ~ñ· djat'ingit t,,ociólee, el
fundar u!~ sa"~-eta~mb ~~ses opo: act~~ r_~probabl~s deis seu$_:fH~$\:u~~- q:~ mi;'t~:,_,..~f!é.cau~i.a . a . ~o _qu~ avui

sades a léa. que- .la fo~amenten, d .
aquí ve q~e ~·estableixl u~~ fort~ ' ..
enconada llulfa entre el be 1 el rn<ll ·
¡ que s'el-ligeixi com a camp ?bert

altre dta,..itquells pa~es ~~e eel ~e
s'anomena optnió publica, J~ que:bre!l_c~m . ~na~: gracia , ~ mfant .'..~ aquesta resulta . una Babel, una
~males raom~ a~b que .. contest~n ~Is.•, confuc.ló aixordadora pro :luida per
seus fllls de peflts; el des~aro amb~. el remor .del a.bsurde, per reeo d&
la, jove~l~t inexp~rta,. pe~qu.e s·¡;. .. que i~S.ullen . vell de~rep1t: el PO~ , 1 ~; aoctrína q ue's tracta. de ·, prop~· .
: guent crJddfS els mns d av m d ~sser cas_~ue fan d~ 1? autorifat 1 e: des
ga.'r i per el c.acaretj de la perso~
. h?Jl!~S ~~má, t.nina?t le~ int~l-lrgen : prect amb que reben al pobre 1 des- litat que pretéfl enaltir-ee. Tant
eJes 1 cors defs pettts d avut, podra valg nf que truca a la porta de la desentonada cridoria aumentada
.. )ransf~rmat·~se facilment la socielat se va casa en demanda d'un m os p~r les ttompetades de tu; adulació
un altre 'día.
de pá?
i 'e ls cops de bombo dels qui trafi' . · ·Unaacció forta individual ¡' co~
Per a renovar lo existent per a quen amb l'ignora.neia del ·poble,
· " lectiva s'imposa per a salvar.a la ' re s taur(lr en fots · els ordres la vida · constitucix. la manifestació exter·
joventut dels perills' que la rodeje.n. social e·s indispensable que s'em- na d'aquesta opinió pública, roan·
No es suficíent ·que s'obrin escotes, prengui abcms que lot una forta c~da de cl"iteri per a discernir el
. nl qu~~~ , tr~~f.!lli~. l?~rH}.I.~ "' .~~~ap_ilre- cr~uada en fav o r de l jove nt que bé del mal, la veritat del error.
·· guin el~ analfabe ts, ainb tot i e~>sú pu¡a.
• . rrrasto,rnat d judiei' pervertit
una gr~n obra, :sino qu'es necessaNo pot edificar-sB una casa sen- el sentJment i obrant la r.1.ó a im·
r~a la ~duca~i;ó integr·al ' de .lotes les se uns bons fonaments que 'la s os- puls<:>s' de les passións o del int~r.es,
faculfats psíquiques, l'enrobusliment tihguin, ni donar saludables fruits la opinió se ll~nsa com cavall &á; del vigor Hsic per medi · d'exercicis un é.lrbre corcat. ni gemades flors bocat per la. p endent de.l .abstude,..
higiénics i sobr e tot vet!lá sempre un·a planta sens vida, del mateix , sens escoltar la, veu deis qui s~es
pe.tqué ·no pug uin artelar ·.en els modo l'home no pot esser útil a la forcen en rectificar el sentit, que,
· cors del ínfants, sentiments inno- ' ·societat si de petif no se li ensenya dcsvüt:lt-se del camí dret, arriba.· bies i vicis repug-mmts que porten el camí del bé i no se l'allunya dels .n~ _,prompte a negar, no ~ole els
_.,".''s
.rn~""
~nduir- ló . al ·
··
·
·com a conseqüencia in med ia1a" l ' · v·, u'
u r
'"~ . ...;. -nod'~
v
;u ~v
principia
més evidente, sinó
fins
anemi·a del cós social i trastornen mal.
les r~alitats més palpables.
completament les facultat s infel lecL 'home a bando nar ' a les seYes
., La· causa que méB ha contribuit.
· · tives i volitives qu'ens proclamen forces seria com un arbre en mig a la. deca.dencia del recte eentir
superiors als demés creats, sino del bosch, qui '1 ve nt de les passions d.e i poble, está sens dupte en la.
condueix en al robo i al crim.
troncharíd com romp l"alzina mes avassalla.dora intluencia qu'en la
No oblidém que les presons es..
feixuga l'huracií del desert.
~o~i e tat a ctual exerceix la. p olitica
tárt p.Ienes d'homes instruifs que no
E-s el ser humá la planta mes fomentadora de p<i s~ións i rniseriaa.
foren educa ts en la infantesa i jo· d elicada del jardí de la vida que ne- La. política, reina i senyora de la
.v-entut; que pobrets p!oren amo llá - cessita d esde que ve al mon els eda t preeent, ha posat el régim i
grimes de sang en la . solituf d'unl.l afanys i cuidados d'una mare, mes gobern deis pohlcs en mana d'boéelda i'abandon amb que'l fingue- tar t les llissons d'un bon mesft·e. tn es qui na principal \·irtut es l'au'
ren ~ls seus pares i ja far t regOT1ei- d~spres i sempre una ferma i cons· dacia, i quina ciencia conaisteix
per ttista experiencia que si de fant sol -licitut per a poguer confor- en la habilitat de saber enlair.ar se
pefits haguessin sigut b en edUCil! S llH., r els actes j accions de la vida com ·e}B globos per falta de pés,es·
•
· no g-emegaríen · avui en els corree - en el cumplirnent del se u deur e p er peciñc, i . 9e mantenir-se en equilicionals perqué no hauríen comés esser un ciutadá que amb la mira- bri sobre ia maroma del poder.
cap acció que'!s pri\rés de convíure da tr~mquil(l , el ca p ben (}}t i el cor
Avui les grana inteligenciea,
,·
ámb els deniés h.o mes.
.... .l liure de tota mala inclinació per a els csperits enlaírats, constituei¿Qué'n fraurém . de que'l nen contemplar satisfet les belleses de xen u:n element social poc meno& ...:.
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una vt a arga, 1 xosa ' e IS en c·o
·' lten a n•els <¡ue predi'quen m·~... se li ensenya que'1 temor de. O eu es
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el principi d e tóra sa b 1'd ur i a, s1. no mig .dels homes germans seus.
.. i .J·usticia., i les. ...,
U inculca !'amor i sumissió a sos
JosEP CASTANY ' GeLATS
que inspirade.s en la· veritat i la. !1
.·
pares·, qu'ha de respectar la vida Lloret 23 Mar~ 1918.
virtut elabora,'! prog rés bumá, son_
deis seus semblants; que te 'drets i
rebutjades per una societat en queobligacions amb Ja societat de que
'ls carácters i les conciencies s& ··:~
. ' forma part i que les .bones accions
dobleguen i cedeixen a !'influencia.. . ~;
portén Ja satisfacció a la persona i
del egoisme. Els politice · son avui :~
la maidat en canvi perve1·teix l'ániela qui..dlrigeixen el funcionament ;:
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