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Res del que ocorre a qualsevol in-
dret del territori resulta indiferent 
a la resta. Això és especialment 

cert –i cru– envers el tema de llengua 
que compartim arreu dels Països Cata-
lans i que rebé un fort impuls en adap-
tar-se al País Valencià la normativa fa-
briana. Ara fa setanta-cinc anys d’aquell 
esdeveniment, i la present col·laboració 
vol glossar el paper de l’escola valenci-
ana –la d’aleshores (1932) i la del mo-
ment actual– envers la recuperació de 
la llengua, i vol rememorar la fi gura de 
mestres benemèrits –d’aleshores (Carles 
Salvador i Soler i Godes...) i d’ara– en 
l’esforç de dignifi cació, tractament cur-
ricular, creació literària i ús social del 
català, al País Valencià, a més de reco-
nèixer-los i agrair-los la seua condició 
de signataris de les Normes de Castelló, 
del 32. Així, doncs, en aquest context 

temporal del 75 aniversari, que s’ha es-
caigut en el proppassat 2007, l’Institut 
d’Estudis Catalans –en la seua seu a les 
terres de la Plana– ha promogut –amb 
la complicitat de la Universitat Jaume 
I– diversos actes commemoratius per 
retre homenatge als mestres benemèrits 
que protagonitzaren aquella renaixença 
pedagògica d’abans de la guerra: els 
Carles Salvador, els Enric Soler i Godes, 
els Antoni Porcar… i tants d’altres1 –«la 
generació dels anys trenta», com els ha 
anomenat Ferran Zurriaga–, fi ns als que 
encara després de la guerra –el mateix 
Soler i Godes i Miquel Peris– feren de 
la seua vocació pedagògica una autèn-
tica vocació cívica a favor de la llengua 
i del país, la qual ens ha esperonat fi ns 
al moment actual amb la presència ac-
tiva de la Federació d’Escola Valenci-
ana2 (FEV) per tot el territori. 

Perquè, efectivament, de no ser per 
la Federació d’Escola Valenciana, que 
treballa intensament –ara i ací– i sense 
defallir per la recuperació, dignifi cació 
i tractament adient de la llengua en el 
nostre sistema educatiu, estaríem sota 
mínims. Per què? Molt senzill: perquè 
l’administració educativa, salvades 
hon radíssimes excepcions de funcio-
naris conscienciats, no mou un dit pel 
valencià, i quan ho fa és per a perjudi-
car-lo. Així, doncs, la Federació d’Es-
cola Valenciana és l’autèntica hereva 
d’aquells grans mestres (començà l’ac-
tivitat l’any 1984), amb l’objectiu ini-
cial de potenciar la creació d’un sis-
tema educatiu on el valencià fos la 
llengua vehicular. 

Ara mateix les seues activitats de-
passen, en molt, la promoció de les 
«línies» i abasten la creació dels pre-
mis Sambori, voluntariat lingüístic, el 
foment de la participació social i ciu-
tadana –manifestacions, declaracions, 
trobades arreu del país, etc.– Les Tro-
bades d’Escoles en Valencià, per exem-
ple, són aplecs lúdics i reivindicatius 
que han esdevingut el projecte amb 

L’escola i la recuperació de la llengua: 
des de Carles Salvador fins a l’Escola Valenciana
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1.    A aquella primera colla veiem com, a poc a poc, s’hi van anar agrupant 
altres mestres que ara portem al record: Enric Aguilar, a la Vall d’Alba; 
Miquel Alonso, a Borriana; Ramon Ramia, a Almassora; Empar Navarro 
i Giner, a Alfafar; Emili Cebrian i Navarro, a Burjassot; Prudenci Alcón 
i Mateu, a Llutxent; Baldomer Vendrell, a Bocairent; Miquel Ferrándiz, 
a Atzeneta d’Albaida; Lambert Castelló i Bailach, a Corbera; Antoni 
Vallet i Caudeli, a Tous; J. Sansabas i Serrano, a València; Josep Puig i 
Puig, a Albocàsser; Francesc Llorente, a Alcoi; Miquel Viruela i Mestre, 
a Alfara d’Algímia; Francesc Bolintges i Bojo, a Algar del Palància; Vicent 

Lloret i Martí, a Algemesí; Vicent Cambra i Ferrandis, a Font de la Figuera; 
Inocenci Signes i Ruiz, a Guadassuar; Genar Tortosa i Pla, a Llosa de 
Ranes; Roderic Cantó i Martínez, a Meliana; Enric Pla i Martí, a Oliva; 
Pasqual Argent i Moia, a Paterna; Simeó Domingo i Lluch, a Sagunt. Així 
com Tereseta Calatayud i Ribes, Maria Ibars, Enric Orts i Ausina, Joan 
Garay i Morales, Lisard Arlandis i Corral, Pasqual Asins i Lerma, Germà 
Asensi.

2.   Vegeu la web: http://www.fev.org

En l’últim número de LLENGUA NA-
CIONAL del 2007 (pp. 5 i 6), Vicent 
Pitarch, promotor de les celebra-
cions arreu dels PPCC, del 75 
aniversari de les Normes de 
Castelló, en el context del cente-
nari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, glossava l’esdeveniment 
i donava complida informació 
envers la gestació del procés 
i el seu significat. Ara la present 
col·laboració vol singularitzar 
la contribució inestimable d’una 
colla de mestres del moment 
–alguns d’ells signants de les 
susdites Normes–, a la normalit-
zació i normativització de la nos-
tra llengua, al País Valencià.
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més ressò de l’entitat, reunint fi ns a 
220.000 persones, entre alumnes, mes-
tres, familiars i públic addicte. Una 
trobada és, en l’actualitat, la manifes-
tació popular més important d’estima 
per a la llengua al nostre país. Les tro-
bades són un invent valencià, únic a 
Europa i segurament a la resta del món. 
A més, en els darrers anys l’entitat ha 
eixamplat el seu radi d’acció a la nor-
malització lingüística en l’àmbit social: 
educació, música, cinema, literatura, 
cultura popular, multiculturalitat, vo-
luntariat, sostenibilitat i democràcia 
participativa. Per exemple, aquest 2008 
s’inaugurarà el circuit de cinema en 
valencià, coordinat per Escola Valenci-
ana. I des de les Jornades de Debat, 
celebrades a Castelló en 2003, Escola 
Valenciana ofereix un conjunt de ma-
terials destinats a l’acolliment de nou-
vinguts a les aules, en un context mul-
tilingüe. Finalment el Voluntariat pel 
Valencià és un projecte de participació 
lingüística que té per objectiu crear 
nous parlants de valencià.

Tot això ha estat possible pel co-
ratge dels seus dirigents, des de Carme 
Miquel –als inicis– fi ns a Diego Gòmez 
–en l’actualitat– i els equips de col ·la-
boradors entusiastes que els donen su-
port. No en va han rebut el reconeixe-
ment d’institucions, com la Generalitat 
de Catalunya (perquè la de València té 
altres prioritats: l’America’s Cup, el cir-
cuit de Fórmula I...), el premi Baldiri 
Reixach, la distinció de l’Associació 
Josep Climent, de Castelló...

I una cosa –ara i abans– va lligada 
a l’altra: escola en valencià equival a 
escola de qualitat pedagògica i hu-
mana; i més encara: escola de majors 
rendiments acadèmics, perquè totes 
les investigacions han confi rmat que 
els alumnes escolaritzats en la nostra 
llengua no sols són els autènticament 
bilingües –fi ns i tot amb millors notes 
en castellà que els mateixos castella-
noparlants–, sinó que en la resta d’as-
signatures esdevenen alumnes avan-
tatjats. I és que –ara i abans– l’alumne 
apareix com a centre d’atenció i de-
dicació; l’activitat escolar és conside-
rada una eina per a obrir i desenvolu-
par el pensament; la motivació esdevé 
el motor que fa les tasques més atrac-
tives, i la llengua no únicament es 
treballa en tot el curriculum, sinó que 
es fa present en l’ús social i comuni-
catiu habitual, afavorint fins i tot 
l’aventura de la creació literària, com 

en aquells grans mestres, deixebles 
avan tatjats dels moviments pedagògics 
renovadors de l’Europa del moment. 
Perquè, certament, les grans fi gures 
de l’escola nova (Decroly, Mon  tessori, 
Freinet...) feren grans aportacions a la 
pedagogia renovada, amb el conreu 
de la llengua, l’estima de la natura i 
l’amor al país. I els nostres mestres 
–Carles Salvador, Soler i Godes, An-
toni Porcar, Serafí Salort, Josep 
Francesc Boix... i tants d’altres, com 
documenta Ferran Zurriaga– seguiren 
el seu exemple.

Efectivament, el belga Decroly a 
començament del segle XIX i en la 
seua escola Ermitage, amb el lema 
«una escola de la vida i per a la vida» 
va satisfer les necessitats naturals dels 
infants, com alimentar-se, protegir-se 
contra la intempèrie, defensar-se dels 
perills, fer coses importants, actuar, 
tre ballar. Els seus centres d’interès fo-
ren proverbials i defensava tres mo-
ments o etapes: observació, associació 
i expressió. Tot això en un context 
educatiu global i globalitzador, també 
en la llengua, que està en tot i ho 
anima tot.

Montessori posà la medicina al 
servei de la pedagogia i fundà les ca-
ses dels bambini, a Roma, en 1907. 
Recomanava l’educació dels sentits, la 
llibertat de moviment i d’iniciativa 
dels infants, amb materials didàctics 
renovadors i suggerents, que invitaven 
a l’activitat i a l’ordre, en un context 
estètic i de laboriositat. I tot això des 
de la persuasió i no la imposició. De-
fensava l’estimulació de les capacitats 
dels infants, per afavorir el seu desen-
volupament sensorial i intel·lectual. El 
tercer congrés del «mètode Montes-
sori» tingué lloc a Barcelona. 

Freinet a Cannes fundà la Coope-
rativa Laica de l’Ensenyament, que 
volia substituir l’educació llibresca i 
memorística per l’aprenentatge de 
l’experiència. Especialment materialit-
zada en la imprimerie à l’école i fi ns i 
tot mitjançant la ràdio i el cinema, 
sense oblidar la formació moral del 
caràcter, en la pràctica d’una disci-
plina acceptada i interioritzada, on el 
mestre és guia i exemple i no vigilant. 
En 1933, en l’Escola d’Estiu de la Ge-
neralitat de Catalunya, Célestin Frei-
net va fer dues conferències: «Una 
tècnica nova d’escola activa» i «El co-
operativisme al servei de l’escola» on, 
com a alumnes delerosos i amatents, 

es trobaven Soler i Godes i altres mes-
tres joves i il·lusionats.

Heus ací tres protagonistes desta-
cats d’una escola nova i europea que 
viu el contacte amb la natura i on l’ex-
periència de l’infant és la base de la 
seua educació intel·lectual i moral, en 
un context afavoridor d’una progres-
siva autonomia personal. Els principis 
de l’escola nova es troben en la decla-
ració de la Ligue Internationale de 
l’Education Nouvelle, fundada a Ca-
lais en 1921.

Aquelles estratègies metodològi-
ques d’observació, d’esforç personal 
de recerca, de treball de grup col-
laboratiu, de foment de la intuïció i de 
la manualització, on la refl exió es 
combinava amb la pràctica, on la cor-
respondència escolar i la impremta 
eren eines per a la coneixença mútua 
i el saber fer, on els itineraris per la 
natura i l’activitat física eren freqüents 
(fi ns i tot s’organitzaven colònies d’es-
tiu, com la de Sant Pau, d’Albocàsser), 
foren el catecisme d’aquells mestres 
benemèrits, en què la llengua, la nos-
tra llengua, ho amarava tot. Això, que 
fou la pràctica habitual d’aquells grans 
patriotes i mestres alhora, ha estat re-
cuperat per les escoles valencianes 
d’ara mateix. Ells feren un esforç ge-
gantí envers el tractament i la dignifi -
cació de la llengua, més enllà de la 
simple condició d’assignatura, gas-
tant-la per a les altres matèries i el 
con  text relacional i social de l’escola: 
per a la recerca de mots, per a la clas-
sifi cació i la confecció de vocabularis, 
per als exercicis ortogràfi cs, de redac-
ció i composició, per a la correspon-
dència epistolar, creació literària i 
recerca històrica, per a la dimensió 
cultural i social –com en els actes lú-
dics i en les festes. Calia afegir-hi, 
però, la col·la boració institucional –en 
el més alt nivell– d’aquells mestres 
benemèrits, com ara en la signatura de 
les Normes del 32 –de les quals s’ha 
commemorat el 75 aniversari–, la con-
tribució en l’elaboració del Diccionari 
català-valencià-balear, la participació 
en els treballs lexicogràfi cs del IEC, i 
l’estima, fi nalment, de la cultura i 
llengua pròpies i del país i de la seua 
gent. Al respecte, Ferran Zurriaga es 
refereix a aquells benemèrits mestres 
amb aquestes paraules: «Ells, seran, a 
més a més de mestres, poetes, literats 
autodidactes, impulsors d’iniciatives 
cíviques i patriòtiques, admiradors del 
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paisatge i amants de la natura, culti-
vadors de l’amistat, lectors incansa-
bles que van saber estar a l’hora que 
marcava el rellotge de la pedagogia 
europea i amb passió la van aplicar 
sense descans a la seua tasca escolar» 
I encara diu més: «La personalitat 
d’aquella colla de mestres els féu estar 
presents i en primera línia en molts 
moments de reivindicació social i 
educativa. També les seues amistats 
representen un estol de persones que 
es feien assenyalar per la seua activitat 
in tel·lectual i científi ca. Una mostra de 
tot això, per exemple, és la colla 
d’amics del mestre Enric Soler; el po-
eta Bernat Artola, company d’aventu-
res juvenils; les excursions pels Ports 
i el Maestrat i els animadors del joc 
de pilota i de certàmens literaris; el 
compositor Vicent Asencio i la seua 
muller Matilde Salvador; el geòleg Vi-
cent Sos Baynat; el matemàtic Frederic 
Alicart; el metge Vicent Altava; el fi lò-
sof Ferran Puig o l’arqueòleg Francesc 
Esteve.»

Aquell temps i aquell país, traslla-
dats al moment actual dels inicis del 
segle XXI, no es troba menys mancat 
d’iniciatives a favor de la renovació 
pedagògica i d’arrelament al territori. 
I això és el que fa la Federació d’Es-
cola Valenciana, federació que no es 
troba pas del tot sola, perquè institu-
cions cíviques com ara l’associació 
Josep Climent de Castelló també tre-

balla a favor de la llengua en la litúr-
gia, en la catequesi, en les activitats 
culturals i musicals, en l’esbarjo dels 
infants i adolescents. La Fundació So-
ler i Godes de la Universitat Jau me I, 
de Castelló (UJI), que convoca els 
premis anuals de renovació pedagò-
gica; la Fundació Carles Salvador, de 
Benassal, que publica materials del 
mestre i organitza trobades d’estudi-
osos de la seua fi gura; els responsa-
bles d’aquella universitat (UJI), que 
ha aixoplugat un congrés mediambi-
ental promogut per la Federació i que 
ara ens ofereix el magnífi c marc de 
la Llotja del Cànem; els milers de fa-
mílies que porten els seus fi lls i fi lles 
a les línies en valencià, els centenars 
de mestres i professors de primària i 
secundària (hereus d’aquells capda-
vanters: Carles Salvador, Enric Soler i 
Godes, Antoni Porcar, Serafí Salort, 
Josep Francesc Boix, Miquel Peris i 
Segarra...), que treballen a favor d’una 
escola valenciana de qualitat i en la 
nostra llengua. I la gent d’aquest país 
que comença a sensibilitzar-se per la 
seua identitat. I ara el IEC, que ha 
se cundat amb entusiasme la comme-
moració del 75 aniversari de les Nor-
mes de Castelló, amb actes com el 
present. 

Així que no està tot perdut o, millor 
encara: tenim molt a guanyar. Com diu 
l’eslògan de la FEV: «El futur és nostre». 
Així que: «guanyem-lo»! ◆
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