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Als meus pares.
Ells em van donar, també,
la pàtria que més estime: la llengua
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LLENGUA I ENSENYAMENT. 
NOTES PRÈVIES A UNA HISTÒRIA INEXISTENT

I.

En llegir aquesta ben interessant i documentada obra de
Joan Enric Pellicer sobre l’ensenyament del valencià des de
l’any 1707 fins a l’acabament de la Guerra d’Espanya, la
primera idea que ens ve a la memòria és que l’ensenya-
ment de la llengua autòctona no es va introduir de mane-
ra oficial i sistemàtica fins el dia 10 de gener de 1983. Bé
és cert que durant la República es van publicar sengles
Ordres del Ministeri d’Instrucció Publica mitjançant les
quals s’atorgava als instituts valencians el dret d’ensenyar
valencià. En concret, el dia 21 de gener de 1938 es conce-
dia a l’Institut de Castelló «una càtedra de lengua valen-
ciana, de asistencia voluntaria para los alumnos de bachi-
llerato»; el 8 de març d’aquell mateix any se’n signava una
de similar per als Instituts de València. Però la situació
bèl·lica que es patia va fer impossible que aquest ensenya-
ment es dugués a la pràctica.

Retrotraient-nos a l’any 1239, en què Jaume I conquerí
el Regne de València, l’incipient sistema educatiu –i en
concret el procés lectoescriptor– tenia com a objectiu l’a-
prenentatge de la llengua llatina. Ara bé, per a aprendre la
llengua clàssica calia primer aprendre a llegir en valencià.
És a dir, la llengua del país hi tenia un caràcter exclusiva-
ment instrumental i propedèutic. L’existència de textos com
ara el Liber Elegantiorum en què s’ofereix el valor d’una
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paraula en llatí a partir de la corresponent valenciana,
posen en evidència la necessitat que tenien els alumnes
d’aprendre prèviament el sistema de lectura i l’escriptura
en la llengua autòctona. En aquest sentit, el nostre siste-
ma d’aprenentatge no va ser, en una primera època, con-
siderablement diferent dels de la resta de llengües neo-
llatines.

A més a més, hi tenim notícia sobre l’establiment de
mestres a diverses poblacions. En concret, i pel que fa a la
capital del regne convé tenir present que en el Manual de
Consell y establiments de la Insigne Ciutat de Valencia de
l’any 1625 es reporta que el Consell de la ciutat, el dia 25
de novembre de 1625 va aprovar les «Ordinacions dels
mestres de llegir y scriure». En qualsevol cas, però, com va
assenyalar Josep Giner, «l’humanisme llatinista causà molt
de mal a la nostra llengua: a partir del segle XVI tot l’esforç
cultural s’enfocà en una sola direcció, la d’estudiar llatí. Els
humanistes llatinistes eren en el fons lacais de l’absolutis-
me: la cultura a base del rònec llatí anava en perjuí de la
nostra llengua i, al capdavall, en perjuí de la cultura del
nostre poble.» 

A València, com a la resta del domini lingüístic, el ca-
talà començà a recular, tan aviat com es va associar l’a-
prenentatge del llatí amb la llengua castellana. Després
amb la promulgació del Decret de la Nova Planta i la
creació de la societat liberal s’imposa l’exigència del
monolingüisme de manera obligatòria mitjançant ordres i
disposicions coercitives que obliguen a l’ús del castellà
com a única llengua d’ensenyament: «la enseñanza de
primeras Letras, Latinidad y Retórica se haga en lengua
castellana, dondequiera que no se practique, cuidando de
su cumplimiento las Audiencias y justicias respectivas, re-
comendándose tambien por mi consejo a los diocesanos,
Universidades, y superiores regulares para su observancia
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y diligencia en extender el idioma general de la Nación
para su mayor armonia y enlace recíprocos»1. 

Però, malgrat l’elevat nombre de disposicions estatals en
què es proscrivia l’ús de les llengües no castellanes en l’en-
senyament, Joan Enric Pellicer ha pogut constatar –i docu-
mentar– el fet que la gran majoria de mestres valencians,
fins fa relativament poc de temps, es veien obligats a expli-
car primer en valencià i tot seguit repetir l’exposició en
castellà si pretenien que els seus alumnes aprengueren allò
que se’ls explicava. 

Com és natural, la introducció de la llengua de Castella
en tots els àmbits escrits de la vida valenciana va impedir
que la llengua del país arribés, ni tan sols, a fixar la seua
codificació. Els pocs que escrivien en valencià ho feien
com sabien o com podien. Per aquesta raó, molts dels eru-
dits dels segles XVIII i XIX interessats en la llengua autòctona
van maldar per establir una norma ortogràfica per al va-
lencià. El resultat va ser desigual, car mentre que uns, com
ara Carles Ros, Manuel Joaquim Sanelo o Josep Escrig, in-
tentaven basar-se en la tradició escripturària valenciana
medieval; uns altres, com és el cas de Lluís Lamarca, Josep
Maria Cabrera o Martí Gadea procuraren acostar com més
millor les grafies valencianes a les castellanes.

Bé és veritat, d’altra banda, que la finalitat última de tots
els diccionaris i tractats que s’escriviren tenien com a ob-
jectiu últim l’aprenentatge del castellà, però alguns d’ells –i
en aquest punt cal distingir Carles Ros, Manuel Joaquim
Sanelo, Roc Chabàs i Constantí Llombart– s’esforçaren a
preocupar-se de la llengua dels valencians. Pel que fa al cas
concret dels problemes que els alumnes tenien, atés el seu
desconeixement de la llengua d’ensenyament, cal fer men-
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1 Real Cédula de S. M. a consulta de los señores del Consejo reduciendo el
arancel de los derechos procesales de vellón en toda la Corona de Aragón y
para que en todo el reyno se enseñe en la lengua castellana con otras cosas
que se expresa. A. D. B. Can. 1768-1771, ff. 133, 135v, 136. (T.195).
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ció especial de l’erudit de Dénia, el canonge Roc Chabàs.
Un altre aspecte que aquest estudi ens mostra és la revi-

sió dels autors que, específicament, van escriure obres la
finalitat de les quals era la castellanització de l’escola va-
lenciana. Tal va ser el cas de Miquel Rosanes, que va
publicar una Miscelania que comprende 1ª. Un vocabula-
ri valenciano-castellano, 2ª. Apuntes para facilitar la ense-
ñanza de la gramática en las escuelas de las poblaciones
de esta provincia en que no se habla la lengua castellana,
o bé Vicent Salvà, que va traure a la llum un Compendio
de la gramática castellana… para el uso en las escuelas, con
un apéndice muy útil para los niños de la provincia de Va-
lencia.

Aquest llibre dedica un espai ben significatiu a demos-
trar que una de les tasques que va dur endavant la
Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) va consis-
tir a castellanitzar l’escola. Així, la SEAP no va prendre en
consideració l’oferta que Manuel Joaquim Sanelo els va fer
de publicar un «un silavario copioso de voces Valencianas,
y un plan de enseñanza de este idioma para la lectura, ins-
trucción e inteligencia de los escritos lemosinos». D’un al-
tre costat tampoc no va considerar interessant la publica-
ció d’una Ortografia Valenciana, que va compondre
Escorigüela, tot i que, com li escriu en una carta el mateix
Sanelo: «la Societat d’amics del País pendrá molt particu-
larment á son cárrec lo foment dest ram de lliteratura tan
interesant, com digne». D’una altra banda, hem constatat
que l’SEAP va ajudar a publicar molts dels textos la finali-
tat dels quals era l’aprenentatge del castellà per part dels
valencians. I així, va ajudar a la publicació del Diccionario
valenciano-castellano de Josep Escrig Martínez i, va pro-
moure un concurs per a cercar el millor mètode de «di-
fundir el idioma castellano en las classes del pueblo del
Reino de Valencia, que no tienen dicho idioma por nati-
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vo». La gran majoria d’estudiosos del fet pedagògic, i fins i
tot lingüístic, han valorat extraordinàriament la revolució
didàctica que va constituir la creació de les Petites Écoles
de Port-Royal, que es distingiren per una pedagogia racio-
nalista, cartesiana i personalista, però, sobretot, perquè va
eradicar el llatí com llengua vehicular d’ensenyament i hi
van introduir l’ús de la llengua vernacla –francés en aquest
cas. Els nostres infants, però, com molts altres a Europa, no
varen poder gaudir d’aquest avanç fonamental en la meto-
dologia didàctica, sinó que es van veure, una vegada més,
mancats de la seua pròpia llengua per a expressar els pro-
gressos que feien en matèria d’aprenentatge. I aquest fet va
contribuir també a l’alt percentatge d’analfabetisme que
històricament hem patit.

Els pares valencians, tot cal apuntar-ho, tampoc no con-
sideraven la seua pròpia llengua adequada per a ser usada
en l’ensenyament. Aquesta actitud és denunciada per
Maximilià Thous quan uns anys després (1922) i arran l’As-
semblea d’Enaltiment de la Nostra Parla va intervenir-hi per
a assenyalar «la hostilitat dels pares a que s’ensenyen als
fills en valencià i proposa algunes conclusions pràctiques».

En general, tal com es remarca en l’estudi de Pellicer, la
gran majoria dels mestres del país es valien del valencià a
l’hora de fer les seues explicacions escolars. Per contra, el
nombre de mestres que se significaren per una presa de
consciència pel que fa a l’ensenyament i l’ús actiu de la
llengua, va ser més aviat minso. Això no obstant, A. Vila
(1990), tot referint-se a la dictadura de Primo de Rivera
parla d’un «gruixut lligall d’expedients sancionadors», co-
sa que, en la seua opinió «nos indica l’efectivitat de la re-
pressió (i al temps, l’existència de mestres que havien fet
cas omis de les disposicions legals)», ensenyants que «pro-
piciaren o simplement admeteren els idiomes vernaculs en
les escoles». 

19
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Hem tingut ocasió de constatar que el valencianisme pe-
dagògic es va formar tot tenint sempre el moviment peda-
gògic de Catalunya com a referent. Els mestres amb una
consciència per la llengua autòctona van posar els ulls més
enllà de la Sènia, i d’allí importaren models d’actuació cí-
vica, com ara l’Associació Protectora de l’Ensenyança Cata-
lana, rebatejada ací com a Valenciana i tota una sèrie d’i-
niciatives, però sobretot, el model d’escriptura de la llengua
–i no exclusivament l’ortografia– promogut per Fabra que
havia estat promulgat per l’Institut d’Estudis Catalans l’any
1913.

Entre els ensenyants que més es van significar en el va-
lencianisme pedagògic –si no el que més– hem de retraure
la figura de Carles Salvador, autor que va exercir com a
mestre de Benassal durant molts anys. Va ser un personat-
ge infatigable que s’autodefinia com a «apòstol de l’idio-
ma». Va publicar El valencià a les escoles (1919); l’any
1921 llançà un manifest Pro Associació Protectora de l’En-
senyança Valenciana, va mantenir lligams estrets amb els
intel·lectuals de la Societat Castellonenca de Cultura, etc.
Fou un col·laborador molt actiu en la premsa de Castelló de
la Plana, de València i de Barcelona on, a més d’articles d’-
índole diversa, en va publicar no pocs sobre aspectes pe-
dagògics i didàctics, entre els quals hi havia la necessitat
d’establir en les escoles del país la llengua autòctona. Va
introduir la modalitat d’ensenyament de la llengua per co-
rrespondència, a través, sobretot, de les pàgines d’El Camí
i que a la postguerra, així mateix, va dur a terme. Publicà
diversos opuscles gramaticals que van ser importants per a
la divulgació de la doctrina gramatical de Fabra. Va ser de-
signat secretari general del malaguanyat Institut d’Estudis
Valencians i fou nomenat professor de valencià a l’Institut
d’Idiomes de la Universitat de València.

El professor Pellicer ha pogut exhumar el Llibre d’Actes
de l’Agrupació Valencianista Escolar, associació d’estu-
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diants universitaris, que a més de desenvolupar a la Univer-
sitat una tasca de valencianització, van dur endavant una
experiència pedagògica força interessant: la Universitat Po-
pular Valenciana. Un altre Llibre d’Actes que també ha tin-
gut ocasió d’aconseguir –i presentar per primera vegada–
ha estat el de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Va-
lenciana (2a època). 

Finalment, però, la rebel·lió militar del 18 de juliol de
1936 i la conseqüència que fou la implantació d’una fèrria
dictadura durant gairebé quaranta anys va frustrar cadascun
d’aquells intents per introduir la nostra llengua a les esco-
les del país. Sense cap mena de dubte no sols un desig in-
satisfet, sinó una esperança i, una vegada més, una oportu-
nitat perduda.

Aquest estudi, a banda de tot allò que hem comentat i
d’omplir un buit en el panorama de la recerca pedagògica
i didàctica, també conté la gran qualitat d’obrir noves pers-
pectives d’investigació sobre l’ensenyament de la llengua
autòctona, com per exemple la continuació cronològica,
des del final del conflicte bèl·lic fins a la mort del general
Franco. Van ser gairebé quatre dècades de dictadura i de
repressió en què, hem de recordar, no obstant això, alguns
esforços i projectes ben importants no sols per tractar-se
d’uns moments ple de tenebres sinó de cara al futur: l’any
1949 el primer curs de llengua per als treballadors del dia-
ri Levante organitzat per la Secció de Literatura i Filologia
de Lo Rat Penat fou l’inici dels seus cèlebres cursos orals i
per correspondència; la publicació de la Gramàtica Valen-
ciana de Manuel Sanchis Guarner l’any 1950 o la de Carles
Salvador l’any 1951; la represa de l’edició del Diccionari
Català-Valencià-Balear dels darrers vuit volums entre els
anys 1950 i 1962; les plataformes editorials com Torre, Si-
cània o Lletres Valencianes i moltes iniciatives més que van
sembrar un gra humil però necessari, i segurament no hi
podia ser d’una altra manera en aquella terra de difícil con-
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reu. Un altre estudi, sense cap mena de dubte, ben bé po-
dria fer-se des del 1983 fins l’actualitat sobre l’ensenyament
de la llengua autòctonona d’una manera oficial i sistemàti-
ca. De segur que ens hi podríem trobar més d’una sorpresa.

II.

Si hem d’acceptar les explicacions que ha donat Joan
Enric Pellicer en diverses ocasions –i no contemplem per
què no hauríem de fer-ho– aquest treball és fruit de la per-
plexitat que li va provocar el fet de participar, el gener de
1983, en l’adjudicació de places als professors de valencià
que havien superat les primeres oposicions de la matèria
per a l’educació secundària. La data ens descobreix una de
tantes anormalitats que han afectat la incorporació de la
llengua pròpia al sistema educatiu: ja s’havia escolat un tri-
mestre sencer des de l’inici del curs. I, d’altra banda, enca-
ra faltaven deu mesos per a l’aprovació de la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià.

Però també servia de base per a alguns càlculs. Per exem-
ple, quant de temps havia durat el parèntesi que aquell ac-
te semblava tancar? Segons el conseller de Cultura, Educació
i Ciència del moment, 276 anys, el temps transcorregut des
de la desfeta d’Almansa, el 1707. Afortunadament, Pellicer
no es va quedar totalment satisfet amb aquesta resposta. I, a
més, es va fer més preguntes. Feia veritablement tants anys
que al País Valencià no s’ensenyava la llengua que hem usat
històricament? Més encara, s’havia ensenyat alguna vegada,
oficialment, el valencià? En aquesta obra trobem la respos-
ta a aquestes i a moltes altres preguntes, gràcies a la minu-
ciosa recerca feta pel professor Pellicer. Per raons d’espai,
el llibre se centra en el període que va de 1707 a 1939; pe-
rò els qui hem tingut la sort de conéixer més a fons el seu
treball seguirem encoratjant-lo a traure a la llum l’estudi
que ja ha fet de la resta d’èpoques, perquè estem conven-
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çuts que no sols els estudiosos, sinó també un públic més
ampli, li ho agrairan.

Si alguna cosa cridarà l’atenció dels lectors, aquesta se-
rà, sense dubte, la constatació de la intensa connexió entre
el que va ocórrer en les èpoques estudiades i la situació ac-
tual de l’ensenyament del valencià i en valencià. D’una
banda, a nivell de relació causa-efecte, ja que s’evidencien
clarament les conseqüències d’algunes actuacions políti-
ques, però també les de determinades actituds d’alguns
sectors de la societat valenciana al llarg del temps. D’altra
banda, i això resultarà més sorprenent per a alguns lectors,
pels paral·lelismes que hi trobaran entre les dificultats, els
anhels o els objectius d’ahir i d’avui.

Les cites documentades del llibre contribuiran a des-
muntar interessades i mitificades fal·làcies, com la que in-
sisteix a fer-nos creure que la nostra llengua mai no ha es-
tat perseguida, sinó que els valencians li van girar l’esquena
en adonar-se que ja no els era útil. Hi podrem comprovar
també com, fa més de vuitanta anys, ja hi havia valencians
que reclamaven un canvi d’actitud de l’església quant a la
llengua del poble; aixó sí, al costat d’uns altres que mani-
festaven una clara hostilitat envers la possibilitat que s’usa-
ra el valencià en l’educació dels seus fills.

Res de nou, doncs. Com tampoc no són noves, ni molt
menys, reivindicacions com la del requisit lingüístic, i no sols
en el camp de l’ensenyament, ja que a més de les peticions
de creació de càtedres de valencià en batxillerat i, molt es-
pecialment, a les Escoles de Magisteri, veurem com es recla-
mava el coneixement del valencià per part de metges, advo-
cats, notaris… si veritablement volien prestar un bon servei a
la societat valenciana. No es tractava de peticions maxima-
listes, ni de bon tros, sinó que estaven basades en la reflexió
i el més elemental trellat, derivat, aixó sí, d’un canvi radical
en la consideració del poble: de súbdits a ciutadans.

En qualsevol cas, els protagonistes, o millor dit, els artí-
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fexs, d’aquesta transformació seguien tocant de peus a terra
i, lluny de triomfalismes ingenus, no amagaven la seua pre-
ocupació per la manca de professionals degudament prepa-
rats per a dur a terme amb garanties la incorporació del va-
lencià a l’ensenyament. Com acabem d’indicar, la llengua
del país encara no tenia cap presència en la formació ini-
cial dels mestres, i el voluntarisme dels més compromesos
a penes havia aconseguit unes poques dotzenes de docents
amb un coneixement acceptable del valencià.

Hi havia, a més a més, un altre obstacle per a la vida
normal de la llengua: l’absència d’una normativa accepta-
da i, sobretot, coneguda per tothom. I van ser, una vegada
més, els mestres, junt amb altres sectors implicats (escrip-
tors, editors, estudiosos...) els que més van fer sentir la seua
veu per a reclamar no sols un acord sobre una normativa
oficial, sinó també una autoritat que s’encarregara de la de-
puració de l’idioma.

Aquells mestres, el treball i l’entusiasme d’alguns dels
quals encara hem tingut ocasió de conéixer de primera mà,
varen ser els introductors entre nosaltres dels corrents pe-
dagògics més avançats de l’època (escoles d’estiu, Freinet,
correspondència entre escolars de diverses comarques, co-
lònies, missions pedagògiques...). Havien llaurat ben fondo,
i havien adobat la terra amb el bo i millor dels productes al
seu abast, feina apassionada, estudi incansable. Estigué molt
de temps sense ploure, però.

Josep Ballester
Vicent Miralles

Universitat de València
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