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L'IDIOMA VALENCIÀ
~ A LES ESCOLES (@)

Senyores, senyors:
Dos paraules...

... Per a manifes'tar que tinc a gran
honor el pod'er llegir aquestes qu:ar
telles a un auditori tan distingit Dom
e, present, que 'm cQnceciJix bene
\'úlència, que me Iho tatja €ntre 'ls
seus braços per a treballar ferma
ment per la cultura pàtrÏ<a, ta.n decai
guda fins avuQ, pero que i11ld1ubtaible
n~ent s'alçarà per a conseguir el ¡pri
mordial lloc que se mereix, si totes
le~ Associacioll's provinciads de l' Es
panya, organitz'en i funden Seccions
de Cultura oom la qll'e ací a Castelló
el .Magisteri ofici<al aca ra d'e crear, i
Cjl:ina ,primera actuació és la .conver
s,: Pedagògica que en aquest lloc
s· inícia a.ra.

Als cervells die tots els presents es
tarà gra vada l' importànci'a .pedagò
gica d' aqueSites conferències i al cor
tind~'an la necessària amor per al es
tudi dels nOl1ls proiblemes que 'n
aquesta sada es ma ni festaran d' avuí
e,1 avant, sent aqueixa amor una gran
benevolència i una transigència gran;
1 més gran si cap, en ,el actual mo
ment en que vinc a llegir-vos un tre
]),:11, el qual títol so'1ament ha sÏ<gut

parc d'e .polèmiq¡u.es, cie discussions,
de d'esa:venèncÏ<es es<panY()lllistes. 'Fierò
no cregau que jo vinc amb aqueixa
mateixa intel1Jció, no. L' obra .políti
ca ,p.odrà separar VOI~uol1tats'; però la
pcda1gògica no pC1t !Trenys que apretar
als mestres -baix d'una sen!)'era; la
senyera !de ,la rCulltura.

Jo no vinc a fer potítica ni a rao
nar po!íücament per a explicar el per
Cjué de l'us d'e l'idioma valencià en
les escoles. Tene,n eI.s xics valencians
uns altres defensors més sòl.ids i a
el' aquests me limitaré.

Des d'ellS primers moments tinc que
ser franc. L' al(\lvocar per el valen
cià, no indica <lJversió a ning,una altra
llengua del món; totes ¡plCr a orni em
merei.xen el mateix res.pete. l aixina
com totes les mares són sagrades com
la mare !TlJeua, aixina totes les llen
gues són com la dlel1Jgl1la del meu
còr.

Però com l'idioma és el transmis
sor del pensament i les idees quant
més olar·es siguen exposades, més
cOl11Jprensió d'elles pot 'haver, per
això no 'he dubtat en d'ur ací la mC'Ua
disertació escrita ,en aqll'esta ilbèrica
llengua, tan espanyola com totes les
de: la península.

Jo soc valencià. Tinc més facilitat
d' expressió en la meua llengua ver-



nàcula qUle en ninguna altra, i 1110

tractant-se d'un acte oficial manat
pel Govern eStl)anyol, em crec, no en
el rdll,et de Ja rll'iJbertat en la elecció
d' idi,oma, sinó en la obligació de
man~fetstar-me en aqruesrt:a llengua va
h'nciana, única .per a mi capaç cI:e dlo
nar-me el Iréxic qIlle .necess[te per a
desen1Totllar lla matèria que em tP'ro
¡pose.

,p[ercl'üne, ¡puix, si aLgú dels pn .sents
no em cOl11iprén m'assa en el aneu
ic;ioma. L'expressar-se cad;a,scú com
sap, és ¡¡¡cte perfèctament civÏ'1, que
ham de reconeixer i acceptar, si V[O

Lem passar per homes civilitzats, 'dlis
pos-ts a fer cultura.

El problema pedagógic
Des d'e que el nostre ,pecta'gog En

LIlIii.s Vi[ves es feu parrtilcl:ar·i en' 'a
SOUIa o]).ra cim "[)e 'trac1Jenci:is c1JisCÏipli
nis", de l' enseyança en la llengua
vernàcl~la cDe l'aLumne, a¡portant arbun
dants els raonaments fi/'osòfi.c.s i pe
dagògi,cs fins avuí, la qüestió és plan
tejada lCI!in.s ,ells t,ermes científics

-c1'i1gam-:ho aixin'a,-i d'eHs no ens po
dem apartar, si volem que Ja nosltra
llabor ,111~ siga malmesra per les .pas
si,ons polítiques, que avuí tot ho en
verinen,

El filòsof de València j a tancà les
portes de l'Edat Mitja i oIbr1 l,es del
Renaixement per 0n passaren el gran
Comenio pu1Ylkànt en 163 l la "Porta
d( les JlengUJes OIbertes", i C'!-s jans.e
nistes que en 16413 obríen en Port
Royal les seues es'coles ·on se en
senyava en francés tot el programa
i es destermva rel l1la:tí i el grec-per
primera vegada,-d.e les escoles de
primeres lletres.

Des de Jlavors, tots els pedagogs,
humanistes i filòsofs han damat i re
clamat virilmen.t la ensenyança en la
Hengua materna dels alumnes. l per
no fer llarguíssima aquesta disertació
anotant frases' i llihres' dels sabis que
sobre lassumpte han escrit, apleguem
aú camp pedagògic del .segle passat,
on a·l co'stat ,de lie's fig'ur-es de Froerbel
i Pestalozzi s' .alça la eminent obra
del pare Girard, autor del "Curs
ec1-ucati u de la rJlengu'a ma terna", i de
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"1' 'Ensenyança de la u.enrgua nLater
na", monument que publicà als 79
anys, ès a dir, quan es trobava en la
possessió de les seues fecondes idees.

l aVLlií, quan el problema que ens
ocupa està resolt de fet per tots els
e;quilri;hrat,s cerve;¡¡s de la Pedagogia,
avuí és quan més s'impugna dins de
l' Espamya i fins pels mateixos mes
tr·cs, vei'C'l1It una qüestió de prorcedi
ment que és l' única 'sal~Tació es
panyolista a l'acabament de la gran
guerra. S' ha via albanclonat tota la
llabor clels sabis, se vo1'ien fer els fu
nerals a la llabor del sabis. i les idees
qne 's tOdaven entre si, í1an eixit a
la· S'ulper.fícire die la 'Pau per a sostíndre
que "volel' dependre \l,ma llengl/,ta e:l;
tranya abans que la llengua 11t.atel'na,

/ és ta.nt· con~ vole l' pu.jal' a cavall
aba.1'ts de saber a,caminar".

Aquesta f.rase, rque tant ingeniosa
ment deia Comenio en el periode del
Renaix'iment, es pot .repetir a'vuí ad
arque'lls que negli'gentment sosten.en
no sé amb ,quines forces-q.ure la llen
gua única cie les escoles Iha d'ésser l,.
ofi,c'ial en penj urd!ici de la crultura Và
tria. AICj'ues'ta frase famosa pel seu
contingut, ve a retratar cie folla la
ideologia de la Revolució francesa,
que avuí és ref.ormada fins los seus
mateixos fon.aments, i quin maj or
puntal era l'expurgació dels trenta
"rpa>tois" de la Hengua fran'ce¡sa, que
,pr·ete¡üe11r elsIPo!Jítics,rde la COI11JVenció,
no obstant patira de mort ra lliberna
indivi'clual 'que proclamaven ·i la in
tel-lectualitat ,que clefenien.

Diem clarament, que des del' Renai
xement fins a.vuí, s' ¡ha sosti11Jgut moM
alt i molt clar ¡que el no donar l' en-

. senyança en la, llengua materna és
atronar una bona part de la j ovel1
tut; i si n.osaltres, els mestres, ;ham
d' a.pwfita'r p'er a Ciuel.com més cie 10
que ,e1[s p'Ü1líticS' d'esitj,en -que a\profi
tem, tenim [que trelballar perque s' a
bolixca en l'Espanya qne procurem
fer 'gran i esplendorosa, les erronies
iclees cie la Convenció francesa, fetes
a-nadar a'CÍ per hOr!lJ;es no tant en
ciclopèdics ni tant amatents del po
ble rcom aJque:Ils de la germana
França.



El fet biológic
"La llengua és-<1ei,a l'I-Ierder-so

lidificant les valors quantitatives,
l'ànima mateixa dels pobles feta "i
sible i tangible."

.Per a que nosaltres pugam dema
n.ar per tot arreu ,que s'entronitze '1
idioma valencià a les nostres escoles,
ham de demostrar que el nostre po
ble té r ànima visible i tangible; que
parla el valencià; per voluntat prò
pia, i, encara més, contra la voluntat
del poble que el governa.

l voqer demostra'r açò que ja és
demostrat per si mateix, és ca ure en
un richc'Ol. No, vo:htntàrian¡,e1lJt, no
ca'l\'rem nos-a,J't'res ,en tan gran ridi
cnLesa.

Es ben notori 'que, dels 24.745 qui
lómetr,es ql e té la s-l1¡penfíóe total del
reine val'enlüià, 15.359 quiliÓmetres
són de parl'a va:J.el1Jcia'l1a, i 9,386 qui
lómetres són de pa'rla cas,tenana.

La, població corresponent a l' es
mentat territori és de 1.641.139 ha
btants; i d' aJqnests 1.300.388 són de
parla valenciana, i 340.751 de parla
caste'llana. l si d'aquestes quantitats
descomptem el territori i la població
corresponents a la M~eseta de Reque
na i Utiel, que és caste'llana perque
ho fon fins al segl'e XIX, en6 resulta
que el reine valencià, que parla el
castellà, és de 7.882 qui,Jóm.etres i de
301.174 d1abitan'ts.

Per lo que es veu que València té
U:ia aclapara,clora ma joría que na parla
la llengua oficial. Açò és un fet in
negaMe que ens d'ona tota la força i
tota la valor necessària per batallar
er!! pro del dret que tenen el's xics de
illengua valenciana a rebre una en
senyança racional dins les escoles de
la seua terra.

l wques'ts milenars d'alumnes que
per imposició d'una absurda unitat
de llenguatge per a tots els paisos de
l'Espanya que no parlen l'idioma
castel1à, entren en les e coles portant
al cor, al cervell i als llavis; la parla
iJ1 dí,gena i els oIbli,gll'en d'un bell-en
sec a rebre l" instrucció per mig d'un
v(hicol que no entenen.

l açò és un mal gravíssim j a que

l'explicació de les di,'erses discipli
nes resten confoses en absolut, i en
compte d' acaminar combatent l'anal
fabetismc, s' avança sembrant-lo en
nostre l'aitant, després d' haver mal
gastat energies i pressuposts, sang
narrt quasi inútilmCl.1te part de la ri
quesa espan~'ola en obra contrària a
la fi en que deu ésser destinada.

Jo veig que al no considerar legal
la reforma que reclamem per a bé del
pdble escolar, es fa una enorme ini
quitat de dret i de-;usticia; perquè
solsment és conwrensilble que se
v,;Hga destruir un idioma, una llen
gua vi"a, quan lla terra que la
pala ha sigut clominada. Pero si
els va,lencians som i'guals als cie
més espal1yols; si tots formem glorio
sament la essència del poble espa
nyol; si València és unil de les n1Jés
ruques comarques cie l'Ibèria, a la
lll:-tra escola se la tracta com a esco
la conquistada i a.queixa desigualclat
és denigrant per al que la obliga i
fa legal i per al que l'acata sense
protesta.

1'\o hi ha ,llei racional que puga
mantindre el principi antipedagògic
de que ací par em, serenament, men
tres es veu que l' alumn.e pren l' es
cola per lloc de tortura per la rigor
memorista que en ells s· observa.

D'ací es segueix lo següent: kl
mestre explica baix normes pedagò
giques. Els xics que 'n o entenen l' ex
plicació en llengua legal es distrauen
primer per a acabar aborrits; i aquell
que s' iní ía ell la carrera .¿¡el magis
teri ple ci' ideals montessorian.s, acaba
per clonar llibres cie texte als disci
puls, deixant que repetixquen med.
nicament el contingut cie la obretct
aprobacla per el Consdl d' Instruccio,
para ,qoue sirva de te.'vta en TO'DAS las
eSCl~elas del Estada espaFíal. .

D'aquesta manera es fa impossi
ble servir-nos dlegudament clels nous
mètocles cie la Peclagogía; i tòt a la
llabor ci' I-Ieribart.de P.estalozzi, de
la 1\1ontessori i clels altres amatents
de l'ensenyança intuitiva, queda re
legada en l' Espanya acl <iJquells pai
sos que tenen per Jlengua vernàcuia
la llengua oficial, com si els demés
pobles. i cntre ells aquest llevantí, no
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foren dignes de maj or cultura i de
maj or progrés.

El xic parla a la llar, al carr~,', i
-encara que no se vullga-el XiC

parla a l'escola la llengua val i~'C;?-"

na. l si l'escola ha ele ter obra COll

tinuadora de la família, i al mateix
temps .ha ele preparar al xic per a la
v·i'da, no li podem robar la llengua.
ni l' ensen!yança de la llengua, ni
l' in.strucció Fer mig ele la seua llen
gua, ni la educació, ni la relig'ó, lli
la morrul qu~ solsment comprén per
mig de la seua llengua.

Recordem i" interés que té el Pap.l
en ,que la Doctrina Cristiana s' ex
plique en les catequèsis per mig de
les Jlengues mabernes, per a que no
patiXlquen els dogmes. l és que ja re,
ligió, com l'escola, no pot apartar
les seues ensenvances de les normes
que l,a Pedagogia li marca.

Dualitat de llengües?
Som conseqüents amb les nostres

lleials creènc¡'es. Ham dit que a Va
l(;ncia hi ¡ha l~oblació de llengua va
lenciana i, al mateix temps, d'e llen
gua ca5l1:ellal1la. També ham dit que
l'escola d'eu pr0parar a l'alumne per
a Ja vida. Com la viela Ic;lel xilc, al fer
se Ihome, ha d' éSSie,r relacionada amb
els ci\Jste'1lans en tots els seus ,ordres i
manifestacions, tenim l' o.bJi.gació
el' ensanyar la llengua die Cervantes.

Vad ,dlir açò que a les nostres es
coles haja dualitat de llengu'cs?

¡Clarament, nOi
Dualitat d'e llengues yol ;:iIir que

des del primer dia en que "1 xic en
tra en la escola, el mestre ha d' esco
mençar d' ensenywr-li les paraules
més indis'pensalb.les del castellà amb
rdació al programa escolar; les pa
rau'l'es mé vud'gars; els noms cie les
coses que el- wdetjen, i això és 10 que
anIÍ fem tots, perd1ent moltíssim die
tcmlpS i treballs, deixant,' per conse
qiiència, retrasacl~ssi.ma l'instrucció
dels alumnes.

No: açò pecaria ci" antilpedagògic
encara.

El n1Ïog únic el" equaninimitat és el
dGl1.ar tota la llabor en valencià, fent
e,tucl,iar en el últim6 anys lIna assig-
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natura més: L,lengua castellana a.mb
eixercicis de lectura i e-criptura i es
tudi de Gramàtica.

A l'eixir el ,-ic de l'escola d'e pàr
vuls ja d'eu '[Jortar a la elemental un
grau de cultura i d'educació suficient
per a començar amb profit i" obra con
tll1_uadara. Dels sis anys fins als IQ

anys o a.ls l l reibrà un notaJbJ.e aug
m1ent d" ensenyança. Tindrà sòlides
nocions ,die llengua materna. Deduirà
tes regles gramaticals dels eixercicis
de lectura i 'redacció. Haurà entés
quelccm cie ciències i lletl-e·. T'Índrà
l' intel-ligència de perta per a estu
dis ,bilín¡gües comparatius. i ¡heu's ací
el ,punt obli'gat ,per a deperllé!re ol cas
tdlà.

Swbent ¡bastant una llengua, la prò
pia, i augmentant gradualment aquei
xa sabi'esa, se li ,pot donar a l1'eg-ir,
després d' haver-lo preparat lo sufi
ficient,' un Iliibre de lectura, que, te
nint a les pàginE<5 impars, el texte
valencià porte a les ,pàgines 1)ars· la
correspo11Jent traducció castellana. l si
aquest lli'bre fora escrit amb anllcr i
mètode, a cada pas solucionaria difi
cultats no mai ma·ssa g,roses Ipler a que
es quedaren confoses.

l a l' uní'son, 'la red:acció de peMes
frases passant a la composició de
contes, historietes, lletres fan1Ï'Ears i
lliçons & estudi, sempre baix la d'i,r:Ec
ció del mestre i la CJJnsui,ta d'un vo
cabulari valencià-castellà.

S<lJbent-se la llengua matel"l1a, es
deu estudiar la llengua castellana com
s' estúdi'en totes les J1.en:gues extranyes
i fins no hi hauria inconvenient en
ql:e j a iniciat l' ah1l11.ue en aquells
primers !fassos que 'havem dit ante
riorment, tos aCi\Jbat l'estudi ¡die
l' icViüma o'ficial, UJarlant-lï sempre
el castellà 'Per a refermar al menys
h deguda pronunciació.

¡Com es vieu i re'petim, no hi 'ha en
nosaltres a\rersió a les altres llen
gve , iI fin-s Slom partidaris clic que si
ajJlega l' ensenYaJnça obligatòria fins
al~ 18 anys d'edat, com en les na
cions bolxevistes, ,es done un parell
cie cursos de idioma Esperanto, per
.l mondialitzar d'aquest mod'e la cul
tl'ra vaJl,enciana. que, d'it en hon01' a
b n'êstra ideologia, la volem ex-



pand1ida, no sols dins die les escoles,
sino en el camp die la Nteratura, de
les ciències i en el vastíssim camp de
la filosofia.

El mestre, preparat
Clar que per a dbtinc:h1e la reforma

pedag' gica qae intentem, 'Per aibolir
l' a/bsurde, el crim científic CJue pa1im,
é~ mel1Jeslter q,u'e el mestre estiga pre
parat.

De cl!os manúes es pot realitzar. La
p'l'èvia preparació des die les ¡NIQ1'1Tlals.
i l' instrucci6 dels mestres oficial i
p,:rticulars q,ue ja regenten 'esC'o'l es.

Si en les Normals vallencianes se
creara la cà:tedra clie Hengua valen
ciana i en les 'Pràctic¡ues se tinguera
h cura CJue l'equerix el plrO'blema, ja
tir.driem resolJ1:a la preparació dlel
mJestre delI pervi ndire.

Ara, 1:1. preparació de l'actual mes
tre en funcions ja ens complica '1
ass,umpte, puix l' acu.m1Jlaci,J de f:'1e
na que sobre ,d' el1 'pesa i el '1',c'essari
descans que necessita a les vacances
de l'estiu, 'Ü la colònia escolar, és
una forta rèmora que deve:l destruir.
i la destruirem aml) força de voh1:1tat
i de amor a l'escola. l tenint aquests
dos facto,rs a la llostra part, puix el
PJa'gj'steri se,mpre ha demost1:rat tin
d'pe 'ls ell grau slu~)erllatiu, la prepa
ració del mestre ja esdevé una co
sa relativament fàcil.

:l'vI olts mestres 'del nostre rcine no
és nece'ssoa'1'i que d'eprenlg1uén el va
lenlcià, D'erquè só'n fiQls el' ací" i el
parlen. Queda, ¡mix, reduida la pre
paració a escollir i estudiar una gra
màtica val1enciana-la del pare FI1
llana: per eixem'Ple-i a assistir a U"1

curset o dos de llengua: lectura, es
cl'iptura i gramàtica.

Els mètodes d' ense'l1Jyança ca'das
cú dels mestf'es s'els porta al cervel1
i a la pràctica. i el material, llibres,
vocabularis, diccionaris i quaderns,
))U'C diT, ,sense ))0'1' a equ,j'voc'ar-1l1Ie, que
la Editorial Valenciana està a punt
de fer totes les publicacions, garan
tides, per firmes no sos'Pitoses, del
material que en aquesta refor'ma se
puga utilitzar,

IAicll1es~s cu rsets. ÍoL111d'ats a ha s'e
de les vacances de Jadal i de Pas-

qua, i de les caniculars. pOldrien fun
cionar baix els auspicis de l'Estat,
deliS mL11li-ci¡;is, de les societa!'s cultu
rals, ateneus i Universitats, i de les
Associacions del Magisteri a les ca
piJta'ls de les ac·tuals provínci,es, als
ca'ps de partit judicial i fins en aqu'e
lles localitats en que, per la seua tem
peratura, tingueren agradable estàn
cia. l més 'encara; es podrien esta
hlir cursos de valencià per corres
po \1Idè11lcia, com ia ho hé fet l' r\ssü
ciació Protector'a de l' Ens,en'Yança
Catalana des del mes de març doe
]' any 'actual.

]>a veuen et" a.ma'bles O'idor,s d'a.
questa !paólsa'da cIí'gel'ta.ció. -cÓim 11'0 ql e
pareixien inescala1)les murades van
deixant el pas franc a una F e c¡ ue
porta un maJll i una enclusa per for
jar de l'escola veJla, una altra que
siga .feta amb arreg10 a les normes
de la Pe'd!wgogia ra'cionaJ.

Acabament
No puc acaba.r a,quest elogi a l' ús

de l'idioma .valencià a les escoles de
primeres lletres, sense dir mes Cjue
siguen unes paraules sobre els càn
tics escolars ja que formen part del
programa obligat de les escoles, i
tenen una gran il1lJpo'rtància elC1·ucati
va del bon gust i cIel ritme i del oit
i dels iunats se1lJtiments de pàtria.

Per a q,ue el càntitc siga útï.1 en< ab
solut, !ha d'ésser comprés pe,r la
massa c:horal; i per a que Iho siga ha
d' estar eS'crit en la llengua materna.

El càntic qlue parle al cor cJ1el res
pecte que mereixen les pla11J~('s, les
flors i les fruites, de lo 'que valen els
nius, de lo que són els deures esco
,1arSi; qUle dij'ga la maravella de l'aigua
:cI'e la font dte'l p'= ble, que recorcJle la
ge&ta 'pàtria. la llegenda religiosa o
la costum típica i la festa, o el cant
del marÏiner o doel segador, ha d'ésser
escrit en un idioma que no deixe es
trofa sens compendre, que totes les
pa,rau'le9 tinguen un lloc 'On descansar
al més fons d'el cor. per a qúe no
s· oihliclen lilai més i anar recons
truint l' ilClea d'e pàtria per mig de
l'agradable harmonia que suposa un
pcr]¡tàgrama firmat per un cOl11'posi1tor
de l'infantesa.
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En l'escola s' ha de cantar l'amor
a les regi'ons, al 'poble natal, al cam
p::nar, perquè, com diu l' Í1Ligne pro
logador del lIi'bre de Curros Enri
quez. "la pàtria no és r immensa i
variable extensió de territori que
s· acarona baix una mateixa bandera
i obedix al mateix govern; la pàtria
és el municipi, és 'el poble on naixque
rem, el lloc sagrat en el qual cada
casa, ca;d'a habitant i cada pedra ens
rccJorda un moment de la nostra exis
tt-ncia".

Així, puix, ham d'e donar tota
l'educació, tota l'instrucció i tota
l' ensellJ},¡ança en nostra benvolgud'a i
mii voltes gloriosa llel1lgua, 'Per ,poder
fEl cultma valenciana, ja que cada po
ble té una psico.!ogia especial i ne
cessita, po.r lo tant, la adaptació
d'una ¡Pec1'agogia especial també, fent
Jlonor a;l cal'n.et de notes de la peda
go'ga iIontessori, en el qual anota la
psicologia de cada alumne, per donar
a cadascú la lliçó ,personal qU'e li re
ql\lerix.

Fem-ho així, trenquem vets els n1Qll
les vells o antiquats que ens facen
nossa, ¡per a 'que no síga lletra morta
la gran conquista dels mestres que en
ciència pedagògica s'anomena EJSE

~YA~ÇA INTUITIVA.

Conclusions
De tot lo que ham llegit, se d:es

[J1'enen les següents conolusions. que
tinc l' honlcr de posar a la vostra
consideració:

La Que tots els pedagogs eSltan
contestes a l'afirmar qne l' ensenyan
ça -d!els alumnes s' qla de donar en
l'escola a bas.e d'e la llengua materna,
IJer a qne parlant-los al cor i a la in
1JeJ-ligència, pugam fer o¡bra útil a la
humanitat,

2." Que 'havent en el' reine valetl'
cià població de parla valenciana que
no s'expressa en altre idioma a
l' en.trar en l'escola, se li done al
xic tota l'ensenyança en aquesta
llengua, per a poder estudiar la seua
psico'logia, i fer ús de l'ensenyança
i;,tuitiva, a fi ,clP instruir-lo i educar
lo suficientment.

3." Qu.e ha vent al mateix l' .ine po
blació de parla castellana, i tenint en
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compte que la vida del xic \"a encià
ha d'ésser relacionada amb els de
més 'Pobles de l'Espanya, tenim
l'obligació d'ensenyar-li l'idioma
castellà, preparant-lo d' aquest mode
per a la vida futura, possein.t una
llengua que el pose en comunicació
amb milionades de persones escam
pades pel món.

4·" Que quan siga poss'¡hle decre- '
t"r l'obligació d' assistir a les es
coles fins als 18 an~'s, com s'acaba
d' ordenar a Rúsia i al' Austria, se
donen un parell de cursos de llengua
Esperanto, de tan fàcil gramàtica i
de .tan útils resultats com suposa el
comunicar-se per mig d'aquest au
xilia!', amb tota l' humanitat.

S." Que l' ensenyanGa del caste
llà en les' ·escoles de parla valenciana
comenc'e quan els. a1U~11l1eS tinguen
Ull l'Ta'll su.ficient de cu:ltura i una in
tel-l1igència prou desperta per a l"er
e:-tudi·s bil'ingüe-comparatius, mètode
el més universalitzat de tots per a
dependre Uengües no pròpies.

6." Que a les grans poblacions va
kncianes rn hi ha xi s die ,parla cas
teBana, fills de residents casteHans,
se creen escoles d'ensenyança a ,base
de l'idioma castellà, i on s'ensenye
el valencià segons les normes ja ex
pli.cades i proposades. l d' a1Questa
mateixa manera deu donar-se l' en
sen~'ança a les local'itat's val!encianes
de parla castellana.

7'" Que per a poder realitzar amb
profit aquesta lIabor, deu reformar-se
el -prOgTama d'assignatures de les es
coles l Jormals, en el sentit de la crea
ció de càtledres de Bengua valenciana
i en e! sentit en {Jue els normalistes
fas en ús de! valencià en les pràcti
ques d'ensenyança. Els' mestres que
ja regenten escoles el dia que s' im
plante ao ues'ta necessari a reforma,
deuen assistir als cursos ·de valencià
que se C1"'een; i

8." Qu.e 'ls me'stres qne, proce
dents d'altres regions, vinguen a es
tablil'-se a la nostra terra, prenguen
passes_ió de les seues pla,ces, previ
examen demostrati u, d'estar en con
dicions de donar l'ensenyança en va
lencià.





T. 585.-lmp. Valencianista
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