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El titu1 d'aq esta lec-l;u.r y corda el del llibre de Josep Pij o :

uEl meu J oan ~-:a agall". J o no ig tan lluny per que j o o v ig ~eI' n

l 'and c de C- les &alvador sin. el deixeble i co lp de c • Ell v

crient~r la meua vida de car-:> a Val ncia i a. la llengua. com .... factor

esenci e l nostr- e- sonalit t. Ell v~ obrir-me els ulls a un pass t

ma. sa ignorat de llv.ite i gl ries i sen ~ dub~e un esperanç,::l or previn-

re. Rll va recom.anax- e les 11 ctures b\~siq1ies per la meua fornaci6

nc.cion'='lista......11 e. per quin c de l~ cultur.... po i ehfi-

lar la meu t ca, j~ que en aquells temps a V~l'ncia est va tot er fer,

i al dir-li q e jo havia sol-licitat .... plaç de me~t de l~' comuni

tat de B&rcelona, va fe me reminci ,per que ací f tav gent amb un es

perit v enci~ insuborn ble.

Abo ~ de coneixer-lo perso ent· ju te- ·a _oticies de la

seua ob • De QU ser per la d cada dels vint qu vaig lle ' . r uns versos

d'ell ~ublic....t ~ les P""'c: nes d'u-'l setma.n vin osenc titola.t "V' ':> oz";

uns versos que tenien _orma .... creu, per que en que ls Doetes

feien ~ els versos figures i dibuixos; les modernis~e el

qui Carles ens ha eixat alo a mostra. L' poca dels seu pri ers llibres

e versos: "PI-..stic" i El bes s llavis i e FlI v anciana. prosa "Les

emòries l fr e Godofredu , uLa dI gomana dels deus" i L' tist<) de la

Valltort_1f • s aquesta. tamb l' OC2. dels :!leus p . ers versos, que ·~ortu...

nB. a ent no he ub icr:>t.

'n aquells anys vaio co~enf~r a col-lavp ~ -ls i ris de Ca tel16:

"La Provinci8. i~uevo." i l '"Heraldo de C2.stel16n" i com tots aquells que co

mencen em. reocrpav3. m s el titol els balls que el que volia r. _ 

rL.nt el servei Llilitar al' frica, les cr nigues que escribi les ti'tola

va "Cn tas 'ar::... uecns" com. edro Antonio de Al c6n i u v!.i~ COI::!. nçd.r

l~ eu~ col-laboraci6 en v~ enci a basse tica i el )icciona-

ri ~el Pare ullan~ , puix no hi havia tro. cosa, COl er~ un ~ s els

qui havien lleu t D'Ors, v,~ g fer un "Gloso.ri lt per ..:leu co pte del que

no vullc e:nrecord -Lle

Rad x x.:mt; uest de t ifót" Glos ri" fet ':1 bL... m s bO:l3 fe del In n

v ser l meus sa.l . ci , puix el lle' C<:>1"l S alv or i quan nen;; s

_o ens~~, pel jtrnw el 1932 va escriure'm una ll.tra en l~
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V. Bo seguir en '.quella t sca i em dem ava si voli ...... acceptar El beca de

la Generalitat de catalunya per a assistir a l'Escol d'Estiu; jo no sa

via q è ers lò, per?> vaig dir si fi. ulls

d'Estiu és t _llre a flor de pe~a sèrie

~sser per a oi una experi ncia dificil d'oblidar. A l'Escol Indumtri-l

de BOIcelona es realitzaren les t2sques, e molt agradable la convicèn~

cia e centenars de mestres i mestresses, una prova que mai havia viscut.

All f6n per a mi com la trob la d'un ra m que j o havia somniat i que

fi e '"" una realitat que quasi no potia creure.

Totes classes a que vaig .atricul rtLe, totes les lliçons que vai~

rebre foren noI íOrflatives. Recmrde i enc ra tinc en una carpeta els

~punts d'aquelles lliçons, senyalant especialment: "L'evoluci6 ps14uica

de l'infantil ,-15 lliçons- a c ec del Dr. E.mi::li Mi. • 'L'educaci6 i

l 'ociu ,-3 lliçons- del rofeosor Pau .• de uantilla.na. "Curs element

de catal ",-20 lliçons- d'Eduard Artells. "L' scol activa a l'aire ll~

:nr" ,-3 lli"ons-, per osa -ensat. Història de Catalunya.", -20 lliçons-,

professor Enric Bagu~. "1istòri.a d'¿;spanya ,-15 lli~ons-, prof. Gonç

de .nep .raz. "Literatu.ra. catalana tiga" ,-10 lli,?ons-, prof. arçaJ.. Oli

var. "La ge grafia Ioc con a centre d'inter sn ,-5 lliç ns-, proí. Pau

Vila. "La formaci.6 dels l seus escol s ,-20 lliçon ,prof. R. Candel

Vila. "L' música a través dels poetes", -6 l1içpns de divulgaci sica~.

liLa d ça populn.r a l'escola" ,-6 lliço ,prof. Aureli Cpma.ny i les clas

ses de t1_e:2.1itzacions' a c ec de l'escultor RaIel Solmuc. L'.Lscola d'Es

tiu era un ru.sc de cultura, els mestre i mestresses anaven d'aci e l

semblaven sense esm~ però cada un sabia el seu quefer,

L~ ;.)Gtmana FLl'leJ. era extraordin . 8., havien 'ïndt les classes i aques

ta es 'e 1c ~a a conferenoies, exposicions, converse,visites a ~_seus i

insti-Gucions, f stiv~ s - tistics i excursions. '1 ci~e de conferencies

estigu dedicat::. estudiar Els grans problemes de l'educa.ci6 moral. a

l'escol' d 'uvu.:!tt, parlaren Rudolf Llopis, sociaJ.ista i Director Gener

del -ni-teri avors d'Instrucci6 Pública ae la ~ep~blica; el Dr. Jo

quim ~irau. i el Dr. Manuel G cia" orente. Altres confer ncies anaren a

càrrec de Ventura Gassol, Josep Est ella i Joal'l LloDGQeres. Però les

sessions més importants foren XmsndlIutrhe:rnunm les Converses Pedagògiques

sobre "Problemes que planteja l'ensenyament del llenguatge a CataJ.unya"

a les quals i com representant de Va1.~ncia e8tigu.~ Carles Salvador.
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Perao 01 ent ~ig con ix r a Carles J vedor en l'Lacola d'Estiu es-

tan. Va escriure'm wl dia i ho que arr1..bava i V3J:l qued"",r que l'espe-
\

raris a la porte:¡, de 1 '.l."scmla Industri amb un mocado~blanc a la m • Poc

m.s o m'" co "e l 'ho <_ comvin vL,," vindre un home bqssut i sm, .
ple scles que hem feia una se:n:,~ ;eera ell; vam. s ludar-J;lOS,

vaig donar-li Una abraçada agra!t i emocionat, comellç~nt tot seguit un~

a adable conversa de com an3Ven les classes i

l'ambient que les volt-va i si havia 'uludat a l ~fael Candel i Vila, de

X tiva, professor de ci ncies a la l ormal o de l'Institut 'scola de Bar

celona l qui m'havia re oman per a que m'orientur~.

L'esdeveniment :ra s important i centI de la Setman ?1n 6n

sens dubte la gran "Conversa pedagò ca" sobre el tenD. ltite.t b s.Les

sessions es celebraren del 2a 26 d'agost de 1932 a la SaJ...a d'Jo ctes de

l'Escola --orm i resid:! 1 seu inauguració el mestre Pon.peu Fabre.

An.b ueat "Conversaa" 1 scola d'Estiu recoll:! i cons::.. ofici ent

un vella i oXiosa truèici6 del la 'steri Cat 1 -la t dici6 de les

Qoverses Pedaoògiques- i os~ els fonaments per a la soluci6 col- ectiva

d'un dels problemes escolars de m s viva avtualitat a Catalunya. En la

tercera sessi6 actu Carles '0 vador n.rn.b un parlament gle t en defensa

de la conolusió sisena del punt segon que feiu refer ncia a que els es

tres deuen conèixer a fons les lleng es ca.tal a i castellana.

Del seu parlament s6n uestes paules: t 1 mestre se li ha de de

m ar:ra s que no el p"rlar i entendre el c=tal • No s prou estendre'l

com no s prou el par ar-Ip. El p=stor, el mariner i el ~g s analf

bets de les nostres terres estan en tan boru s condicions i, en prou cn. os

en millors condicions que no aquests mes~s oblidadissos de ço que s

posseir un idiom .t

band de tot açò C-=-rles ens acompl?..rny u les visites a seus i ins

titucions. n~ excursi6 de c~ra a la ilatura dirigiàa per rofessor Candel,
i ila i lUl~ excursi6 inolvidable a v2nt Joan de les badeses, Vic i Olot.

Aprofit?~t algunes hor~s lliures v~ig acompanyar a Carles a fer diverses

visites ~ podent així conèixer a Josep .Iaria de Casacuberta, dI de l'E

ditori Barcino; als professors Rubi6 i B a5 leï i A mon i Serra i s

eocriptors J. lf'on~ da seres i Enric :Bcgu~, receJ.ant per fi a una tertúlj.a

liter ria CJ.ue pre,:)idia el comediògraf Ramon V1i.nyes, l..11Jicc... a en un comer~

~ la dreta i a l'entrada del C&r.Ier "Pernr·,~don. per le ~é~bla, on es feia

I



una exposici6 de palmitos amb ver~os dels poetes catalans i que aquell

any havia col-laborat Carles Sclv-ecdor. Aix1. va n ixer un>' '-'llistat que es

trebcaria ~b 1e seu~ prematura mort.

A l '~v segUent Cz.rles dirigí la Colobip. Escolar que orgP...n.itzb la ...,0

cietat Ca.·tellonenca de Cultura 1 eli.r.. vegada veig tindre la satisfacci6

de que cOI:lptara amb el meu ajut, DuraJlt un mes conv-lvil"'m amb trenta xi

quets a l'e=tori de Sant Pau d'Alboc ser. (Alt Llaestrat). All:! cn ense

ny~ a portar una e~cola a l'aire lliu-~ i a tindre els &lucnes capficRts

en un qu~ :fer o altre, estudis o jocs. El contacte amb Iu naturaJ..esa,1:I!mm

lluny de la capital, ens do~ material de sobra per parlar de la vida po

bletr~a, oficis,festes i costums, de la SGUU vida econbmica i 600181. Es

donaren lliçons de geografia i història valenciana, e 'ensenyaren cançons

i joca d'infants. Carles ens recamen unes converses generaJ.s e!!1b els xi

quete n'entreteniment i cultura dirieides a enri'1uir el vocabulari infan

til, parlant-los dels oficis de l'home o de la dène, coses que es veien a

u.."'l poble i e. una capital., e.l carrer, a. 1 's· -cola, a l 'esG1~Bia, el !!lenjai:or

de casa o a la rnt1na, es feien llistes de noms de plantes, d'erbres, de

fnlite, de flor. etc, etc. L101t interessant f6n lrl< l'excursi6 al barranc

de la Valltorta i la visita al la CoVa dels Cavells pe~ vore les pintures

rupestres.

Ell va lmÏl:lal'-n.o a col-laborar al diari "La Publ1c1tat" 1 al popular

i mD.g:n.:!fic setI!l.aner1dit ";:irador". Ell va fer la tria dels I!1eus priI!lere

versos i pos~ prllleg i t:!tul al meu primer llibre l'any 1933. Ell va por

ta.a.--ne a Lo Rat Penat i no part 'ani.m.s.r--3:::1e a publiver el mocie ·tat1ent he

anat Ef!gñJtnb1lTTb eacribint.

Aquestee paraulee s6n record i agra.!mont " la meI:lllria del mcu mestre

Carles Salvador i Geimeno.

E ,SO~R GODES

Val ncia 22 octubre 1980
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