
Necessitat d'una enseny ança 
valenciana 

La gran massa d'in fants de llengua 
materna valencia na en el nostre Pa ís 
presenta un fet biològic d 'una impor
tància tal , que cap educado r no podrà 
prescindir d'aquesta rea,itat -i aquell 
que vullga ignorar-la ja no serà, veri
tablement,eclucador apte pe; a la for
mació dels nostres. nen , pui x que 
qualsevol que siga la posició del lnes
tre davant la llengua va lenciana. no es 
pot oblidar ni escamoteja - aquesta rea
litat que està per damunt dels matei
xos nens . 

És un fet biològic que cada dia pe
netra a l'escola i l'educador no pot 
girar-se d'espatlles a ell, perquè això 
fóra voler inhi bir-se, voler inh ibir l'à
nima de l'in fat que és nostra per mit-
jà d el llengua'tge. I 

Els educad ors no .?oden oblidar qui- II 

na llengua parla 1 mfant . en anar a 
1 escola, perquè, com intuïa Pe3talozzi 

i la psicologia ha confirmat posterior
ment, els és indispensable començar 
per les experièl1·cies üe l'infant i, na
tur<lJlment. pel seu llenguatge propi. 

És una aberració p ~da.gògica l'edu
car i l'instruir amb un mate ix idioma 
infants de llengües diferen'ts . L'aber
ració, ° s.i voleu ab5L:rd , no és Ulli!. 

conquesta moderna, s.inó de la gover
nació del primer Borbó, qui reduí tot 
l'Estat espanyol "a las mis mas l,eyes 
de Cas.ti lla " . Però l'absurd es fa mons
truós quan ·la P edagogia pren volada. 
quan l'home civilisat cons·icle ra inalie
nables els drets de l'infant i decl1ra 
que ningú no pot destruir la seua pe~ 

sonali'tat d'infant. 

l no és el llenguatge una mani fes 
tació viva, cond uent, de la personali
t at ? És Saer -el pedàgog gal-lès
qui diu: " La llengua que s'aprèn en 
primer terme és l'instrument amb què 
es d,esenvolupa la personali tat. És la 
prim.era llengua de l'emoció, del co
neixq;nent i de l'esforç. F orma part 
del teixit mental. P Ot ésser llençada 

. 

I 
de la consciència, però no pot ésser I 
cl-liminada del jo inconscient." I 

Si en la formació total itària deis 
fi ll s del Paí Valencià es prescindix 
de la llengua materna, les pràctiques ! 

escolars seran pràctiques antiPedagò- ! 
giques i els resultats que s 'obtinguen 

no seran eficients per no és.ser basades . ¡ 
les pràctiques, en la ll ibertat, en l'ac-I 
tivitat mental natural, en les pures 
fonts psicològiques dels nens . l uns 

d 1'- I nens que pugen esnatura lsats ne> 
_ poden ésser mai uns ciutadans cons 
cients. E ls caldrà una reeducació, una 
atitoreeducació, en massa casos. 

E l problema és greu. E l problema 
és d'una tal envergadura, que esca.pa 
a l'indi ,-;i du i escapa. encara, a la fa
mília. E s un problem'_L de tal vastitud. 
que cau, plenament, clins l'interés i le~ 
possibilitats d'una organi ació d·Estat . 

L'Estat, però, no ens resoldrà el 

problema, a ra per ara _ És. pr'ecís que 
el País Valencià òbriga els ulls i el cor 
i que organise el seu ensenyament pe;
als seus fills . 

Ensenyança vale lCiana, per als va
lencians. E nsenyança valenciana mo
nolingüe. Però aquestos postulats se
ran motiu d'una glossa propera. 
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