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CARLES SALVADOR I LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

VALENCIANISTA 

uina fou la contribució de Caries Salvador a l'establiment de noves infraestructures 
culturáis valencianistes? És qüestió ardua d'escatir. Ates el que sabem avui hi ha una 
sola resposta: ben poca o no gaire, almenys mentre no assolí la maduresa. Ens manquen 
estudis que facen Uum tocant a les organitzacions no polítiques de les primeres décades 
del segle. És possible, per tant, que algún dia comptem amb noticies que refuten la 
nostra asserció, pero ara com ara no en podem fer altra. 

Parlem d'iniciatives propies i d'accions directes. Si ens referim a la cooperado en 
promocions alienes, va de callada que mai no refusá de recolzar aquelles que ho 
mereixien i, com mes anava mes ho feia amb un sentit consensúa!, de concordia; per 
a Caries Salvador l'ideal patriótic estava per damunt d'eventualitats i de persones. 
D' altra banda, cal teñir present que la prolongada estada a Benassal del nostre gramátic 
l'allunyá de Valencia, que per tantes raons era aleshores focus d'irradiació del 
moviment. 

L' any de naixenca de Caries Salvador (3 893) és el de la mort de Constantí Llombart. 
Dos noms entre els quals hom pot establir mes d'un paral-lelisme. Per exemple, 
observar que tots dos van patir l'escassesa d'infraestructures culturáis, tot i que les 
circumstáncies no van ser iguals per a cadascun d'ells. M'agradaria que, al temps que 
honorem el nostre contemporani, tinguéssem un record per a Fautor de Los filis de la 
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Mona Viva. Podríem dir que, d'alguna manera, l'hálit llombartiá inspira les primeres 
passes de Caries Salvador: el seu despertar valencianesc s'esdevingué en l'ámbit de 
Valencia Nova, i tots sabem que entre els fundadors d'aquesta societat ni havia araics 
i deixebles de Llombart. 

Per mes que siga ben conegut, no será sobrer d 'evocar ara un episodi, tan illustratiu 
per copsar les arrels de 1'ideal salvadoriá. En 1907 Valencia Nova volgué fer una 
commemoració intencionada del segon centenari de la batalla d'Almansa i convoca 
F Assemblea Regionalista. L'aplec alca gran renou. Caries Salvador-un barbamec de 
catorze anys- hi assistí. Els parlaments deis oradors, els comentaris de la premsa i el 
contacte amb altres joves patriotes mes grans que ell -com ara el poeta Miquel Duran, 
o l'escriptor Eduard Martínez Ferrando- van modelar el seu esperit. 

No cal ponderar, perqué ha estat glossada a bastament, ía importancia política de 
1'Assemblea Regionalista, transsumpte de la Solidantat Catalana. Per contra, no s'ha 
remarcat prou que possibilitá la coincidencia de dues generacions: les que anomenem, 
segons la data del seu assaonament, «de 1909» i «de 1930». La convergencia 
generacional s'esdevingué en un moment ben oportú, atesa la prostració en qué llavors 
es trobava el valencianisme. 

Arribáis aquí, tampoc no será sobrer si faig un incís i prove de descriure la situado 
que va haver d'afrontar aquella jovenalla. A l'inici del segle XX, la dessubstanciació 
de la Renaixenca valenciana -instigada peí seu sector reaccionan- semblava acom-
plida. No sois s'havia frustrat la projecció política del moviment: també la cultural, 
desvirtuada pels mateixos agents, se'n ressentia. El cobejat redrecament lingüístic no 
tirava endavant. Els intents de retornar la llengua propia ais espais collectius que li 
corresponien eren rebuts amb pugnacitat, inhibícions i desinterés, si no eren decidida-
ment obstruíts. 

La Renaixenca, al capdavall, s'havia redui't a la mera activitat deis versaires deis 
Jocs Floráis o a esporádiques estrenes de sainets. Per al sector burgés dominant, no 
significava mes que una coartada de «valenciania» o un ornament social. Gairebé tots 
els prohoms de Lo Rat Penat, alfabetitzats en l'idioma de l'Estat, practicaven -o-
ralment i per escrit- el bilingüisme, a mes de distingir-ne selectivament l'ús lingüís
tic: valencia per a les expansions líriques, castellá per ais actes de prestigi. El poblé 
menut -d'un analfabetisme esfereidor- es deixava arrossegar per l'exemple de les 
classes altes. 

De manera que, ensems que sentia la fiblada del valencianisme, Caries Salvador 
descobria que l'engrescament suscitat per la convocatoria de Valencia Nova no podia 
amagar el precari estat de la vida intel-lectual valencianista. Una altra experiencia 
colpidora la tingué en acabar els estudis de magisteri: en tant que docent d'una escola 
pública, havia de fer les classes en la llengua oficial a alumnes que a casa i al carrer 
parlaven la vernacla, amb el previsible resultat que no Tentenien. Aixó augmenta el seu 
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consciencament i determina que es convertís en un «polític de 1'idioma», com es definí 
anys a venir. 

De mes a mes, aquell adolescent volia consagrar-se a la literatura. En aquest camp, 
la situado delallenguano eragaire millor que en els altres. Hi abundaven els lletraferits 
de tota mena, per bé que sense ambicions de fer obra de volada. La degradado era total: 
els saineters, amb l'excusa d'obtenir l'éxit comercial, s'adrecaven a un públic «d'es-
pardenya» i, així, es complaíen en el mes vil dialectalisme, actitud compartida pels 
autors fallers; els trobaires llorejats empraven un léxic arcaic i desuet; i la majoria de 
les publicacions utilitzaven Fonografía castellana... Era freqüent sentir ais certámens 
cants a la «llengua deis avis», pero ningü no la respectava ni s'esforcava per endrecar-
la. Tan rápidament es deteriorava, que corría el risc de convertir-se en reliquia de museu 
o -pitjor encara- en patués inservible per a fer obra de cultura. 

Tal enviliment no semblava preocupar ningú, llevat de l'exigu grup de poetes i 
prosistes de la promoció de 1909 i els alevins de la de 1930 que -com el nostre Carles-
eixien a escena. 

L'encontrellurposáenrelleu lacoincidénciad'inquietuds. Uns i altres escometeren 
la tasca de desprovincialitzar la cultura valenciana, mirant de restituir a la llengua 
l'antic prestigi. Els mes grans introduíren les receptes del modernisme simbolista, 
mentre que els debutants completarien el procés incorporant els darrers guanys de 
l'avantguarda europea. Mai no els ho agrairem prou. 

Per a emprendre el camí de la modernitat i alhora combatre el creixent desamor 
d'alguns valencians peí seu cátala ancestral, aquell jovent mancava d'un mínim 
aparellament cultural. Per efecte de la maniobra dessubstanciadora adés alludida, a la 
primeria del nostre segle el valencianisme freturava de premsa estable i d'institucions 
sol vents. Existien, sí, dues entitats, una de mes antiga (Lo Rat Penat) i una altra de recent 
(el Centre de Cultura Valenciana), que, per naturalesa, haurien d'haver estat capdavan-
teres de la regenerado. Cap d'elles, pero, no exercia aquesta missió. 

Lo Rat Penat, en altre temps fogar deis ideáis de Renaixenca, com mes anava mes 
ineficac esdevenia. Teodor Llórente i la seua comparsa hi havien esmussat el caire 
reivindicatiu, llevant-li gradualment carácter. Aixó rebaixá 1' antiga «societat d' aimadors 
de les glories valencianes» al rang de mera entitat recreativa, cultivadora d'un 
populisme castrador, enyoradís i folkloritzant. Precisament, Valencia Nova havia 
nascut per la insatisfacció que sentien alguns ratpenatistes. 

Quant al Centre de Cultura Valenciana, creat recentment (1915) per la Diputació de 
Valencia per desenvolupar funcions académiques d'alta cultura, no triga molt a 
transformar-se en un ámbit elitista, on esplaiar vanitats. El seu propósit no era el 
recobrament lingüístic ni la restauració de la cultura autóctona, sino el conreu de 
l'erudició nostálgica. Aviat, els compromisos professionals del novell mestre, C. 
Salvador, l'obligaren a allunyar-se de Valencia, bé que sense interrompre ni les 
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collaboracions en premsa ni les relacions personáis. A partir del moment en qué es 
traslladá a Benassal (1916) entra en contacte amb els nuclis intellectuals de Castelló 
i col-labora assíduament en els periódics de la capital de la Plana. 

La tardor de 1919 es fundava la Societat Castellonenca de Cultura. El nostre amic 
no hi tingué art ni part, perqué aquesta institució fou obra d'eminents inteMectuals 
locáis, com ara Salvador Guinot, Lluís Revest, Joan B. Carbó i Ángel Sánchez Gozal-
bo. El nou cenacle acollí cordialment Caries Salvador i li obrí les pagines del seu 
Boletín, tan bon punt com en comencá la publicado, el 1920. 

L'ambient que hi trobá i les amistats que hi establí van ser d'alló mes benéfics per 
a la formado del jove poeta, a qui la Societat, en el futur, editaría alguns llibres. El 
taranna exigent deis illustrats castellonencs, la cura amb qué hi treballaven i llur 
tenacitat a tota prova foren per a ell un model constant. El contrast amb Pestufament 
que emanava el Centre de Cultura Valenciana li inspira un comentad potser una mica 
amarg, pero just: entre les dues entitats «hi ha mes diferencia que del cel a la térra», 
digué. 

Podem registrar en 1921 la primera iniciativa salvadorenca coneguda en el camp 
cultural, quan proposá constituir 1'Associació Protectora de laEnsenyanca Valenciana, 
prenent per model la catalana, que des de fináis del Vuit-cents venia actuant amb tant 
de profit. Concreta la seua proposta publicant un opuscle i establí a Benassal una ofi
cina de propaganda i coordinado. L'adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera 
avortá el projecte, que no fou dut a terme fins 1934, ja en temps de la II República, 

Aquí tenim un punt obscur que convindria aclarir. Contemporániament existia a 
Valencia 1 'entitat Nostra Parla, filial de la constituida a Barcelona devers 1916; en 1922 
n'era president el poeta (i també mestre) Pasqual Asins. Fóra interessant de conéixer 
les activitats i l'abast al País Valencia d'aquesta agrupado defensora de la llengua. Hi 
tingué algún contacte Caries Salvador? Per qué considera mes escaient propulsar la 
Protectora?. 

En un temps en el qual ei desplacament de les persones no era tan fácil com ara, és 
ciar que el seu aillament a l'Alt Maestrat li priva de prendre part en algunes de les 
operacions culturáis mes interessants de l'época, com ara els Dimarts d'Amical 
Conversa que en 1920 organitzá Adolf Pizcueta a la Joventut Valencianista. (A 
propósit: d'aqüestes converses també ens en manca un estudi detallat.) 

Eljove mestre s'afanyá a neutralizareis efectes del seu allunyamentmantenintuna 
intensa relació epistolar amb tothom. Així mateix, procura compensar la desconnexió 
deis actius nuclis valencians desplegant una abundant labor periodística, tant a Castelló 
de la Plana com a Valencia. No cal dir que utilitzá la premsa com a trona des d'on 
predicar doctrina cívica. 

L'efecte del colp d'Estat de 1923 sobre el moviment valencianista fou divers. La 
dictadura del general Primo de Rivera reprimí acarnissadament les organitzacions 
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polítiques, pero fou una mica mes tolerant amb les empreses culturáis. Tot i aplicar la 
censura de premsa, aquesta no fou, ni de bon tros, tan severa com l'hem coneguda sota 
el régim del general Franco. 

Es produí aleshores -en cátala i en castellá- un auge insólit de les publicacions 
artisticoliteráries de difusió minoritaria, com si fossen trinxeres d'oposició. Ho faran 
entenedor unes paraules del nostre amic, estrictament coetánies: «quan les válvules es 
tanquen herméticament per les manifestacions valencianíssimes, hom cova un desig 
insaciable que explota en la poesía». 

Diáfana declaració, que transferia la resistencia civil al terreny literari. Com en 
altres moments al llarg del segle, l'home de lletres substituía el polític. Empero, 
l'asserció salvadoriana no implicava postular una poesia de combat. No es tractava de 
canviar el missatge poétic, que conservava la primacía d'expressar l'íntima percepció 
del món. No calia: peí sol fet de versejar en una llengua punida ja s'estava proclamant 
la voluntat de lluita. 

La tardor de 1927 eixia Taula de Lletres Valencianes. Caries Salvador hi col-labora 
assíduament i hi intervingué de faisó notoria i decisiva en el sorollós debat de 
l'avantguardisme. La frase que esmentávem adés pertany a un deis seus articles de la 
polémica. Caries Salvador descobrí en 1'aventura avantguardista la fornal on podia 
forjar la propia personalitat i convida els joves lletraferits a abracar el radicalisme 
poétic. 

Estrategia literaria? Ciar que sí! Pero aixó no prova -com alguns malintencionats 
han fet correr- que propugnas la mimesi de models estrangers, ni que ell mateix els 
imitas servilment. No entraré ara a discutir-ho. Ja ho vaig fer fa una dotzena d'anys. 
Poeta tothora sincer i espontani, utilitzá el polvorí de l'avantguarda per extirpar buidor 
i niciesa de les lletres valencianes, i instiga la resta de confrares a transitar la mateixa 
via. 

Naturalment, l'avantguardisme de Caries Salvador no només era estétic: responia 
a una actitud vital. En una altra declaració d'aquella hora digué que també en altres 
qüestions prou mes interessants que les literáries era, o almenys s'hi sentia, d'avant-
guarda. (La confessió, de 1930, no cal dir que havia d'interpretar-se en clau política: 
avantguarda equivalía a república.) 

Arribats aquí, ve a tall remarcar un fet, assenyalat fa temps per Pérez Moragon. Car
ies Salvador va viure seixanta-dos anys. Deixem de banda els de la infancia. Parem 
esment en els de maduresa: son marcats per dues dictadures i una guerra civil. Així, 
dones, el nostre amic només pogué parlar i escriure sense fre, en llibertat, durant nou 
minsos anys de vida relativament democrática. La resta es trobá amb dificultáis per 
defensar el seu ideari. Pero, a despit de les vicissituds de l'época que li toca en sort, 
árduament superades, mai no deixá de sentir-se d'avantguarda, encara que, ben sovint, 
forcat per les circumstáncies, hagué de celar el seu pensament. 
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L'etapa republicana afavorí la creixenca del valencianisme. En el camp polític 
assolí una representado compacta i en el de la cultura s'imposá decididament, reeixint 
sobre un medi hostil. Aixó, permeté a Caries Salvador donar a llum diverses obres 
literáries, que no em correspon d'examinar ara. 

Sens dubte l'acte de mes transcendencia en aquell moment fou la signatura, e¡ 21 
de desembre de 1932, de les famoses Normes de Castelló, que van posar fi a 1' anarquía 
gramatical que patíem d'antuvi els valencians. Fóra exagerat de creure que el nostre 
personatge instiga 1' acord, que fou un éxit collectiu. Caries Salvador-un signatari mes, 
deis cinquanta-dos inteHectuals mes prestigiosos del País- es limita a ser-ne un tenac 
propagandista, que no és poc. 

En 1932 comenca la seua coMaboració a El Camí, no interrompuda sino amb la fi 
del setminari, el 1934. És en aquest any que el poeta es trasllada de Benassal a 
Benimaclet per exercir de mestre en aquest barri de Valencia i aixo li facilita 
d'intervenir mes activament en la vida intel-lectual de la ciutat. Tot seguit s'incorpora 
a la redacció de La República de les Lletres, on escriurá fins que cessá la publicado de 
la revista. 

D'aquest període cal remarcar un altre notable esdeveniment: la fundado de Proa, 
la primavera de 1935. Caries Salvador hi és elegit vocal de la directiva, junt a altres 
capdavanters: Nicolau Primitiu, Adolf Pizcueta, Enríe Navairo i Borras, Gaietá 
Huguet, Emili Gómez Nadal i Francesc Soto. Proa, Consell de Cultura i Relacions 
Valencianes, volia ser nexe entre els diversos bándols valencianistes, superar recéis i 
discrepáncies polítiques i actuar unitariament en pro de la llengua i la cultura. Propósit 
patriótic i lloable, pero difícil de mantenir en el clima precursor de la guerra civil. Caries 
Salvador, home conciliador i de consens, redacta una secció de divulgació gramatical 
al seu butlletí, Timó. 

I és que, autoproclamat «polític de l'idioma», el nostre amic mai no afluixá en 
aquesta tasca. Entre 1932 i 1936, i alhora que publicava les obres literáries, donava a 
la impremía almenys tres manuals de gramática i, ciar és, un gavadal d'articles 
divulgatius. En 1932, delegat pels seus col-legues de Castelló, exposá davant 1'Assem-
blea de Mestres de la Regió els problemes que planteja el bilingiiisme a les escoles. Un 
any després creava a Sant Pau d'Albocásser la I Colonia Escolar Valencianista, ajudat 
per Enric Soler Godes, Francesc Boix i Antoni Porcar. 

El seu aveí'nament a Benimaclet li facilita, com he dit, Faccés ais nuclis culturáis 
mes dinámics de l'urbs. Així mateix li possibilitád'acostar-se a d'altres, mes renitents 
al valencianisme pur. Conscient que, per a 1'obra patriótica que volia dur a terme, calía 
aprontar totes les oportunitats, enllá on es trobassen, no renuncia a actuar dins 
d' institucions que altre temps havia censurat agrament, com ara Lo Raí Penaí i el Cen
tre de Cultura Valenciana. 

Parem esment, primer, en la vella «societat d'aimadors». La iniciació valencianista 
de Caries Salvador s'havia forjat en la convicció de l'esclerosi de Lo Rat Penat i la 
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ineficacia de la seua acció. No obstant aixó -o justament per aixó- en 1929 tira a la joia 
en els Jocs Floráis de l'entitat. La determinado salvadoriana fou vista com un repte, 
perqué el debat sobre l'avantguardisme estava en l'apogeu. El jove poeta contestatari 
obtingué la Flor Natural amb Pomell de poemes, un conjunt on resplendia sense veis 
idéntica vibrado avancada que en les al tres composicions de 1' autor, qui expressament 
rebutjava els tópics i les formules carrinclones fins aleshores consubstancial al 
certamen. «La poesía floralesca ha sofert una derrota», comenta exultant Jaula de 
lletres valencianes. Tenia tota la rao. 

Bé. Sis anys després, Caries Salvador torna a desafiar, provocador, aquell reducte 
de la cursilería estética. La primavera de 1935 -ja havia publicat els tres poemaris 
cabdals i plens de novetat- ocupa la tribuna de Lo Rat Penat per pronunciar una 
conferencia titulada «El meu concepte de lapoesia», abrandada defensa del dinamisme 
poétic enfront de l'estancament jocfloralesc. 

Quant al Centre de Cultura Valenciana, ja ha estat reportat Fácid comentan 
salvadoriá de 1922. Els directors del Centre no li'l van prendre en compte i quan 
decidiren rejovenir l'entitat amb la incorporado de personalitats valencianistes, van 
cridar el poeta avancat, l'home integre que avantposava la llengua a qualsevol altra 
reivindicado. L'elecció venia a ser un reconeixement de la seua labor gramatical i lite
raria. Llegíel discurs d'ingrés -titulat Qüestions de llenguatge, significadvament- en 
1936. Tot seguit va comencar a impartir al Centre classes de valencia. El possibilisme 
produia els seus fruits. 

La sublevado militar de l'estiu de 1936 contra la República suposá un colp molt dur 
per al valencianisme cultural: un col-lapse de les activitats just al moment en qué es 
traba va en un punt de sao pie de prometences. La represa fou ardua i lenta. 

No s'hi assolírestablir el nivell anterior, per beque al'any de lainsurrecciójaera 
apreciable un cert grau de recobrament. Caries Salvador va contribuir a superar els 
efectes del daltabaix en la mesura de les seues forces, mes bé minses. S'incorporá aviat 
a les tasques de l'Alianca d'Intel-lectuals per a Defensa de la Cultura, publica alguns 
llibres i en 1937 féu un curs de valencia a l'Institut d'Idiomes de la Universitat de 
Valencia. 

També el 1937, a proposta de Francesc Bosch i Morata, conseller de Cultura, el 
Consell Provincial de Valencia crea l'Institut d'Estudis Valencians. El nostre 
poeta -una altra reconeixenca deis seus mérits- en fou nomenat secretan general i 
alhora secretan de la secció filológica. L'organisme, projectat per ser el motor que 
revifás el valencianisme cultural en la postguerra, no arriba a quallar perqué, malaura-
dament, la derrota republicana en comporta la dissolució. 

Altre moment crucial viscutpel nostre amic durant la contesa civil fou en juliol de 
1937. Caries Salvador presidí la delegació valenciana al II Congrés Internacional 
d'Escriptors Antifeixistes, reunit a Valencia. En l'avinentesa, l'home de lletres mostrá 
el seu tremp polític redactant i Hegint un valent «Informe», que per ser ámphament 
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conegut m'estalvia el comentan. Será prou de recordar-ne l'argument básic. Ho faré, 
per ser exacte, amb els seus propis mots: «el feixisme, en negar l'home nega també la 
cultura, i mes encara, nega les miñones culturáis, nega les cultures nacionals i nega el 
dret d'existéncia cultural, que no política, a les minories nacionals». A penes vint me-
sos mes tard, la victoria de Franco confirmaría dramáticament el seu avís. 

El designi deis vencedors es féu ostensible de seguida: anorrear el valencianisme. 
Un colp declarades il-lícites les organitzacions polítiques, s'afanyaren a soscavar-ne 
sobretot el domini espiritual. En aquesta inqualificable maniobra, els militars victorio
sos van teñir els millors aliats en els partidaris del «valencianismo bien entendido», és 
a dir d'un valencianisme superficial i folklóric. Ells posaren al servei del dictador lames 
emblemática de les institucions de la Renaixenca: Lo Rat Penat. Estigma que la vella 
«societat d'aimadors» encara no ha pogut rentar. El daltabaix prengué proporcions de 
catástrofe. 

Una volta mes, la llengua rebé els principáis atacs. Es proposaven de reduir-ne el 
conreu a la migrada esfera deis passatemps innocus, relegar-la a una posició subalter
na, sense mes manifestacions diguem-ne «literáries» que uns miserables versos de 
certamen -o de falla- una vegada a l'any. Deixar-la asfixiar-se i morir de consumpció. 

La formidable reculada que tot aixó significava no podia deixar insensible el nostre 
amic. No tingué altra preocupació, els primers anys de la postguena, que la defensa i 
la sal vació de la llengua, amenacada d'una mort segura. Hagué d'esperar, pero, temps 
mes propicis. L'acabament de la II Guerra Mundial, amb el triomf de les democrácies, 
afecta el régim franquista, que havia apostat fort per l'Eix nazifeixista. El dictador es 
veié obligat a afluixar una mica l'aparell repressiu. Feia mes d'un lustre que havia finit 
la guerra civil. Albirant una possibilitat, Caries Salvador gestiona l'establiment d'uns 
cursos de valencia a l'Escola d'Artesans, sense reeixir-hi. 

Finalment (qui ho diria!) ho aconseguí a Lo Rat Penat. El 1949, com a conseqüén-
cia d' una altra virada del régim, va renovar-se'n la Junta Directiva. No per elecció deis 
socis, sino per potestat del governador civil. El virrei de torn nomená president Manuel 
González Martí, qui ho havia estat ja en el període 1928-1930. El nou president oferí 
un lloc en l'órgan directiu al nostre poeta; concretament per regir la Secció de Litera
tura i Filología. Caries l'acceptá. 

El seu gest, molt meditat, no fou ben compres per tots. Hi hagué qui 1'acusa de 
rendir-se a l'enemic. El blasme, si el jutgem historicament, resulta excessiu. Els fiscals 
d'aquella hora no s'adonaven que assistien a un exercici de possibilisme. Acceptant 
roferiment de González Martí, el poeta gramátic posava en marxa una maniobra 
d'infiltració i de resistencia. A fi de comptes: Caries Salvador acomplia un acte de 
servei al País. 

Els qui sí que entengueren el gest van ser els valencians de l'exili. La Nostra Re
vista, de Méxic (núm. 45, setembre 1949), comentava que Caries havia entrat a Lo Rat 
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Penat «tancant els ulls a moltes coses» i remarcava que a costa d'un «sacrificí 
personal». (Ironies de la historia: anys a venir, els joves acusadors d'aleshores van 
arrenglerar-se amb el blaverisme.) 

L'abast de la decisió de Caries Salvador comencá a capir-se tan bon punt es posa 
a la tasca. Un testimoni coetani digué que Lo Rat Penat mostrava un bellugueig 
«constant i eficac com mai no ho havia estat». A la tardor d'aquell mateix 1949 
comentaren els «Matinals Poétics», el primer consagrat a Pasqual Asins en l'ani versan 
del seu traspás. Alhora, s'inaugurava un cicle de conferencies, es convocava un 
Concurs Infantil de Lectura Valenciana, i s'obrien diverses classes: ortografía (a carree 
d'Enric Valor), morfologia (impartida per Josep Giner), a mes del de gramática per 
correspondencia. 

Tanta forrolia van fer aqüestes aules valencianes que en avant la direcció podia 
vantar-se de comptar amb un «nombrós estol» d'escolars. El curs següent calgué divi
dir les classes en dues tandes i incorporar-ni nous professors: mossén Vicent Sorribes 
Gramage, Ismael Rosselló Zurriaga i Francesc Ferrer Pastor. No pot silenciar-se que 
Caries tingué un col laborador ferm i valuós en Enríe Soler i Godes, vicepresident de 
la secció. Els Cursos de Lo Rat Penat tingueren aviat una secció filial a la Casa de 
Valencia de Madrid. 

En 1951 Caries Salvador dona a llum la Gramática valenciana amb exercicis 
práctics, text básic adrecat ais alumnes i que ha conegut disset reedicions. Encara avui 
resulta válid per a tots els valencians que estimen la seua llengua i volen practicar-la 
amb pulcritud. Fou costum cloure cada curs amb conferencies d'escriptors i erudits del 
País, de les liles i del Principat, elegits entre els mes notables, així com editar-ne els 
textos. Afirmado contundent de la potencia d'una cultura proscrita. No tot, pero, van 
ser éxits. La projectada reaparició de YAlmanac de Lo Rat Penat -de pura tradició 
llombartiana- no arriba a concretar-se. 

Els Cursos de Lo Rat Penat continuaren després de la morí del fundador, esdevin-
guda en 1955. Set anys mes tard es constituí FAgrupació d'Alumnes deis Cursos de 
Llengua Valenciana. Aleshores, ja eren molts els excursetistes que s'ocupaven de 
treballar per 1'idioma en diversos ámbits: cal esmentar la labor de mossén Vicent Faus 
i Beltran a les Escoles Pies. 

Aquesta fou la principal aportado de Caries Salvador a Testabliment d'una 
infraestructura cultural valencianista. Obra magna d'incalculables conseqüéncies, els 
Cursos de Lo Rat Penat evitaren el temut naufragi de la llengua. Van teñir, a mes a mes, 
altra dimensió que la gramatical, perqué el fundador cura d'infondre al jovent les 
nocions de pensar «en valencia» i d'estima a la Patria. Pot afirmar-se que constitui'ren 
la revenja salvadoriana enfront deis qui volien exterminar els nostres valors espirituals. 

No voldria acabar sense esmentar una frase d'ell, reveladora de la seua capacitat 
d'entusiasme. És de 1951 i figura al parlament inaugural de la IV Taula de Poesia: 
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«actuar a favor de la literatura valenciana m'és un goig i no un sacrifici». Altre tant 
podia haver dit tocant a la llengua. Bé és veritat, pero, que vint anys enrere ja s'havia 
confessat «polític de l'idioma», títol pe! qual jo cree que voldria que el recordássem. 
Els Cursos de Lo Rat Penat van ser el zenit d'aqueixa política. 

RICARD BLASCO 
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