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xement a la unitat de la llengua, a la qual l’homenatjat ha dedicat una bona part de la seva obra. Hi
destacà també la creació de la Fundació Germà Colón, l’any 2001, per tal de conservar i difondre
la seva tasca mitjançant la realització d’activitats diverses, com ara l’organització de conferències,
de cursos d’estiu o la publicació de treballs acadèmics i de recerca.

El 21 de novembre la Universitat Jaume I va voler, al seu torn, retre homenatge a la tasca del
filòleg i organitzà diverses activitats com a mostra de reconeixement i d’afecte. L’acte es féu en la
Sala de Graus, que d’ara endavant portarà el nom del filòleg de Castelló; d’altra banda, els profes-
sors Rosa Agost i Lluís Gimeno Betí, com a editors, presentaren el llibre Homenatge a Germà
Colón Domènech: labor omnia improbus vincit, publicat per la Universitat Jaume I, que reuneix les
contribucions de setze estudiosos castellonencs. En darrer lloc, l’acte es tancà amb el descobriment
d’un bust de bronze realitzat per l’artista Julià Cutiller, que presidirà la Sala de Graus. Igualment,
se n’ha fet una rèplica en resina que se situarà a la Biblioteca de la Universitat Jaume I, en la secció
on es troben els volums llegats pel professor Colón.

El 27 de novembre, organitzat per José Enrique Gargallo i M. Reina Bastardas, professors del
Departament de Filologia Romànica, tingué lloc l’acte institucional que dedicà al professor Colón
la Universitat de Barcelona. El programa comptà amb la intervenció de diversos estudiosos que
resseguiren, des d’òptiques diferents, els múltiples àmbits que el professor Colón ha conreat.

Finalment, el 15 de juliol de 2015, el «Col·lectiu Universitat Jaume I per la Llengua i la Cultu-
ra», entitat nascuda sota l’empara de la Universitat Jaume I, que té com a objectiu la realització
d’accions proactives a favor de la pervivència de la cultura valenciana, la qual està avui greument
i planificadament atacada, reteren un emotiu i especial homenatge al professor Colón, en el qual
fou obsequiat amb la distinció de soci d’honor de l’entitat. L’acte es va desenvolupar a la Sala de
Graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la mateixa universitat. Els membres del col-
lectiu que hi van intervenir van afirmar, entre altres coses, que Colón és un referent de la recerca
lingüística en el camp de la Filologia Romànica, i especialment de la filologia catalana i occitana,
sense oblidar l’etimologia francesa o la lingüística espanyola.

Lluís Gimeno Betí
Universitat Jaume I

«Carles Salvador i Gimeno. Escriptor de l’any 2015». — Aprofitant el seixantè aniversari
de la mort de Carles Salvador i Gimeno (1893-1955), l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)
el va declarar «escriptor de l’any 2015» tal com havia fet anys anteriors amb altres grans intel-
lectuals i escriptors valencians amb la intenció de revitalitzar la figura i reconéixer el valor de la
trajectòria vital i de la seua obra.

L’anunci de la celebració fou el 6 de novembre de 2014 a la Diputació de Castelló. Unes set-
manes després es va fer un acte institucional a Benassal (Alt Maestrat) on es va homenatjar l’autor
i en una conferència s’avançaven les activitats programades per a ser realitzades al llarg del 2015.
Es va presentar una proposta d’actes acadèmics al voltant del mestre activista i la seua època que
ha estat batejada com a «edat de plata» de la construcció de la cultura valenciana contemporània.
S’hi va parlar d’una exposició general i una d’itinerant, de l’edició de l’obra completa, d’un volum
d’estudis i d’una unitat didàctica. Quant a l’àmbit pedagògic l’Acadèmia Valenciana va preveure
la participació en les festes de la llengua, trobades d’escoles en valencià; fer presència en els centres
educatius que tenen el nom de Carles Salvador i actes d’homenatge a l’ensenyament en valencià.
En recordança d’altres facetes de l’autor s’hi van fer propostes d’excursionisme i representacions
dels seus textos teatrals.

Tal com estava programat durant el 2015 es realitzaren activitats que van mostrar la rellevàn-
cia de la personalitat i de la seua època en tot el país. Al mes de gener, el dia 20, commemorant
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també el naixement de l’escriptor, al col·legi públic Carles Salvador de Castelló de la Plana (la
Plana Alta) es va presentar l’exposició itinerant «Carles Salvador i el seu temps. Els escriptors
valencians, memòria i modernitat». Els dotze plafons de l’exposició mostraven en primer lloc una
visió global de la societat valenciana de la primera meitat del segle xx. Tot seguit hi havia testimo-
nis del valencianisme polític de l’època, nacionalisme i actituds normalitzadores de la llengua. En
un altre panell es trobaven els centres de cultura que tingueren una especial activitat valencianista:
la Universitat de València, lo Rat Penat, el Centre de Cultura Valenciana o l’Institut d’Estudis
Valencians, fundat el 1937, que va tenir Carles Salvador com a secretari general. Les publicacions
en català d’aquella època ocupaven una altra part de l’exposició: revistes literàries, polítiques i
culturals, com ara València Nova, La Veu de la Plana, Taula de Lletres Valencianes o la revista
fallera Pensat i Fet que el 1923 va arribar a una tirada de 50.000 exemplars. En altres parts s’exhi-
bien declaracions de la necessitat de fixar la norma lingüística, que van finalitzar amb la signatura
de les Normes de Castelló el 1932. En els següents plafons es trobaven reivindicacions d’una esco-
la valenciana en valencià i la voluntat de modernització pedagògica. En aquest àmbit com en els
anteriors destaca la figura del mestre Carles Salvador, promotor l’any 1921 de l’Associació Protec-
tora de l’Ensenyança Valenciana, que comptà amb el suport de l’IEC. Completaven l’exposició les
parts dedicades a la literatura amb els poetes de la generació de 1909 i la de 1930 que inclou la
producció rupturista de Carles Salvador.

Aquesta exposició ha anat recorrent les comarques valencianes. Al mes de febrer es va cele-
brar un acte lúdic al col·legi públic Carles Salvador de Benimaclet (l’Horta). Al mes de març l’ex-
posició es desplaçà a la Universitat Politècnica de Valencia. A l’abril dins dels actes de la Fira del
Llibre de València, l’associació d’escriptors de les comarques castellonenques va oferir un home-
natge al poeta i gramàtic amb parlaments i diverses lectures de l’obra. A mitjan mes de maig la
Fundació Carles Salvador de Benassal va ser distingida amb el premi Pere Labèrnia a la trajectòria
col·lectiva per la tasca de conservació i difusió del llegat del poeta i gramàtic, mestre durant 18 anys
en aquest poble de l’Alt Maestrat. Des del 2002, any de la constitució impulsada per l’IEC i l’Ajun-
tament de Benassal, la Fundació ha esdevingut un espai de dinamització cultural per a la comarca
amb l’Aula Museu, l’Itinerari Carles Salvador i les publicacions i reedicions sobre l’escriptor. En
aquest mateix mes la revista Saó publicava un quadern titulat «Carles Salvador, polític de l’idio-
ma» amb cinc articles sobre la producció narrativa, teatral i assagística amb articles en més de
seixanta publicacions diferents, i la important tasca de difusió del fabrisme entre els valencians.

A finals del mes de maig l’exposició es trobava a Benetússer (l’Horta); al juny es desplaçà a
Gilet (el Camp de Morvedre) i a la Vilajoiosa (la Marina Baixa) i al mes de juliol a Borriol (la Pla-
na Alta). Al mes d’agost, Vicent Pitarch, patró de la Fundació, presentà a Benassal l’edició del
llibre A l’ombra del Penyagolosa, conferència sobre excursionisme pronunciada per Carles Salva-
dor el 1954. Al setembre, es va inaugurar l’exposició sobre el mestre, gramàtic i poeta a la Univer-
sitat de València, amb la presència del president de la Generalitat Valenciana. El comissari de la
mostra, l’acadèmic Lluís Meseguer, va destacar novament els tres aspectes fonamentals de la tra-
jectòria de Carles Salvador: la llengua, l’educació i la terra, expressats en el lema del seu ex-libris
«València per damunt de tot». A finals de mes l’exposició arribà a Elx (el Baix Vinalopó) a la
Universitat Miguel Hernández.

Andreu Beltran Zaragozà
Universitat Jaume I

XXXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu. (Uviéu, 4, 5 y 6 de noviembre 2014). — La
Academia de la Llingua Asturiana celebró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Uviéu las sesiones de las XXXIII Xornaes Internacionales d’Estudiu. Se presentaron en ellas las
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