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El filòleg Manuel Sanchis Guarner en una imatge del 1980
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El valencianisme de
Manuel Sanchis Guarner

L’editorial

Afers publica

uns selecció

de 130 textos

de les cartes

del filòleg

valencià

d’entre el

1939 i el 1981

J U L I C A P I L L A

M
anuel Sanchis
Guarner ha estat
un dels filòlegs i
estudiosos de la
llengua catalana

més reeixits del segle XX i
també un gran valencianista. I
diem també perquè, òbvia-
ment, una cosa –la filologia–
no exclou l’altra sinó que, ans
al contrari, més aviat l’afavo-
reix i impulsa. En Sanchis
Guarner trobem la concepció
policèntrica i convergent al-
hora de la llengua pròpia que
en tenia Pompeu Fabra.
Aquesta valencianitat o valen-
cianisme –com vulgueu
dir-ne– que captenia tant
Sanchis Guarner a l’hora d’es-
tudiar i de reivindicar el va-
lencià –la manera que tenia
d’acostar-se sempre a la llen-
gua tot passant rigorosament
per la ciència filològica–, pe-
rò, va ser, paradoxalment, la
que va provocar, a desgrat seu,
l’hostilitat d’una part dels
seus paisans envers les seues
tesis i, sobretot, cap a la seua
persona. Una hostilitat visce-
ral i irracional, covada en si-
lenci, o no tan en silenci, du-
rant el període franquista i
que va agafar embranzida
com més va amb més força en
els anys de la Transició. Una
hostilitat promoguda per la
dreta valenciana i des del se-
cessionisme lingüístic. I tot
plegat malgrat que Sanchis no
era, ni de bon tros, un enemic
per natura d’aquella dreta va-
lenciana carrinclona i feixista.
De fet, Sanchis no era estrictu
senso d’esquerres. Tampoc de
dretes, és clar. La dreta local,
però, mai no li va perdonar
que s’arrenglerés amb les tesis
que defensaven la unitat lin-
güística. Perquè aquestes tesis,
si més no al País Valencià,
eren –encara ho són– patri-
moni gairebé exclusiu, per
defecció dels altres, de l’es-
querra: l’única facció política,
d’altra banda, veritablement
procliu al nacionalisme.
Aquest va ser, doncs, el seu
delicte. Un delicte que per poc
no li va causar la mort en un
atemptat frustrat, l’any 1978,
i que a força de disgustos, de-
cepcions i pressions li va es-
curçar la vida. I malgrat tot,
Sanchis es va mantenir ferm
en les seues conviccions i, el
que té més mèrit encara, va
mirar sempre de contempo-
ritzar, de llevar importància
als atacs a traïció dels seus

enemics, ell que, com bé
apunta Antoni Ferrando a la
presentació d’aquest volum,
“sempre va creure en la di-
mensió espiritual de l’home,
fins al punt de negar-se a veu-
re enemics en els qui el traï-
en”.

Lletres de resistència parla
d’aquestes coses desagrada-
bles i vergonyoses i d’altres
molt més plaents i fructíferes
de la vida de Manuel Sanchis
Guarner. Santi Cortés, que ha
tingut cura de l’edició i de les
notes, ha seleccionat 130 tex-
tos que abracen la relació
epistolar que el mestre valen-
cià va establir, de l’any 1939 al
1981, bàsicament amb inter-
locutors catalans, valencians i
balears, però també amb d’al-
tres que pogueren tenir algu-

na cosa a veure amb la tribo-
lació permanent i constant
que Sanchis tenia per la dig-
nificació de la llengua i la
cultura catalanes. Com diu el
mateix Santi Cortés a la in-
troducció del volum, “el tema
dominant havia d’ésser el re-
dreçament de la cultura dels
valencians, és a dir, el seguit
d’actuacions encaminades a
combatre la degradació de l’i-
dioma, l’analfabetisme patri-
òtic, l’esfondrament de la
consciència col·lectiva, la des-
coordinació, l’afebliment del
valencianisme, etcètera”.

Per aquestes pàgines pas-
sen algunes de les veus cap-
davanteres del catalanisme
polític i cultural del segle
passat. Hi ha filòlegs de bona
anomenada, com ara Fran-

cesc de Borja Moll, Joan Co-
romines, Josep Maria de Ca-
sacuberta, Ramon Aramon i
Martí de Riquer; escriptors de
la talla de Baltasar Porcel,
Salvador Espriu, Llorenç Vi-
llalonga, Josep Maria Llom-
part, Vicenç Riera Llorca, Joan
Valls, Lluís Alpera i Carles
Salvador; mecenes fonamen-
tals com ara Nicolau Primi-
tiu, Josep M. Batista i Roca,
Joan Ballester...; historiadors i
erudits bàsics com per exem-
ple Jesús Ernest Martínez
Ferrando, Teodor Llorente i
Falcó, Arturo Zabala i Ricard
Blasco; eclesiàstics: Maur M.
Boix i Josep Maria Lahiguera;
i polítics més o menys valuo-
sos o nefastos com ara Adolfo
Rincón de Arellano, Manuel
Broseta, Josep Bevià i Joaquín

Muñoz Peirats.
Dividit en quatre conjuntu-

res històriques i personals –la
presó (1939-1943), l’estada a
Mallorca (1943-1959), el mes-
tratge intel·lectual (1959-1974)
i l’autoritat acadèmica (1974-
1981)–, aquest volum és el
testimoniatge de la resistència
contra el franquisme i de la
lluita pel redreçament nacio-
nal de la llengua i la cultura
catalanes protagonitzades, en
primer terme, per Sanchis
Guarner i els seus interlocu-
tors. Una resistència que San-
chis va pagar amb quatre anys
de presó i que transcendeix a
les cartes. Així ho palesa la
lletra que li va enviar a Fran-
cesc de Borja Moll, els primers
dies de llibertat després del
captiveri: “Ara estic en lliber-
tat condicional provisional, i
aqueixa provisionalitat desa-
pareixerà el dia que publique
el meu nom el Butlletí Oficial,
que és de creure ho farà d’ací
tres o quatre setmanes. [...] Ara
comence ja a reaccionar. Ja no
m’asuste quan veig les bici-
cletes i no m’amague quan
veig els guàrdies civils”.

UNA TRAJECTÒRIA BRILLANT
Però, a banda de la conjuntura
política, aquest volum dóna
compte també de la trajectò-
ria professional, com a filòleg,
historiador i escriptor, de Ma-
nuel Sanchis Guarner. Una vi-
da dedicada a la filologia que
el portà a col·laborar des de
ben jove, juntament amb el
seu mestre, Francesc de Borja
Moll, en l’elaboració de l’Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica
i en el Diccionari Català-valen-
cià-balear, i a escriure llibres
emblemàtics com ara La llen-
gua dels valencians, Gramàtica
valenciana, Els pobles valencians
parlen els uns dels altres, etcète-
ra. Aquest bagatge intel·lectu-
al i bibliogràfic li va proporci-
onar diverses distincions ho-
norífiques i consideracions
acadèmiques: l’any 1952 és
nomenat membre de la secció
de filologia de l’Estudi Gene-
ral Lul·lià; el 1960, professor
no numerari a la Universitat
de València; el 1961 ingressa
en l’Institut d’Estudis Cata-
lans; el 1966 és nomenat aca-
dèmic corresponent de la Real
Academia de la Historia, i dos
anys després de la de Bones
Lletres de Barcelona; el 1974 li
concedeixen el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes... Un
premi, val a dir, marcat per la
polèmica, i no perquè Sanchis
no haguera fet prou mèrits
per obtenir el guardó, sinó
perquè, una vegada més,


