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El malaguanyat Manuel Broseta va ser assassinat per ETA

algunes veus crítiques van
acusar els membres del jurat
de negar-li’l, el premi, a Josep
Pla. Tothom, però, fins i tot els
més conspicus defensors de
l’escriptor empordanès, van
reconèixer la vàlua intel·lectu-
al del filòleg valencià. Així li ho
confirmava Salvador Espriu en
una missiva de l’època: “El fe-
licito molt cordialment pel
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes, que enguany li ha
estat atorgat, amb una absolu-
ta justícia, pel seus propis i, en
tots els sentits, caríssims mè-
rits personals i no pas com a
simple mandatari (com va in-
dicar amb una elegant modès-
tia) de la col·lectivitat catalana
de València, encara que no hi
ha cap dubte que n’és avui,
amb Joan Fuster, el seu més
genuí i autoritzat represen-
tant”. Manuel Sanchis Guarner
va ser el primer valencià a re-
bre el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes.

DE LA BARRACA A LA CAVERNA
Tota aquesta trajectòria profes-
sional esplèndida, unida a l’at-
mosfera tèrbola que es respira-
va a València durant els pri-
mers anys del postfranquisme,
van fer forat entre els pseu-
dointel·lectuals del Cap i Casal.
Fins al punt que, com en el cas
de Joan Fuster, Sanchis Guar-
ner es va convertir ben aviat en
el boc expiatori de les frustra-
cions d’una comitiva de res-
sentits que, com que no havien
pogut reeixir més enllà de la
barraca valenciana, per causa
precisament de la talla profes-
sional i humana de Sanchis, el
van fer objecte, des de la caver-
na, de les seues revenges. La
tríade Casp-Adlert-Ombuena va
atiar una campanya mediàtica
contra Sanchis i Fuster que va
culminar en una sèrie d’a-
temptats protagonitzats per

grups radicals de l’extrema
dreta valenciana. El 4 de de-
sembre del 1978 Sanchis va re-
bre un paquet gruixut que
semblava un regal, embolicat
en paper de cel·lofana, rematat
amb un gran llaç vermell i
acompanyat d’una nota que
deia: “Felices Navidades”. Sanchis
el va començar a obrir, però en
desistí quan va veure que la
caixa de fusta que li enviaven
contenia cables i cartutxos, i
cridà la policia. Els agents van
fer explotar l’artefacte: conte-
nia mig quilo de dinamita,
metralla i un mecanisme elèc-
tric preparat per activar-lo.

Dissortadament, però, el

nostre amic no va ser l’únic
objectiu dels extremistes. Com
diu Santi Cortés en una nota de
la carta 118 del volum, que
Sanchis Guarner adreça a Ma-
nuel Broseta, “els actes terro-
ristes comesos aleshores foren
innumerables. Entre els més
cruents i desproporcionats en
1977 compten accions repres-
sives de la policia contra els
portadors de quadribarrades, la
col·locació d’una bomba a la
llibreria alacantina Set i Mig, el
metrallament de la seu del
PCPV, les agressions contra el
sacerdot mallorquí Pere Riu-
tort, les pintades de «traïdor
català» contra diverses perso-
nalitats polítiques, els atacs
contra els Premis Octubre i
contra l’Aplec del Puig...”. Les
cartes donen compte, doncs, de
la famosa batalla de València.
Una batalla absurda l’únic ob-
jectiu de la qual era avortar les
legítimes aspiracions nacionals
que els valencians i valencianes
–entre els quals hi havia San-
chis Guarner– tenien –i tenim
encara– com a poble. En aquest
vaixell valencianista es va en-
rolar de bon començament el
filòleg, historiador i escriptor
Manuel Sanchis Guarner, i li ho
van fer pagar alguns dels seus
coterranis, els mateixos que a
hores d’ara enarboren la se-
nyera del despropòsit i la insí-
dia per a atiar l’etern i indesit-
jable conflicte lingüístic valencià
per tal de traure’n rèdit electo-
ral, per minso que sia.

Aquesta correspondència és
tan interessant com actual,
perquè projecta sobre el mo-
ment present una llum que
explica les misèries d’ahir i de
sempre dels valencians.

Manuel Sanchis Guarner,
Lletres de resistència (1939-1981).
Edició, selecció i notes a cura

de Santi Cortés. Afers.

Catarroja-Barcelona, 2005.

L ’ A P A R A D O R

Jaume Cabré, La teranyina.
Proa. Barcelona, 2005.

D ins de la Biblioteca Jaume
Cabré tenim aquesta
novel·la que va guanyar

el Sant Jordi 1983. La trama se
situa a l’estiu del 1909, durant
la Setmana Tràgica. Cabré
mostra les maquinacions d’u-
na família d’industrials que es
disputen el control de la fà-
brica. Una reflexió sobre l’e-
ròtica del poder.

William Shakespeare,
Macbeth. Adaptació de Pere

Fullana per a Iguana Teatre.
Documenta Balear.

Palma, 2005.

U n dels clàssics del dra-
maturg anglès. La llavor
de l’ambició fa que

Macbeth, impulsat per la seva
dona, assassini el rei Duncan i
entri en una espiral de mort i
violència que desencadenarà
la tragèdia.

David Servan-Schreiber,
La cura emocional. Traducció
de Sílvia Alemany. Kairós.

Barcelona, 2005.

A mb el subtítol Acabar
amb l’estrès, l’ansietat i la
depressió sense medicació ni

psicoanàlisi, aquest assaig de
Servan-Schreiber, psiquiatre
estudiós de les neurociències
cognitives, vol mostrar un ca-
mí cap a l’autocontrol emoci-
onal de l’home actual.

Maitena, Dones alterades 5.
Traducció de Carme

Geronès. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2005.

N ou lliurament de la sèrie
de còmics de l’autora
argentina. Com en els

casos anteriors, Maitena re-
trata amb un humor àcid i
crític, però tendre, una bona
part de la conducta femenina
des d’un punt de vista allu-
nyat del feminisme radical.

Jean Brun, Sòcrates. Traducció
de Joaquim Gestí. Edicions

de 1984. Barcelona, 2005.

T ota la història de la filo-
sofia grega està organit-
zada al voltant de Sòcra-

tes, però no sabem qui va ser
realment aquest home que va
viure fa més de 2.300 anys. Per
a Brun, Sòcrates és “un fet
històric” que s’escapa a la his-
tòria i que, a més, no ha deixat
cap obra.

Miquel Crespi i Anna
Vivarés, 69 raons per quedar-se

solter; 69 raons per casar-se.
Columna. Barcelona, 2005.

C om una moneda amb
dues cares, aquest llibre
capiculat proposa les 69

raons més divertides per ca-
sar-se vistes des d’una pers-
pectiva femenina i els 69 ar-
guments més originals amb
què un home pot decidir no
fer-ho.

S E L E C C I ó D E T E X T O S

117 De Manuel Broseta Pont
6-XII-78

Manolo,
Espere que vullgues aceptar el testimoni de la meua amistat que,

al menys per la meua part, mai sa trencat.
Estic trist i dolorit per la salvatge barbaritat que has sofert una

vegada més. Una forta abraçada,
Manolo

118 A Manuel Broseta Pont
[València, desembre, 1978]

Sr. D. Manuel Broseta
Estimat amic:
Gràcies per les teues paraules de conhort. Em dius que a pesar de

la marxa dels esdeveniments, no consideres trencada la nostra
amistat. Jo tampoc. Recorde com fou de comentat el fet que un
míting del PSPV en la Piscina fóssem tu i jo els únics que no volgueren
alçar el puny. Però ja veus que és inútil intentar actuar sense agres-
sivitat. Fa pocs dies trobí l’amic Vicent Ventura en una conferència i
li diguí amistosament: “Reparteixes massa llenya. Estàs quedant-te a
soles”, i ell em replicà amb vivacitat: “Tu actues amb moderació i
encara t’ataquen més que a mi”, i els fets li donen la raó.
Voldria que l’atemptat frustrat de què he estat objecte, servís

almenys per a fer reflexionar els que han propiciat l’actual clima
d’intolerància i de desprestigis personals que fa que els valencians
siguem considerats des de Madrid com un poble passional, inculte
i insolidari. No tinc vocació de víctima però no puc desconèixer que
en dos llocs on tu tens influència —La Caixa i Las Provincias— sóc
objecte de vetos i de difamacions. T’agrairia que volgesses fer-los
considerar que els qui reben suport d’ells, arriben a usar la dinamita.
Perquè ací, al País Valencià, ara per ara, només és la dreta la que
practica el terrorisme. [...]

[Manuel Sanchis Guarner]


