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Correspondència
Sanchis Guarner

Paraules 
per a un retrat

Santi Cortés, que és sens dubte un
dels més solvents especialistes en la
història de la vida cultural valenciana
desenvolupada en la segona part del
segle XX i també en qüestions de l’exi-
li republicà, és alhora un dels millors
coneixedors de la trajectòria vital de
Manuel Sanchis Guarner (València,
1911-1981). Fa alguns anys ho va
demostrar en publicar una molt docu-
mentada biografia del filòleg i ara
ens en dóna nous aspectes, en propo-
sar-nos la lectura d’una selecció ben
acurada de la correspondència epis-
tolar que Sanchis Guarner mantingué
amb diverses persones, des de la fi de
la Guerra d’Espanya fins a la seua
mort. 

Cortés, amb un criteri molt encertat,
ha repartit els textos elegits —cent-tren-
ta, dels quals només vint-i-cinc havien
estat editats a diversos llocs— en qua-
tre blocs, que constitueixen una sèrie
cronològica continuada, però que
també responen a una certa divisió
temàtica, orientada pels canvis que va
experimentar l’existència del professor
Sanchis en aquelles quatre dècades.
Des del pas per les presons franquistes
(1939-1943) fins a l’etapa darrera
(1974-1981), que Cortés denomina
«L’autoritat acadèmica», dramàtica-
ment marcada pels atacs i les persecu-
cions de què va ser objecte en ple
ascens de l’anticatalanisme al País
Valencià. Els altres apartats són epí-
grafs: «L’estada a Mallorca (1943-
1959)» i «El mestratge intel·lectual
(1959-1974)». Cadascun contribueix
a comunicar al lector una visió ben
vivaç entorn de les activitats i els pen-
saments d’un personatge que sempre
—ja des de ben jove, quan era estu-
diant universitari, a València o a

Madrid— va mostrar una capacitat de
treball enorme, envejable, eficaç i de
resultats admirables.

Tot i que era ben coneguda la poca
afició de l’autor de La llengua dels
valencians a escriure cartes, en aquest
volum es pot seguir amb detall el reflex
de moltes d’aquelles idees i activitats
seues, més enllà, en la major part dels
casos, de l’àmbit privat —també pre-
sent, ací i allà—, com el rerefons bàsic
sobre el qual se sustentava el difícil pas
de Sanchis entre la repressió política
i el tancament de les possibilitats pro-
fessionals a causa de la derrota repu-
blicana, i la seua posició final —també
voltada de perills—, de gran relleu
acadèmic, acompanyat d’una notable
repercussió social.

Les abundants i sovint extenses notes
posades per l’editor a aquestes cartes
són d’una extrema utilitat per a enten-
dre millor l’abast de tot plegat, sobre-
tot tenint en compte que s’hi al·ludeix a
fets i qüestions molt diferents, situats al
llarg d’una quarantena d’anys. Cal dir,
per tal de subratllar aquesta utilitat,
que molt sovint Santi Cortés només ha
pogut disposar de les cartes rebudes
per Sanchis Guarner dels seus corres-
ponsals de les quals s’han de deduir
els termes de les cartes enviades pel
mateix filòleg.

D’altra banda, els noms dels corres-
ponsals ja indiquen amb claredat
l’amplitud del ventall de relacions en
què Sanchis Guarner es movia. N’hi
ha de ben previsibles, per la vincula-
ció amb els estudis lingüístics o amb
la literatura catalana, com ara Xavier
Casp, Miquel Adlert, Francesc de
Borja Moll, Ramon Aramon, Joan
Coromines, Bernat Vidal i Tomàs,
Ramón Menéndez Pidal, Arturo
Zabala, Llorenç Villalonga, Jaume
Vidal Alcover, J. M. Llompart, Lluís
Alpera, Blai Bonet, Baltasar Porcel i
d’altres. Però n’hi ha també uns altres
corresponsals que pertanyen a les
actuacions cíviques del filòleg, com
ara els alcaldes franquistes de
València Adolfo Rincón de Arellano o
Vicente López Rosat, el president del
Consell preautonòmic del País
Valencià Enrique Monsonís, el minis-
tre d’UCD Íñigo Cavero o l’arquebis-
be de València José Maria García de
Lahiguera.

Francesc Pérez i Moragón

«Cantava amb aquella veu dolça i
nostàlgica que no feia mal, que mai no
feia mal», així definiria la veu poètica
de Susanna Rafart, amb paraules que
són de La inundació, el llibre de relats
que va publicar ara farà tres anys. 

La veu de Susanna Rafart mai no fa
mal perquè és una veu sustentada per
la nitidesa i el pensament, discorre des
dels seus primers llibres, i, sobretot,
des de Pou de glaç (premi Carles Riba
2001) per una via d’intensificació del
vers i del poema amb una força de cre-
ació que cada vegada és més alta i
que es mou en una progressió geomè-
trica entre els «punts en blanc» que
determinen aquesta escala de Jacob
del seu Retrat en blanc. Quan he relle-
git algun dels seus llibres últims, sem-
pre he tingut aquesta sensació d’eleva-
ció en la tensió més profunda del vers,
però en aquest últim llibre ha aconse-
guit cavar la terra i fundar una visió;
com Jacob quan va descansar el cap
sobre una pedra i després del somni,
amb la pedra, va fundar Betel.

¿Quina és la provisió d’on el poeta
(que en aquest cas confirma verament
que el poeta és el poema) extreu tot allò
que en el poema construeix el sentit, la
«impedimenta» que fa possible la victò-
ria d’aquest llibre? La poeta ens diu: «el
buit és l’ombra blanca que et depassa
/ el punt de l’escriptura sense temps».
Penso que aquesta és la resposta que
ens dóna Susanna Rafart en un retrat
de l’ànima tan ple com ho és el buit en
el retrat de la Malenconia de Dürer.

No hi ha mirall en aquest retrat, per
això no és un autoretrat, i és en blanc
perquè està pintat o velat per ulls «que
ja eren cecs». El jo poètic parteix d’un
estadi on la castració més absoluta
porta a la invocació homèrica feta a la
deessa que la prendrà amb el seu cant
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