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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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perquè ella pugui cantar als altres,
amb l’esperança de fer-ho així com ho
fan altres poetes «sobre el fons blanc»
de la seva mort. Tot el llibre de
Susanna Rafart ens proposa un pensa-
ment que ordena un moviment d’intros-
pecció com el que va definir Teresa
d’Ávila a Las Moradas, quan parlava
d’aquell moviment de l’ànima que es
recull sobre l’ànima mateixa en un
desig d’engendrar. 

La majoria dels poemes estan cons-
truïts per un moviment de les imatges
que dóna una sensació de volum
expressiu que pot semblar d’espessor
selvàtica però que és un bombeig cons-
tant de sentit. La utilització del vers i la
sintaxi es correspon amb tota pulcritud,
i en alguns poemes les al·literacions i
l’anàfora (vegeu el poema dedicat a
Celan) expressen allò que el jo poètic
vol deixar clar amb tota contundència.

El temps pel qual discorre el contin-
gut del llibre i la utilització dels temps
verbals s’entrecreuen i es disposen
sempre entre un present i un futur que
moltes vegades té valor de present.
Quasi no existeix el temps en passat,
no vol deixar lloc al record: «saber
morir sense infantar / massa records».
El passat que es fa present, sobretot en
la primera part del poemari, en el
record no existeix, és sempre un passat
present per la carència: «…i els peixos
/ que se’m moren sota una llum inútil».

En canvi, el valor del present i la uti-
lització del present d’indicatiu en pri-
mera persona o en forma de tu que ens
remet al jo líric és un dels valors més
substancials del llibre (per definir-ne la
segona part) on es dóna tota aquella
integritat afirmativa de la consciència
de ser poeta que té Susanna Rafart.
A «Selvàtica» la poeta ens dóna, en
una bellíssima hipotiposi, la definició
explícita de poesia, i assimila la poe-
sia a tota matèria de consciència,
inclosa la consciència de la mort,
triomf del present més absolut.

Susanna Rafart, en el seu Retrat en
blanc ens fa navegable el riu interior
de la seva poètica en el mateix instant
de l’escriptura: «cavo, devoro, miro la
tela en blanc, ocupo el seu present,
m’acosto al mite». 

Ella procura ser fidel a la divisa que
encapçala el llibre: «tendono alla chia-
rità le cose oscure». Nosaltres, en el
nostre navegar pels seus versos, mai
no sabrem si ho hem aconseguit. 

Margarita Ballester

Apostolats 
literaris

En un temps de sentències apocalípti-
ques sobre el destí de la literatura, de
queixes reiterades per l’esgotament
de motles novel·lístics i altres cabòries
similars, Joan F. Mira no s’està de fer
una aposta decidida i entusiasta a
favor de l’escriptura. Ja siga amb una
reivindicació de la memòria com a
generadora de trames argumentatives,
dels enigmes i ensenyances que ens
llega la tragèdia grega o bé amb una
defensa aferrissada de la seua traduc-
ció de la Divina Comèdia, l’autor de
Purgatori funciona com un complex
vitamínic —vigoritzant i combatiu—
davant qualsevol temptació fatalista i
depressiva de les lletres.

Tant fa que Joan F. Mira actue per a
un públic de Torí, Alacant, Lleida o
Granada. Aquesta sèrie de conferèn-
cies reunides en Literatura, món, litera-
tures desprenen, a més d’una devoció
notòria per cadascun dels temes trac-
tats, una atracció indissimulada per
l’art de la retòrica, la capacitat de cap-
tivar i persuadir un auditori. Conscient
i alarmat de com ha anat rovellant-se el
llenguatge, de la descurança regnant a
l’hora de prendre’s la paraula des
d’una tarima, aquests escrits posen
una atenció especial en la dicció i el
ritme. És fàcil imaginar el dit admoni-
tori i les inflexions de veu de Joan F.
Mira, satisfet amb el to i els fils que
maneja des de l’escenari.

Potser que Joan F. Mira es trobe
còmode amb la delimitació que del
territori de la novel·la —i per extensió
de la literatura— estableix Kundera en
el seu últim llibre, El teló. En lloc de
recloure’s únicament en la literatura
nacional, l’escriptor txec és partidari de
la goethiana Weltliteratur, l’herència i
els vincles amb diverses tradicions. En
aquest sentit, Joan F. Mira se sent esti-
mulat amb les mutacions constants de la

literatura —l’instint d’autoregeneració—
amb capitalitats i àrees d’influència que
no paren d’emergir i d’expandir-se.

Des d’aquest univers d’interseccions
múltiples, permeable als clàssics i a
aportacions rupturistes, a literatures
limítrofs i llunyanes, l’autor reconeix el
deute amb el personatge d’Ulisses —el
d’Homer i el de Joyce—, com ha anat
impregnant la seua pròpia obra. Així
mateix tampoc no amaga l’embadali-
ment que li provoca la Divina
Comèdia, un viatge prodigiós, la inven-
ció d’un món i una llengua. A Joan F.
Mira no li tremola el pols per rebatre
les objeccions que ha rebut la seua tra-
ducció: els girs i malabarismes a què
hagueren de recórrer Sagarra o Ángel
Crespo (en la versió castellana) per tal
de mantenir la rima els troba inneces-
saris, virtuosisme de poeta. Joan F.
Mira opta per acostar-nos al sentit i la
narrativitat d’aquest gran poema, fer-lo
accessible a un lector atemorit per les
dimensions i la fama del text.

La relació entre catalans i italians al
llarg dels segles li serveix per confec-
cionar un dels capítols més efusius de
Literatura, món, literatures. És un
terreny conegut per Mira, que trepitja
amb orgull, seguretat i cert exhibicio-
nisme erudit: les possessions a la
Mediterrània, el cercle d’Alfons el
Magnànim o el protagonisme estrella
dels Borja. Extasiat en l’exposició,
Joan F. Mira s’enlaira, feliç, com a
ambaixador cultural a Itàlia.

I en aquest itinerari per algunes de
les seues predileccions, s’atura per
agrair la plasticitat —el joc de matisos
humans  i paisatges—, l’immens esforç
contra  l’oblit que és la prosa de Josep
Pla. Fuster rep també el corresponent
homenatge; llàstima que amb tot el
que té a dir-nos Joan F. Mira —reticèn-
cies incloses— es detinga en un dels
tòpics de la «fusterolatria»: parlar de
l’escriptor de Sueca i de Montaigne
com si foren els germans Goncourt. 

Ara bé, aquest novel·lista i agitador
cívic, periodista prolífic i assagista,
difusor incombustible d’obsessions pri-
vades i col·lectives, no deixa de recla-
mar una de les condicions bàsiques
per a una literatura saludable: la
necessitat d’una crítica exigent, sense
por a denunciar la paperassa intrans-
cendent i soporífera que es publica.
Cert, cal habituar-se a llegir amb
guants de boxa, un exercici ben com-
patible amb l’entusiasme.

Alfred Mondria

Joan Francesc Mira
Literatura, món, literatures
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