
El text que publiquem és el del parlament pronunciat per An-
toni M. Badia i Margarit a l'acte del lliurament dels Premis 
Octubre [València, 31 d'octubre de 1981), bona part del qual 
consistí en un homenatge a Manuel Sanchis Guarner, quan ni 
qui el llegia ni els qui l'escoltaven podien copsar-ne el caràcter 
premonitori del traspàs de l'il·lustre lingüista, ocorregut un mes 
i mig després.

HOMENATGE
per Antoni M. Badia i Margarit

D’antuvi, us voldria regraciar, amics orga-
nitzadors d'aquest acte, perquè em doneu 
¡'avinentesa de proclamar, públicament i 
estentòria, algunes apreciacions sobre Ma-
nuel Sanchis Guarner que tinc guardades 
dintre meu, o que no he contat sinó en 
cercles reduïts.

Podem dir que, fins cap a la guerra civil, 
Sanchis Guarner era un cas clar de voca-
ció de lingüista. Estudis fets a València 
i a Madrid, i la incorporació al «Centro 
de Estudios Históricos», sota el mestrat-
ge, entre d'altres, de Ramón Menéndez 
Pidal i Tomás Navarro Tomás, ho proven 
a bastament. I ho proven, sobretot, per-
què a Madrid Sanchis Guarner, deguda-
ment ensinistrat per ells, passa a formar 
part de l’equip encarregat de menar les 
enquestes dialectològiques destinades a 
[Atlas Lingüístico de la Península Ibérica; 
amb aquest fi, recorre, ultra altres zones, 
les terres de llengua catalana. És l'época 
dels seus primerencs estudis —però ja sò-
lids estudis— sobre temes de lingüística 
valenciana, que aviat li donen el prestigi 
que mereix. Tot feia preveure que, sense 
trigar massa, la lingüística catalana tindria 
un especialista remarcable, consagrat sin-
gularment a la fonètica i a la lexicografia, 
que tant necessitaven un conreu adequat. 
Tanmateix, ja en aquells anys de febril ac-
tivitat científica, Sanchis Guarner comença 
de mostrar una nova cara: no es limita 
a la fonètica i a la lexicografia de la llen-
gua pròpia (comesa amb la qual ja no 
quedaria en deute amb la terra nadiua), 
sinó que, membre actiu del valencianisme 
reivindicador, canalitza les seves inquie-
tuds vers el recobrament de la identitat 
del seu país. No amb estretor de mires,

1975. Sanchis Guarner a l'aplec d'Octubre, 
aquell any celebrat a les Santes.
(Foto: Montserrat Manent.)

no amb aspiracions mesquines, sinó d’una 
manera oberta i generosa, que el manté 
en relació tant amb els cercles de l'es-
mentat «Centro de Estudios Históricos» de 
Madrid, com amb l’Institut d’Estudis Cata-
lans de Barcelona. Alguna obra de joven-

tut, com la primera edició de La llengua 
dels valencians (1931), ja deixa endevinar 
que Sanchis Guarner no seria l'erudit sol-
vent però quelcom reclòs, sinó l’home 
desprès que es lliura a treballar per la 
comunitat.

Ho pagà ben amargament, ben dolorosa-
ment, al moment de la ruptura que signi-
ficà, el 1939, la terminació de la guerra 
civil. Desaparegut de l’àmbit públic, i 
àdhuc de l’àmbit privat, de la seva Valèn-
cia, fins al 1943 no és recobrat per a la 
vida científica. El trobem, ara, a Mallorca. 
La provinença valenciana, els contactes 
reiterats amb els cercles barcelonins i el 
seu llarg sojorn de més de quinze anys a 
Mallorca, en feren un home identificat amb 
el conjunt dels Països Catalans. D’ell vaig 
sentir un dia, a propòsit d’algunes mescles 
en la seva manera de parlar, que ja havia 
atès aquella koiné de què havia parlat, 
poc temps hi havia, Joan Coromines. L’eta- 
pa mallorquina de Sanchis Guarner repre-
sentà, per una banda, la seva consagració 
en lingüística, sia dialectal (els treballs 
de l’Atlas I derivacions que en sorgien), 
sia històrica (el mossàrab, la formació de 
la llengua), sia, encara, lexicogràfica (el 
Diccionari Català-Valencià-Balear), sia, per 
fi, normativa (la Gramàtica de 1950). Però 
també li desvetllà antics afanys, només 
latents per raó de les circumstàncies ob-
jectives i personals, de servei a la col·lec-
tivitat. Ho palesen els seus viatges a Bar-
celona i a València, i, sobretot, el seu 
paper d’orientador de joves literats, així 
com d’aquells qui sentien inquietuds en-
torn del país, la llengua i la cultura, que 
el distingí en l’etapa mallorquina, però 
que, de fet, ja no abandonaria mai.
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Tot això ens fa veure que el primitiu con-
reador de la lingüística s’obria a dominis 
i a aspectes que semblaven apartar-l’en. 
Esmento, en especial, la literatura i la crí-
tica literària, e] folklore i la «cultura ma-
terial», la història i fins i tot la sociolin-
güística. Ara bé, aquesta obertura de camps 
d'interès, i tot allò que hi és implicat, es-
devé més intensa, i més eficaç encara, des 
del seu retorn a València. Per què?

Els qui pertanyem a la comunitat catalano-
parlant no tenim les coses fàcils. Fa més 
de dos-cents cinquanta anys que no les 
hi tenim. La situació, sempre fràgil, però 
més fràgil encara de 1939 ençà, obligà 
Sanchis Guarner en consciència a renun-
ciar a ésser un lingüista més documentat,
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però només un lingüista, per a esdevenir 
un lingüista tan prolífic com li ho perme-
tessin les circumstàncies, amb el benen-
tès que aquestes volien dir la necessitat 
de treballar en els altres camps d’interès 
suara mencionats. Així, Sanchis Guarner 
ha desenvolupat una veritable labor de 
suplència.

Aquesta suplència, si li donava més nom 
i més popularitat que si s’hagués dedicat 
exclusivament a l'erudició lingüística, te-
nia, en canvi, el seu risc. Un risc que 
l’havia d’afectar seriosament, però que, 
una vegada i altra, ha estat superat per 
la seva vocació: en els anys de maduresa, 
Sanchis Guarner ha publicat llibres i altres 
treballs de solidesa reconeguda, que ja 

coneixeu i que per això no esmento, fins 
a la seva Aproximació a la història de la 
llengua catalana (1980), que li ha valgut, 
fa poques setmanes, el Premi «Unitat de la 
llengua catalana» dins el cicle de les «Fes-
tes Populars de Cultura Pompeu Fabra» 
d'enguany. Haig de remarcar que la tre-
pidant activitat de Sanchis Guarner s’ha 
anat descabdellant en unes condicions pro-
fessionals extremament modestes, com si 
endevinés —i així ha estat— que dia vin-
dria que ja hauria d’atènyer el cim, cosa 
que segurament esperava més encara per 
allò que podria fer-hi de servei que no pas 
per satisfacció personal. De fet, amb una 
mena de serenitat grega, Sanchis Guarner 
no s'ha sentit mai endut per la «cursa de 
velocitat», que és com fan carrera nom-
brosos universitaris d'avui, sinó que ha 
deixat passar, sense enveges, via enllà 
cap a la càtedra, diversos col·legues més 
joves que s’hi mostraven impacients.

Tanmateix Sanchis Guarner, que, com dic, 
ha tingut serenor davant casos com els 
reportats, no per això ha deixat d'ésser 
un lluitador esforçat. Suara deia que els 
catalanoparlants no teníem les coses fàcils. 
Nogensmenys, hem de reconèixer que, de 
tots, avui els qui ho teniu pitjor, sou vos-
altres, amics del País Valencià. En aquest 
respecte, Sanchis Guarner s'ha arrengle-
rat amb el poble genuí. Calia posseir una 
potent enteresa de ciutadà, calia llançar-se 
a la defensa de la dignitat, calia debatre’s 
per fer que la veritat ocupés el lloc de la 
falsedat. Tot això, i més encara, ha fet 
Sanchis Guarner.

I ho ha fet en dos vessants. En el primer, 
més institucional, des de la Universitat, 
on ha estat Agregat, Catedràtic, Director 
de |’«lnstitut de Ciències de l'Educació» 
i Degà de la Facultat. Tota una brillant 
plèiade de deixebles, avui ja prestigiosos 
homes de lletres, ho posa de manifest. 
En el segon, el de servir la causa del poble 
valencià, Sanchis Guarner ha tingut joies i 
compensacions, però també contratemps 
i disgustos. En els darrers temps, ha estat 
el blanc de les ires d’irresponsables, als 
quals recau una responsabilitat enorme: 
la de pertorbar el pacífic desenvolupament 
de la col·lectivitat.

Amic Manolo: potser fins a les hores més 
amargues de l’insult i de la violència, no 
t'has adonat que les bases del «Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes», que et 
fou atorgat l’any 1974, exigien, ultra dedi-
cació a la cultura i obra escrita en català, 
una actitud cívica precisa. Aquesta actitud 
cívica, com ho has experimentat en les 
proves dures, era una mena de fat que 
s'havia d'acomplir. No et preocupis, em-
però: l'actitud cívica que has mantingut 
amb fermesa, àdhuc amb heroisme, no res-
ta sola: lleva fruit, i fruit abundós. Tots 
els qui t'estimen, tots els qui et seguei-
xen, tots els qui et volen emular en donen 
testimoni. Tots ells, tots nosaltres, et diem 
avui, ben de cor: gràcies pel teu exemple!

ANTONI M. BADIA I MARGARIT

16 [144]


