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El present recull és el segon de la correspondència de Sanchis Guarner que veu la llum pública. El 

primer, editat l’any 2000, a cura d’Antoni Ferrando, reuní les 104 lletres bescanviades amb el seu admirat 
i polèmic amic Joan Fuster. Aquest d’ara, tot i que presenta diferències amb l’anterior: s’hi escolten més 
veus, comprén un període més llarg i planteja aspectes nous, n’esdevé un complement car reincideix en el 
tema de la resistència contra el franquisme. De fet, entre altres epistolaris possibles del nostre autor, hem 
triat aquest, perquè lliga millor amb correspondències ja conegudes, informa sobre els problemes de 
llengua i cultura dels valencians durant la postguerra i la transició i contribueix al procés de recuperació 
de la memòria històrica.   

L’integren 130 textos, dels quals 25 s’han publicat abans, sobretot dins els volums Llengua i política, 
cultura i nació. Un epistolari valencià durant el franquisme (1997) i Manuel Sanchis Guarner (1911-
1981): una vida per al diàleg (2002). Era la nostra obligació incloure’ls de nou per reintegrar-los al 
conjunt de què formen part i per dotar la lectura del seguiment i la cohesió pertinents. La selecció ha estat 
feta atenent el contingut. El tema dominant havia d’ésser el redreçament de la cultura dels valencians, és a 
dir, el seguit d’actuacions encaminades a combatre la degradació de l’idioma, l’analfabetisme patriòtic, 
l’esfondrament de la consciència col·lectiva, la coordinació del valencianisme, etc. Hem tingut en compte 
també la continuïtat del diàleg, la representativitat dels interlocutors i l’aportació de referències 
interessants, especialment de caire biogràfic. De Francesc de B. Moll, Miquel Adlert i Xavier Casp 
encabim el màxim possible de cartes, per la intensitat de les seues relacions, per la projecció dels temes 
abordats i perquè n’és ben difícil la publicació completa en volums específics o independents. De Joan 
Coromines, en canvi, en reproduïm unes poques només, perquè es tracta d’una correspondència 
especialitzada, útil sobretot per a dialectòlegs i historiadors de la filologia catalana.        

Bona part del recull procedeix dels arxius −personal i de treball− de Manuel Sanchis Guarner 
(AMSG), custodiats a la Biblioteca Valenciana (València) i a l’Arxiu de la Memòria (Elx), 
respectivament, on es conserven la majoria de les lletres destinades al nostre filòleg, a diferència de les 
pròpies, disperses pels arxius dels destinataris. Quant a les primeres, sort que tingué la previsió de 
guardar-les, al contrari de les escrites per ell, la recuperació de les quals ha suposat un llarg i difícil procés 
de recerca acabat sovint en fracàs. Siga com vulga, ha estat impossible obtenir els adreçats als 
mallorquins Blai Bonet, Josep M. Llompart, Jaume Vidal Alcover i Llorenç Villalonga; als valencians 
Josep Giner, Bernat Artola, Xavier Casp i Miquel Adlert, i als catalans Joan Ballester, Salvador Espriu, 
Vicenç Riera Llorca i Maur M. Boix. En casos concrets els hereus ens han comunitat la inexistència −per 
extraviament o destrucció− de textos guarnerians a la correspondència familiar, o no han volgut cercar-
los, enmig, al·leguen, d’un munt inextricable i confús de papers; i en altres, simplement no pagava la pena 
demanar-los-en avisats del seu comportament recelós. Xavier Casp, per exemple, reté i no deixa veure a 
ningú les cartes que Sanchis li trameté a ell i a Adlert. En conseqüència, continuarem ignorant les 
relacions d’amistat i de confidencialitat que mantingueren, així com aspectes referits a la vida interna de 
Torre i a la posició exacta de Sanchis en la «guerra» valencianista de la dècada dels quaranta.  

En un altre context, la negativa s’ha justificat, no ja en qüestions de pèrdua, eliminació, sospita o 
aprensió, sinó en motius diferents. Catalina Sureda, directora de la Casa Museu Llorenç Villalonga, 
aclareix: «hem cercat en el nostre arxiu si trobàvem res que us pogués interessar sobre Sanchis Guarner i, 
ara per ara, només hem localitzat una postal de la qual, si ens donau una adreça, us enviarem fotocòpia. 
Tot i això, com que encara estam catalogant no descartam trobar-hi alguna cosa més. No dubteu que us ho 
comunicarem de seguida». Montserrat Caba, responsable del Centre de Documentació i Estudi Salvador 
Espriu d’Arenys de Mar, afirma que l’autor de La pell de brau «no va conservar la correspondència que 
rebia, excepció feta de tres o quatre cartes que no va destruir. Cap d'elles és de Sanchis Guarner. Em sap 
greu haver de donar-li aquesta notícia, ja que aquesta circumstància li impedirà de presentar “al complet” 
el recull que està preparant». Josep Ferrer i Joan Pujadas expliquen que «Riera Llorca degué deixar 
moltes coses a Mèxic quan va tornar cap aquí. De fet, només conservà com una joia preciosa la carpeta 
que recollia la seva relació epistolar amb Joan Fuster i poques coses més. És estrany, però és així. Per 



exemple, no hi ha ni una carta amb Rafael Tasis, que va ser durant tots els anys del seu exili fins a la seva 
mort el corresponsal de Riera Llorca a Barcelona. Ho hem regirat tot buscant aquesta correspondència, 
perquè ens semblava que havia de ser interessant i el resultat ha estat nul». Ni cal dir que aquesta situació 
es repeteix en el cas de Sanchis Guarner. D’altra banda, Marta Sadó, directora de la Biblioteca de Lletres 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i l’estudiós benedictí Josep Massot i Muntaner, director de 
la revista Serra d’Or, no han pogut localitzar cap indici de cartes del nostre filòleg ni en el Llegat 
Alcover-Capmany, ni entre la documentació de Maur M. Boix a l’Abadia de Montserrat, respectivament. 
Aquestes deficiències, ara per ara irresolubles, han descompensat la paritat (tants papers guarnerians tants 
dels corresponsals) que havíem previst i allò més greu encara afectaran l’eficàcia del conjunt que pecarà 
d’incompleció.  

Malgrat tot, de lletres de Sanchis n’hem triades 52; suficients, si més no, per a conéixer-ne la prosa i 
el nucli de les seues preocupacions. El primer, escrit en la presó, a l’abril de 1941, comunica a Moll la 
desesperació davant les capricioses −i restringides− amnisties del règim; el darrer, datat quaranta anys 
després, tramés a Íñigo Cavero, exministre de Cultura en el darrer govern d’Adolfo Suárez, constitueix un 
clam contra la intolerància, en defensa de la llibertat d’expressió i a favor de la integritat i la decència en 
l’exercici de la política. Entre l’un i l’altre s’han escolat quatre dècades que hem dividit d’acord amb 
quatre conjuntures determinants: l’eixida del penal de Montolivet (1939-1943), el retorn a València 
(1943-1959), la recepció del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1959-1974) i la mort (1974-1981). 
Procedeixen de les Fundacions Carles Salvador (Benassal), Pere Coromines (Sant Pol de Mar) i Ramón 
Menéndez Pidal (Madrid), de la Institució Alfons el Magnànim (Diputació de València), de l’Institut 
d’Estudis Catalans (Barcelona) i dels Arxius Municipals d’Alcoi i de Sagunt que alberguen els llegats de 
Joan Valls i Jaume Bru Vidal, respectivament. Hem cercat també en arxius privats, com són ara els de 
Francesc de B. Moll (Palma de Mallorca), Josep M. de Casacuberta i Ramon Aramon (Barcelona), Ricard 
Blasco (Madrid), Emili Beüt (València), Lluís Alpera i Josep Bevià (Alacant), als quals, o hem accedit 
personalment gràcies a la generositat dels propietaris i de les persones i familiars que en serven la 
responsabilitat, o bé ens han fet arribar els documents que els demanàvem per correu postal. Les cartes de 
Bernat Vidal i Tomàs (Santanyí, Mallorca) ens les ha proporcionades l’esposa, Catalina Munar, 
mitjançant Aina Moll.  

Els criteris d’edició s’han basat en el mínim d’intervenció. Només hem uniformat les mencions a 
llibres, diaris o articles de revista, hem restaurat les paraules que per distracció presentaven omissions, 
repeticions o transposicions de grafies i hem normalitzat la dièresi i l’accentuació, però no hem esmenat 
les incorreccions lèxiques, ni les construccions sintàctiques errònies. Hem respectat la puntuació original, 
l’alternança d’un mot (tenc/tinc) en un mateix context discursiu, els dubtes ortogràfics 
(pessimisme/pesimisme, asequible/assequible, Grasses/Grases), les diferents modalitats de datació; no 
hem suprimit els paràgrafs més personals, ni desfet les sigles (recopilades i desenvolupades en un apartat 
inicial); i fem servir els claudàtors per a indicar l’absència involuntària d’una paraula, la impossibilitat de 
reconstrucció d’un mot esborrat o tallat, l’equivalent d’un hipercorístic i la inexistència de signatura a les 
còpies. Tot plegat segueix la pauta d’oferir intactes els textos. És l’única manera de conéixer la 
competència gramatical dels autors, les alteracions morfològiques adoptades arran l’acceptació de les 
anomenades «Normes de Torre», el canvis de registre i de llengua presents en algunes lletres, la llibertat 
que es prenen Moll i Sanchis en l’ús indistint i barrejat de particularismes, etc. 

La descripció de les característiques externes de les cartes, l’hem ubicada davall del nom del remitent 
o del destinatari. Allí especifiquem si es tracta d’un text original/copiat, mecanografiat/manuscrit, si duu o 
no cap document adjunt, l’arxiu d’on procedeix, etc. Quant a les notes, hem preferit que siguen 
abundants, per no deixar cap punt sense l’explicació pertinent i per fornir el lector tota mena de dades, 
fins les més accessibles, però també perquè l’exhaustivitat ens permet una contextualització més rigorosa 
i un camp d’acció més extens.  

Finalment, hem d’expressar el nostre agraïment a totes aquelles persones que ens han atés i ajudat ben 
amablement. Són Lluís Alpera, Mercé Àlvaro, Núria Aramon, Gala Blasco, Jordi de Casacuberta, 
Montserrat Caba, Agustí Colomer, Germà Colón, Xavier Ferré, Josep Ferrer i Costa, David Heap, Josep 
Massot i Muntaner, Aina i Francesc de B. Moll Marquès, Eulàlia Miret, Catalina Munar, Maria Pilar 
Perea, José Manuel de Prada, Josep L. Pitarch, Vicent Pitarch, Jordi Pou i Vidal, Joan Pujadas, Manel 
Rodríguez Castelló, Joan-Maria Romaní, Vicent Romans, Honorat Ros, Marta Sadó, Josep Lluís 
Santonja, Catalina Sureda, Lydia Tena Puig i Alfons Vila Moreno.  

 
 


