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Manuel Sanchis Guarner
(homenatge amb motiu del centenari del seu naixement)

Universitat de València: 20 d’octubre
Manuel Sanchis Guarner (València 1911-1981) va realizar els estudis de
Filosofia i de Dret a la Universitat de València. L’any 1932 va formar
part dels signants de les Normes de Castelló. A Madrid, al Centro de
Estudios Históricos (1933-1936), fou deixeble de Menéndez Pidal,
Navarro Tomás i Américo Castro.
Va ser oficial de l’exèrcit de la República durant la guerra, i amb
l’arribada del franquisme fou empresonat (1939-1943). Després, va viure
setze anys a Mallorca, on col·laborà en la redacció del Diccionari
Català-Valencià-Balear.
En tornar a València, va impartir cursos de Filologia Romànica i de
Lingüística General en la nostra universitat, en la qual fou, primer, cap
del Departament de Francés i, després, agregat i catedràtic del
Departament de Lingüística Valenciana (actual Departament de Filologia
Catalana), del qual havia estat fundador i director. També va ser degà de
la Facultat de Filologia, director de l’Institut de Ciències de l’Educació i
fundador i director de l’Institut de Filologia Valenciana. Durant la
transició, va representar les universitats valencianes en la Comissió
Mixta per a l’aplicació de l’anomenat Decret de Bilingüisme.

Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la
Universitat de València
9’15 h. Obertura a càrrec del Rector de la UV(EG), del President de la
Secció Filològica de l’IEC, de la Degana de la Facultat de Filologia, del
Director de Departament de Filologia Catalana i del Director de l’IIFV.
9’30 h. Taula redona 1: LA FIGURA HUMANA DE SANCHIS
GUARNER EN EL SEU TEMPS
Moderador: Miquel Nicolás (Universitat de València)
Santi Cortés (biògraf): La resistència personal i cultural durant el
franquisme i la transició
Alfons Llorenç (periodista): La memòria històrica i la construcció del
país
Rosanna Cantavella (Universitat de València): La dedicació
universitària
11 h. Descans

El 1961 va ingressar a l’Institut d’Estudis Catalans. La Secció Filològica
d’aquesta institució havia estat creada el 1911, el mateix any del
naixement de Sanchis Guarner, amb el qual, per tant, comparteix
centenari. El filòleg i humanista també va estar vinculat a altres
organismes acadèmics com l’Academia Española (1951) i l’Academia de
la Historia (1966). L’any 1974 va obtenir el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.

11’15 h. Taula redona 2: LA DEDICACIÓ DE SANCHIS GUARNER
A LA FILOLOGIA
Moderador: Antoni Ferrando (Universitat de València)
Joan Veny (Universitat de Barcelona): Les aportacions a la
dialectologia, la lexicografia i la cultura popular
Brauli Montoya (Universitat d'Alacant): Les aportacions a la història de
la llengua i a la gramàtica
Vicent Simbor (Universitat de València): Les aportacions a la història
de la literatura

Va dirigir la segona època de l’editorial l’Estel i va elaborar, coordinar i
impulsar nombroses publicacions universitàries sobre filologia catalana.

12’45 h. Descans

El 1971, l’hostilitat política franquista desatengué una petició, signada
per gent molt diversa, perquè fos cronista de València. Per haver
defensat durant la dictadura els drets del País Valencià, des del 1975 es
va desencadenar contra ell una campanya violentíssima, que inclogué un
intent d’assalt al seu domicili i un atemptat frustrat de bomba, el 1978.
Va publicar més d’un centenar de llibres, articles i pròlegs. Així, per
esmentar-ne alguns: La llengua dels valencians (1933), Gramàtica
valenciana (1950), Els pobles valencians parlen els uns dels altres
(1963-1982), Renaixenca al País Valencià (1968), La ciutat de València
(1972) o Els inicis del teatre valencià modern, 1845-1874 (1980).

13 h. Conferència de Vicent Pitarch (IEC): Sanchis Guarner i la Secció
Filològica de l’IEC
Universitat d’Alacant: 24 d’octubre
Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres, edifici II
13 h. Conferència de Santi Cortés: Manuel Sanchis Guarner, vida i
obra
Universitat Jaume I de Castelló: 26 d’octubre
Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
13 h. Conferència de Santi Cortés: Manuel Sanchis Guarner i el seu
temps

