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Parlament de Salvador Giner,
president de l’Institut d’Estudis Catalans

Avui ens reunim per honorar un heroi del nostre país, Manuel Sanchis Guarner, el 
més eminent lingüista i filòleg que donà el País Valencià al segle xx; un dels grans, 
al costat de Francesc de Borja Moll i de Pompeu Fabra. Fou, com us dic, un dels 
herois del país, que va restar sempre al seu servei i que va lluitar a la Guerra Civil, 
fidel a la República. Va ésser al camp de concentració de Salamanca, va patir la pre-
só i va viure un exili una mica estrany a Mallorca, on va treballar amb en Francesc 
de B. Moll en l’elaboració del Diccionari català-valencià-balear, una obra magna de 
la qual som deutors tots els països de llengua i cultura compartida d’origen català.

Manuel Sanchis Guarner tenia les coses molt clares. Sabia que la nostra llengua 
és l’esperit del país i que aquesta va molt més enllà d’un mer conjunt de fonemes i 
paraules. Sabia que la llengua representa un esperit col·lectiu i una manera de veu-
re i entendre el món. Això es veu en tota la seva obra.

Sanchis Guarner feia honor al seu estil crític i irònic. En un dels seus llibres, 
potser no el més conegut, Els pobles va len cians parlen els uns dels altres, demostra la 
seva extraordinària capacitat d’ironia i la seva estimació, el seu afecte i el seu pro-
fund arrelament al poble valencià.

Estem parlant d’una de les persones que ens ha unit com a poble, un dels sig-
nataris de les Normes de Castelló, que ens inspira i que ens continuarà inspirant 
sempre. Fou membre de l’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia catalana de les 
ciències i les humanitats, que conrea tots els camps del saber des del 1907 i és pre-
sent arreu del territori catalanoparlant. Té seus a Alacant i Castelló i una delegació 
important a València.

L’Institut és l’acadèmia de la llengua catalana oficialment reconeguda a tot el 
món, sense excepció. I ho emfasitzo, sense excepció. Podeu dir que exagero, però 
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com que jo sóc d’Alacant i l’exageració és una tendència que tenim els d’allà, cre-
ieu que és veritat. No hi ha cap departament de filologia de tot el món que no re-
conegui l’autoritat de l’acadèmia catalana de la llengua, que és l’Institut d’Estudis 
Catalans. També és una acadèmia d’altres ciències, però avui celebrem la filologia 
amb un dels membres més extraordinaris que hem tingut mai. Una persona que va 
lluitar en condicions de duresa extraordinària, que té una trajectòria de vida exem-
plar. Espero de tot cor que serem dignes de Manuel Sanchis Guarner.
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