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El País Valencià se suma a la celebració del centenari de la secció
filològica de l'IEC
Alcoi acollirà una reunió ordinària dels membres de la secció

13/10/11 17:22 - ALCOI - REDACCIÓ

La secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) celebrarà el pròxim 20 d'octubre una
reunió ordinària a la seu d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, una iniciativa que
obri formalment les celebracions del centenari de la secció al País Valencià.

El seu naixement va coincidir a més amb el de la mort de Teodor Llorente i Joan Maragall i
amb el naixement de Manuel Sanchis Guarner  i  Enric  Valor.  Per  això la secció filològica
aprofitarà la visita per participar en l'homenatge que el mateix dia 20 (pel matí) tributarà la Universitat de València a Sanchis Guarner.

El programa de la sessió acadèmica d'Alcoi es completarà amb la intervenció de diversos conferenciants, com ara Vicent Pascual, Joan
Borja, Manel Rodríguez-Castelló i Eugeni S. Reig.

Darrera actualització ( Dijous, 13 d'octubre del 2011 17:22 )
 

El Punt Avui - Notícia: El País Valencià se suma a la celebració del cen... http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/-/19-cultura/463402-el-pais-v...

1 de 1 25/10/2011 17:30



Identifícate / Regístrate  Viernes 14 de octubre de 2011    Contacta con levante-emv.com | RSS

INICIO ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN ECONOMÍA GENTE OCIO SEMANALES PARTICIPACIÓN SERVICIOS

Levante-EMV.com » Panorama

Les administracions valencianes no han programat cap iniciativa per reconèixer la figura del filòleg i
escriptor

  

LEVANTE-EMV VALÈNCIA L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) farà un homenatge a Manuel Sanchis Guarner el
proper 20 d'octubre coincidint amb l'inici oficial dels actes que aquesta institució celebrarà a la Comunitat
Valenciana per commemorar el centenari de la seua Secció Filològica.
El reconeixement tindrà dues parts: pel matí hi haurà un acte a la Universitat de València, i una jornada
commemorativa a Alcoi, de vesprada, que servirà per a presentar el document "L'escola valenciana: Un model
d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià".
L'homenatge de l'IEC a Sanchis Guarner amb motiu del centenari del seu naixement contrasta amb l'actitud de
les diferentes administracions valencianes que, fins ara, no ha programat cap iniciativa de reconeixement de la
figura del filòleg i escriptor.
El centenari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, creada el 1911, coincideix amb els
centenaris de la mort de Teodor Llorente i el català Joan Maragall i del naixement d'Enric Valor i Manuel
Sanchis Guarner. Llorente està considerat com el principal impulsor de la recuperació de la llengua literària a la
Comunitat Valenciana. A més, tant Maragall com Sanchis Guarner i Valor van ser membres de la Secció
Filològica.
L'IEC trasllada a la Comunitat Valenciana els actes per a commemorar el centenari de la seua Secció Filològica
després d'haver organitzat altres semblants a Palma de Mallorca, Barcelona i Perpinyà. Les activitats del
centenari s'estenen a tot el territori lingüístic i volen incloure tots els nivells, des dels més institucionals i
acadèmics fins als més populars i participatius.
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A partir de ahora si te registras como usuario en Levante-emv.com tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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Sociedad 

Homenaje a Manuel Sanchis Guarner, mañana en 
la Facultad de Filología, Traducción y 
Comunicación
19/10/2011 | elperiodic.com 

El centenario de la Secció Filològica de l’IEC, creada el 1911, coincide con el centenario del nacimiento de Enric 
Valor y Manuel Sanchis Guarner, miembros del IEC, y de la muerte de Teodor Llorente y de Joan Maragall, este 
último también miembro del Instituto. Mañana jueves, 20 de octubre, el Pleno de la Secció Filològica del IEC se 
desplazará a la Universitat de València y a Alcoi para conmemorar estos centenarios y para celebrar, 
formalmente, el centenario de la Sección en tierras valencianas.

La mañana, a las 9:15, en un acto organizado conjuntamente con el Institut Interuniversitari de Filología 
Valenciana y la Universitat de València, se abrirá la sesión de homenaje a Manuel Sanchis Guarner en el Salón 
de Grados de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València, donde 
intervendrán el presidente del IEC, Salvador Giner, y el presidente de la Secció Filològica, Isidor Marí.

A lo largo de toda la mañana, se celebrarán dos mesas redondas. La primera, con el título ‘La figura humana de 
Sanchis Guarner en el seu temps’, será moderada por Miquel Nicolás, de la Universitat de València. 
Intervendrán Santi Cortés, biógrafo; Alfons Llorenç, periodista; y Rosanna Cantavella, de la Universitat de 
València. En la segunda mesa redonda, titulada ‘La dedicació de Sanchis Guarner a la filologia’, intervendrán 
los miembros del ’IEC Joan Veny y Brauli Montoya, y también Vicent Simbor, de la Universitat de València. El 
moderador será Antoni Ferrando, miembro del IEC y profesor de la Universitat de València. Finalmente, Vicent 
Pitarch, delegado del IEC en Castelló, pronunciará la conferencia ‘Sanchis Guarner i la Secció Filològica del IEC’.

El homenaje de la Secció Filològica del IEC a Sanchis Guarner también incluirá dos conferencias a cargo a Santi 
Cortés, los días 24 y 26 de octubre, en Alicante y Castelló, respectivamente. 

No hay comentarios en el artículo 
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Pàgina 1 de 1Homenaje a Manuel Sanchis Guarner, mañana en la Facultad de Filología, Traducci...

20/10/2011http://www.elperiodic.com/valencia/noticias/141480?imprimible=1



© 2011 Universitat de València - Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. Espanya. Tel (+34) 963 86 41 00 Bústia webmàster 

Llista de notícies

“L’extermini d’una llengua vol dir també l’extermini d’una cultura. 

El món s’empobreix cada vegada que desapareix una cultura. 

L’extermini d’una llengua, d’una cultura i d’un poble són una sola 

i mateixa cosa”. Ho va deixar escrit de pròpia mà Manuel Sanchis 

Guarner (1911-1981) a qui s’ha retut homenatge en unes jornades 

celebrades aquest dijous en el saló d’actes que duu el seu nom 

en la Facultat de Filologia de la Universitat de València, de la qual 

va ser el seu primer degà.

Les jornades han estat organitzades pel Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana, el Departament de Filologia Catalana i l’Institut 

d’Estudis Catalans, coincidint amb el centenari del seu naixement.

En l’acte, Ferran Carbó, director del Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana, ha recordat l’odi del que va ser víctima Sanchis Guarner i l’atemptat amb bomba que va patir en 1978 

perpetrat per la dreta anticatalanista. Un odi que va tindre el seu brou de cultiu en les campanyes denigradores del periòdic Las 

Provincias i que va arribar a manifestar-se fins al dia del seu soterrament, quan va aparéixer una pintada en el cementiri que deia: 

“Guarner per fi has caigut, traïdor”. Enfront d’aqueix odi, ha destacat Carbó, “el professor Sanchis Guarner sempre va manifestar 

amor”, amor per la llengua, per la cultura i per la història de la ciutat de València.

María José Coperías, degana de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, ha recordat que Manuel Sanchis Guarner va ser 

entre 1980 i 1981 el primer degà de la facultat triat democràticament, així com la seua contribució als estudis filològics. La degana 

ha destacat també el seu discurs “reivindicatiu, però conciliador alhora”.

El president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, ha assegurat que Manuel Sanchis Guarner “tenia clar que la llengua és 

l’esperit del país” i l’ha qualificat com “heroi d’aquest país”. Ha recordat la seua “vida exemplar”, la seua lluita com oficial al servei 

de la República durant la Guerra Civil, així com la seua condició de signant de les Normes de Castelló i ha afirmat que va ser “el 

filòleg més gran del segle XX”.

Isabel Vázquez, vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, que ha presidit la inauguració de les jornades, ha fet un recorregut per 

la trajectòria universitària del professor i ha recordat que la institució acadèmica li va atorgar la seua medalla a títol pòstum en 

1996, coincidint amb el 15 aniversari de la seua defunció.

Al llarg del matí, s’han celebrat dues taules rodones. La primera, amb el títol ‘La figura humana de Sanchis Guarner en el seu 

temps’, ha estat moderada per Miquel Nicolás, de la Universitat de València. Hi han intervingut Santi Cortés, biògraf; Alfons 

Llorenç, periodista; i Rosanna Cantavella, de la Universitat de València. En la segona taula rodona, titulada ‘La dedicació de 

Sanchis Guarner a la filologia’, han intervingut els membres de l’IEC Joan Veny i Brauli Montoya, i també Vicent Simbor, de la 

Universitat de València, moderats per Antoni Ferrando, membre de l’IEC i professor de la Universitat de València. Finalment, 

Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló, ha pronunciat la conferència ‘Sanchis Guarner i la Secció Filològica de l’IEC’.

L’homenatge de la Secció Filològica de l’IEC a Sanchis Guarner també inclourà dues conferències a càrrec de Santi Cortés, els 

dies 24 i 26 d’octubre, a Alacant i Castelló, respectivament.

Data d'actualització: 21 de octubre de 2011 08:09.
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Valencià
Homenatge
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VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   Els filòlegs han tributat un homenatge a Manuel Sanchis Guarner (1911-1981) este dijous en la sala d'actes
que porta el seu nom a la Facultat de Filologia de la Universitat de València (UV), de la qual a més ha estat el
seu primer degà. A l'acte s'ha destacat l'"amor" que l'erudit va sentir per la llengua, la cultura i la història de
la ciutat de València.  

   Les jornades han estat organitzades per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Departament
de Filologia Catalana i l'Institut d'Estudis Catalans, coincidint amb el centenari del seu naixement, ha
informat la institució acadèmica en un comunicat.

   A l'acte, el director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Ferran Carbó, ha recordat l'odi del
qual va ser víctima Sanchis Guarner i l'atemptat amb bomba que va sofrir en 1978 perpetrat per la "dreta
anticatalanista".

   Front a este odi, ha destacat Carbó, "el professor Sanchis Guarner sempre ha manifestat amor", amor per la
llengua, per la cultura i per la història de la ciutat de València, ha defensat.

   Per la seua banda, María José Coperías, degana de la Facultat de Ficologia, Traducció i Comunicació, ha
recordat que Manuel Sanchis Guaner ha estat entre 1980 i 1981 el primer degà de la facultat elegit
democràticament i també la seua contribució als estudis filològics. La degana ha destacat també el seu
discurs "reivindicatiu, però conciliador alhora".

   El president de l'Institut d'Estudis Catalans, Salvador Giner, ha assegurat que Manuel Sanchis Guarner
"tenia clar que la llengua és l'esperit del país" i ho ha qualificat com "heroi d'aquest país". Ha recordat la
seua "vida exemplar", la seua lluita com a oficial al servici de la República durant la Guerra Civil, així com
la seua condició de signant de les Normes de Castelló i ha afirmat que ha estat "el filòleg més gran del segle
XX".

   La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, que ha presidit la inauguració de les
jornades, ha fet un recorregut per la trajectòria universitària del professor i ha recordat que la institució
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acadèmica li va atorgar la seua medalla a títol pòstum en 1996, coincidint amb el 15 aniversari de la seva
mort.

   L'homenatge de la Secció Filològica de l'IEC a Sanchis Guarner també inclourà dues conferències a càrrec
a Santi Cortés, els dies 24 i 26 d'octubre, a Alacant i Castelló, respectivament.

© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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20 octubre 2011

La secció Filològica d’Estudis Catalans ha celebrat el seu centenari a Alcoi. (amb vídeo)

Isidor Marí ha fet un obsequi a la Universitat i a
l'Alcalde

La secció Filològica d’Estudis Catalans s’ha desplaçat a Alcoi per a celebrar el centenari de la
seua creació. Al Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica s’ha viscut una jornada on la
nostra llengua ha estat la protagonista.

A més, aquest any també coincideix amb centenari de la mort de Teodor Llorente i Joan
Maragall i el naixement d’Enric Valor i Manuel Sanchis Guarner.

A l’acte d’obertura han participat Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans, Lucía Agud, subdirectora de Cultura del Campus Alcoi, Toni Francés,
alcalde d’Alcoi i Jordi Tormo, regidor de Política Lingüística.

Mariàngela Villalonga, professora de la Universitat de Girona i vicepresidenta de l’IEC, ha
començat la lectura de poemes amb alguns de Joan Maragall. Josep Piera, escriptor i membre de
la Secció Filològica de l’IEC, ha recitat poemes de Teodor Llorente.

L’homenatge ha continuat amb la intervenció de pedagog Vicent Pascual qui ha parlat d’un
model plurilingüe i multicultural al País Valencià i Joan Borja, professor de la Universitat
d’Alacant, ha interpretat “Semblança de Jordi Valor”. L’actor Joan Gadea i la xiqueta Marina
Rozalén han interpretat una rondalla d’Enric Valor. Manel Rodríguez Castelló ha llegit part de
“Semblança de Joan Valls i Jordà” i el lingüista Eugeni S.Reig ha exposat l’aportació lèxica al
català de Joan Valls i Jordi Valor. Antoni Ferrando, professor de la Universita de València, ha
llegit un text de Manuel Sanchis.

Per a concloure l’acte, Jordi Botella ha llegit una Semblança d’Ovidi Montllor i el cantautor
Andreu Valor ha interpretat una cançó d’Ovidi.

Veiem l’acte d’obertura al vídeo i un poema de Joan Maragall a càrrec de Mariàngela Villalonga.

L’any de la paraula viva http://www.pagina66.com/2011/10/20/cul-lany-de-la-paraula-viva/?act...
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La Secció Filològica de l'IEC celebra el
seu centenari a Alcoi (València)
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS) La Secció Filològica de
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) es desplaçarà aquest
dijous a Alcoi (València) per fer el centenari de la Secció en
terres valencianes, un acte que coincidirà amb el centenari
del naixement d'Enric Valor i Manuel Sanchis Guarner, i
amb la mort de Teodor Llorente i Joan Maragall. Segons ha
informat l'IEC en un comunicat, la sessió obrirà amb un
homenatge a Manuel Sanchis Guarner --que inclourà també
dues conferències a càrrec de Santi Cortés i Alacant i
Castelló els dies 24 i 26--,i en el transcurs del matí, se
celebraran 2 taules rodones: la primera titulada 'La figura
humana de Manuel Snanchis Guarner en el seu temps' i la
segona, 'La dedicació de Sanchis Guarner en la filologia'. A
la tarda tindrà lloc una sessió acadèmica i commemorativa
on la vicepresidenta de l'IEC, Mariàngela Vilallonga, llegirà
poemes de Joan Maragall, Josep Piera i Teodor Llorente; es
dramatitzarà una faula d'Enric Valor; i es llegirà un text de
Manuel Sanchis Guarner.[FIN]

18 octubre 2011
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