
32
1 6 . 0 7 . 2 0 1 7

Ll
ib
re
s

ASSAIG XAVIER FERRÉ

El Fuster ‘sard’
ls cinc autors d’aquest volum mis-
cel·lani (Ferran Archilés, Jaume Llo-
ret, Joaquim Carlos Noguera, Giai-

me Palà, Antoni Rico) plantegen diversos
enfocaments a fi d’esbrinar la recepció del
materialisme històric –Marx i Gramsci, en
el cas que ens ocupa– en el pensament de
Joan Fuster. La present aportació –en part
complementària a la recerca fusteriana de
Pau Viciano i de Guillem Calaforra– és ne-
cessària perquè allunya Fuster d’un cultura-
lisme que no fa altra cosa que esclerotitzar
la seva reflexió crítica sobre el país. En
aquest sentit, Archilés esbrina detallada-
ment dos aspectes que poden arribar a ser
convergents: l’abast de la lectura matisada
marxiana –via escola de les estructures dels
Annales–, la influència –a contrastar políti-
cament– de Jaume Vicens en Nosaltres, els

E
valencians, i el coneixement que tingué l’as-
sagista del model metodològic del pensador
comunista sard, Gramsci. Les lectures
gramscianes de Fuster –tot mantenint un
cert debat amb el posicionament d’Archilés
sobre el moment en què l’assagista de Sueca
llegí el comunista d’Ales: si abans o després
de la redacció del Nosaltres, els valencians–
ocupa el capítol, que caldria haver publicar
en un sol bloc, de Lloret i Noguera. La refle-
xió té una particularitat biogràfica que pot
implicar directament el coneixement de
(l’obra de) Fuster, atès que Jaume Lloret,

batlle de la capital de la Ribera Baixa en re-
presentació del PCPV, fou metge de l’assa-
gista. Ambdós autors plantegen que possi-
blement l’intel·lectual suecà tingué coneixe-
ment de l’intel·lectual-polítc consellista cap
al 1959, any que, segons els ponents, cone-
gué Raimon, enllaç –a través de la seva do-
na, Annalisa Corti– que en facilità el conei-
xement de les obres, algunes de les quals són
referenciades directament de la biblioteca
de l’actual espai Casa-Museu Joan Fuster.

Possiblement, però, aquest debat de re-
cepció pugui acotar-se partint de la panorà-
mica general de la recepció de Gramsci a
través del Principat, objecte de la ponència
de Palà. Aquest historiador, que ha biogra-
fiat la revista del PSU (Nous) Horitzons, dis-
senya una constel·lació de referents –al cap-
davant dels quals, Manuel Sacristan– que Joan Fus

ermann Hesse deia que les seves
obres eren petites biografies de
l’ànima. Si és així, el lector com-

prendrà que llegir-les és fer el camí oblic de
la literatura que transita per la seva vida,
com una manera de dir-se i fer-se sentit.
També digué que la virtut a què més es de-
via era l’obstinació, Eigensinn, el sentit pro-
pi. Tota la seva obra, del poema desconegut
a la novel·la aclamada, són el païment
d’aquesta llei d’incessant cantúria i de ca-
dascun dels moviments de l’ànima, més o
menys certs. “Destí i esperit són noms del
mateix concepte”, diu de Novalis. Si Hesse
ha captat l’atenció del públic, entre la pas-
sió i l’estirabot, la puerilitat i la compene-
tració profunda, és perquè, com li passà a
l’il·lustrador del bell conte que tenim entre
mans, pregunta per aquest sentit propi.

A La infantesa del bruixot trobareu un
relat fantasiós de creixement vers l’adoles-
cència, un precipici entre la saviesa de l’in-
fant que s’esvaeix i el segrest per les lleis de
l’home. Ho narra una veu que ha recobrat,
però, el sentit íntim del seu destí en la lite-
ratura, “veig tota la meva vida sota el signe
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d’aquest desig de tenir poders màgics”, que
aspiren a transformar-lo, com anhelarà “la
invisibilitat del savi, el qual, bo i aperce-
bent-se de les coses, passa desapercebut”.

Cobert pel vel de la meravella, aquest re-
lat s’acara amb la vida del poeta i reuneix la
geografia essencial de l’obra literària que ja
llavors, 1923, havia donat Peter Camenzind,
Unterm Rad i Demian, i un any abans Sidd-
hartha, el breviari místic del poeta de l’obs-
tinació, que enfonsa les arrels en les doctri-
nes dels vedes, el tao i Confuci, un interès
d’herència materna que, amb el pietisme

cristià familiar i altres formes d’espirituali-
tat, apregonaria fins organitzar el credo
personal que tinta la seva obra i que no dei-
xa d’emergir en aquest relat:

“No foren només pares i mestres que
m’educaren, sinó també forces més eleva-
des, més ocultes i més misterioses, entre les
quals també hi havia el déu Pan, sota la for-
ma d’un petit fetitxe dansaire indi que l’avi
tenia a la vitrina” que “m’imbuí d’imatges i
pensaments orientals antiquíssims, fins al
punt que més endavant hauria de percebre
tot contacte amb savis indis i xinesos com
un retrobament”. “Hi havia cops que era
un ídol, una figura estranya i bon xic gra-
ciosa […] Altres cops era una cosa màgica,
important i tenebrosa de no dir, desitjosa
de sacrificis, malvada, severa, voluble, sor-
neguera; semblava que em volgués incitar a
burlar-me’n per a després poder-se venjar
de mi”, però “rere aquell rostre i aquella
imatge hi vivia Déu, hi sojornava l’infinit,
que aleshores, essent minyó, ja adorava i
coneixia, sense noms, tan bé com més en-
davant, quan en diria Xiva, Vixnu, quan en
diria Déu, vida, Brahman, Atman, era dona
i era home, era sol i era lluna.” Siguin mos-
tra aquestes ratlles de la bellesa del conte i la
seva veu, i de l’encertada traducció de Joan
Ferrarons editada per Angle Editorial, que
celebra 25 anys i suma aquesta peça singu-
lar a la col·lecció El Far.

Aquest conte, fins ara inèdit en català,
no es publicà fins al 1938, quan l’il·lustra-
dor Peter Weiss, instal·lat a prop de la resi-
dència de Hesse a Montagnola, en feu una
còpia manuscrita il·luminada amb minia-
tures a ploma per encàrrec seu, que la nos-
tra edició reprodueix, mentre seguia amb
espant l’ocupació nazi de Bohèmia. Diria
més endavant que el contrast de lírica i
guerra “ha entrat en una realitat interior
indivisible”, una sensació que no es fa estra-
nya a la nostra literatura. ❋
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