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Al llarg de la seva vida Joan Fuster va escriure infinitat d’articles de fons polític

ARXIU

L’autor de Sueca tenia una curiosa opinió del terme ‘clàssic’

D U E S N O V E S A N T O L O G I E S D E L ’ O B R A D E J O A N F U S T E R

Molts dels seus
textos no
només no són
provisionals,
sinó que són
d’autèntica
pedra picada

En la meua opinió, el pas del
temps mostra que hi ha un
Fuster que ha envellit més, el
dels assajos més obertament
polítics, el dels articles polè-
mics o els pamflets. Em sem-
bla un error, i malgrat tot
molt d’això hi ha a la major
part dels estudis sobre la seua
obra, considerar Fuster al
marge de la cronologia. Cer-
tament, sempre restarà en peu
allò que Enric Sòria ha carac-
teritzat com un estil “eficaç”.
Però, bona part dels escrits
dels anys setanta endavant i,
per exemple, molts dels pu-
blicats durant la Transició,
són el que són. Una compara-
ció elemental amb l’obra de
Josep Pla evidencia el que vull
dir sobre la vigència de dos
estils de prosa aparentment
tan semblants.

En aquest sentit crec que
s’exagera a propòsit de l’es-
cepticisme fusterià. Tinc la
impressió que no ens hem
adonat prou de fins a quin
punt aquesta era només una
estratègia discursiva. És cert
que Fuster definia l’assaig
com a “provatura”, o “temp-
teig”, com si fos “poca cosa”.
Parafrasejant, però, Umberto
Eco em sembla que estem
molt sovint davant d’una
obra tancada. Per això molts
dels seus textos no només no
són provisionals, sinó que són
d’autèntica pedra picada. Es-
pecialment els seus assajos
més polítics, que Fuster mai
va reescriure ni corregir, fins
i tot quan es multiplicaren les
evidències en contra. Crec
que li escau més la definició
que donava R. Musil de l’as-
saig com a “forma definitiva i
immutable que la vida interi-
or d’una persona dóna a un
pensament categòric”.

El malentès, de fet, arriba a
fer creure que Fuster no era
un nacionalista sinó que a
força de compromís ètic va,
com qui diu, aparcar el seu
escepticisme per fer política.
Res no s’entén dels contin-
guts de l’obra de Fuster amb
aquesta premissa, ni de com
va construir les seues reflexi-
ons cíviques, la seua virulèn-

cia i immobilitat. Tinc la im-
pressió que el caràcter de
provatura es referia a la ines-
table naturalesa editorial dels
escrits fusterians, al seu ori-
gen literari incert, al seu ca-
ràcter de textos d’urgència,

però no pas al seu contingut
ideològic.

Acabaré, com no pot ser
d’altra manera, amb paraules
del mateix Fuster. Continuant
amb el que citava al principi
d’aquest comentari, Fuster de-
ia respecte dels clàssics: “Quan
el lector d’avui se li acosta en
demanda de refugi, mal se-
nyal: mal senyal per al pre-
sumpte clàssic, perquè potser
no ho és autènticament; o mal
senyal per al lector, que només
sabrà entretenir-se en la seua
escorça, en el seu reducte
anecdòtic o trivial”.

Precisament perquè no crec
que Fuster siga un autor trivi-
al em demane, i li demane al
lector dels textos seleccionats
per Isidre Crespo, una mica
d’incomoditat.
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L’Espill. Número 5.
Universitat de València i

Edicions Tres i Quatre.

València, tardor 2000.

L’
editorial d’aquesta
revista, fundada
per Joan Fuster,
magníficament
editada en format

de llibre i amb un total de 192
pàgines, ens parla del concepte
de tolerància en la societat ac-
tual. A més de tres extensos
articles dedicats, precisament,
a la tolerància: Tolerància i reco-
neixement, de Neus Campillo,
Subjecte de drets o objecte de tole-
rància?, de Ferran Sáez Mateu, i
Paradoxes de la tolerància, de Xa-
vier Antich, ens ofereix tres
crítiques literàries: una sobre
el llibre Correspondència, vol. 3.
Ernest Martínez Ferrando, de Joan
Fuster, Gobernar con una misma
ley. Sobre la Nueva Planta borbó-
nica en Valencia, d’Enrique Gi-
ménez, i Els intel·lectuals i el poder
a Catalunya. Materials per a un
assaig d’història cultural del món
català contemporani (1808-1975),
coordinat per Jordi Casassas,
entre d’altres articles de con-
tingut cultural.

Tretzevents. Número 772.
Publicacions de l’Abadia de

Montserrat. Esplugues de
Llobregat, gener 2001.

E
n aquest número de
Tretzevents s’estrena
una nova sèrie de cò-
mics. Es tracta de Por-
queries, de Daniel Boa-

da (autor, en aquest diari, de la
tira diària Granotes i cuques i de
Granotes endiumenjades, al domi-
nical). Boada ens mostra la
quotidianitat d’una sèrie de
porquets molt humans.

Altres dels còmics d’aquest
número són: L’Edmon, de Lin-
hart, L’Òscar, d’Àlex Fito, Ted i
Bir, d’Ismael Ferrer, Fanrobin, de
Symon, Un home amb barret, de
Gustavo Roldán, El Miniamics, de
Dario Adanti, Marc Antoni, de
Miquel Beltrán, i Muts i a la gà-
bia, de Lluïsot.

També hi trobareu la secció
Verbigràcia, del col·laborador
d’aquest suplement Màrius
Serra, que no perd l’oportuni-
tat de generar nous verbívors;
un reportatge sobre ioga i un
altre sobre barrets, a més de dos
contes (un de Pere Calders), en-
tre d’altres continguts.

La farsa ianqui El sector públic
Revista de libros. Número 49.

Fundación Caja de Madrid.

Madrid, gener 2001.

D’
aquest número
de Revista de li-
bros destaca un
llarg assaig de
Julio Aramber-

ri, sociòleg i professor a la
Drexel University de Filadèl-
fia, sobre les últimes eleccions
nord-americanes i tota la po-
lèmica que han generat. El
professor de literatura Mikkel
Borch-Jacobsen dedica un ar-
ticle a desmantellar algunes
llegendes falses sobre al crea-
dor de la psicoanàlisi, Sig-
mund Freud. Laureano Castro
Nogueira i Miguel Ángel Toro
escriuen sobre la influència de
Darwin en la biologia moder-
na, mentre que Dámaso López
i Justo Navarro estudien el fe-
nomen del best seller.

Les crítiques literàries estan
dedicades a obres de: Sándor
Márai, Joseph Brodski, Ivan S.
Turguèniev, José Jiménez Lo-
zano, Ramón Buenaventura,
Andrés Sorel, Antonio Piñeiro
i Felipe Hernández, entre
d’altres.

Catalunya. Número 27.
Confederació General del

Treball de Catalunya.

Barcelona, desembre
2000-gener 2001.

L’
editorial de Catalu-
nya ens informa
sobre la lluita a la
funció pública pel
que fa a l’empitjo-

rament de les retribucions dels
treballadors del sector públic.
Alguns dels articles destacats
d’aquest número són: ONG: la
gran martingala. Hipocresia i espo-
liació emmascarades de ‘solidaritat’,
de l’antropòleg Gerard Horta;
GNU/Linux. La lluita per la llibertat
també passa per les nostres màqui-
nes, d’Ivax Saljior; De fotògrafs i
fotògrafs. La repressió de la infor-
mació i el silenci dels ‘informadors’,
de Màrius Gralla; Crònica de
Praga 2000. Organització i desenvo-
lupament d’una lluita global,
d’Anna Campanera; La Marxa
Mundial de les Dones. Un moviment
de solidaritat amb les dones de tot el
món, d’Àngels Bosque; Primer
Memorial Isabel Vilà, d’Antoni
Strubel; i Retallada radical. Contra
els deliris tremendistes, del poeta
Enric Casasses, entre d’altres.


