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Joan Fuster va cultivar la poesia, l’assaig, els aforismes, el diari i el periodisme
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Tot Joan Fuster
J O A N T R I A D Ú

Quan fa deu anys
de la mort de Joan
Fuster, apareix
publicat el primer
dels set volums
previstos per recollir
la seva obra
completa, amb
preliminars i
apèndix d’Antoni
Furió i Josep
Palàcios i coeditada
per Edicions 62,
la Diputació de
Barcelona
i la Universitat
de València

Aquesta és
la seva
generositat:
oferir el seu
pensament
en forma
‘literària’

F
a trenta anys, gairebé
dia per dia –i lamen-
to començar parlant
d’anys (i de mi per a
acabar-ho d’adobar)

com si representés que dels
anys en vingués algun mèrit–
vaig publicar un article més
aviat llarg sobre el llibre de
Joan Fuster Literatura catalana
contemporània. Tot i que ales-
hores, a cinquanta anys, Fus-
ter ja era un clàssic, com
acreditava el tercer volum de
la primera edició de les seves
obres que jo tenia també da-
munt la taula, el mig miler de
pàgines d’aquell imposant
treball historicocrític, dedica-
des de ple a deixar dit que,
tanmateix, teníem una litera-
tura i a escatir-ne valors amb
una aparença de desimboltura
i una passió de fons lúcida i
documentada, em revelava tot
el que hi havia d’aventura i
també, ho confesso, de desa-
profitat en el Fuster clàssic
que aleshores ja havia donat
gairebé tot el que, en la situa-
ció en què es trobava i tal com
havien d’anar les coses, pogué
donar, en la condició bicèfala
de símbol vivent, signe per-
manent de contradicció, i de
l’odi i de la decepció.

No hi feia res, tot i sent
molt, que es convoqués i con-
cedís el premi d’assaig amb el
seu nom, ni que se li atorgués
tres anys després el Premi
d’Honor de les Lletres Catala-
nes; ni els merescuts doctorat
i càtedra; ni, en fi, que pogués
esmerçar-se d’una vegada en
estudis i recerques sobre llen-
gua i literatura. L’escepticis-
me amb què havia tractat
tantes coses havia esdevingut
profètic, i quan vingué la lli-
bertat, l’auguri de l’escèptic
s’acomplí amb escreix, justa-
ment en allò que per a ell era,
al fons del cor, més essencial:
la fidelitat lliure del seu poble
a un esdevenidor comú de la
catalanitat. Aquell “país sense

política” havia passat a te-
nir-ne i el seu Ara o mai és un
testament de seixanta pàgines
que deixa als propis i a la
posteritat un llegat imponde-
rable que potser no ens me-
reixem o no sabem prou què
fer-ne.

Exagero. Sobretot per
aquest volum de mil pàgines,
el primer dels set de l’ Obra
completa de Joan Fuster. Al cap
de deu anys de la seva mort,
heus ací que podem posar en
funcionament, si hi ha temps,
el seu aforisme que diu que
només hi ha una manera se-
riosa de llegir, que és rellegir.
Malgrat que hi ha obra inèdita
o poc coneguda, l’exercici és
en gran part de recordatoris,
segons el títol que Yourcenar
posà, com sabem, a una part
de les seves memòries: Souve-
nirs pieux: ho és la poesia, al-
guna de ben notable; ho són
els aforismes, més de quatre
ben famosos, i sobretot ho és
el Diari, escrit entre mig segle
i prop de quaranta anys enre-

re i de gairebé sis-centes pàgi-
nes de text. Prodigiós i gene-
rós Joan Fuster!

Sí, perquè els diaris de Fus-
ter travessen la crònica quo-
tidiana i es queden més ençà
de la intimitat; entremig
pren volada l’assaig. Aquesta
és la seva generositat: oferir
un pensament, el seu pensa-
ment, en una accepció sense
límits del terme, en forma li-
terària. ¿Què ho fa que en tots
aquests centenars de pàgines
de Fuster que hem llegit fa
anys i panys, en llibres seus,
en seleccions, en les altres
edicions, llegim literatura?
Però no és una literatura com
una altra. Al treball Pràctica i
teoria de l’assaig Joan Francesc
Mira, després d’apartar tot
allò que no és assaig (“inclo-
ent-hi els llibres de viatges,
les memòries i la major part
d’escrits de Josep Pla”, diu)
s’agafa amb la definició curta,
fins a un cert punt terrible, del
mateix Fuster: “L’assaig és li-
teratura d’idees o no és”, per
fer observar amb el rigor i el
respecte deguts, que no s’hi
val a fixar-se, com se sol fer, en
la segona part de la definició,
la de les idees i molt poc en la
primera part, la de la literatura.
Jo hi afegiria o diria paral·le-
lament que qui no senti la li-
teratura en aquestes pàgines,
una per una, del corpus assa-
gístic fusterià, no està en con-
dicions de llegir críticament
qualsevol tipus de literatura.
Perquè a partir de l’assaig, ara
que en tenim, i com a mesura
positiva i cautelar de totes les

menes de literatura, estem en
condicions d’anar al més alt
de la creació literària, al cel
d’una mística que no faci vo-
lar coloms, al fons del gorg
més profund sense por que hi
terregi l’engany.

En aquest punt, en l’assaig,
però també com a acció en el
procedir de tota la seva obra,
Fuster es desempallega de la
nosa de la preceptiva que
discuteix sobre el fons i la
forma. Per Fuster, com escriví
Josep Iborra, “L’art de pensar és
l’art d’escriure”. Una concep-
ció semblant, però en un altre
pla, portà Riba a escriure, poc
abans de la seva sobtada
mort, “He cregut perquè he
parlat”.

EL CATALÀ AMB NORMALITAT
Mai no agrairem prou a Fus-
ter la gent de la meva gene-
ració, la primera de post-
guerra, que escollís per a la
seva obra, no sols la nostra
llengua, sinó de tractar-la
amb el geni propi de tot gran
escriptor i amb tota normali-
tat. Recordo la meravella amb
què parlaven de les cartes
d’un noi valencià la gent de
La Nova Revista, de Mèxic, al
volt de Vicenç Riera Llorca, ja
als anys entre el 40 i el 50 del
segle passat, temps en què jo,
a Liverpool, rebia bé la cor-
respondència de l’exili. Quan
Fuster estableix aquell pont
directe amb l’exili trenca,
amb el seu gest, el malefici de
l’acantonament regional que
havia pesat tant en la tradició
literària del País Valencià.

Tinc por de quedar curt.
Però davant d’aquest volum
potser fins i tot fóra pre-
sumptuós pretendre una al-
tra cosa. Em sembla que tot
el que acompanya el text en
aquest primer lliurament
d’una gran empresa cultural
i nacional és excel·lent. Al-
menys jo hi he après molt. La
reedició de la poesia de Fus-
ter obliga a repensar-la. Es
basa en allò que ell va dir:
“Abans de pensar, aprèn a es-
criure”. Pujà a Sant Martí de
Riells, al Montseny, amb tota
la il·lusió. Tenia trenta-un
anys i semblava un espàrrec
amb bigoti. Darrere de Riba
(no és cert que Riba es pre-
sentés a última hora, sinó
com tothom), acordàrem de
donar tres accèssits: a Jordi
Sarsanedas, Blai Bonet i Joan
Fuster, per Cinc invocacions de
Terra en la boca, amb el darrer
sonet que comença: “Ara us
preguem per Catalunya, oh
Déu!”. En desacord amb Rilke,
havia consignat al Diari que
els versos calia fer-los ben
d’hora, perquè només així
seran “nets i elàstics, vius,
plens de matèria directa”. Pe-
rò en va fer ja de ben grandet,
potser sempre, car és un mal
vici. De Riells restà la seva
amistat amb mossèn Pere Ri-
bot, de la qual m’agradaria
saber personalment molt
més. Els versos d’ Obra pia van
ser “devotament recollits”,
encara en vida de Fuster (Fu-
rió-Palàcios, p. 940) i publi-
cats (1993).


