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Fuster estimà
els seus pares
i, per ells,
la pàtria
comuna,
la llengua, i
per ella lluità

I ja que hi som posats, no
em vull estar de dir que la fi-
losofia de Joan Fuster (amb
perdó per l’ús del mot trac-
tant-se d’ell) m’és insuficient,
tant pel que jo sóc com a ho-
me com pel que he estat i sóc
com a pedagog i com a crític
literari (davant del fet poètic
sobretot). És part d’un aforis-
me el consell “Si tens un fill,
ensenya-li a ser lliure” i uns
quants aforismes més amunt,
a la mateixa pàgina (289), lle-
gim: “Estima, però no tant”. El
que és ell, en la seva professió
de ser Joan Fuster (p. 237) es-
timà molt. Jo no diria pas que
no ho havia d’haver fet tant,
malgrat que en patí de debò,
en proporció al que estimà, i
potser en morí. Estimà, per
exemple, els seus pares i, per
ells, la pàtria comuna, la
llengua (malgrat que per la
seva situació, insòlita a Euro-
pa, d’una vida d’un gran es-
criptor, hagué de promiscuar
com altres) i amb ella i per
ella lluità contra els desme-
moriats (aquells que “sempre
tenen la consciència tran-
quil·la”) i recuperà tot el que
pogué –que fou molt– d’allò
que havíem perdut o que
s’havia extraviat, per dir-hi la
seva amb una apreciació con-
creta, independent, compro-
mesa i sòlida.

Del Diari digué en algun lloc
que l’escrivia mig per conveni-
ència, mig per entreteniment i
que li servia “d’exercici medi-
tador”. D’acord. Però també és
l’orgull d’una cultura. De qual-
sevol cultura, fins i tot (o encara
més) per a les més arrogants de
les veïnes. En aquest sentit
–d’entreteniment i d’exercici–,
com a testimoni d’una capaci-
tat increïble, ja ni adjectivable,
de llegir-ho tot i d’extreure’n i
comunicar-ne l’essència, el Diari
és i serà meditador per a gene-
racions. Llevat que... Però no. A
la literatura catalana hi ha un
abans i un després de l’assagista
Joan Fuster. Ara només cal lle-
gir-lo bé, críticament. Ja ho va
dir en un dels seus aforismes
(que són com les tankes de l’as-
saig): “Corregir i augmentar:
això és la cultura”.

Obra completa de Joan Fuster.
Volum primer. Poesia, aforismes,
diari, vinyetes i dibuixos. Edició,
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(Inqu)Isidor Cònsul
N A R C Í S G A R O L E R A

En l’exabrupte
periodístic que
motiva aquestes
ratlles, no
hi falten
els judicis
d’intencions

Si he fet
camí tot sol,
és perquè
m’he vist
obligat a
treballar pel
meu compte

En les meves
edicions que
no són
crítiques no
pretenc pas
fixar el text
verdaguerià

A
contracor, i vencent
la mandra d’entrar
en polèmiques estè-
rils i interessades,
voldria replicar

amb unes quantes conside-
racions a l’article de l’actual
director literari d’Edicions
Proa publicat en aquest ma-
teix suplement el 24 d’octu-
bre passat.

En la invectiva que em de-
dica, per deixar ben clar que
jo, pobre de mi, constitueixo
no res menys que tot un sector
de l’actual verdaguerisme
–oposat a la Societat Verda-
guer, de la qual, per cert, sóc
membre fundador–, l’articu-
lista esgrimeix un reguitzell
d’arguments que no tenen
base real ni validesa provatò-
ria. Cònsul hi afirma, per
exemple, que “un bon dia, el
professor Garolera va decidir
trencar les regles del joc [...] i,
de llavors ençà, ha anat fent
camí pel seu compte”. Com és
de suposar, jo no em dedico a
trencar regles de jocs en què
no se m’ha deixat participar (i,
encara, caldria veure qui, i
com, estableix aquestes re-
gles). Si he fet camí tot sol, és
perquè m’he vist obligat a
treballar pel meu compte,
després de ser exclòs del pro-
jecte de publicació, en edició
crítica, de l’obra completa de
Jacint Verdaguer. I això just
després de pronunciar una
conferència a Vic, l’any 1986,
durant el primer col·loqui so-
bre l’escriptor, en la qual ex-
posava les raons i la necessitat
d’emprendre una edició inte-
gral i crítica de l’obra verda-
gueriana. Ricard Torrents, que
m’havia enganyat amb falses
promeses de participació en
aquest projecte, i Joaquim
Molas, el seu avalador univer-
sitari, podrien donar més de-
talls d’aquesta exclusió.

En la seva rebentada, Còn-
sul creu advertir en la meva
recent edició de Pàtria uns
quants errors de transcrip-
ció, que, si ho són, es deuen
més a una apressada confec-
ció del volum que no pas a
mancances de caràcter filo-
lògic. La major part d’aques-
tes errates van ser corregides
en la segona edició del recull.
Per a les tres o quatre minú-
cies encara no advertides,
només puc tenir paraules
d’agraïment per l’aplicació
de Cònsul a descobrir-les, ja
que seran esmenades ben
aviat en una –previsible–
tercera edició d’aquest vo-
lum verdaguerià.

Tot i els aires de perdona-
vides que gasta, dispensant a
tort i a dret medalles i ana-
temes, l’inquisidor Cònsul
no és pas cap model d’ho-
nestedat científica ni de ri-
gor filològic. A part les nom-
broses crítiques negatives
que reiteradament ha rebut

pels seus despropòsits edito-
rials, en mitjans de comuni-
cació en què no té butlla –el
setmanari El Temps, per
exemple–, l’actual director
literari d’Edicions Proa va ser
objecte d’una severíssima re-
censió crítica pel savi correc-
tor Andreu Rossinyol en un
opuscle que s’edità ell ma-
teix l’any 1998, intitulat L’art
de despullar un sant per vestir-ne
un altre. A propòsit d’un article
d’Isidor Cònsul sobre dues edici-
ons verdaguerianes. Rossinyol
hi rebatia amb autoritat i
contundència els fal·laços ar-
guments de Cònsul desauto-
ritzant, en un execrable arti-
cle de premsa, una edició
meva de Verdaguer i exal-
çant-ne una altra –de Ricard
Torrents– que presentava
força més punts discutibles
que la que pretenia desacre-
ditar. El mateix mètode acaba
d’aplicar ara contraposant la
meva –deficient, segons ell–
edició de Pàtria amb la de Pi-
nyol, que considera digne de
tot encomi.

Posats a establir compara-
cions, la recent edició de Sant
Francesc de Cònsul no és,
tampoc, cap model d’edició
filològica, com demostraré
en la recensió crítica que en
preparo a una revista cientí-
fica i universitària. El mateix
puc dir respecte a l’edició de
Pàtria preparada per Ramon

Pinyol –lloada per Cònsul
fins al ditirambe–, que con-
té, entre altres desficacis, di-
verses notes que, sovint per
simple desconeixement del
català, creen confusió al lec-
tor normal. Crec, tanmateix,
que és en publicacions cien-
tífiques on s’han de debatre
aquesta mena de qüestions, i
no pas en les pàgines d’un
diari, més aptes per a infor-
macions d’interès general.

Com a director literari d’u-
na col·lecció d’Edicions de La
Magrana, l’any 1994 Cònsul es
responsabilitzà d’una pèssima
edició –que, parlant amb
propietat, ni edició no era–
dels articles verdaguerians En
defensa pròpia, precedits d’una
introducció que no s’hauria
d’haver publicat mai. Aquesta
diguem-ne edició va merèixer
també la reprovació de la crí-

tica, com ho demostren els
comentaris apareguts aquell
mateix any en l’esmentat set-
manari valencià.

Cònsul es responsabilitzà
també, l’any 1999, com a di-
rector literari d’Edicions
Proa, de l’edició d’un altre
títol verdaguerià –el Dietari
d’un pelegrí a Terra Santa–,
farcida d’errors i despropò-
sits. El curador del volum, el
mateix Pinyol de Pàtria, hi
demostrava una incapacitat
filològica i una manca d’èti-
ca professional impròpies
d’un estudiós. El lector inte-
ressat pot consultar la re-
censió crítica que hi vaig de-
dicar en el número de l’any
2000 (pàgs. 422-428) de la Re-
vista de Filología Románica, pu-
blicada per la Universidad
Complutense de Madrid.

¿Inclourà Cònsul, en l’edi-
ció de Totes les obres de Verda-
guer que Proa pensa publi-
car, edicions desafortunades
com la del volum Rondalles,
tan mal rebuda per la crítica
verdaguerista? (El lector en
pot llegir una duríssima re-
censió en l’Anuari Verdaguer
1993-1994, pàgs. 333-336.)
¿Reproduirà, sense autorit-
zació, la meva edició crítica
d’Excursions i viatges, de 1991,
que fixa el text del volum de
forma definitiva? ¿Plagiarà
descaradament les meves al-
tres edicions verdaguerianes,

com va fer Molas amb la me-
va edició crítica de Canigó per
corregir la de Les Millors Obres
de la Literatura Catalana d’Edi-
cions 62? ¿Gosarà tornar a
publicar les edicions fallides
del Dietari d’un pelegrí a Terra
Santa i d’En defensa pròpia?
¿Confiarà als mateixos cura-
dors la preparació editorial
d’aquests títols? El temps ho
dirà, i és més que probable
que els verdagueristes hàgim
de perdre algunes hores as-
senyalant-ne els errors o les
arbitrarietats.

En l’exabrupte periodístic
que motiva aquestes ratlles,
no hi falten els judicis d’in-
tencions, fruit d’una bel·lico-
sa animadversió personal
que fa anys que dura, i que és
perceptible no solament en
les pàgines d’aquest diari.
L’any 1996, per exemple, a la

revista Serra d’Or, Cònsul va
provar de desacreditar també
el primer volum de l’edició
crítica i completa de l’obra
de Josep Maria de Sagarra, de
la qual sóc responsable, ra-
bejant-se en la introducció
del volum –que no era me-
va–, i sense pronunciar-se
sobre l’edició crítica, que era
l’objecte del llibre i de l’obra
completa. Puc afegir, encara,
que en l’atac frontal i gratuït
que dedicà, des de les pàgi-
nes de l’AVUI, el mateix any
1996, a la meva edició de les
Poesies juvenils inèdites de Jacint
Verdaguer, Cònsul ¡s’oblidà de
dir que el llibre contenia
cinquanta poesies inèdites,
alguna de les quals de més de
cinc-cents versos! ¿Què es pot
esperar d’un crític tan poc
equànime?

En les meves edicions ver-
daguerianes que no són crí-
tiques –és a dir, les que re-
produeixen fidelment, mo-
dernitzant-ne només l’orto-
grafia, l’última, o l’única,
edició apareguda en vida de
Verdaguer– no pretenc pas
fixar definitivament –com
afirma Cònsul– el text ver-
daguerià, sinó facilitar al
lector normal edicions sol-
vents, manejables i suficients
per a una lectura no erudita
de les obres del geni de Fol-
gueroles. Mentrestant, com
més edicions crítiques apa-

reguin al mercat, millor. Són
edicions complementàries,
destinades als estudiosos,
que han de conviure amb les
altres en la més tranquil·la
pax philologica...

No puc, ni vull, allar-
gar-me més i abusar de la
paciència del lector, que
prou ha fet si m’ha seguit
fins aquí. No puc, ni vull,
destinar un minut més a re-
plicar a un article que amaga
inconfessables interessos
personals, i en què només
destaca la petulància barroe-
ra i la ignorància atrevida
d’un editor manefla que veu
la palla en l’ull de l’adversari
i no s’adona de la biga que du
en el seu.
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