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Joan Fuster i Josep Pla, d’alguna manera, van dialogar a través dels seus textos

Un diàleg desitjat: Fuster
i Pla en els seus escrits
A S S A I G

F E R R A N A R C H I L E S

Isidre Crespo,
De Fuster a Pla amb camí de

tornada. CEIC Alfons el Vell.

Gandia, 2002.

E
l motiu que ha pro-
piciat aquest llibre,
l’excusa formal, i no
en feia falta cap, és
clar, no pot resultar

més emblemàtic. La darrera
vegada que Joan Fuster va
parlar en públic va ser per re-
tre un homenatge a Josep Pla.
Feia uns anys que l’escriptor
suecà havia entrat en un si-
lenci, ja gairebé mític també,
per raons que no acaben d’es-
tar clares i qui sap si ho esta-
ran mai. Hi havia una certa
expectació per tornar a recu-
perar Fuster per a l’escena
pública intel·lectual i també
política. S’esperava alguna
orientació del Mestre, ja no va
ser possible, però.

Enguany fa 10 anys de la
mort de Fuster, i és en aquest
marc de l’Any Fuster que apa-
reix aquest llibre. Es tracta
d’una recopilació feta per
l’estudiós de l’obra fusteriana
Isidre Crespo que inclou la
pràctica totalitat dels textos
que cadascun dels dos autors
va escriure de l’altre, incloent
la transcripció de la conferèn-
cia darrera a Bellreguard.

Aquest Any Fuster ha fet
que es multiplique l’edició de
llibres i articles sobre l’obra de
l’autor suecà. Una impressió
general sembla mostrar a ho-
res d’ara un excés de produc-
ció hagiogràfica, i qui sap si
no espúria, i el que és pitjor,
d’un molt relatiu interès, de la
que ja vorem què resta en peu
d’ací a uns anys. Dissortada-
ment, poques d’aquestes
aportacions faran créixer la
importància de Joan Fuster en
l’àmbit intel·lectual català ni
ajudaran a explicar la vigència
del seu pensament. Certa-
ment, la memòria es mantin-
drà i l’amistat quedarà hono-
rada, però qui sap si és prou.

En aquest sentit, i al meu
parer, resulta més interessant
el que ha fet Isidre Crespo en
aquest volum. Crespo treballa

com un pacient exhumador
de textos de Fuster, amb vo-
luntat de donar a conèixer al-
guns escrits poc o gens difosos
fins ara. La seua voluntat de
divulgador (com ja ha mostrat
a diverses antologies de textos
fusterians, entre elles la uti-
líssima dedicada als aforis-
mes) resulta en aquest sentit
impagable.

ELS TEXTOS INTERESSANTS
No sóc gaire partidari, però,
de fer una edició no ja com-
pleta ni exhaustiva sinó exte-
nuant de l’obra de Fuster. No
em sembla gaire pràctic recu-
perar tots els escrits, totes les
cartes (i en facsímil, per favor),
totes les paraules enregistra-
des en vídeo o cassete. Al pas
que anem aviat trobarem al-
gun volum titulat L’odontologia
en Fuster. En canvi, textos com
els que trau Crespo sobre Pla
sí que resulten de gran inte-
rès. Aquest llibre, per exem-
ple, demostra que, malgrat la
poca atenció que se’ls ha
prestat, hi ha uns quants tex-
tos més, i no només el pròleg

a les Obres Completes, en què
Fuster va analitzar Pla.

El llibre està organitzat per
situacions comunicatives, i es
completa amb un brevíssim
pròleg que sap a ben poc i és
que Isidre Crespo, malgrat al-
gunes anotacions que fa, i que
demostren que en sap molt
més que no diu, no ha volgut
arriscar-s’hi. Però a més, el lli-
bre ofereix una molt àmplia
selecció de textos d’altres au-
tors, estudiosos bàsicament,
que aborden l’atractiva relació
entre Fuster i Pla i que havia
d’atreure indefectiblement
l’interès dels crítics. No sé si
paga la pena que tots estiguen
ací, com ara alguns comenta-
ris o cites breus que apareixen
descontextualitzats en excés.
Potser haurien d’haver estat
agrupats, o millor encara,
potser l’autor hauria d’haver
ofert en el pròleg un breu es-
tudi de l’estat de la qüestió
entre la crítica. Un poc d’això
passa també amb algunes de
les referències breus de Fuster
a Pla i a l’inrevés, les quals,
tretes de context, no passen de

tindre un interès merament
catalogràfic.

Inevitablement, el llibre
parla més de Fuster que de Pla,
i és que Fuster va ocupar-se
molt més de Pla que no a l’in-
revés. Com apuntava abans,
una de les coses més impor-
tants, i de segur sorprenents,
que mostra aquest volum és
que ens permet llegir molts
més textos a més del pròleg
canònic. Podem entreveure,
així, tota l’evolució de l’apre-
ciació de Pla per part de Fus-
ter. Certes apreciacions, però,
són curiosament constants al
llarg del temps. L’autor suecà
va mantindre sempre reticèn-
cies ideològiques, però admi-
rava l’estil de Pla. També va
destacar sempre la importàn-
cia d’un rerefons pagès en
l’autor empordanès. Tot això,
quan Fuster es faça comunistoi-
de, com li va dir Pla, evolucio-
narà vers la cèlebre definició
de kulak. Tot ben coherent i
exagerat, no cal ni dir-ho. No
puc evitar, en llegir tots
aquestos escrits junts, una
forta sospita: ¿fins a quin punt

Fuster es va creure la imatge
de Pla que aquest volia donar
als seus escrits? Fins i tot quan
ja l’havia conegut personal-
ment. Potser l’aridesa lukacsi-
ana del pròleg té un poc a
veure amb tot plegat.

D’altra banda, tot això ens
porta a la que deu de ser una
de les falses polèmiques més
curioses de la crítica catalana
contemporània, com és la in-
fluència de Pla en l’escriptura
fusteriana. Les respostes, que
el lector trobarà recopilades
en aquest llibre oscil·len entre
els qui la consideren indubta-
ble als qui la neguen per
complet, fins i tot amb algú
que es dóna per ofès davant la
simple insinuació.

COMPARACIÓ INEVITABLE
En la meua opinió, tot i que
resulta inevitable fer-ho, no
estic gaire segur que s’haja de
cercar aquesta comparació
entre tots dos pel costat es-
tricte de l’estil. Perquè aquest
apareix pròxim i distant al-
hora, no sabria com dir-ho,
però no del tot equiparable.
Amb un ús, per exemple, de
l’adjectivació, segons com pa-
regut i totalment distint tam-
bé. En canvi, sí que tenien tots
dos la voluntat d’escriure una
prosa llegidora, de fer-se llegir,
una actitud afí o convergent,
si més no. A més, tots dos
tracten de manera privilegia-
da amb idees com a materials
bàsics. Fuster de manera més
crua, més inquisitiva, si es vol,
Pla amagant-les entre descrip-
cions i disfresses, i, això sí,
sense coincidir en els temes.
En tot cas, els unia un clar
sentit de la provocació, Fuster
més donat a la boutade o al
pamflet, Pla a la desqualifica-
ció amarga: insultadors ex-
quisits. També un clar sentit
de la llengua i la cultura cata-
lanes, una voluntat patriòtica
imprescindible, que va estro-
pear en alguna ocasió, però,
algun text, més a un que a
l’altre, o potser a tots dos, se-
gons com es mire. Per cert que
tenien algunes diferències
molt i molt interessants sobre
la idea dels Països Catalans,
concepte que Pla no solia em-
prar.


