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S’ha publicat un recull amb 60 entrevistes a Joan Fuster

Els difunts il·lustres
A S S A I G

E V A C O M A S

Joan Fuster, De viva veu.
Entrevistes (1952-1992). Edició i
introducció d’Isidre Crespo.

Pròleg d’Enric Sòria.
Afers. Catarroja, 2003.

E
l vigor de l’alta cultu-
ra d’un país no tan
sols es mesura per la
seva producció lli-
bresca, ni pel nombre

de plomes joves que assagen
pensaments trencadors i impa-
rables, ni tampoc per les ínfules
o misèries dels autors consa-
grats. No, el vigor de l’alta cul-
tura d’un país es mesura també
i sobretot per la seva capacitat
de fer reviure els morts. Con-
versar, riure i fins i tot enfa-
dar-se amb els difunts il·lustres
és gairebé una necessitat higiè-
nica de la qual cap cultura amb
pretensions s’hauria de privar.
Si no som capaços de treure la
pols a Tucídides i mirar-nos
l’espectacle mundial a la llum
dels seus textos, és que no hem
après res de les guerres. Si no
sabem llegir l’enamorament
amb la mirada sorneguera i
tràgica de Schopenhauer, és
que de veritat l’amor contem-
porani val ben poc. Si no aire-
gem de tant en tant les pàgines
de Montaigne, per revisar-les,
per veure què ens poden dir del
món actual, si no sabem fer ai-
xò, més valdria llençar tots els
llibres clàssics al contenidor del
reciclatge i convertir les pàgi-
nes de Montaigne en paper per
embalar.

Des d’aquest punt de vista, la
cultura catalana actual és de
vigor més aviat mediocre, es-
morteït, empiocat. En ella gran
part dels clàssics són mòmies
amb poques possibilitats de re-
surrecció: els primers volums
d’Història de la guerra del Pelopo-
nès, de Tucídides, només comp-
ten amb una traducció al català
de començaments dels anys 50;
és impossible trobar una versió
catalana dels Assaigs de Mon-
taigne a les llibreries i cal re-
córrer a les biblioteques o als
llibreters de vell; i per si això fos
poc, El món com a voluntat i re-
presentació, de Schopenhauer,
no té ni una trista traducció.

Constatat el valor que els ca-
talans actuals concedim als
clàssics universals, pregun-
tem-nos ara pel tracte que ofe-
rim als morts contemporanis
propis. Veurem que és força si-

milar. La cultura catalana s’es-
tima els seus difunts il·lustres,
però no per fer-los reviure, ans
al contrari, per enterrar-los,
amb grans fastos, això sí. No-
més se’ls recorda en les bafara-
des de les efemèrides, a les
quals tothom s’apunta com
aquell tipus de descregut que
per Setmana Santa treu a pas-
sejar el Sant Cristo Gros per
lluir davant del poble. Una bo-
na literatura no es basteix a
còpia d’homenatges. Ni tan sols
una nòmina considerable d’au-
tors de certa alçada assegura
res, si ningú no se’ls llegeix.
¿On són els lectors dels versos
sublims de Màrius Torres? ¿Qui
llegeix amb delit les pàgines de
Joan Sales? Ho deia Joan Fuster,
el brillantíssim assagista valen-
cià que m’ha inspirat tota
aquesta reflexió: “La literatura
no són solament els escriptors:
són, també, uns lectors”.

Amb Joan Fuster passa el
mateix que amb la resta de
morts il·lustres de la cultura
catalana del segle XX: quan ar-
riba la febrada de les efemèri-
des tothom el reivindica, però
un cop passades les celebraci-
ons se’l deixa caure en l’oblit.
Dic això perquè l’octubre del
2002, any en què es comme-
morava el desè aniversari de la
mort de Fuster, Edicions 62 va
anunciar la publicació de la se-
va Obra completa i va treure al
carrer el primer dels set volums
que l’havia de compondre.
Doncs bé, ja fa més d’un any de
l’anunci i els lectors de Joan
Fuster encara estem esperant
que es publiquin els sis volums
restants. Per sort, una editorial
petita del País Valencià, Afers,
ha contribuït a fer-nos més
lleugera l’espera publicant un
volum en què es recullen 60
entrevistes a Fuster.

FILOSOFIA SUBTERRÀNIA
Joan Fuster (Sueca, 1922-1992)
és juntament amb Josep Pla un
dels millors pensador de les
lletres catalanes. Sortosament,
el seu no és el pensament dels
grans sistemes filosòfics,
aquells que s’encallen en l’abs-
tracció, sinó que la seva manera
de raonar connecta més amb
una tradició filosòfica subter-
rània, que toca de peus a terra,
que s’interessa per l’home en la
seva globalitat i que té la seva
màxima expressió en l’obra de
Montaigne i dels moralistes
francesos. Fuster és hereu,
doncs, no d’un racionalisme
abstracte i encotillat, sinó d’un

racionalisme raonable que té
com a mètode la mirada escèp-
tica i la claredat en l’exposició
de les idees. Tot i que Fuster es
mirava amb certa displicència
l’obra d’Ortega y Gasset, salvant
les distàncies ideològiques,
m’atreviria a dir que Fuster és
l’Ortega de les lletres catalanes.
N’hi ha prou de llegir el seu
brillant assaig sobre la pintura
moderna i contemporània, El
descrèdit de la realitat (Moll,
1955), per adonar-nos que a les
seves pàgines hi ha tanta agu-
desa i coherència com a La des-
humanización del arte (Espasa
Calpe, 1987).

Joan Fuster representa la sa-
viesa que aquest país no ha sa-
but valorar prou. Els seus afo-
rismes, dietaris i articles ens
haurien de servir a tots, no com
a dogmes, sinó com a font de
preguntes incisives que ens po-
sessin en dubte constantment.
En aquest sentit, la seva volun-
tat de servei és innegable: “Sóc
una bèstia racionalista i penso
que en una societat impregna-

da de misticismes diversos, l’o-
bra d’un assagista com jo fa la
tasca de detergent”, deia. Llàs-
tima que el detergent no hagi
penetrat prou als teixits de la
societat catalana i que la buga-
da encara presenti massa ta-
ques de dogmatisme.

Les prop de 60 entrevistes a
l’escriptor valencià recollides a
l’obra De viva veu permeten
acostar-nos a un Fuster poliè-
dric, diferent en cada conversa
però sempre disposat al dubte,
a la indagació. També ofereixen
la possibilitat de veure l’evolu-
ció vital i de pensament de
l’intel·lectual al llarg de qua-
ranta anys, des del 1952 fins a
poc temps abans de la data de
la seva mort. Curiosament, el
volum s’obre amb un pròleg
interessantíssim d’Enric Sòria
que pot llegir-se com una lliçó
magistral sobre el gènere peri-
odístic de l’entrevista, i al ma-
teix temps la conversa que clou
el llibre és la que Fuster va
mantenir amb Sòria l’hivern
del 1992. Entre tots dos textos

hi ha ordenades cronològica-
ment totes les entrevistes que
han estat recollides, editades i
en alguns casos transcrites en
una demostració de feina in-
gent per part d’Isidre Crespo.
S’hi poden llegir, entre d’altres,
les converses de Fuster amb
Baltasar Porcel per a la revista
Destino, l’entrevista que li va fer
el 1977 Montserrat Roig al cir-
cuit català de Televisió Espa-
nyola i la de Vicent Sanchis per
a El Observador. Però si hi ha una
entrevista que crida l’atenció
del lector és la que Vicent Martí
va titular Fuster incòmode i que es
va publicar a El Temps el 1987.
Es tracta d’una conversa amb
un regust tibant, en la qual
Vicent Martí no s’arronsa i re-
pregunta. Hi veiem un Fuster
crispat, que no para de dir re-
necs, que li diu pesat a l’en-
trevistador i que conclou afir-
mant que ell no és nacionalis-
ta: “El nacionalisme, tots
aquests sufixos, delaten irrita-
ció. El nacionalisme és una ir-
ritació del sentiment nacional.
Els nacionalistes sou vosaltres,
no jo. A mi no m’ha agradat
mai aquesta parauleta i poques
vegades l’hauràs trobada en els
meus papers”.

TOT UN SÍMBOL NACIONAL
Tot i aquestes afirmacions, la
defensa de la unitat cultural
del Principat, el País Valencià i
les Illes i la redacció de l’obra
Nosaltres els valencians (Edicions
62, 1962) li van valdre a Fuster
ser considerat un símbol naci-
onal tant pels seus seguidors
com pels seus detractors. Per
això, ell mateix reconeixia que
aquesta part de la seva obra i
personalitat havia enfosquit
una mica la seva faceta de
pensador, que té una expressió
tan sublim en obres com Dicci-
onari per a ociosos (Editorial A.C.,
1964).

És lloable que una editorial
com Afers hagi tirat endavant
l’empresa de publicar aquestes
converses amb Joan Fuster. És
prou sabut que a l’escriptor va-
lencià no li agradaven les en-
trevistes –deia amb molt d’en-
cert que qui volgués saber què
pensava, millor que es llegís els
seus llibres–. Ara bé, és inne-
gable que un llibre com aquest
ajuda a fer reviure una mica
més la gran personalitat i el
pensament de Joan Fuster. Sens
dubte, aquesta és la tasca enco-
manada als editors que miren
per l’alta cultura: fer reviure els
difunts il·lustres.


