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S’han publicat dos dietaris inèdits de Joan Fuster

Pensar per escrit
A S S A I G

E V A C O M A S

Joan Fuster, Dos quaderns
inèdits. Introducció i notes de

Francesc Pérez Moragon.
Bromera. Alzira, 2004.

Joan Fuster, Correspondència.
Joaquim Maluquer. 1a part.

Volum preparat per Xavier
Ferré. Edicions Tres i

Quatre. València, 2004.

É
s inevitable llegir la
història de la Grècia
clàssica i no rendir-se
a una evidència: els
grecs, els veritables

besavis i iniciadors de la civi-
lització occidental, eren uns
desagraïts. Qualsevol gran ho-
me que hagués liderat amb
estratègia la política, que ha-
gués destacat per la seva per-
suasió en l’oratòria o que ha-
gués madurat un pensament
filosòfic brillant, és a dir,
qualsevol gran home que ha-
gués ensenyat els grecs a pen-
sar, acabava els seus dies des-
terrat de la polis, quan no te-
nia la desgràcia de ser con-
demnat a mort. La lliçó que
se’n pot aprendre és que per
molt avançada que sembli una
societat, al final el pensament
sempre li resulta molest i l’a-
caba menyspreant o castigant.

El mateix passa a Catalunya
amb Joan Fuster (Sueca, 1922-
1992). Efectivament, l’escriptor
de la Ribera Baixa valenciana va
ser un mestre del pensament;
la seva obra emparenta les lle-
tres catalanes amb la més alta
prosa moralista europea dels
segles XVII i XVIII; els seus afo-
rismes conviden a mirar el món
amb un escepticisme corrosiu,
gairebé cínic, i el més impor-
tant, a posar-se en dubte a un
mateix. En definitiva, Joan Fus-
ter, com Josep Pla, ens va ense-
nyar a pensar en llengua cata-
lana i, per si això no fos poc, va
mantenir viva la consciència de
la unitat lingüística dels Països
Catalans durant els anys més
negres del franquisme. ¿I com
ho paguem els desagraïts dels
catalans? Doncs aturant durant
dos anys la publicació de les
seves Obres Completes, que Edici-
ons 62 es va comprometre a
treure al carrer en set volums,
dels quals només n’ha aparegut
el primer. I els desagraïts dels
catalans no ens immutem gens
ni mica.

Espolsada tota la ràbia con-
tra el menyspreu pel pensa-
ment, anem al que ens ocupa:
acaben d’aparèixer dos títols
–publicats per editorials va-
lencianes, òbviament– certa-
ment interessants per enten-
dre l’inici de la trajectòria lite-
rària de Fuster i que compre-
nen els avatars vitals i intel-
lectuals de l’escriptor als seus
trenta anys.

El primer és un volum que
recull textos fins ara inèdits
del seu dietari, en el qual Fus-
ter explica les seves lectures,
comenta els articles de la
premsa i la política internaci-
onal dels anys 50 marcada so-
bretot pels moments finals del
colonialisme, reflexiona sobre
les publicacions catalanes que
s’editen a l’exili, es desespera
amb la feina d’advocat que ben
aviat deixarà enrere i s’engres-
ca amb les anades a Barcelona.
Així doncs, Dos quaderns inèdits,
obra molt ben editada per l’e-
ditorial Bromera, s’ha d’afegir
a altres fragments de dietaris
que donen notícia del Fuster
de la primera meitat dels 50 i
que estan recollits en obres
com ara Indagacions i propostes
(Edicions 62, 1981) i Figures del
temps (1957).

UNA PETITA GRAN JOIA
Som al 1954, Joan Fuster té poc
més de 30 anys i està acabant
d’escriure El descrèdit de la reali-
tat (Moll, 1955), una petita gran
joia de la literatura que signi-
ficarà el seu debut com a assa-
gista d’alçada. És en aquesta
obra on podem veure que els
ulls i la ment de l’escriptor va-
lencià posen llum allà on la
majoria restem cecs. La seva
ambició i exigència intel·lectu-
al ja despunta en les pàgines
del dietari quan diu que, una
vegada donat per acabat El des-
crèdit de la realitat, el text “no
em satisfà gaire, però em sem-
bla relativament potable”.

Dos quaderns inèdits s’ha
acompanyat d’una excel·lent
introducció de Francesc Pérez
i Moragón, que té la virtut
d’encertar a explicar de ma-
nera sintètica i entenedora la
tradició del gènere del dietari.
Nascut de la ploma de l’anglès
Samuel Pepys al segle XVII, el
dietari és un gènere que per
obra i gràcia del romanticis-
me més barat s’ha confós so-
vint amb la confidència d’in-
timitats. Res més allunyat dels
dietaris de Fuster, que recull
la tradició de pensament eu-

ropeu i utilitza el dietari com
un exercici de prosa d’idees.
En efecte, tal com constata
Pérez i Moragón el dietari es
caracteritza per la varietat de
propòsits, registres i resultats
entre un autor i un altre, però
els dietaris de Fuster es con-
ceben principalment com “el
diari d’un lector”.

Com succeeix amb Josep
Pla, que ens va deixar admi-
rables exemples de dietari
amb El quadern gris (1966),
Notes per Sílvia (1974), Notes

disperses i Notes del capvesprol
(1979), els diaris de Joan Fus-
ter tenen un alt valor, ja que
ocupen el buit de les memò-
ries o l’autobiografia que mai
va escriure. I el valor creix
encara més quan, estupefac-
te, el lector comprova que les
seves pàgines no semblen es-
crites fa més de cinquanta
anys, sinó que, pel to i l’estil,
fa l’efecte d’estar llegint un
bon autor actual. Si la prosa
de Fuster no envelleix amb el
temps és perquè ja no hi ha

cap dubte que es tracta d’un
clàssic.

Encara té un interès de ca-
ràcter biogràfic més marcat la
publicació del setè volum de la
correspondència de l’autor de
Sueca. Es tracta de les cartes
que van enviar-se Joan Fuster i
el barceloní Joaquim Maluquer
entre els anys 1956 i 1963 i que
han de veure’s completades
amb la segona part de la cor-
respondència, que s’allarga
fins a poc abans de la mort de
Fuster, l’any 1992. En aquestes

cartes trobem un escriptor de
més de trenta anys que desis-
teix finalment de dedicar-se al
dret i que emprèn el difícil ca-
mí d’intentar-se guanyar la vi-
da només escrivint. Joaquim
Maluquer, el seu corresponsal,
és en aquells moments un es-
tudiant de doctorat vuit anys
més jove, que des de Barcelona
organitza les anades i vingudes
de Fuster a la capital catalana,
que l’ajuda a tirar endavant
seminaris i projectes de publi-
cacions sobre els Països Cata-

lans i que acabarà conver-
tint-se en una de les bones
amistats de l’escriptor.

Les pàgines d’aquesta cor-
respondència ressegueixen l’è-
poca clau en la trajectòria de
Fuster, un Fuster que en
aquells anys col·labora en pu-
blicacions com ara Levante i
Destino i que està enllestint l’o-
riginal de Nosaltres els valencians
(Edicions 62, 1962), l’assaig que
li reportarà més projecció en el
terreny de la reivindicació na-
cional, i d’El País Valenciano, que
ell defineix com “un llibre més
aviat cautelós i inofensiu”, pe-
rò que farà aixecar les ires
d’una part de la societat va-
lenciana. Són també els anys
en què entra en contacte amb
part de la intel·lectualitat de
Barcelona i alhora prepara Dic-
cionari per a ociosos (Editorial
AC, 1964), una peça de rellot-
geria mental inigualable en les
lletres catalanes.

LES PREOCUPACIONS
Ara bé, tot i aquesta projecció
professional, la vida de Fuster
no es veu exempta d’impedi-
ments. La censura i les dificul-
tats econòmiques son preocu-
pacions permanents que aflo-
ren a les seves cartes, a les
quals s’ha d’afegir la malaltia
dels seus pares, ja grans, pels
quals Fuster va donar mostres
d’una atenció i d’un amor filial
exquisits. Llegir les cartes de
l’escriptor valencià i Joaquim
Maluquer és descobrir les ca-
bòries quotidianes de Fuster,
els seus projectes, els seus en-
tusiasmes i abatiments.

Com ja havíem tingut ocasió
de comprovar en els sis núme-
ros anteriors de la Correspon-
dència, l’edició de les cartes és
exquisida. Van precedides d’un
pròleg del mateix Maluquer i
d’una extensa introducció de
Xavier Ferré que s’ha encarre-
gat de seleccionar i anotar amb
diligència les cartes. Cal cele-
brar, doncs, la feina d’Antoni
Furió, que, des de la Universi-
tat de València, dirigeix amb
encert i rigor la publicació de
tots els volums de la corres-
pondència de Fuster.

Tant aquest nou volum de
cartes com els dos quaderns
inèdits del seu dietari són una
excel·lent oportunitat per
aprofundir en la figura de Joan
Fuster, possiblement una de
les persones que més ens ha fet
pensar gràcies als seus escrits.
Per tant, només em resta una
súplica: no siguem desagraïts.


