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perspectiva, el libro trasciende su modesto título y esa su cobertura de Aproximació para convertirse en una obra
de referencia.

MANUEL AMBROSIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Universidad de Salamanca
Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR)

Els camins epistolars de Joan Fuster

La publicació de la Correspondència de Joan Fuster és una de les iniciatives editorials més insòlites de les
nostres lletres pel que fa a la rapidesa amb què s’ha posat en marxa –fa poc més de deu anys de la seua mort– i pel
bon ritme de l’aparició dels seus volums. El primer va aparèixer el 1997 i l’últim ací ressenyat, el 2002.

Hi ha, sembla, un cert apressament que es justifica no sols per la importància de la figura de Fuster, sinó, també,
perquè és una forma d’omplir el buit que ha deixat, o, més exactament, de continuar la seua presència entre nosal-
tres. Una forma d’escoltar-lo de ben a prop i, de més a més, d’endinsar-nos en una part tan important com és la seua
voluminosa i diversa correspondència amb personatges, en gran part, importants en la nostra vida cultural i cívica.

Hi ha, a més a més, en aquesta aventura editorial, la natural curiositat del lector per saber què pensava Fuster
sobre homes, fets i idees en el pla més reservat d’aquest tipus de papers que encara estan en un context històric
recent. Molts interlocutors són vius i això –inconvenients a part– resulta més engrescador per al lector actual..

Pressa, doncs ? Diguem-ne rapidesa. Però afanyem-nos a dir que això no ha estat a expenses de la solvència,
del rigor, del treball pacient i costós que comporta un projecte com aquest. Antoni Furió, que n’és el director, el
dissenya i explica en la seua llarga introducció al primer volum. Hi podem veure que un criteri, o uns criteris, molt
exigents han estat presents a l’hora de plantejar-lo i portar-lo a la pràctica. D’entrada s’ha preferit –cosa més
complicada– no limitar-se a les cartes de Fuster, sinó d’incloure-hi, també, les dels seus corresponsals. És una
manera molt més viva, directa i comprensiva de poder llegir-les. «L’“Epistolari” –diu Furió– es transforma així
en “Correspondència”, en l’edició completa d’aquest “diàleg entre escriptors”». Els estrictes epistolaris, sense la
rèplica dels destinataris, resten coixos.

Però més encara, calia anar més lluny: apuntalar la «Correspondència» amb totes les dades i explicacions
possibles per suplir el seu context. Això vol dir, que, com s’ha fet fins ara, s’ha confiat a un especialista la confecció
de cada volum, el qual s’ha encarregat no sols de la transcripció dels textos, sinó de posar-hi a peu de pàgina tots
els aclariments necessaris, no sempre a l’abast, i que són fruit de consultes de diferents fonts. O, encara, de cercar
cartes que no es troben a l’arxiu de Fuster. Finalment, per deixar més ben situat i completat cada recull, hi ha un
Apèndix amb papers que el complementen adequadament, perquè no es troben amb facilitat.

Un projecte ambiciós, doncs, encarat a les més de vint mil cartes de l’arxiu de Joan Fuster. Més les que els
curadors de cada volum puguen trobar en les seues recerques. Una correspondència que cobreix un període de més
de cinquanta anys, entre l939 i el 1992. L’empresa d’editar-la és fruit d’un conveni de col·laboració entre la
Universitat de València i l’editorial Tres i Quatre.

Un material, doncs, considerable, que, a més del seu valor com a document històric, possibilita una altra via
d’accés a la figura de Fuster, al seu treball, als seus interessos personals, culturals i cívics. Ja d’entrada posa en
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evidència la seua enorme capacitat de treball. Era un grafòman, i aquesta inclinació la va projectar també en els
milers de cartes adreçades a una amplia nòmina d’interlocutors.

Aquesta «mania» responia a una necessitat personal i a l’expectativa d’una amplia audiència, que hi veia un
possible corresponsal molt important. Hi havia en joc, en aquest comerç epistolar, molts factors. Un –l’assenyala
Antoni Furió– «la seua raresa com a corresponsal valencià» que «el convertien en un interlocutor preferent i
insubstituïble per a la gent del Principat i les Illes». La seua condició –hi afegeix– un tant «exòtica», «perifèrica»,
li permetia conservar la seua independència. Això el situava en una posició central d’observador.

Francesc Pérez Moragón, encarregat de l’edició del primer volum fa, també, en la introducció unes remarques
penetrants en aquest sentit: «el fet de ser valencià, afegit a un pensament i una expressió relativament heterodoxos,
unit també a la completa disponibilitat intel·lectual per tractar temes diversos, afavoria Fuster amb un cert privilegi
de corsari, d’extraterritorialitat».

Aquest «corsari» travessà l’Atlàntic per trobar els exiliats, passà els Pirineus per anar a l’encontre de Josep
Carner, i, naturalment, viatjà amb assiduïtat cap a les Illes, Catalunya i pel País Valencià. Si la iniciativa epistolar
no sempre naixia d’ell, eren els altres, que s’hi dirigien. Tot plegat una extensa xarxa epistolar.

El primer volum a cura, com ha quedat dit, de Francesc Pérez Moragón, aplega escriptors de primera fila de
la literatura catalana contemporània: hi trobem Josep Carner, Marià Manent, Carles Riba, Josep Pla, Salvador
Espriu i Llorenç Villalonga. Aviat és dit...

La correspondència amb Josep Carner resulta ben reveladora de la voluntat de Joan Fuster per posar-se en
contacte amb els escriptors que havien deixat Catalunya. S’adreça fins i tot al «príncep» de la poesia catalana, ja
vell i exiliat a Brussel·les. La primera carta del recull és de Josep Carner en resposta a la salutació d’un jove poeta
valencià que li havia tramés uns sonets. Porta la data de 1951, és a dir, quan aquí estàvem encara en la postguerra.
El gest epistolar, tan primerenc, adreçat a un remot i llegendari poeta, és tot un símbol de la personalitat de Fuster.
En plena desfeta, un jove, valencià de més a més, enceta la correspondència amb Josep Carner, tot donant per feta,
per endavant, la unitat i l’esperança d’una literatura nacional, sense fronteres regionals. És increïble.

Les cartes creuades entre tots dos són una meravella, no tant pel seu contingut com per la forma, les «formes»,
en què es mouen. Un to elevat, però, amb naturalitat, civilitzat i franc. Carner reconeix sense paternalismes la figura
de Fuster i aquest, sense complexos ni llagoteries, el sap gran, memorable. Fuster, fins i tot, gosa, de passada, dir-
li afectuosament: «Ens teniu massa abandonats...». El diàleg que dura més de deu anys –l’última carta de Fuster
està datada el 1964– resulta exemplar, d’antologia.

Els blocs de cartes amb Josep Pla, Salvador Espriu i Llorenç Villalonga –tots tres antinoucentistes– tenen un
gran interés, es mouen en el pla d’una relació menys distanciada que la que havia de tenir amb Carner. Amb Espriu
i Villalonga –tot i que manquen bastants cartes de Fuster– i amb Pla, entren en qüestions més de fons, personals
o generals, en tant que escriptors i protagonistes de la vida literària d’aquells anys. Les cartes amb Manent són, en
part, més circumstancials. En el cas de Riba, la correspondència gira a propòsit de la voluntat de fer-lo venir a
València, cosa que va aconseguir.

El treball de Pérez Moragón ha estat important, ja que ha hagut de lluitar amb molts buits epistolars, i ha rescatat
cartes que no es troben a l’arxiu de Fuster. També les notes a peu de pàgines requerien un especial esforç per aclarir
alguns punts. Important, i molt útil, l’Apèndix que ha confeccionat. Hi podem trobar, així, una ressenya que Fuster
va publicar en Jornada (1958) sobre l’Obra Completa de Carner; la divertida carta en versos de quatre síl·labes
apariats, –tot imitant el llenguatge i estil medievals–, a propòsit de la visita de Carles Riba a València; un article
de Fuster sobre un volum dels «Homenots» de Pla; l’informe autobiogràfic que Fuster va enviar a l’escriptor de
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Palafrugell; l’article que aquest publicà sobre Nosaltres els valencians; un article –«Fuster habla de Pla»– publicat
en El Correo Catalán (1965); la polèmica íntegra que mantingueren Joan Ferraté i Joan Fuster a propòsit d’Espriu
i Riba; i, finalment, uns quants articles que Llorenç Villalonga va publicar sobre Fuster, i uns altres de Fuster sobre
Villalonga...

Les cartes del segon volum creuen l’Atlàntic per arribar als seus destinataris, ja que aquests vivien, exiliats, a
diferents països americans (Colòmbia, Mèxic, Xile...). En total, un centenar de cartes que, si hi afegim les que Curial
va editar, entre Fuster i Riera Llorca –un altre exiliat–, constitueixen tota la correspondència fusteriana amb
escriptors de la diàspora catalana que va seguir a la guerra civil. Tota, de moment, clar, perquè no sempre ha estat
possible trobar o disposar de les cartes de Fuster a alguns dels seus corresponsals.

Santi Cortés ens diu en la introducció que hauria de portar el títol de «Lletres de l’exili» i que és complementari
dels reculls, també confeccionats per ell, Textos d’exili (València 1991) i Papers d’exili (Barcelona 1995). Val a
dir que Santi Cortés ha esdevingut un especialista deriós de la temàtica de la postguerra, sobretot la valenciana i
de l’exili. Aquests anys obscurs i difícils per a la nostra cultura han estat objecte d’una pacient i laboriosa
investigació per part d’aquest estudiós, que s’hi mou ja com un peix en l’aigua. La preparació d’aquest aplec, n’és
una bona mostra. Per exemple, encara que un bon nombre dels corresponsals de Fuster, «sonen» poc o en sabem
poc o res, ens en dóna notícia de la seua peripècia personal, dels seus treballs i de com van connectar amb el jove
escriptor de Sueca, o aquest amb ells. Tots eren, d’una manera o altra, uns exiliats actius. Seguien escrivint i
publicant llibres o textos en les revistes que fundaven i editaven, es relacionaven entre ells amb voluntat de
continuïtat de l’esperit català, tenien iniciatives polítiques i culturals, etc.

Naturalment, Joan Fuster, com tots els altres intel·lectuals catalans que es trobaven en els seus països, es trobava
en una situació igualment adversa, però per altres raons, és clar. No resulta estrany, doncs, que ell es considere
també un «exiliat», encara que fos «interior», cosa que, com li escriu a Agustí Bartra, era pitjor: «encara el nostre
exili és més dolorós que el vostre. Sentir-se exiliat en la mateixa pàtria! Sentir com ens senten estranys els nostres
compatriotes!». No es tractava, doncs, sols, de trobar-se en una situació de persecució política de la nostra llengua
i la nostra cultura. Hi havia, segons Fuster, la indiferència o el menyspreu dels seus paisans. «Perquè si almenys
tinguéssem enemics! Però no; a València els valencianistes no ens mereixem ni això, segons sembla» (el subratllat
és de J.F.)

Ara bé, les cartes d’aquests «exiliats», dins o fora, són una font preciosa per conèixer la visió que tenien en les
seues respectives situacions històriques, com veien el futur de la nostra cultura i quins esforços calia fer perquè
aquest futur arribés a ser normal. Aquest és un dels temes majors de les seues reflexions. Un altre –fonamental–
és el que els posà Fuster sobre la taula i que els va engrescar: la superació del regionalisme o del particularisme
dels catalans estrictes, els balears i, més encara, els valencians. El projecte d’una cultura catalana integralment
entesa, amb els corresponents «matisos» regionals, el plantejà Fuster, per primera vegada, des de Sueca. Les seues
cartes, el propòsit de relacionar-se amb els exiliats responia a aquesta posició integradora.

Altres punts més podriem assenyalar ara, tots útils, fins i tot quan es tracta de lletres més o menys
circumstancials. Però el que cal subratllar és el gran interés del bloc constituït per les 41 cartes que es van escriure
Fuster i Bartra. Afortunadament, aquesta correspondència s’ha conservat íntegra, cosa que permet seguir
l’apassionant diàleg entre tots dos a propòsit de la poesia, de la problemàtica d’una llengua literària comuna, de
les seues opinions estètiques, del seu propi treball com a escriptors, de la seua circumstància personal, etc. Pel que
fa a Fuster, hi trobem referències a la crisi intel·lectual i moral en què es troba en aquells anys, quan creu que la
poesia –que és sempre «religiosa» diu– és l’única «solució», o millor, «salvació» per a l’home encarat al misteri.
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Però, tot i que escriu i publica versos, es va girant ja cap a l’assaig. És aleshores quan escriu Les originalitats, cosa
que comunica a Bartra. Tot plegat trobem en aquestes cartes un Fuster seriós, formal, instal·lat en una «fe negativa»,
esperançat i pessimista, alhora, gens inclinat a la ironia o el sarcasme amb què s manifestava, sovint, davant els qui
el tractaven en aquells mateixos anys...

Aquest volum té el valor afegit d’un Apèndix que recull textos de Fuster sobre Bartra, o d’escriptors de l’exili
sobre Fuster.

El tercer volum està íntegrament dedicat a la correspondència fusteriana amb Ernest Martínez Ferrando. Ha
estat editat per Vicent Alonso, un especialista de l’obra d’aquest escriptor.

El recull presenta un conjunt de particularitats que el fan específicament diferent dels anteriors. Els
corresponsals de Joan Fuster havien estat en una proporció bastant gran, escriptors exiliats a Amèrica. La resta són
catalans –un d’ells exiliat com Josep Carner, a Bèlgica– i un mallorquí, Llorenç Villalonga. En aquest darrer volum,
en canvi, el corresponsal de Fuster és un valencià instal·lat, però, a Catalunya. Martínez Ferrando pertany a la
generació de Riba, Espriu, Pla, Sagarra, Salvat, per citar-ne alguns noms. Ara bé, aquesta diferència d’edat no va
ser poc rellevant pel que fa a la relació entre els dos escriptors. Va haver-hi una amistat franca, càlida, permanent,
des que es van conèixer a València a finals dels quaranta fins la mort de Martínez Ferrando el 1965. Aquesta
correspondència, s’obre amb una targeta postal de Martínez Ferrando felicitant Fuster per un llibre de versos
(datada a Barcelona el 9 d’abril de 1951) i es tanca amb una altra targeta (datada a la Canyada (Paterna) l’11 de
juny de 1965) en què expressa a Fuster el condol per la mort de la seua mare. Ell la seguiria pocs mesos després...
Les cartes que van intercanviar en aquests quinze anys són un testimoni de les moltes coses que acostaven els dos
corresponsals. El fet de ser tots dos valencians, de sentir-se i pensar-se d’una manera similar en tant que valencians,
era un motiu important de convergència i de «complicitat» intel·lectual i moral. Això els portava a interessar-se
pel passat històric i cultural del seu poble, a mirar el seu futur amb les mateixes esperances i il·lusions i, també, amb
les mateixes inquietuds. En conseqüència, això els havia de portar a participar d’una manera responsable i crítica
en la recuperació del seu país. El present valencià el veien bastant lamentable. Hi havia la manca secular de
consciència cívica, cosa que permetia –i més en aquells anys durs del franquisme valencià– practicar un
«valencianisme» superficial, incoherent, grotesc i estèril. D’aquesta «valenciania» va ser víctima, precisament,
Martínez Ferrando a causa d’un treball en què posava en dubte –amb documents a la mà– l’autenticitat del Sant
Calze conservat a la Catedral de València. És el primer incident, que trobem comentat al començament de la
Correspondència. L’últim serà el provocat per l’aparició d’El País Valenciano, el 1962, de Joan Fuster. Entre un
punt i altre, els desgavells no deixaran mai de produir-se i de ser objecte de comentaris: el projecte de reconstitució,
a Madrid, del Centenar de la Ploma, la celebració del Centenari de Sant Vicent Ferrer, el Congrés de Cronistes del
Regne de València, etc. Tots dos en fan referència posant-se les mans al cap. Amb humor, però més profundament
amb amargor, es queixen de la comèdia de la vida cívica i cultural valenciana. Una «vida» protagonitzada, en bona
part, per personatges pintorescos, intel·lectualment mediocres, o simplement «carabasses» –el mot és de Martínez
Ferrando–, animadors d’un patriotisme «local» bien entendido. Molts d’ells, hi aparèixen amb els seus noms i
cognoms, o de vegades irònicament rebatejats. Els dos es miren amb disgust l’escenari valencià –municipal– en
el qual es trobaven embolicats i implicats, però desarmats, sempre contra corrent. Per això diu Antoni Furió, amb
raó, en la seua presentació del volum, que aquesta Correspondència és «un testimoni de primera mà, valuosíssim,
punyent, sobre la vida cultural valenciana dels anys cinquanta i primers dels seixanta».

A propòsit, per exemple, del Centenari de Sant Vicent Ferrer, Joan Fuster es lamenta de no haver pogut
aconseguir que les fuerzas vivas dedicaren ni un duro a la publicació dels Sermons del sant valencià, aleshores
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encara inèdits en gran part. Sembla que no els importava que els manuscrits es podriren o es «perderen». El que
importava era gastar els diners en pólvora, en coses espectaculars i efímeres («Visca Sant Vicent Ferrer!»). Només
una part de l’exposició que es va muntar –diu Fuster– tenia interés.

Fuster i Martínez Ferrando es trobaven, doncs, molt acostats pel que fa al «cas valencià». S’aparten, però, una
mica en la forma de parlar-ne. Martínez Ferrando no estava d’acord amb la manera radical, un poc extremista,
pensava, del seu jove amic. Quan aquest li va llegir fragments del llibre que preparava sobre el País Valencià, va
considerar que era una mica injust, o que no calia recordar que alguns valencians menjaven rates, per molt d’aigua
que foren. Li va pronosticar que això provocaria la fúria dels seus paisans, que se sentirien ferits en el seu amor
patriòtic. El pronòstic es va complir: les rates hi van eixir... Quan va aparèixer El País Valenciano, Martínez
Ferrando torna a manifestar que no hi hauria d’haver dit coses que no eren pròpies d’una guia turística. Fuster
sembla que no se’n va defensar. En realitat, ell s’havia proposat escriure, més que una guia turística, una mena de
guia de pecadors per als valencians...

Naturalment, la problemàtica valenciana no constitueix, ni de bon tros, el contingut exclusiu d’aquestes cartes.
Hi havia més coses en què tots dos estaven interessats i que motivaven l’intercanvi epistolar. Un fet, important, els
aproximava: Martínez Ferrando era un historiador medievalista, director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i per tant
bon coneixedor de documents, llibres, revistes sobre l’Edat Mitjana catalana, en general, valenciana, en particular.
Per la seua banda Joan Fuster s’havia capbussat en aquest passat amb intencions no exclusivament erudites. En
aquesta direcció del seu treball, Martínez Ferrando era un bon guia per a ell que, sovint, li farà consultes d’estudiós
demanant-li bibliografia sobre tal o tal tema. També el seu amic s’interessarà pels punts de mira fusterians –sobre
el Tirant per exemple– i el va ajudar tant com va poder.

En un altre nivell coincidien també l’un i l’altre. Joan Fuster escrivia llibres de versos i després assaigs. Martínez
Ferrando havia publicat, abans de la guerra civil, reculls de contes, una novel·la i, a més, traduccions d’obres de
Stefan Zweig o de Schnitzler, un autor ara famós, però poc conegut en aquells anys... Encara que ja s’havia donat
pràcticament de baixa com a narrador, algunes de les seues obres seran reeditades, sempre corregides, per ell.
L’enviament de llibres –propis o no– farà que n’acusen rebut amb els corresponent comentaris i apreciacions. De
vegades les consideracions que fan tenen un abast més general o es centren en temes com l’art o la música.

Ara bé, en el nivell cultural és on trobem punts de discrepància més que de convergència. Martínez Ferrando
no era partidari del tipus de poesia que practicava, per exemple, Carles Riba. Preferia Maragall. «Vosté ja coneix
–diu a Fuster– el meu gust per la claredat i la concreció». Tampoc no era del seu gust l’art abstracte, ni estava d’acord
amb la defensa fusteriana de la música «deliciosa» enfront de la música «eloqüent». Aquestes divergències o
incomprensions es troben més o menys tàcitament manifestes en la recepció d’alguns llibres assagístics de Fuster.
A propòsit de Les Originalitats, per exemple, tot i que valora aquesta obra, fixa el seu interés en el segon assaig:
el dedicat a Maragall i Unamuno. Quan li arriba Figures de temps, parla elogiosament dels textos referents a
escriptors clàssics valencians... No hi ha, doncs, polèmica sobre aquests o altres punts. Vicent Alonso, en la seua
introducció, no deixa de constatar el «distanciament» entre tots dos: «aquesta correspondència no ens ofereix cap
tipus de diàleg intel·lectual profund a propòsit de les obres dels interlocutors, ni a propòsit d’assumptes centrals
del seu pensament respectiu». I hi afegeix: «Martínez Ferrando no era l’interlocutor vàlid en matèria estètica o
literària».

El treball de Vicent Alonso per puntualitzar o aclarir, en les seus notes, esdeveniments, personatges, llibres,
revistes, articles de diaris, etc., és important. Aquest volum exigia una tasca molt fatigosa i pacient per les
nombroses referències que hi apareixen. Vicent Alonso ha aconseguit, però, apuntalar i ampliar amb abundants
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notes aquesta Correspondència que és una mena de crònica de la vida literària valenciana i barcelonina de la qual
van ser actors i testimonis els nostres dos grans escriptors.

El quart volum de la correspondència de Joan Fuster, a cura d’Antoni Ferrando, tot i que resulta tan interessant
com els anteriors, té una importància específica per als lectors del País Valencià, en primer lloc, però també per
als de Catalunya i les Illes. El plantejament –coherent– del llibre ho justifica, ja que aplega les cartes de Joan Fuster
amb tres filòlegs valencians: Manuel Sanchis Guarner, Josep Giner i Germà Colón. D’entrada, doncs, constitueix
un diàleg, a quatre bandes, que Fuster va mantenir al llarg de molts anys –sobretot amb Sanchis Guarner– a propòsit,
entre altres coses, dels problemes que comportaven les varietats dialectals del català a l’hora de comptar amb una
llengua literària comuna. Les posicions en aquest sentit, per part dels valencians i els illencs, a propòsit de la
proposta de Pompeu Fabra, que s’havia fet efectiva ja a Catalunya amb una important producció literària,
continuaven produint-se –i podrint-se-, sobretot a València, amb les seues diferents, incoherents o aberrants,
«gramàtiques» i «polítiques».

El dossier de les cartes de Fuster amb els seus interlocutors és un document històric d’aquells anys valencians
–els cinquanta, particularment–, protagonitzats per uns quants grups de lletraferits –tots «gramàtics»– que
funcionaven en un circuit tancat. Fuster, en aquells anys, com ho demostra la lectura de les seues cartes, té ben clara
teòricament i pràcticament la seua posició fabrista que li reprotxen uns i altres, fins i tot els més acostats a ell. I
exposa clarament les seues raons. Ara, de fet, per qüestions de tàctica, si més no, com li aconsellen, es mostra en
principi –però a contracor i «provisionalment»– obert a arribar a un acord. Però en comprovar el desgavell
permanent, o la incoherència dels personatges que haurien d’acostar i acordar les seues propostes, generalment
intransigents, va preferir –diu a Sanchis– deixar-ho córrer i tornar al seu plantejament inicial. Li diu que ell és una
anima naturaliter cartesiana. Per tant, no podia sentir-se gens a gust ni amb la multiplicitat de gramàtiques
personalíssimes, ni amb els «arguments» confusionaris. No podia, doncs, tolerar sinó una solució, escriu,
«definida», «normal», «raonable», «lògica», «a-pintoresca», «a-dialectal», «a-històrica»... Ell vol una llengua
literària per anar endavant. Aquesta llengua, creu que ja estava feta. Només cal enriquir-la, potenciar-la, amb un
criteri coherent i pràctic cara al futur. «No sento –escriu– cap atracció pels legitimismes «lingüístics (...), d’això
en dic «carlisme idiomàtic», ni m’interessen les «varietats en la unitat», ni menys encara crec en la necessitat de
tenir o sostenir un accent regional dins la literatura catalana». En aquest punt, Sanchis Guarner, no hi està d’acord.
«La unitat completa de la llengua literària –li diu– fóra desitjable, però no la trobe factible». Aquests problemes
«no poden tenir una solució matemàtica». Així i tot, Fuster espera de Sanchis una solució quan li escriu: «Tu ens
hauries de donar exemple en la tria i en l’actitud. Sí senyor». A més, no deixarà de fer-li consultes gramaticals en
les seues cartes a propòsit d’un dubte o altre.

El tema de la llengua literària constitueix una part important d’aquesta correspondència. Però n’hi ha d’altres,
d’un interés indiscutible. En aquest sentit, hi podríem distingir tres etapes. En la primera, Fuster fa de corresponsal
de la vida literària de València. Un corresponsal amargat: «Ací tot marxa normalment, és a dir, anormalment».
Fuster conta als seus corresponsals els incidents i baralles de les «capelletes» locals, enverinades. Hi fa desfilar
personatges, generalment grotescos, de la vida «cultural» valenciana, parla a Sanchis Guarner de llibres, projectes
d’ell o d’altres, i, sobretot, li conta puntualment la seua relació amb el grup Torre i com, a poc a poc, per una raó
o altra, s’hi troba cada vegada més incòmode, malgrat l’esforç que fa per reservar-se moltes de les seues
discrepàncies. Al final, fart, comunica a Sanchis la seua separació del grup i la seua retirada a Sueca, tot i que encara
mantindrà esporàdicament algun contacte personal amb els del grup, sobretot amb Xavier Casp. La història
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d’aquest episodi, d’aquesta ruptura, no va ser, doncs, brusca, com fins ara es deia, per un motiu o altre. Ara ja en
podem conèixer la gènesi, puntualment explicada per part de Fuster en aquestes cartes.

En la segona etapa d’aquesta correspondència entre Fuster i Sanchis, el centre de gravetat es trasllada de
València a Palma. Sanchis ha contribuït a animar la vida literària d’aquesta ciutat on funciona un grup actiu en què
es troba Moll. La iniciativa editorial de «Raixa» serà el pont que Sanchis li posa a Fuster per publicar els seus
primers llibres d’assagista. En la tercera etapa, Sanchis ja es troba definitivament a València. Les cartes, ara, són
més curtes i esporàdiques –hi havia ja possibilitat del contacte directe–, però estan animades d’un gran dinamisme.
Es fan coses, moltes coses. La mobilització personal de tots dos i de la joventut s’ha disparat. Per això mateix la
batalla continua, però ara en un altre front, i precisament contra Fuster i Sanchis, sobretot des de Las Provincias.
Era, és encara, la batalla real.

Els altres dos blocs d’aquesta Correspondència són més curts i no tenen, per raons òbvies, la riquesa de
qüestions del primer. Això no vol dir, però, que no tinguen interés. El corresponent a Josep Giner és, en gran part,
una comunicació de caràcter lingüístic. Hi ha també, però, les posicions doctrinals –gramaticals, estètiques,
polítiques– de Giner. Hi ha el seu activisme patriòtic, centrat en gran part en el treball, angoixós, que fa per difondre
i vendre llibres en català, donant facilitats a tothom, fent-los el descompte que li fan a ell i, tot plegat, cansant-se
i perdent diners. Hi ha la seua por a la policia, les iniciatives per influir en l’Església, per fer que s’use el català en
els diaris, com ha començat a fer-ho Fuster, les seues crítiques a l’Antologia de la poesia valenciana, etc. Un
document, alhora, filològic, històric i humà.

El tercer bloc –la correspondència amb Germà Colón– ja ens situa en els anys de la transició, i de la democràcia.
Es tracta d’un epistolari «normal», en el millor sentit de la paraula, perquè és el de dos investigadors ocupats en
les seues respectives feines i intercanviant informacions i llibres que necessiten. Només un punt «polític»: la
recomanació que Colón fa a Fuster perquè acudisca a les reunions del Consell Valencià de Cultura. Les coses
estaven –li diu– «marejades», amenaçades per la marea blava. I encara ho estan.

El cinqué volum recull les cartes que Fuster va creuar amb Francesc de Borja i Aina Moll, Joan Coromines i
Josep Maria Llompart. L’han editat Josep Ferrer i Costa, Joan Pujades i Marqués i Joan Ferrer i Costa, que en sig-
nen la introducció centrant-se en la personalitat dels interlocutors, la tipologia de la correspondència, els grans
temes i els criteris de l’edició.

Com és habitual en els volums apareguts, aquest conté abudoses i necessàries notes a peu de pàgina per tal
d’aclarir o puntualitzar en un sentit o altre alguns punts de les cartes, dels personatges que hi apareixen.

Encara hi ha, en aquest volum, abans d’arribar al corpus de les cartes un pròleg a càrrec d’Aina Moll. Diguem,
d’entrada, que no és un text de circumstàncies o per sortirse’n del pas. No podia ser d’altra manera. La
correspondència entre ella i Joan Fuster ocupa una gran part d’aquest volum: 33 d’Aina Moll i 35 de Fuster cursades
durant un període que va del 12-II-55 al 14-III-60. Era una interlocutora imprescindible, ja que va dirigir les
col·leccions Raixa i Les Illes d’Or entre els anys 1954 i 1962. L’epistolari entre tots dos havia de ser abundant per
la intensa participació de Fuster, com a autor, en la empresa exemplar de l’editorial Moll de Palma de Mallorca.

Aina, doncs, era la persona més adequada per a escriure el pròleg a aquest volum. Només ella ha sobreviscut
als altres corresponsals, cosa que li ha permés de veure amb distància aquell llarg i apassionant diàleg que ha quedat
com a testimoni d’un important episodi de l’aventura cultural catalana dels anys cinquanta. Abans actora, ara, en
aquest pròleg seu, repassa amb una llarga i ampla perspectiva la peripècia editorial que tenia en Palma el seu centre
i en Sueca una mena de corresponsalia permanent i un dels seus autors més actius. No oblidem que Fuster va
publicar a «Can Moll», en pocs anys, cinc llibres: El descrèdit de la realitat, La poesia catalana (dos volums),
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Indagacions possibles i Judicis finals. I encara, anys més tard Babels i babilònies. De més a més, enviava per a l
annuari Cap d’Any, una crònica en què resumia la vida literària del País Valencià, de València, pràcticament.
Aquesta llarga relació de Fuster amb Palma, explica la nombrosa correspondència amb Francesc de B. Moll, Aina,
la seua filla, i Josep Maria Llompart. Quasi podríem parlar del període mallorquí de Joan Fuster. No oblidem en
aquest sentit el volum de la Correspondència que aplega les cartes de Joan Fuster i Sanchis Guarner.

Aina Moll per confeccionar el seu pròleg es va decidir, diu, per «comentar el “clima” en què es produïren els
intercanvis i la seua evolució». Aquest propòsit, que fa realitat, és el que dóna un valor afegit a aquest volum. En
la relació entre Fuster amb «Can Moll», Aina distingeix diferents moments. El primer (1951) està representat per
una sola i breu carta de Francesc de B. Moll. El segon (1953-1960) en què Aina Moll, de vegades substituïda per
son pare, és la destinatària principal. En el tercer (1961-1984) hi ha les cartes a Josep Maria Llompart –encarregat
de Raixa– i de Francesc de B. Moll. L’últim, que posa punt final a aquest epistolari mallorquí, és la carta de condol
de Fuster a Francesc de B. Moll i Marqués, per la mort del seu pare (1991). El recorregut d’aquesta linia és la
substància d’aquest pròleg.

De Sueca a Palma i a l’inrevés. Però també hi ha en aquest volum el trajecte epistolar Sueca-Chicago amb Joan
Coromines. Quan aquest tornà a Catalunya, es desviarà cap a Barcelona o Pineda. La correspondència la inicia
Coromines amb una carta des de Chicago (28 d’agost de 1955). L’última, la que fa 34, és de Fuster al gran filòleg,
des de Sueca (2 de gener de 1991).

La lectura d’aquest epistolari, –que es completa amb un apèndix que aplega tres articles de Fuster sobre Joan
Alcover, el Diccionari de Coromines i les Illes– és d’un gran interés. Hi trobem les penes i treballs, però també les
satisfaccions d’uns grans treballadors de la nostra cultura. Hi ha, per part de tots ells, rigor i afecte, obstinació i
professionalitat, intel·ligència i humor. Això que se’n diu honestedat intel·lectual i amor –real, amb obres no amb
paraules– al país. Als nostres països. La correspondència és un text de l’altura a què podien arribar quan alguns
decidien treballar-hi seriosament, amb ambició.

JOSEP IBORRA

Pilar Prieto, Entonació: models, teoria, mètodes, Barcelona 2002, Ariel.

Me encuentro en la situación algo anómala de escribir una reseña de un libro de una antigua alumna mía. Sin
embargo éste es claramente uno de esos casos en que el alumno deja atrás al maestro. Pilar Prieto es uno de los
investigadores que han aportado más a nuestro conocimiento de la entonación tanto del catalán como del castellano,
así como a la metodología del análisis entonativo, en las últimas décadas.

El libro objeto de esta reseña es una introducción al estudio de la entonación para catalanohablantes. El estar
dirigido principalmente a un público catalanohablante se refleja no sólo en el hecho de estar escrito en catalán sino
también en que la gran mayoría de los ejemplos son de la lengua catalana. No se trata, sin embargo, de una
descripción del sistema de entonación del catalán (algo que ha hecho también la autora en otras publicaciones), sino
que se utilizan los datos de esta lengua para ilustrar conceptos y procedimientos de análisis de tipo general.

El libro contiene ocho capítulos. El capítulo 1, titulado «L’estudi de l’entonació», discute, entre otros temas,
la distinción entre lenguas tonales, ilustradas con un ejemplo del tailandés, entonativas y de acento melódico,
ejemplificada esta última clase de lenguas con el japonés. Dado que hay dialectos vascos que tienen sistemas muy
parecidos a los del japonés, creo que habría sido más útil para los lectores de este libro utilizar ejemplos vascos


