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Carme Gregori, Anotacions al marge. Els aforismes de Joan Fuster, Publicacions 
de la Universitat de València, València, 2011.

En la seva tasca per donar llum i perpetuïtat a l’obra de Joan Fuster, la Càtedra 
que porta el seu nom a la Universitat de València ha publicat la monografia Anotacions 
al marge. Els aforismes de Joan Fuster. Es tracta d’un treball de gran rigor acadèmic i 
intel·lectual de Carme Gregori, fruit de la seva dilatada experiència com a docent i 
investigadora de la casa, on ha conviscut amb el pensament fusterià a través dels anys, 
reinterpretant l’obra i proposant-hi noves significacions. Aquest és ja l’onzè volum 
de la col·lecció dedicada en exclusiva a l’homenot de Sueca per reverberar el monu-
mental polimorfisme del seu univers intel·lectual i estilístic tot presentant uns eixos 
temàtics aparentment dissemblants —història, societat, anàlisi lingüística, arts plàs-
tiques, etc.— que, de fet, constitueixen la xarxa unitària del «jo» montaignià, al qual 
el nostre escriptor es mantingué tan fidel per allò de «ja coneixeu el cèlebre aforisme 
grec: “Joan Fuster és la mesura de totes les coses” (Fuster 2002: 231).

Ara és el torn de l’escriptura aforística o del que l’escriptor arribà a anomenar 
«minses escorrialles o notes marginals a d’altres escrits més extensos» (Gregori 2011: 24), 
«caps de paper» (Gregori 2011: 23), que Carme Gregori trasllada des de la tal suposada 
perifèria literària fins al bell mig del compendi intel·lectual fusterià, no només pel 
minuciós treball de constricció formal i concisió de pensament que implica el gènere 
sinó també per l’estima que sempre li professà. És a aquest darrer fet, tal vegada més 
emocional que racional, al qual Gregori apunta des de les primeres pàgines com a motor 
de la pràctica: passió, fascinació, complaença, seducció d’aquesta «petita fantasia verbal» 
(Gregori 2011: 23) que és l’aforisme i que es convertí en una «rutina entranyable» (Gregori 
2011: 23), encara que intermitent, un «vici confessable» (Gregori 2011: 23) i publicable 
malgrat les dificultats que la seva mateixa dispersió planteja a l’empresa editorial. 

L’estudi ofereix tres itineraris, cadascun dividit en diversos subapartats, a través 
dels quals llegir l’obra fusteriana. A «La vella i acreditada fórmula de l’aforisme» es 
presenten les característiques de l’aforisme contemporani, i més particularment del 
nostre escriptor, des d’un punt de vista teòric i crític. A «Un personatge tremendament 
interferit per les lectures» es veu com l’activitat lectora implica innegables relacions 
intertextuals i hipertextuals amb els aforismes. Finalment, «La punta de l’iceberg» 
desenterra fils subterranis que connecten els aforismes amb altres textos fusterians 
per, en el nostre profit, treure’n claus interpretatives més extenses. 
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Per entrar en matèria, Gregori comença justificant la condició de marginalitat que 
ja des del títol mateix atorga a l’aforisme fusterià i a partir de la qual desenvoluparà les 
bases ontològiques del llibre. En primer lloc, l’autora cita la traducció dels Annals de 
Tàcit del segle xvi, on cohabiten en el mateix full el text original i les glosses derivades 
o aclaridores, com a base d’una tradició aforística que neix de la lectura d’un altre 
escrit. En tal cas, és evident que l’aforisme es troba literalment al marge d’una altra 
activitat literària a la qual es lliga per la lectura. En segon lloc, cal tenir en ment que 
el bon aforisme no és el producte atzarós d’una il·luminació momentània de l’autor, 
més o menys encertada, sinó que és el resultat d’una llarga carrera intel·lectual que 
permet tals exercicis lingüístics i de pensament; l’aforisme és subaltern a una línia 
de treball aparentment més vistosa i permanent. Perquè Fuster entén l’aforisme com 
un parèntesi de llibertat creativa i lúdica allunyat d’allò estrictament professional o 
de necessari interès econòmic. És un impuls vital al marge de l’ofici d’escriure, una 
temptació, una pràctica que no pot ni vol defugir perquè li agrada. Amb aquests tres 
arguments, doncs, és com aquesta condició marginal no s’ha d’interpretar en el sentit 
desfavorable o anecdòtic de la paraula sinó com a romanent, com a benefici real de 
l’empresa literària que efectivament dugué a terme l’escriptor. 

Malgrat que el focus d’atenció sigui el cas fusterià, el primer capítol de l’estudi 
constitueix una reflexió teòrica i crítica entorn de l’aforisme actual en contraposició al 
tradicional, una mica en desús per la desconfiança que aixeca entre els contemporanis, 
amb aportacions d’altres tradicions europees com la italiana o la francesa. Així, cada 
un dels quatre apartats de què disposa girarà entorn d’elements que es troben a la 
seva base identitària: la validació i reformulació en l’espai contemporani, el contingut 
ideològic, l’autoreflexió combinada amb el caràcter dialògic i, finalment, la forma. 
A la seva apologia «En defensa de l’aforisme», Gregori acosta les diferents parcel·les 
literàries de Fuster sota el llindar de l’assaig: 

Les opcions comercials, o alguna altra circumstància de tema o plantejament molt 
concreta, han contribuït a diversificar-ne l’aparença [...] i ho he advertit en cada cas [...] no són 
més que assaigs, amb una mica de complement informatiu.

Fet i fet, l’aforisme fusterià no serà altra cosa que una forma d’assaig, obert i 
disposat al dubte, adequat a les regles formals i estilístiques que pressuposa el gènere: 
la brevetat i el to rotund, gnòmic i esmolat. Mitjançant aquesta operació, Gregori posa 
damunt la taula arguments a bastament contundents per a rebatre algunes il·lustres 
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acusacions com la de Valentí Puig o la de l’editor Moll a propòsit de la reversibilitat 
o irreversibilitat dels aforismes, o bé la gosadia del seu to saberut i irreprotxable, més 
aplicables a altres composicions com els proverbis o les sentències populars. A «Els 
noms de l’aforisme» l’autora dedica l’atenció al fet que Fuster defugi quasi sistemà-
ticament incloure el mot aforisme en els títols dels llibres i repassa els motius que el 
de Sueca en dóna en cada cas. Tota elecció és sempre deliberada i argumentada, bé 
sigui en els pròlegs, bé sigui en els mateixos aforismes, els quals demostren una doble 
intenció comunicativa: per una banda, són autoreferencials i, per l’altra, presenten 
un fort caràcter dialògic. I és que el mutisme de l’engranatge ideològic que s’amaga 
darrere l’escassetat aforística no és sinó una crida a la implicació i la reflexió del lector. 
A «Els aforismes metadiscursius» Gregori explora tal vessant autoreflexiu a partir de 
l’exemple d’alguns que plantegen la seva natura contradictòria, la claredat d’expressió, 
la suspicàcia metòdica, el dubte, la recerca i el canvi com a eixos de l’aforisme con-
temporani i fusterià. A l’últim apartat del primer capítol, «Les formes de l’aforisme», 
hi trobarem un ampli assortiment de construccions aforístiques que van des del 
primer formalisme aristotèlic basat en oracions copulatives fins a la contemporània 
desautomatització del mot a definir per mitjà de mecanismes com la interrogació, 
la paradoxa, l’analogia, l’antítesi o fórmules manllevades d’altres composicions que 
traspassen les fronteres genèriques.

El segon i tercer capítols del llibre no abandonen el caràcter teòric que defineixen 
el primer, però sí que hi predomina l’anàlisi concreta d’un bon grapat d’aforismes 
escollits que exemplifiquen els arguments que Gregori vol posar de manifest. «Un 
personatge tremendament interferit per les lectures» se centra en les relacions de 
dependència i intercomunicació que sorgeixen entre les lectures que Joan Fuster va 
fer de textos d’altri i la creació dels seus aforismes, dues activitats que curiosament el 
divertien molt, alhora que contribuïen a l’augment de la seva producció literària. Llegir 
era per a ell una forma de viure, la manera més efectiva de comunicar-se amb altres 
persones d’arreu, d’obrir-se al món i de donar ales a la seva escriptura, ja que aquesta 
naixia de la lectura; n’era filla talment ho eren els aforismes de la traducció de Tàcit. 
Arran d’aquesta evidència, Gregori analitza nombroses composicions heterogènies des 
de dues perspectives transtextuals diferents de la mà de Genette i Bouillaguet: des 
de la intertextualitat que permeten recursos com la citació, la referència, el plagi o 
l’al·lusió, i des de la hipertextualitat proposada a partir de la transformació dels textos 
i la imitació. L’anàlisi textual dels aforismes és vista, a la vegada, a través del prisma de 
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la ironia, la sàtira o la paròdia, tècniques literàries que fan servir sovint l’estratagema 
de la condensació i que és a la base de la construcció sintètica de l’aforisme. 

A la tercera i última part, «La punta de l’iceberg», l’autora desemmascara en 
tres apartats les relacions invisibles que s’estableixen entre aforismes i altres textos de 
producció fusteriana. La invisibilitat de les línies ideològiques d’aquestes petites com-
posicions lingüístiques, que no són altra cosa que assaigs comprimits, pot conduir a 
una sèrie de factors negatius com la incomprensió, la manca de coherència discursiva 
o la dispersió formal tot derivant en el menysteniment del gènere i la signatura. Gre-
gori, amb l’ajuda dels també estudiosos fusterians Sierra Labrado i Joan Borja, engega 
mecanismes d’interconnexió entre l’aforisme i altres textos periodístics o d’assaig per 
mitjà de coincidències temporals o referències textuals que esdevenen fonamentals per 
a treure a la llum aspectes no tan evidents i dotar-los d’un significat més ampli. Aquest 
és el cas del famós «Thàlassa! Thàlassa!... Sí, però des de la vora» (Fuster 2002: 267), 
al qual l’autora adjunta una sèrie de textos apareguts en premsa o al Diccionari per a 
ociosos, la majoria passats pel sedàs de les lectures de Baudelaire, Verlaine o Victor Hugo, 
per fixar així xarxes de connexió i extreure’n una més que lloable clau interpretativa en 
favor de la llibertat d’expressió a l’àgora grega, bressol de la cultura occidental actual. 

Així doncs, quan falta poc per a commemorar el vintè aniversari de la mort de 
Joan Fuster és bo veure que la seva figura continua essent font de pensament i debat. 
Gràcies a l’aportació de Carme Gregori, el seu llegat es fa completament viu pel que 
aquest homenot i el seu pensament tenen de moderns. Anotacions al marge. Els aforismes 
de Joan Fuster ens aproxima al clàssic i ens el fa a mida per mitjà d’aquestes petites peces 
d’orfebreria lingüística que són els aforismes, tot donant fe de la grandària i complexitat 
del pensament d’aquest home de lletres, un dels intel·lectuals més lúcids, crítics i poli-
morfs de la cultura catalana que mai no s’està de defensar per damunt de tot la paraula 
escrita: «CONTRA BOILEAU.-Abans de pensar, aprèn a escriure» (Fuster 2002: 306). 
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