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aproximar-se a la manera que tenien de fer li-
teratura els dos homenots. «La veu de Pla so-
bre Fuster» segueix el mateix esquema que ha
fet servir l’autor en el cas invers.

El penúltim capítol està dedicat a presentar
testimonis que parlen de tots dos personatges;
estudiosos de Fuster que el relacionen amb Pla
i a l’inrevés, crítics i periodistes que en parlen
conjuntament, bé per a accentuar-ne les afini-
tats, bé per a evidenciar-ne les distàncies. La
recopilació, però, torna a ser uniforme; Cres-
po no estalvia al lector textos gairebé idèntics
o cites en què els noms de Pla i Fuster aparei-
xen pròxims, però que no hi aporten gaire, ni
estableixen cap connexió significativa entre els
dos escriptors. L’obra es tanca amb una taula
cronològica on podem resseguir els títols dels
textos que ha anat exposant al llarg del volum,
ordenats cronològicament; és a dir, els textos
de Fuster, de Pla i també de tots els periodistes
i crítics que n’han parlat. Potser ací hagués estat
més profitós mantenir la diferència entre aquells
textos on Fuster parla de Pla i a l’inrevés, els
quals mostren més clarament el diàleg literari
dels dos autors, l’ordre d’al·lusions, cites i res-
postes. I incloure, en un altre apartat, aquells
articles on altres parlen de Fuster, de Pla o de
tots plegats, al capdavall més secundaris.

Una obra, doncs, esperada i necessària, una
referència imprescindible per als estudiosos de
Pla i Fuster. Una dedicació quasi vocacional
d’Isidre Crespo, que, amb la tenacitat del com-
pilador, ha sabut oferir un conjunt de materials
que palesen aquest viatge de Fuster a Pla amb
bitllet de tornada. Una mirada microscòpica que
ha optat per la exhaustivitat, prescindint, però,
de la valoració dels textos. Tota una invitació,
ja amb el camí ben planer, perquè aquesta atrac-
tiva relació siga recorreguda i interpretada en
profunditat. Tant de bo no es faça esperar.
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Aquest llibre està format per una quarantena
llarga d’articles publicats inicialment en diver-
ses revistes o diaris (Serra d’Or, Daina, Caràc-
ters, El Temps, Levante, Avui, etc.), entre 1987 i
2001, que ara se’ns presenten classificats en
dues parts. La primera, «Les paraules», dedica-
da a la literatura, inclou articles o capítols dedi-
cats a la poesia (Fuster, Granell, Palàcios, Ver-
ger, Akhmàtova, Baudelaire, Celan), a la novel·-
la, el conte, la prosa (Fonalleras, Franco, Mira,
Monzó, Mora, Palomero, Puig, Carter, Magris),
l’assaig o l’articulisme (Gimferrer, Puig, Magris,
Schiffrin) i les revistes culturals. La segona, «Els
dies», planteja alguns dels temes i problemes
culturals i polítics de l’actualitat, sobretot l’actu-
alitat dels valencians, com ara: la substitució de
María Consuelo Reyna, l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua, l’escultura L’esclau de l’IVAM,
els Premis Octubre d’Isabel Clara Simó, les re-
lacions Universitat-Zaplana, els mitjans de co-
municació, les polítiques culturals, el Saló Valen-
cià del Llibre, etc. Per tot això, es tracta d’un
volum amb gran interés pel grau de l’opinió, que
ara permet rescatar en una lectura més reposa-
da algunes de les qüestions que cuegen tots
aquests anys, i que en el moment de la seua pu-
blicació potser no es van llegir o ja no es poden
localitzar fàcilment.

Per tant, cal considerar que són uns textos en
què domina l’opinió i la reflexió ajustada en tot
moment a cada tema en qüestió. Podria asse-
gurar-se que l’homogeneïtat d’un estil de prosa
tan personal i sòlid és en aquest llibre de Vicent
Alonso un dels trets més característics de la seua
escriptura. I per damunt de la destinació inicial
de cada text determinat, ens trobem davant una
escriptura que conté, sota una eficaç aparença
de naturalitat, una intel·ligent estructura de pen-
sament que va desenvolupant-se conduïda per
un raonament elegant, com també per un dis-
curs viu i mal·leable que implica el lector des del
primer mot.

Lluny de la crònica periodística o la prosa
acadèmica, que també mereixen consideració,
ací l’escriptura de Vicent Alonso es troba instal·-
lada en un positiu registre assagístic que es ge-
nera des d’una incisiva visió de les coses o dels
problemes. Parle d’una prosa que no exclou els
matisos, el dubtes, els dilemes, i és sempre més

David
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la recerca de la resposta o un plantejament pen-
sats que no l’eixida fàcilment enginyosa o frívo-
lament mistificada, és una prosa amb l’actitud
d’un civisme constructiu que sempre defuig el
subjectivisme i l’encastellament. Com també hi
assumeix amb lucidesa que la missió dels escrip-
tors o els artistes no és canviar el món, però tam-
poc no és contribuir al triomf dels immobilismes.

D’altra banda, si hi suprimírem les referènci-
es al lloc de publicació inicial i potser els títols,
el conjunt d’aquests textos també podria consi-
derar-se —i és clar que no seria la primera ve-
gada— un dietari intel·lectual que en gran ma-
nera no tan sols informa i compendia els dife-
rents interessos de l’autor sinó que també, més
enllà dels indicis, exposa l’excepcional via crucis
pel qual ha passat, i està passant, la societat
valenciana. Això, ara l’agrupament temàtic in-
tenta dissimular-ho, però no ho evita, em sem-
bla, perquè l’estil de l’escriptor és reconeixedor
de cap a peus en tot el llibre de la manera més
amena.

No crec, per fi, que aquest llibre s’haja de
considerar una miscel·lània de referències lli-
bresques o circumstancials; per la vigència que
manté, més aviat proposaria tractar-lo com a
obra d’idees que s’aboca amb una gran lliber-
tat i eficàcia cap a l’assaig literari i cultural, amb
totes les formidables possibilitats estilístiques que
això comporta, des de la confessió personal a
l’elucubració política o ètica. Aquest és un as-
pecte fonamental que fa palesa la coherència
amb les idees que declara al principi del llibre:
«cal creure en alguna cosa», i més aviat posseir
un determinat sistema de pensar, i escriure,
perquè parlem d’una escriptura d’idees. Per això
mateix m’agrada pensar que, així, aquesta li-
teratura —David, glossant Schiffrin— pot gua-
nyar, pot resistir darrere les línies enemigues, fer
arribar bones idees al màxim nombre de gent.

Vicent Berenguer




