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La significació que té l’obra assagística
de Fuster és evident que no pre s e n t a
cap dubte per als seus lectors. Ara bé,
sembla que l’escriptor de Sueca circ u l a
en un cercle de lectors considerable tot
i que relativament limitat en re l a c i ó
amb els lectors de novel·les. Ja va bé
que, a banda Catalunya i les Illes, al
País Valencià hi haja la constatació que
els exemplars de novel·les que es com-
p ren i suposem que es llegeixen siga
d’un volum ben considerable. L’ a s s a i g
té i està fent-se uns altres lectors.

El cas de Fuster és especialment sin-
gular perquè l’abast de la seua obra,
que quasi tota és assaig, pot conside-
r a r-se d'ineludible visita per a entendre
i projectar la dimensió identitària del
País Valencià en el sentit més global. I
la manera com l’obra de Fuster fert i l i t z a
aquesta societat —en aparença de lec-
tors muts i no de lectors que pro p a g u e n
ecos— em sembla que està ben activa
tot i la precarietat dels seus efectes. El
ritme d’edicions de les obres de Fuster
fa pensar que és positiu, malgrat el cir-
cuit o nínxol que és l’edició i la lectura
en català, sobretot entre els valencians.

Darrerament s’han editat un volum
de correspondència amb J. Maluquer,
a cura de X. Ferré, i un conjunt d’ano-
tacions de dietari de 1954 i 1955,
Dos quaderns inèdits, a cura de F.
P é rez Moragón. L’interés d’aquests
materials és sorprenent tant pels temes
i problemes d’abast local —català,
propi dels valencians— com pel que fa
a qüestions sobre cultura o política.
Sabem que els dietaris de Fuster són
assaigs, com molta correspondència
seua, que sempre té una lucidesa assa-
gística. També en les notes del dietari
d’ara, les referides a aspectes domès-
tics, suecans o provincians, de seguida
sobta la seua habitual agudesa aforís-
tica, que mai no frisa els llocs comuns.

Tot és original i originalitat en Fuster,
i per a fer-lo més que creïble, i seduc-
tor per al gran públic que s’ansieja,
només caldria que les elits del país —
i n’hi ha, encara que estiguen en l’o-
posició— el conegueren i en parlaren
més. Si comptem amb elits o amb diri-
gents sensibles a aquestes lectures.
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