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És ben sabut que els clàssics exigeixen
ser reinterpretats —i fins i tot retra-
duïts— periòdicament. I és així preci-
sament per la seua inquietant capacitat
d’interpel·lar activament els lectors més
enllà de les convencions, interessos i
perspectives de la seua època, i de
qualsevol època concreta. Les conven-
cions canvien, els lectors se succeei-
xen, els «ismes» culturals acaben el seu
cicle, i tanmateix l’obra del clàssic
segueix ací: sempre viva, sempre rein-
terpretable, sempre reil·luminable.

Aquest sembla que és ja, a la vista
de totes les dades a l’abast, el cas de
Joan Fuster. Sia com vulga, Guillem
Calaforra ens ofereix avui l’incitant
resultat de la seua decisió de llegir
Fuster altrament: d’anar, amb ànim
desconstructiu, més enllà de les inter-
pretacions habituals de Fuster en clau
il·lustrada típica, pròpies, segons sem-
bla, d’un temps que ja no és el nostre i
que planteja altres exigències her-
menèutiques, tal vegada de més gran
fondària. La qual cosa no vol dir, per
descomptat, que l’autor negue el fons
de veritat parcial que se’ls puga adju-
dicar als qui han anat, any rere any, al
llarg del passat immediat, desxifrant
Fuster com un racionalista materialis-
ta/escèptic o irònic, il·lustrat i, a la
seua manera, liberal, hereu i interlocu-
tor privilegiat alhora de Montaigne i
Voltaire, de Rabelais i Bertrand Russell.

Amb això Guillem Calaforra vol ser
un fill com cal del seu temps filosòfic: el
de les grans autocrítiques de la Il·lustra-
ció i en general d’una modernitat que,
emmenada per la seua naturalesa
bifront, no va complir —i d’ací la seua
«crisi»— les promeses emancipatòries.

Destaca amb llum pròpia entre
aquestes autocrítiques, és clar, la
devastadora denúncia dels mites, cons-
truccions ideològiques i miratges de la
galàxia il·lustrada en la seua realitza-
ció històrica efectiva que va dur a
terme, en nom d’una Il·lustració capaç
d’autoil·lustrar-se, la Teoria Crítica,
hereva alhora de Marx i de Weber.
Però també l’obra sencera de Foucault
o l’apel·lació habermasiana a revisco-
lar els continguts normatius de la Il·lus-
tració, que caldria considerar l’eix
decisiu d’un projecte encara pendent
de realització en allò essencial. Sense
oblidar, per descomptat, Nietzsche, el
més radical dels il·lustrats europeus
—i, per consegüent, el més lúcid dels
seus crítics «des de dins»—, que ha

estat glossat una i altra vegada, fins
avui mateix, com el nostre «contempo-
rani capital». Tots ells —Nietzsche,
Adorno, Horkheimer, Foucault,
Habermas— compondrien, juntament
amb Sade i Cioran, el desatès catàleg
de les «referències secretes» centrals
de Fuster, a les quals, endut per la
insatisfacció, perplexitat i suspicàcia
davant tant de tòpic hermenèutic,
dedica Calaforra una part important
de la seua obra, a la qual n’afegeix
una altra de caràcter més aviat temàtic.
En aquesta darrera s’ocupa, de mane-
ra tothora original, brillant i provocati-
va —sense defallir, doncs, en la inten-
ció desconstructiva que l’anima—, d’al-
gunes qüestions fusterianes típiques: la
racionalitat científica, els costos del
«progrés», les necessitats radicals, la

indústria cultural capitalista, el consu-
misme, la ironia, el procés de secula-
rització i la «desvalorització» dels
valors suprems, la gènesi social de la
moral i les relacions entre ètica i polí-
tica, la dialèctica —tan fusteriana—
entre escepticisme i entusiasme, etc.,
etc.

Per la meua banda, tanmateix, tot i
retre a l’autor el reconeixement que la
seua gosadia mereix, més que no de
«referències», secretes o no, m’estima-
ria més parlar d’afinitats. És evident
que Fuster no fou mai un il·lustrat i
prou, com no fou mai fidel de cap es-
colàstica. El seu materialisme crític, de
factura filosòfica pregona, l’allunyà
ben d’hora de qualsevol progressisme
ingenu, concepció carismàtica de la
raó i apel·lació autolegitimadora a un
subjecte essencial, autotranspartent i
autoconscient, primàriament «lliure»,
font de tot sentit, constructor del món i
no constructe ell mateix: genuí imperi
«dins d’un altre imperi». Com el va
allunyar, així mateix, de qualsevol pos-
sible creença en el poder emancipador
del desenvolupament indefinit de les
forces productives o en un sentit unívoc
i prefixat de la història. I molt especial-
ment de qualsevol visió edulcorada,
«amable», de la naturalesa humana.
Fins i tot de l’escepticisme, «de manual
o d’aula», no s’estigué de desviar-se’n.
Amb tot, i en allò essencial, la seua
lucidesa, sotmesa una i altra vegada a
contrastació i enriquida una i altra
vegada pel seu tràfec constant i ambi-
ciós, sempre desmitificador, amb la
cultura i les seues arrels vitals, begué
(sovint amb gran capacitat d’anticipa-
ció) les aigües del seu propi pou. 

Fal·libilista fins al moll de l’os, Fuster
no buscà mai «seguretats últimes», ni
va recórrer mai a cap estratègia
d’«immunització». Crític implacable de
qualsevol racionalitat purament espe-
culativa o «dogmàtica» i dels seus
variats subproductes —entre els quals,
la «quincalla filosofoide»—, conreà
amb jovialitat i vigor un pensar per
alternatives i no per exclusions. 

¿Un «postmodern» avant la lettre o
un pensador capaç de portar la Il·lus-
tració a les seues darreres conseqüèn-
cies normatives? ¿O totes dues coses
alhora? En qualsevol cas, situar ací el
debat no és un dels mèrits menors d’a-
quest llibre provocador.
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