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Vicent Simbor és l’editor de les actes
de la III Jornada Joan Fuster, celebrada
al novembre de 2005 i que ara apa-
reixen publicades en la col·lecció
«Càtedra Joan Fuster», núm. 3, de Pu-
blicacions de la Universitat de
València. El volum, titulat Joan Fuster:
relacions personals, relacions
literàries, recull les cinc aportacions
dels participants en aquesta jornada
d’estudis al voltant dels contactes que
l’escriptor suecà va establir amb els
intel·lectuals de la seua generació i
altres autors que van influir en la seua
obra assagística. Totes cinc repassen
tant l’activisme cultural i literari de
Fuster, com la seua activitat literària.

Albert Manent analitza les relacions
de Fuster amb els escriptors de l’exili,
que són els que, curiosament, el van po-
sar en contacte amb els que es van que-
dar a Barcelona. De fet, el mateix
Manent inicia una correspondència
amb Fuster a partir de 1954 que
durarà fins a la seua mort. La contribu-
ció de l’assagista a la premsa exiliada
és, realment, notable, ja que arriba a
més de vuitanta textos publicats en
diverses revistes. Segons Manent, les
abundants col·laboracions fusterianes
en forma d’articles van creant un públic
lector que després comprarà els seus lli-
bres a causa de la gran acceptació que
provoquen els seus escrits. Al capda-
vall, les relacions entre València i
Catalunya durant la postguerra es pro-
dueixen gràcies a Fuster, que és el que
activa els lligams entre l’una i l’altra. A
més, la presència a la Universitat de
València de diversos professors cata-
lans referma l’aliança intel·lectual entre
els dos territoris. En definitiva, segons
Manent, cal reconèixer Joan Fuster com
l’artífex de l’articulació de l’espai lite-
rari i intel·lectual català a una banda i
l’altra del Sénia.

Rosa Maria Delor se centra en la
peculiar relació de Fuster amb Espriu,
d’infortunat final, segons sembla, a
causa de cert comentari ofensiu que va
doldre especialment el poeta de La pell
de brau. Aquesta amistat està reflecti-

da en la llarga correspondència, amb
algunes interrupcions, que van establir
els dos autors i gràcies a la qual es
poden distingir fins i tot diverses etapes
des del 1959 fins al 1984. Per a
Espriu, Fuster encarna la figura de l’in-
tel·lectual jove amb les qualitats
necessàries per a prendre el relleu de
les «patums» consagrades, amb el
mèrit afegit d’escriure des de València,
on la situació nacional i lingüística era
encara més delicada que a Catalunya.
Espriu i Fuster coincideixen en certs
plantejaments, com ara qualificar el
noucentisme de signe d’identificació
de la dreta literària, motiu que els
porta a rebutjar-lo. Les discussions a
l’entorn d’aquest tema tenen a veure
amb la vigència d’aquest moviment en
la poesia dels anys quaranta i cin-
quanta. 

Santi Cortés tracta la relació de
Fuster amb Sanchis Guarner, que va
ser l’autor que més el va influir en la
seua pròpia proposta ideològica grà-
cies, sobretot, a l’obra La llengua dels
valencians. De fet, Fuster va propiciar
la reedició d’aquest famós llibre —ini-
cialment publicat el 1933—, que con-
siderava, pel caràcter didàctic, espe-
cialment rellevant per la promoció de
la llengua i la cultura catalanes al País
Valencià. Un altre llibre que atrau l’a-
tenció de Fuster és Els pobles valen-
cians parlen els uns dels altres —publi-
cats en tres volums el 1963, 1965 i
1968—, també per l’afany de donar a
conèixer la cultura i el poble valencià
als seus mateixos habitants, tan desco-
neixedors de les seues arrels i de la
seua personalitat nacional. L’aportació
de Cortés es clou amb la inclusió de

dues ressenyes sobre aquest últim llibre
i sobre La ciutat de València (1972).

Xavier Pla destaca la contribució
d’Eugeni d’Ors, Josep Pla i Joan Fuster
al desenvolupament de l’assaig català
contemporani. Tots tres autors estan
units per la figura de Montaigne, pel
qual manifesten la seua admiració. De
fet, palesen diversos trets que els acos-
ten a l’obra de l’escriptor francès i, per
tant, que els agermanen a ells matei-
xos, com són la independència i l’anti-
convencionalisme. Pla i Fuster es mos-
tren, a més, contraris a la retòrica i a
la pedanteria. 

Finalment, Josep Iborra se centra
molt concretament en la influència que
exerceix Montaigne en l’escriptor de
Sueca. Subratlla la individualitat estric-
ta des de la qual escriuen, la posició
vital de l’escepticisme, el llenguatge
planer i l’esperit crític. En canvi,
Montaigne no qüestiona les institu-
cions, la religió o els costums per evitar
la provocació, un objectiu molt present
en Fuster, tot un agitador d’idees que
pretén influir en el pensament públic.
Una altra diferència que Iborra posa
en relleu és l’objecte de reflexió, el
propi jo en Montaigne, però no en el
cas de Fuster, atret per la realitat, però
gens interessat en l’exploració de la
seua personalitat.

És aquest, doncs, un volum important
que aprofundeix en el reconeixement
de l’obra i la figura de Fuster: en primer
lloc, el seu paper essencial en l’aproxi-
mació de València i Catalunya en la
postguerra; en segon lloc, la promoció
de la llengua i la cultura dels valen-
cians, no sols a través dels seus llibres,
sinó també dels de Sanchis Guarner; en
tercer lloc, les coincidències de Fuster i
Espriu a rebutjar la preponderància de
la poesia de filiació noucentista; final-
ment, la formació d’una tradició assa-
gística catalana juntament amb Eugeni
d’Ors i Josep Pla a partir dels textos fun-
dacionals de Montaigne i dels moralis-
tes francesos del segle XVIII.
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