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Incommensurable
escriptor

castellà, ja des de l’època del primer lli-
bre d’assaig, El descrèdit de la realitat,
i del castellà al català, com és el cas
dels llibres que havien vist primer la lluny
en forma d’article periodístic, és a dir, la
majoria— estigués signada per Josep
Palàcios com a traductor, sinó que era el
mateix Fuster qui s’autotraduïa i feia ser-
vir el nom del seu paisà per a dissimular
la vergonya d’haver de fer-se les pròpies
traduccions per no deixar perdre la
modesta retribució amb què es paga-
ven? El veritable Palàcios, el propietari
d’arrossars inacabables en la marjal i
d’horts de taronger opulents vora el riu,
mai no hauria tingut necessitat de fer tra-
duccions per a viure. Qui, també, sinó
Fuster, que havia escrit sobre tants pin-
tors i escultors i s’havia interessat per la
història de la impremta, podia haver
ideat i produït aquells llibres prodigiosos
de belles i fastuoses tipografies, de dià-
leg exultant entre la pintura i l’escriptura,
com els que signaven Manuel Boix i
Josep Palàcios, per no parlar d’aquella
obra cimera de les arts gràfiques valen-
cianes que és l’edició il·lustrada del
Tirant lo Blanc, executada per tots dos?
Al llarg de més de trenta anys, el nom
de Josep Palàcios anà daurant-se de
prestigis aliens, fins arribar a tocar els
núvols amb la publicació, el 1989, de
l’obra Alfabet, que deixà embadalida la
crítica i que molts consideren encara el
millor llibre de Joan Fuster.

La publicació després de la mort de
Fuster de noves obres signades per
Josep Palàcios, d’un tan estimable valor
literari, va fer dubtar de la direcció de
les sospites. No era possible que aquell
hagués deixat tanta i tan bona obra inè-
dita, com la que ara apareixia a bor-
bolls sota el nom de J. P. I tota, amb l’es-
til de sempre, o més enrevessat encara,
si això era possible. No hi havia dubte
que aquell Palàcios post Fuster era un
Palàcios genuí, més obsedit que mai per
les mateixes obsessions de sempre,
aquelles que el perseguien des dels vint
anys, quan va escriure Les quatre esta-
cions. I això introduïa dubtes importants
sobre els dubtes d’abans. No sols Josep

Palàcios recuperava de sobte l’autoria
de les seues pròpies obres, sinó que
alguns començaven a invertir les sospites
inicials i a pensar si, en realitat, no seria
Palàcios qui hauria estat sempre darrere
el nom de Joan Fuster. Aquest havia
estat, és cert, un articulista discret i polè-
mic, una mica pamfletari de vegades,
exhaurit ben aviat en trifulgues extrali-
teràries sobre la llengua i la nació. La
seua obra important, la de debò, en
català o en castellà, la més pròpiament
assagística i intemporal, apareixia inelu-
diblement amb el nom de Palàcios com
a traductor. I era ben legítim demanar-se
si, en realitat, aquest s’havia limitat a tra-
duir les idees i les frases d’una llengua a
l’altra, o si havia aprofitat per a refer-les
i afaiçonar-les amb el seu propi pensa-
ment i el seu propi estil. Els mateixos indi-
cis que abans havien apuntalat la teoria
del desdoblament de Fuster en Palàcios,
ara eren interpretats en sentit contrari.
Era l’incommensurable escriptor que s’a-
magava darrere del llaurador benestant
i casolà qui havia traçat dues trajectòries
literàries paral·leles i independents, l’una
amb el seu propi nom i l’altra amb el de
Fuster, i no a la inversa. Ho ratificaven
fins i tot, ara que es veia clar, els títols de
les obres de Fuster —Babels i babilònies,
Sagitari...—, tan genuïnament pala-
cians. Els exegetes més diligents troba-
ren rastres de la influència de Palàcios
no sols en l’obra de Fuster, sinó també en
la d’altres autors suecans. Però crítics
més agosarats afirmaren que no es trac-
tava de cap influència, sinó de la pro-
ducció literària del mateix Palàcios,
diversificada i estrafeta en mil matèries i
en mil noms, però dins una mateixa uni-
tat d’estil. L’estil ho és tot, quan es tracta
de Palàcios, i potser també en la literatu-
ra, i en la vida. Vint anys després d’Alfa-
bet, apareix ara L’home manuscrit, un
joc d’originalitat i un exercici paròdic i
egocèntric que Palàcios ha volgut atri-
buir a Manuel Baixauli, un pintor de
Sueca i mestre de l’escola d’arts i oficis
del municipi, bifurcat per obra i gràcia
de la multiplicitat palaciana en pintor i
escriptor. No és l’únic duplicat. En la
nòmina entren també historiadors i poe-
tes, universitaris, professors d’institut i
mestres d’escola, el millor escriptor de
cada carrer i després tots els altres. I,
naturalment, com alguns lectors hauran
ja presumit, qui signa aquest paper. Tots
som Palàcios.

Antoni Furió

Durant un temps imperà la sospita que,
darrere el nom de Josep Palàcios, en
realitat hi havia l’escriptor Joan Fuster.
Que el de J. P. no era sinó un dels molts
heterònims que havia fet servir Fuster al
llarg de la seua vida, des de l’època en
què col·laborava a Verbo i a Jornada de
las Artes y las Letras, on ho feia tot o
quasi tot, les ressenyes literàries, les crí-
tiques cinematogràfiques, la divulgació
cultural, els dibuixos i vinyetes, les
col·laboracions poètiques, i, perquè no
es notàs que la plantilla era curta i que
era ell mateix qui es multiplicava per a
suplir aquesta exigüitat, signava cada
cosa amb un nom diferent: F. Ortells,
Jorge F. March i Juan Félix de Sucro,
entre altres. Ja uns anys abans, el 1944,
Fuster havia fet servir el nom d’un amic
seu, castellanoparlant notori i antivalen-
cianista acèrrim, Jacinto Talens, per a
guanyar un premi als Jocs Florals de
Sueca amb la peça en vernacle
«Significació espiritual de la Muntanye-
ta dels Sants». El primer article publicat
de Fuster —uns mesos abans d’aquell
«Vint-i-cinc anys de poesia valenciana»
de l’Almanaque de Las Provincias amb
què es donà a conèixer als ambients lite-
raris de la postguerra— aparegué,
doncs, signat amb el nom d’un altre,
segurament per motius estratègics i cre-
matístics. No era desgavellat pensar,
per tant, que Josep Palàcios fos una
impostura més, una creació literària de
Joan Fuster. Al capdavall, el veritable
Palàcios era un propietari agrícola
benestant, que vivia de renda, a qui no
se li coneixia ofici ni benefici ni menys
encara cap predisposició per la literatu-
ra. El fet que no eixís a penes de Sueca
ni gairebé de la seua casa del carrer del
Pou i que cultivàs amb la mateixa coque-
teria un cutis blanc com un llençol, acon-
seguit a força de no exposar-se mai a la
llum natural i de deixar-se veure només
de nit, i una certa aurèola de misteri
entorn de la seua persona, ajudava a
fer creïble l’enganyifa. Fuster curtejava
sempre de diners, havia de fer mans i
mànegues per a passar casa, i el nom
de Josep Palàcios resultava convenient
per a guanyar premis als quals no es
podia presentar, com a escriptor ja con-
sagrat que era, o per a influir sibil·lina-
ment sobre els jurats en favor del seu
protegit, sense que aquests sospitassen
de la veritable identitat de l’autor. Què
pensar també del fet que quasi tota l’o-
bra traduïda de Fuster —del català al


