
F eia temps que no tenia en-
tre lesmans cap paper de, o
sobre, JoanFuster.Noen te-

nianecessitat, però tampocelmer-
cat editorial ha donat mostres de
voler mantenir l’escriptor en pri-
mera línia. La casualitat, tanma-
teix, ha fet que els darrers dies
m’haja pogut mirar amb deteni-
mentel llibre JoanFuster i la filoso-
fia (PUV, 2010, edició de Neus
Campillo). Terricabras, Grimaltos,
Boladeras, Rius i Riera, tots ells
professors, hi reflexionendesd’an-
gles diversos, a propòsit del que
Fuster entenia per filosofia, amb
criterismés vigorosos que els apli-
cats pels qui, en un assumpte ma-
jor com aquest, es limiten a co-
mentaris divertits sobre afirma-
cions com la memorable definició
de filosofia, que comparava amb
“l’art d’agafar la vaca pels collons”.
Els treballs, però, no preveuen,
afortunadament, lectors especia-
listes, sinó interessats en
problemes que ja formen
partd’unacertaculturage-
neral.

El de Grimaltos, per
exemple, destaca per la
seua afable presentació de
l’escepticisme. Sincera-
ment, fa goig llegir textos
així, construïts amb una
voluntatobstinadadenete-
dat en el raonament i en
l’exposició. Encaramés en
un assumpte en què els
errors argumentatius pro-
liferen, com ara quan es
fan coincidir les actituds
escèptiques ambun relati-
visme que alguns, interes-
sadament, contemplen
per fer-ho valdre tot, des
dels matisos, sempre ben-
vinguts, de les veritats opi-
nables fins a les afirma-
cionsmésesbojarrades so-
bre fets que no permeten
discussió.Fuster, peraGri-
maltos, no és un incrèdul, ni que
siga perquè, escèptic i tot, reco-
neixia el parell o tres de conviccio-
ns que calia tenir per a viure com
cal.

Afirmar que la veritat és difícil
d’aconseguir no implica afirmar
que siga múltiple i contradictòria.
Grimaltos encara fila més prim i
dedica línies d’interés a provar
que Fuster és un escèptic per a tot
el que té a veure amb els afers hu-
mans, però que no ho és sempre
de la mateixa manera. Entre els
fets històrics i elsmorals hi ha dis-
tincions que Grimaltos fa servir
per a precisar per què Fuster era
escèptic i relativista alhora. Tan-
mateix, un és de l’opinió que les
reflexions sobre les idees fusteria-
neshauriend’anar sempreconjun-
tament amb consideracions sobre
l’estil, inexcusables si volemdonar
una imatge justa de l’assaig que
escrivia i defensava. Ho dic per-
què també la casualitat m’ha fet
llegir aquests dies la darrera mos-
tra de la “facúndia” epistolar de
Joan Fuster (Correspondència, vo-
lum 12, 2a part, 3i4, 2010), una no-
va oportunitat de comprovar que
potser el fet més destacable de la
seua obra és la manifestació sem-

pre indissoluble de matèria i for-
ma, d’idees i expressions, com co-
rrespon a un assagista que ha en-
tés que en aquest territori de la
literatura no hi ha motius, ni mit-
jans, de fer-ne distincions.

Em pregunte, en llegir una de
les cartes a Albert Manent inclo-
ses en el volum, si els “papers idio-
tes” de què Fuster es queixa cons-
tantment no són, a més dels pa-
pers pro pane lucrando tan citats,
els que va escriure des de supòsits
noassagístics, és a dir,més erudits
que pròpiament literaris. Però
que m’ho pregunte jo no té gens
d’importància. Al capdavall, no
sóc un expert en Joan Fuster, sinó
un simple lector de la seua obra i,
per acabar-ho d’adobar, confesse
que tinc una tendència malaltissa
a aturar-me en fragments de la
seua prosa que reclamen més hu-
mor que capteniment. En aquest
volum n’hi ha per a donar i ven-

dre. O no té gràcia afirmar que “el
hobby de fer versos / només té un
fi: podrir-nos cara al públic / i po-
drir les paraules distingides”? El
Fusterpoeta, quanexerceix d’anti-
poeta, esmola la ploma amb una
gràcia i una mordacitat sense
parangó: “Ésser poeta / és un ofici
trist, porc i frenètic”, només com-
parable amb el Fuster, no clergue,
però anticlerical.

Els joves valencians, escriuaAl-
bert Manent, més que a la crítica
literària prefereixen enviar cartes
de protesta a la premsa: exacta-
ment lamodalitat epistolarpreferi-
da dels bisbes espanyols, cada un
delsquals “és, enessència, unaMa-
dame de Sevigné politicoteològic”.
Parladels joves valencians i de bis-
bes dels anys seixanta. Però han
canviat tant les coses? Sens dubte,
les cartesdeFusterno sónprecisa-
ment papers idiotes.

F a uns quants anys em de-
manaren que fera un guió
cinematogràfic sobre la vi-

da de l’escultor Enric Moret
(Sueca, 1910-l’Havana, 1985). La
proposta m’atreia per dos mo-
tius: podia introduir-me en un
art que em fascina, el cinema, i,
d’altra banda, Moret m’era
pròxim i conegut, car, per una
carambola de la vida, jo n’havia
esdevingut, anys enrere, tot just
acabar la carrera, biògraf. El pro-
jecte tenia un bon director de ci-
ne i un grup valencianocubà de
còmplices; mancava, però, resol-
dre el tema econòmic. La pel·-
lícula no s’ha fet, i potser no es
farà. El guió tampoc. Un de tants
projectes arxivats dins del meu
polsós Magatzem de la
Memòria. Ara hi pense i potser
era un error fer-ne un film. La
vida de Moret, feta ficció, seria
inversemblant. Moret conegué
la mort prematura del seu pare,
la pobresa, la separació familiar,
el treball dur a partir de tretze
anys, la presó, la guerra, on fou
seriosament ferit, un afusella-
ment, el propi, afortunadament
espifiat, l’exili, els camps de
concentració, laRepúblicaDomi-
nicana de l’inefable Trujillo, la
Cuba de Batista, la conspiració,
l’exili de nou, ara a Mèxic, la
Revolució Cubana, l’èxit com a
artista, la prohibició d’entrar al
seu país natal, ni tan sols per a
visitar la tombade samare…Mo-
ret participà ambuna obra almí-
tic pavelló espanyol de
l’Exposició Internacional de Pa-
rís (1937) —al costat de Picasso,

Miró, Juli González, Calder i al-
tres—, féu un fum d’escultures,
murals i dibuixos, es casà amb
una infermera anglesa que ha-

via conegut durant la guerra,
se’n divorcià, es casà amb Delia
Echeverría, tota una personali-
tat dins de la intel·lectualitat de
l’Havana, i esdevingué unprofes-
sor venerat per artistes molt
més joves que ell. Tot això, posat
en un llargmetratge, entraria
més en la línia de Hollywood
—d’un lacrimogen Spielberg, per
exemple— que no en l’estil sobri
i subtil que amim’interessa. Mi-
llor un documental, doncs, amb
imatges i testimonis verídics. És
el que passa amb Auschwitz. La
infinitat de pel·lícules i novel·les
que se n’han fet no transmeten
l’infern amb la intensitat i la vers-
emblança ambquèho fan els tex-
tos d’un Primo Levi, per exem-
ple. Quan la realitat és tan con-
tundent, l’efectisme inherent a
la ficció pot fer-la embafosa. Pri-
mo Levi ens aborrona i ens con-
venç perquè, tot i ser-ne víctima,
no en fa una interpretació emoti-
va ni venjativa, sinó una
instantània freda, despietada,
fins i tot imparcial. D’altra ban-
da, les vides de Levi, Moret i d’al-
tres ens parlen d’un món que,
tot i ser recent, ja ens sembla
inversemblant. Sovint oblidem
que, per a una gran part dels hu-
mans, la vida encara és duríssi-
ma com una pedra. I és que les
de Moret, Levi i, també, les de
molts contemporanis nostres,
són unes vides tallades a colps
d’escarpra. Res a veure amb
l’acomodament i la somnolència
que ens acompanyen i que ens
fan tan inconscients i tan frívols,
si no tan cretins.

L’escriptor Joan Fuster. / jordi vicent

l’editora Rosa Serrano. Tam-
bé hi ha un apartat biblio-
gràfic i una relació comenta-
da de totes les seues obres
literàries i lingüístiques.

“En totes les exposicions
que hem fet de l’escriptor de
l’any la idea és que, d’alguna
manera, el catàleg siga l’últi-
ma paraula. La bibliografia
que s’hi incorpora fa nou
mesos que s’està duent a ter-
me, i està completíssima, fins
al novembre de 2010. Si d’ací
a tres mesos es publica una
tesi sobre Enric Valor no
figurarà en el catàleg, lògica-
ment, però la voluntat és que
la visió siga commés comple-
ta millor”, argumenta Cantó.
I fa la lectura final: “Si l’any
de Valor serveix per a revitali-
tzar la seua obra i que siga
més conegut, els objectius es-
taran assolits. És un home es-
timat i volgut. Més a la zona
d’Alacant i de València, per-
què al nord no va arribar,
però la idea de l’exposició és
donar-lo a conéixer. Volíem
fer-ne una exposició exhausti-
va, dins d’uns límits, per a
donar una visió global del
personatge, d’una persona
que va fer molt i que tenia un
compromís cívic i unes con-
viccions que eren una roca.
La defensa de la llengua, el
seu amor, era per sobre de
tot. Ell sempre ha destacat
pel seu amor a la llengua.
Sempre”.

NOTES DE CAMBRA

Colps d’escarpra
Manuel Baixauli

A MANERA DE TASCÓ

Joves, bisbes i Madame
de Sevigné
Vicent Alonso

Grimaltos fa distincions
per a precisar per què
Fuster era escèptic i
relativista alhora
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L’apartat “El valor de Valor”
agrupa els seus nombrosos re-
coneixements: a més dels es-
mentats adés, la medalla de la
Universitat, el diploma de fill
predilecte de Castalla o la Creu
de Sant Jordi, juntament amb
els estudis generats per cada
homenatge. Amb això, una part
gràfica on es podran veure les
publicacions amb les quals col·-
laborava: El Luchador, El Tio
Cuc, El Camí o Gorg, revista de
què va ser fundador. “Sempre
que parlem de publicacions,
primeres edicions”, adverteix
Cantó, “són continguts interes-
sants, perquè quasi ningú deu
haver vist mai un exemplar de
Tio Cuc, una publicació en què
començà a col·laborar a partir
del 1934”. Per a mitòmans i cu-
riosos, hi haurà documents
inèdits, com ara el seu examen
d’ingrés a l’Escola de Comerç
d’Alacant, conservat en l’arxiu
general de la Universitat. “Per
a arreplegar tot allò, hem ha-
gut de treballar en molts
fronts: el Ministeri de Cultura,
les hemeroteques i les bibliote-
ques, la Biblioteca Nicolau Pri-
mitiu, la família, els fons de la
mateixa Acadèmia, les universi-
tats, i amb tot aquell que tenia
alguna cosa a veure amb Enric
Valor”, explica Cantó. Altres do-
cuments ressenyables són les
galerades corregides a mà de
Converses amb un senyor escrip-
tor, el llibre que va escriure Ro-
sa Serrano a partir d’una sèrie
de diàlegs amb Valor, la lectio
escrita a màquina que va llegir
en arreplegar un dels seus ho-
noris causa, el seu expedient
acadèmic, l’original del mani-
fest que signaren més de
20.000 valencians demanant la
presència del valencià en els ac-
tes religiosos o el text de la
seua primera obra literària,
L’experiment de Strolovikchz,
publicada el 1934 en el diari El
Camí. Per sobre de tot, però,
Cantó ressalta un document
amb una càrrega especial i que
no havia estat exposat fins ara:
el manuscrit i el pla de l’obra

de la darrera novel·la que escri-
via i que portava com a títol
premonitori Habitatge per a
l’eternitat. “El seu fill em deia
que per a què volíem això, que
era un simple bloc de notes,
però li vaig explicar que per a
nosaltres era un material molt

important. Tot i que es-
tava en una fase molt
iniciàtica, creiem que
serà interessant veure-
ho”. “Entenem que Va-
lor és un personatge
molt conegut, però so-
bretot és conegut per
al gran públic per la
seua tasca rondallísti-
ca. El definiria com un
personatge polièdric,
pel que fa a la forma, i
polifacètic, quant al
contingut, perquè va to-
car moltes coses”, argu-
menta Cantó. “L’objec-
tiu que ens hem mar-
cat és el d’arribar als
màxims destinataris
possibles, per això hi
ha l’exposició transpor-
table o les activitats en
els pobles de les ronda-
lles”, indica, al mateix
temps que destaca que,
fins ara, una vintena
de pobles i de centres
educatius han dema-
nat l’exposició itine-
rant. “Això, abans de
fer la publicitat de l’ac-
tivitat”, informa la
comissària amb un
punt d’orgull. De mo-
ment, un joc de tres ex-

posicions rodarà simultània-
ment per València, per Alacant
i per Castelló.

La mostra s’acompanya
d’un seguit de materials i de
publicacions, algunes de caire
didàctic, com ara una unitat
didàctica, de Víctor Labrado, il·-
lustrada per Enric Banyuls, i
una auca i un còmic obra de
Jesús Huguet Enguita. El
còmic conté un mapa amb els
paisatges i el marc territorial
que va marcar l’obra valoriana,
de la serra Grossa al Montgó i
del Benicadell al Cabeçó. Els al-
tres materials tenen una
vocació més erudita. És el cas
de l’estudi de Josep Daniel Cli-
ment Enric Valor. Estudi i com-
promís per la Llengua, encara
en fase de producció, o el
catàleg de la mostra, un llibre
enciclopèdic de gran format

amb una vintena d’estudis que
furonegen en la ingent tasca de
l’escriptor de Castalla, “tots
fets per experts en l’obra valo-
riana”. Quatre acadèmics hi
participen: la mateixa Cantó,
que rastreja el reconeixement
social de l’escriptor, Manuel Pé-
rez Saldanya, que estudia un
dels grans èxits de vendes de
Valor, La flexió verbal, un ma-
nual de capçalera que ha viscut
ja vint-i-set reimpressions, Emi-
li Casanova, que n’analitza les
aportacions en el terreny de la
lexicografia, i Jordi Colomina,
que en fa un estudi sobre el
lèxic normatiu. La publicació,
a més, parla del context social,
polític i cultural de la seua èpo-
ca (Francisco Moreno), de la
seua implicació social en la

recuperació lingüística durant
els anys de la II República
(Òscar Pérez) i, per des-
comptat, visita la seua obra
literària (les rondalles, però
també novel·les tan transcen-
dentals com L’ambició d’Aleix o
les del Cicle de Cassana, Sense
la terra promesa, Temps de batu-
da i Enllà de l’horitzó) vista a
través dels ulls de Jaume Albe-
ro, Vicent Escrivà, Joaquim
Espinós o Gemma Lluch, entre
altres. Tampoc es deixen sense
abordar les aventures edito-
rials de Valor (Francesc Pérez
Moragón), les seues aportacio-
ns docents durant els anys de
la República (Josep Daniel Cli-
ment) o la visió d’una de les
persones que més estretament
va col·laborar amb l’escriptor,

L’última paraula sobre Valor
La mostra s’acompanya de materials didàctics i un
catàleg ben complet amb una vintena d’estudis

L’Obra Completa, dalt, i altres publicacions d’Enric
Valor que es mostren en l’exposició. / jesús císcar

La mostra
s’acompanya d’un
seguit de materials
i de publicacions

‘La flexió verbal’
va ser un dels seus
grans èxits de
vendes
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