
E nmig dels xàfecs que
cauen sobre la cultura, cal
agrair l’esforç i el bon gust

d’Edicions 62 i la Universitat de
València per publicar els assaigs
literaris o generals de Joan Fus-

ter (Sueca, 1922-1992) en un es-
toig, integrat per dos pulcres vo-
lums, que omplirà de goig tota
persona interessada en la nostra
literatura.

El 2002 va aparéixer el pri-
mer volum de l’Obra Completa

que reunia els versos, els aforis-
mes, el dietari, les vinyetes i els
dibuixos. Ara acaba d’eixir al ca-
rrer el conjunt de papers que els
editors cataloguen com a assaig
literari o general. El primer vo-
lum conté els llibres d’aquesta

modalitat que Fuster va publicar
en vida, i on es troben alguns
dels millors títols, com ara Dic-
cionari per ociosos i L’home, me-
sura de totes les coses. Els acom-
panyen altres col·leccions de
gran interés: El descrèdit de la
realitat, Les originalitats, Exa-
men de consciència, Babels i babi-
lonies i Sagitari, a més d’un se-
guit d’escrits diversos. Ací hi ha
recollit i concentrat en bona part
el bo i millor del Fuster assagista
literari, on retrobem l’escriptor
descregut que raonablement es
nega a combregar amb els cara-
mels d’idees domesticades que
plouen sobre els mortals, el des-
confiat que despulla l’home de la
retòrica grandiloqüent i el pinta
en samarreta, amb olors, i do-
lors, i amb el seu “anar fent” dia-
ri, l’escriptor amé, incisiu, ameni-
tzat amb gosadies i acrobàcies
que sorgeixen del trepador de la
seua ironia. Fet i fet, el lector con-
templa bocabadat l’espectacle
que desplega el cervell de l’autor
en la seua tumultuosa empresa
de voler furgar-ho tot.

La projecció mental de Fus-
ter no s’atura ací. Toquem cam-
panes. Fuster era un manobre
de l’escriptura: va manufacturar
muntanyes de paper. S’hi guanya-
va la vida i era lògic, per tant,
que el format habitual de la seua
escriptura fóra l’article —un “ass-
aig en miniatura”, en deia. Tam-
bé ho era que aquestes miniatu-
res esdevingueren el planter pe-
drera que abastia de material els
seus títols. Per aquest motiu, el
segon volum d’assaigs és una
aportació immensa a la difusió
de l’obra de Fuster, ja que en re-
cull els articles seriats, escrits en
català i apareguts de manera re-
gular en publicacions de periodi-
citat setmanal o bé mensual: Se-
rra d’Or, Tele/estel, Qué y dónde,
El Món, Saó i El Temps. Són prop
de mil pàgines pràcticament
inèdites. Tots dos volums es tan-
quen amb novetats i materials
complementaris. Els curadors,
Antoni Furió i Josep Palàcios, en
fan breus però orientadores in-
troduccions i redacten un apar-
tat en què es tracta el context en
què van aparéixer les diferents
publicacions, la seua particulari-
tat i la relació que hi va mante-
nir l’escriptor. Els papers recopi-
lats se subordinen a un ritme re-
gular, però, com que no pateixen
la tirania dels diaris, poden aca-
rar els temes amb més detall i
més profunditat. És sobretot en
els de Serra d’Or, que represen-
ten més del 60 % del llibre, per
on desfila el nervi delmillor assa-
gista, el més desinhibit, el menys
forçat pel dia i el polemista intrè-
pid. Passa a les pàgines 2 i 3

A ixò era que a la ciutat de Ravenna,
lloc on m’agradaria viure en la se-
renitat dels seus carrers i places, a

la basílica de San Francesco, al costat
del sepulcre de Dante i davant d’un cen-
tenar i mig de persones, vaig explicar
l’itinerari de la Divina Comèdia en llen-
gua catalana, començant amb la

traducció d’Andreu Febrer, el primer
terç del segle XV, i acabant amb la versió
modernameua. Els assistents es van sor-
prendre una mica que, en una literatura
tan poc coneguda internacionalment
com la nostra, les traduccions del gran
llibre de Dante tingueren una història
tan antiga i tan rica. En fi, que vam par-
lar, vam recitar el cant XVIII del Paradís,
un rapsode professional en italià, jo en
català, després el prior dels franciscans
em va fer lliurament del Lauro Dantesco,
en memòria de la visita, i pareix que la
clientela se’n va anar a dormir discreta-
ment satisfeta. Abans de començar,
però, vaig acostar-me a saludar el sen-

yor batle de la ciutat, assegut a la prime-
ra fila, i li vaig fer una petita broma.
“Senyor sindaco”, que li vaig dir, “se supo-
sa que la funció del seu càrrec consisteix
a intentar millorar la ciutat, no és cert?”.
“És clar”, em digué l’alcalde, “això mi-
rem de fer”. “I com es fa”, li vaig dir jo,
“per millorar una ciutat que és ja perfec-
ta?”. Em fa l’efecte que una cosa així no
li l’havia dita mai ningú. I em va respon-
dre: “Mire, quan una paret està mol bru-
ta, les taques no s’hi veuen; però quan
està neta, una sola taca és una ofensa
per als ulls. Aquest és el meu problema”.
A Ravenna, ciutat burgesa, visiblement
rica i pròspera, les majories d’esquerra

són espectaculars, i el berlusconisme,
gairebé insignificant. L’alcalde, doncs,
està atent a les taques que puguen em-
brutar la perfecció dels murs físics, polí-
tics o ètics de la seua ciutat. Sap que, si
la brutícia omplira les parets, els despa-
txos oficials i les institucions, les taques
no s’hi veurien i ell no s’hauria de preo-
cupar de la netedat pública i cívica. Com
en tantes ciutats d’aquest país nostre, on
la brutícia cívica i moral és tan espessa i
extensa, que els alcaldes i alcaldesses ja
ni tan sols la veuen, ni la miren. I si
l’alcalde de Ravenna vinguera a València
a explicar com governa, segurament ni
tan sols l’entendrien.

Fuster, una literatura en
moviment incessant
L’Obra Completa de l’escriptor avança amb dos volums nous
dedicats a l’assaig literari o general
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Ve de la pàgina 1
En un detectiu de quasi tot les
indagacions han de ser diverses
i giren al voltant de la política
pròpia, la del costat i l’altra, el
drama de València, els episodis
històrics i culturals, els malde-
caps i les aspiracions de la litera-
tura, la llengua i les circums-
tàncies, unmodel de llengua fac-
tible i sense punyetes emprenya-
dores, la realitat canviant dels
hàbits i els costums —també les
inèrcies—, el malestar de la cul-
tura, la defensa del progrés
—sense oblidar-ne els riscos—,
la crisi econòmica, la denúncia
de les coaccions directes o ca-
muflades del moment i un et-
cètera quasi inesgotable. La res-
ta dels articles són més breus i
d’un registre, si voleu, menor,
però sempre hi ha la
perspicàcia i l’explosió de mo-
ments feliços i de talls pro-
funds. En les ratlles de Qué y
dónde pot jugar amb l’anècdota
local i el detall erudit, és directe
i divertit, però també hi troten
dosis altes de vidriol i imper-
tinències sobre el manicomi
valencià i els polítics de la
Transició i derivats.

Es mire per on es mire,
l’aparició de Joan Fuster a la
València arrasada —en tots els
sentits— i temorenca, amb mo-
tius, de postguerra va represen-
tar un cicló que feia relluir la

inconsistència cultural del mo-
ment i l’estupidesa dels comissa-
ris intel·lectuals del règim. Això
ho deia un col·laborador de Las
Provincias tan ponderat com Er-
nest Martínez Ferrando. A més,
l’advertia irònicament que ha-
ver-se convertit en puça d’aque-
lles mules li duria complica-
cions. L’encertà de ple. Fou con-
siderat el dimoni que espargia

sofre en el jardín de España.
L’historiador valorava l’escrip-
tor de Sueca com un "desperta-
dor de cultura" dels valencians.
Un despertador de consciències
que, ara sí, rebé la benedicció
del nucli fort de la cultura cata-
lana, de dins i exiliada, perquè
en va sacsejar les timideses i les
pors i s’atrevia a parlar amb cla-
redat. Hi havia hagut un trau-

ma, d’acord. Per això mateix ca-
lia agafar els conflictes per les
banyes, enfrontar-se als fets des-
carnats, definir-los i traure’n
conseqüències i no perdre’s en
suspicàcies, malentesos i de-
bats enverinats. S’havien de ven-
tilar els problemes i buscar-ne
vies possibles de solucions i ob-
jectius nítids. Era el moment
d’actuar. S’imposava, per tant,
aprofitar el desert per a reorga-
nitzar els fonaments de la cultu-
ra, per a rumiar les coses. Urgia
discutir per a bastir unes bases
sòlides i continuar amb una cer-
ta eficàcia la represa. Una acti-
tud com aquesta explica per
què Fuster no defugia les polè-
miques: el matx dialèctic li ser-
via per a aclarir confusions i fer
pedagogia.

Fuster demanava un salt qua-
litatiu que implicava, en un te-
rreny bàsic com el "nacional",
espolsar-se els prejudicis i els
complexos i obligar a pensar en
termes generals a fi d’"integrar"
les distintes geografies en una
unitat productiva amb vista al
futur. L’objectiu necessitava re-
visar la història i, en el cas nos-
tre, la realitat valenciana.

En l’ofensiva fusteriana, tot
lliga amb tot. Hi ha l’afany
—d’ell i de molts— de posar el
rellotge de la cultura pròpia a
l’hora europea, perquè es desit-
ja una cultura autèntica, accep-

table en l’ambició i arrelada en
l’instrument. L’índole indivi-
dual i col·lectiu es complemen-
ten. Així hem d’entendre que el

tema de la responsabilitat i de
la consciència personal són pun-
tals substancials en la
trajectòria de Fuster. Hem de

Un cicló cultural
Fuster entenia la literatura com a pensament problemàtic

J oan-Antoni Carrasquer,
historiador i bibliotecari
municipal de Sueca, acaba

de fer pública la seua teoria so-
bre l’any en què Josep Bernat i
Baldoví (Sueca, 1809-València,
1864) va escriure El virgo de Vi-
santeta y el Alcalde de Favara. A
través d’un quadern manuscrit,
que li va arribar després de la
mort d’un familiar de segon
grau, proposa que la peça més
popular de qui fóra diputat a les
Corts de Madrid, alcalde de Sue-
ca i jutge de Catarroja va ser
creada el 1832, tretze anys
abans de la seua primera edició
del 1845. Es tracta d’una còpia
tardana de l’obra original, del co-
mençament del segle XX, segons
l’historiador. El document està a
les mans de Carrasquer des de
fa uns quinze anys. La negativa
a consultar-lo per part d’alguns
especialistes, “i els que ho feren
no tardaren a afirmar que el can-
vi de l’any es deuria a alguna

manipulació posterior”, assegu-
ra, el va dur a fer una revisió del
context històric i un estudi com-
paratiu que ha editat la Llibre-
ria Sant Pere de Sueca, coinci-
dint amb el 40 aniversari del po-
pular establiment i editorial de
Sueca.

“Com es pot justificar tal de-
sinterés per part del món univer-
sitari en una qüestió tan interes-
sant com aquesta?”, es pregunta
en el prefaci del seu treball. Ca-
rrasquer, un obsés per estudiar i
difondre la personalitat de Ber-
nat i Baldoví més enllà dels
tòpics, posa tota la carn a l’olla:
“La resposta és contundent, no
n’hi cap altra: Acceptar que Jo-
sep Bernat i Baldoví havia escrit
El virgo de Visanteta tretze anys
abans que la data que tothom
donava per certa, havia de supo-
sar tal daltabaix en les línies de
treball dels especialistes dels orí-
gens del teatre valencià modern
que aquests no en volgueren sa-
ber res”.

Descartada la possibilitat que
la data escrita al quadern haja
estat manipulada, l’historiador
detecta afegits i anotacions en
l’obra impresa que no consten
en la presumpta còpiamanuscri-
ta de l’original. En la "Sensura

literaria i Llisencia tipográfica"
del quadern figuren els ma-
teixos quatre personatges que
en la primera versió impresa co-
neguda fins ara. Són el Dr. Cor-
foll, D. Ambrosio Lleterola, Leo-
nardo Chuplamela i Pelenden-

gues. I la data d’aquesta auto-
rització fictícia és a "Cantacucos
1º Octubre 1832". Canta-cucos és
el nom que la colla d’amics do-
nen a l’espai on es reuneixen.
"Leonardo" passarà a ser "Lic-
do." en l’edició impresa, a la
qual s’afegirà un nou personat-
ge: Yol-Fót.

A més de les més de mil di-
ferències ortogràfiques, gramati-
cals i lèxiques que detalla fil per
randa en l’estudi comparatiu,
Carrasquer crida l’atenció sobre
referències històriques i
circumstàncies familiars, com
ara la tensa relació amb son pa-
re, com és el cas de la frase
“Guarda respecte á esta vara,/ i
tinte al Rey, Visanteta...”. quan
Ferran VII mor l’any 1933 i el
succeeixen la regent Maria Cris-
tina i la reina Isabel II.

L’historiador suecà conclou
acceptant que el quadern fou
manuscrit a la primeria del XX,
poc després del centenari del
naixement de Bernat, quan es fa
una edició no autoritzada de 69
exemplars del Virgo per a la
gran demanda oculta i, segons
Carrasquer, l’autor anònim féu
una còpia d’un original manus-
crit, ja que no n’havia pogut
aconseguir un exemplar im-
prés.

El virgo de Visanteta. Revisió del
context històric i estudi compara-
tiu de la versió original manuscri-
ta de 1832 amb el text imprès de
1845. J. Antoni Carrasquer Artal.
Llibreria Sant Pere SL. 78
pàgines.

‘El virgo de Visanteta’
té trezte anys més
Carrasquer desafia els estudiosos i sosté
que la famosa obra de Bernat i Baldoví
és del 1832, anterior al que es pensava

Joan Fuster, entre llibres i papers, a la seua casa de Sueca
l’any 1989. / jesús císcar

Ell matx dialèctic
li servia per a aclarir
confusions i fer
pedagogia

La responsabilitat
i la consciència
personal són puntals
substancials en Fuster
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valorar que el sentit fort de la
responsabilitat es fa especial-
ment patent quan l’acció huma-
na esdevé punt de debat, de
reflexió, cosa que és converteix
en angoixant quan es viu sota
l’opressió d’una dictadura.

L’escriptor valencià entenia

la literatura com un pensa-
ment problemàtic. Cal recor-
dar que en la postguerra,
abans també, els prejudicis i
les convencions asfixiants, el te-
rror de la llei, els silencis ensor-
didors eren el drama de cada
dia, i a un agitador d’idees l’as-

saig li és un guant perfecte. No
és un gènere, és una disposició,
un sismògraf per a detectar in-
dicis, conflictes, anomalies te-
nebroses; un observatori des
d’on participar en el moviment
de la història. Per això un dels
papers que més li feia il·lusió

era el de desinfectant demetafí-
sica. És una operació per a pe-
netrar en les accions humanes,
d’examinar anècdotes, sacse-
jar-les, revisar-les, fer-ne
aproximacions i emetre’n al-
gun judici, però sense asser-
cions ni cullerades de doctrina.
És una provatura parcial, mo-
desta. L’autor fuig del sistema,
però n’és un auscultador
sistemàtic. Viu instal·lat en un
procés incessant, sempre en
marxa. És un vigilant atent, om-
nívor. Així dirà: la comprensió
és un exercici que "cal co-
mençar de nou, a cada instant,
amb una excusa o una altra".
L’espiral de mesurar el món i
els altres és alhora una manera
d’assajar-se, de sentir-se, de
ser, perquè per a Fuster “es-
criure’ és ’viure’, i viceversa,
’viure’ és ‘escriure". Podria pre-
sentar-se com un home de dub-
te militant i distant, que ho era,
però al mateix temps s’implica-
va en cos i ànima. Li anava la
vida, i també, fins a cert punt,
la dels altres.

Han passat anys, molts
anys, i la incitació i la sorpresa
inicials s’han diluït en bona
part. També ha passat l’hora,
fet ineludible, d’algunes qües-
tions i idees. La pols no s’acu-
mula en va, ni per aquests pa-
pers ni per a ningú. Tot i això,
molts dels problemes i de les
inquietuds, observacions i opi-
nions continuen tenint una
gran actualitat, i amb més
força i tot, per a la nostra cultu-
ra i la vida del present. Però
sobretot corprén la intel·ligèn-
cia viva, obsessiva i la ferocitat
insaciable que corren pels as-
saigs amb una fluència espur-
nejada i estimulant.

N o és menys foll Ramon
Ramon (Catarroja,
1970) que Llull: “Feliç és

Déu, que és mort al paradís”,
diu el vers que obri Simfonia
per a un estat de coma (Peri-
fèric, 2011), cinqué poemari que
acreix el també indispensable
Cor desmoblat (2004). Ramon
Ramon és, potser, el darrer tro-
bador. Amb decasíl·labs ausias-
marquians amb cesura mascu-
lina en la quarta escup la sime-
tria de 69 neosirventesos que
hem d’engolir: empassar-nos
(“parle prou clar o el meu tro-
bar és clus?”). Hemistiquis te-
trasíl·labs de Jaume Roig, però
amb més mala llet, confegits en
dos quartets de rima
consonàntica ABBA//ABBA,
sistemàticament combinant i al-
terant la masculina i la femeni-
na. No patiu: no es nota, com en
els versos de J. V. Foix (primer
citat en el primer llibre: 1991). A
la rigidesa severa de Jaume
Roig, sap afegir-hi la ductilitat
profunda de Roís de Corella.
Ah!, cap de les cent trenta-vuit
rimes s’hi repeteix! Estellés ja
emprà la disciplina del sonet,
sense rima, en El gran foc dels
garbons per al retrat humà i so-

cial, practicat també per Antoni
Ferrer en Pietà i Cant temporal.
Ramon Ramon ho fa a l’engròs.
Sui generis. Profundament
humà, no es deixa arrossegar
per l’enginy. En el seu art no hi
ha joc. Sinó la fredor forense
d’un estat de coma allunyat
tant del dolor com de la vida.
No hi ha tendresa en la mirada.
Sinó en el fet de mirar. De no
abaixar els ulls. “Tempestuosa-
ment, Ramon Ramon, indaga te-
rritoris d’ombra de la condició
humana. Cru, fosc, negatiu, dur
i valent, expressa pulsions que
ens ajuden a entendre’ns. Des-
tructiu, agressiu, amb un cert

humor negre, és un poeta con-
tundent. No aporta canvis subs-
tancials, però té imatges po-
tents i força emotiva en poemes
sòlidament construïts: de
passió intensa, simbòlica, els
seus moviments no poden sinó
cridar-nos l’atenció" (Avui,

19-X-00). Ho vaig afirmar ba-
sant-me en els tres poemaris
primers. Ho corregisc: radical,
visceral, lúcid, franc, original,
creatiu, genial, incisiu, pun-
yent, seriós, responsable, singu-
lar, higiènic, necessari, crítica-
ment reflexiu (“paper mullat és

la raó de Kant”). La
seua no és una
reprensiómoralitza-
dora, sinó una lleta-
nia que constata i re-
trata virulentament
la infàmia. La vio-
lència correspon a
allò observat. Com
un boxejador, ens
arracona i ens colpe-
ja amb macabra
precisió una vegada
i altra el fetge. Ens
hi obliga a mirar
sense amabilitat. Re-
tratant-se en ells, el
poeta hi estableix
un nosaltres dife-
rent. Desproveït de
complicitats. Un re-
vulsiu que incomo-
da i trasbalsa:
“Hòsties rep qui
abandona el carril”.
Cruel, rigorós, as-
pre: acerb. Té prou
a mostrar-nos-en

els resultats. Hi empatitza nota-
rialment. No apte per a tots els
públics, és imprescindible per
als lectors exigents. Una litera-
tura es fa important amb lli-
bres així. Una societat que no
es vulga indiferent. “Déu és un
bou que remuga a l’estable”...

Espill o Llibre de Ramon Ramon
Sobre el poemari ‘Simfonia per a un estat de coma’

P els voltants de la ria de
Noia (la Corunya) vaig
veure un dels grafits

més esperpèntics. Deia: "Viva
Galizia ceibe e morte a os tore-
ros". No sé si era un homenatge
a Valle-Inclán. En un poble no
massa lluny, en una tanca ple-
na de senyals d’advertència i/o
prohibició, com ara pescar,
aparcar, un dels senyals encer-
clat pel típic triangle preventiu
deia: “Peligro indeterminado”.
No em negaran que és un bon
exemple, a la gallega, de com
pot arribar a ser d’indetermi-
nat un perill. Ho deuen saber
bé, després de Franco i de Fra-
ga.

Escric a les poques hores de
la mort de Fraga, abans que
cap tribunal argentí haja pogut
jutjar-lo per crims durant el
franquisme.

Quina ha estat, però,
l’aportació a la cultura d’aquest
prolífic escriptor de llibres? Pot-
ser dues frases: Spain is diffe-
rent i 25 años de paz. De segur
quemolts seguidors ho conside-
ren cultura, tal com l’entenen.

Era un xaval quan ja vaig
sentir parlar (en veu baixa)
d’ell. Sembla que va estar molt
actiu a les vagues d’Astúries del
1962; evidentment, no del cos-
tat dels miners. Després de refe-
rir-se a Julián Grimau (1963),
dirigent comunista executat
pel seu govern, com "ese caba-
llerete", va manipular el diari
d’Enrique Ruano (1969) i
ordenà Torcuato Luca de Tena
(ABC) que ho publicara per a
intentar mostrar l’estudiant
com un desequilibrat a punt de
suïcidar-se.

De la Llei de Premsa recorde
una anècdota: vaig coincidir a
Madrid amb el corresponsal de
Le Monde d’aleshores, que em
comentava que al seu fill, a les
nits, li cantava “duérmete niño,
que viene Fraga”. El seu nacio-
nalisme, no espanyol, es va re-
sumir amb milers de gaiters
bramant per a fer oblidar com
exilià Serrat per intentar can-
tar en català a Eurovisió.

La sèrie és inacabable. Real-
ment era molt actiu. Molt auto-
ritari contra qualsevol ciutadà.
Ara diuen que molt autònom,
però sempre va estar a les or-
dres de l’amo. De qualsevol
amo, Franco o el govern dels
EUA, que anava perdent bom-
bes nuclears per Palomares.

Un dels anomenats pares,
perquè no es recorda cap mare,
de la Constitució —així ens
va—, va mostrar el seu rostre de
demòcrata de tota la vida a
Vitòria, a Montejurra. Massa
sang silenciada entre elegies ac-
tuals de tota mena. El partit
que va fundar reclama gestos
que ell mai no va fer: penedir-
se i demanar perdó a les seues
víctimes.

Un perill que, lluny d’estar
fitat per cap normativa sinó per
la pròpia (la calle es mía), no
pot ser més indeterminat.

Viva Galizia ceibe, sí: ja en té
dos menys que ens van torejar.

A LA LLETRA

El seu carrer
Albert Garcia i
Hernàndez

Lluís Roda

Coberta del llibre de Ramon Ramon.

La seua és una
lletania que constata i
retrata virulentament
la infàmia
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