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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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