
ASSAIG
HERETGIES, REVOLTES I SER-
MONS, de Joan Fuster. Biblioteca 
Selecta, 413. Editorial Selecta, 
Barcelona 1968.

Joan Fuster ha reunit en aquest 
llibre tres assaigs d’història de la 
cultura dels Països Catalans als 
segles XVI i XVII. La temàtica- 
trajectòria de l’erasmisme, les 
Germanies valencianes i l’actitud 
de l’Església i de les classes di-
rigents, amb referència a les in-
tencions, diguem-ne sociològiques 
dels sermons, manté la unitat de 
l’obra entorn de dues qüestions 
bàsiques: els intents de l’huma-
nisme liberal durant el cinc-cents i 
els problemes de la 11 e n g u a.

Joan Fuster

El paral·lelisme, cronològic, entre 
la reducció al silenci del primer 
i l’afirmació del castellà a la 
trona, pel que fa al segon, és un 
fet evident, ben encaixat, 
d’altra banda, dins la trajectòria 
de l’Espanya dels Àustries. Pel 
que es refereix a les Germanies 
•— com a les Comunitats a Cas-
tella —, amb llurs condiciona-
ments socioeconòmics de fons, 
constituexen la crisi política, el 
desenllaç de la qual està en la 
línia de l’equació entre les qües-
tions esmentades. Aquest enqua-
drament, amb els riscs de tot es-
quema, com és lògic, presideix, 
al nreu entendre, la unitat supe-
rior de la problemàtica exami-
nada en el conjunt dels assaigs 
de Joan Fuster reunits en aquest 
llibre.

Aquests estudis, entre el rigor 
científic i la llibertat de l’assaig 
— «no estudis històrics, sinó as-
saigs de tema històric», com diu- 
el mateix autor—, obvien, hàbil-
ment, els inconvenients que plan-
teja tot intent diguem-ne «híbrid». 
Vull dir que les «llibertats» que 
Joan Fuster es permet (el «mí-
nim d’insolència», per a dir-ho 
amb les seves mateixes parau-
les) són les indispensables per 
a accentuar les seves intencions. 
Si en aquest aspecte és possible 
que un «estudi històric» — que 
encara està per fer (amb referèn-
cia a l’erasmisme valencià aviat 
es publicarà el treball de S. Gar-
cia Martínez, amb investigacions 
de primera mà) — rectifiqui al-
gun punt, val a dir, també, que 
les esmentades «llibertats» han 
permès a Joan Fuster un ambi-
ciós plantejament de problemes, 
molt fèrtil en conseqüències. Bé 
que tot és qüestió de proporcions, 
els qui fem «estudis històrics»

fem, també, «assaigs històrics». 
Vull dir, senzillament, que Joan 
Fuster, assagista excepcional, és 
també, volens nolens, un histo-
riador, encara que no es proposi, 
com diu ell mateix, «una mono-
grafia de cachet científic».

El primer dels assaigs de Joan 
Fuster, dedicat a l’erasmisme, so-
bretot a València, es titula «En-
tre la gramàtica i la fe». Em sem-
bla una etiqueta molt feliç per a 
plantejar, clarament, la versió, a 
nivell de l’humanisme del Re-
naixement, de la problemàtica 
ciència-ortodòxia, en començar el 
protestantisme. Per als seus ri-
vals, Erasme — i els seus conti-
nuadors — seria un híbrid de 
gramàtic i heretge. La informació 
de l’autor és ben sòlida, i el pa-
norama esbossat, tan interessant 
com suggestiu. En tot cas, les 
«llibertats» que Joan Fuster es 
permet no desmereixen la densi-
tat d’unes planes que també hau-
rien de llegir tots els estudiosos 
del Segle d’Or espanyol.

El segon assaig es refereix a la 
crisi de les Germanies («De les 
Germanies i els agermanats»). 
Després d’un excel • lent status 
qüestionis, al dia, sobre l’esmen-
tada crisi valenciana, tant pel 
que es refereix als problemes 
socio-econòmics com a les qües-
tions polítiques i ideològiques, 
Joan Fuster dedica unes planes 
a la figura de l’Encobert — su-
posat nét del rei Catòlic i aspi-
rant a la corona de Carles V —, 
ço que li permet un plantejament 
molt suggestiu i nou en molts as-
pectes del caire popular de la 
Germania, amb els seus ingre-
dients jueus, i del messianisme 
del mateix Encobert, predicant 
al poble de Xàtiva.

El tercer assaig («Notes [infor-
mals] sobre sermons») examina 
la llengua i posa en relleu el 
procés de castellanització, des de 
la trona, a partir del 500. D’un 
costat, doncs, l’actitud de l’Es-
glésia, i, de l’altre, la de les clas-
ses dirigents, en una coincidèn-
cia d’objectius. Les polèmiques 
de l’època, les disposicions dels 
concilis de la Tarraconense, les 
posicions dels bisbes i de les 
autoritats municipals de les ciu-
tats, examinades sistemàtica-
ment per l’autor, li han permès 
unes planes lluminoses sobre un 
problema que, de llavors ençà, 
mai no ha deixat d’ésser a l’or-
dre del dia. Deixeu que acabi 
aquest breu comentari amb una 
referència al memorial de greu-
ges de 1760 — publicat per E. 
Moreu Rey i, parcialment, proce-
dent d’un altre fons documental, 
per mi mateix— en el qual són 
formulades posicions molt clares 
sobre l’Església i la llengua a 
Catalunya, València i Mallorca. 
Hem d’agrair a Joan Fuster 
aquest altre treball seu sobre 
temes molt vius de la història 
cultural dels Països Catalans du-
rant l’època de la decadència. 
Treball que, repetim-ho, és una 
obra mestra de l’assaig i, al 
mateix temps, una contribució 
historiogràfica important.

JOAN REGLÀ.

Baltasar Porcel

EXERCICIS MÉS O MENYS ES-
PIRITUALS, de Baltasar Porcel. 
Col·lecció «Cara i creu», 2. Bar-
celona 1969.

Un títol encertat, aquest ¿’«Exer-
cicis més o menys espirituals», 
que encapçala el llibre de Por-
cel, perquè els quaranta-dos tre-
balls que aplega permeten ésser 
classificats, atesa llur natura, en-
tre elucubracions de caire evi-
dentment espiritual, i d’altres que 
responen a fets i circumstàncies 
molt concrets de la realitat quo-
tidiana, concebuts tots plegats, 
com el mateix autor assenyala, 
com «un testimoni actiu i punyent 
d’un país en un temps».

Entenc com a bàsic que l’escrip-
tor no defugi el compromís de 
testimoniar i d’«opinar», sobre el 
context socio-político-cultural que 
l’envolta. Aquesta voluntat de 
presència, la pot materialitzar a 
través del llibre, amb la penosa 
seguretat d’abastar un nombre de 
lectors proporcionalment ínfim, o 
valent-se de les pàgines periòdi-
ques de diaris i revistes, que el 
posaran en contacte potencial 
amb sectors vastíssims de poble. 
Si l’escriptor decideix obrir de 
bat a bat les portes de la torre 
d’ivori en la qual ha tendit sem-
pre a enclaustrar-se, i deixar cons-
tància de la seva identificació 
amb les problemàtiques que con-
dicionen el temps que li pertoca 
de viure, caldrà que la seva in-
corporació als mass media es 
realitzi d’una manera diguem-ne 
harmònica, sense perdre una so-
la engruna de la seva dignitat 
d’escriptor, ans al contrari, apor-
tant als papers quotidians l’im-
promptu de la condició d’home de 
lletres, curós de la llengua, que 
l’ha de distingir del cronista 
que escriu automàticament, de ma-
nera volandera, o del gasetiller 
que treballa sota la consigna d’in-
formar i ensems d’omplir espais 
buits.

La missió substancial de l’escrip-
tor a la premsa, ha estat perfec- 
tíssimament entesa per Baltasar 
Porcel. Llevat de dos que eren 
inèdits, la resta dels treballs re-
collits en aquest volum, foren pu-
blicats dinou a «La Vanguardia», 
dinou a «Tele/estel», un a «Ser-
ra d’Or» i un altre a «Destino». 
Les temàtiques giren sempre en-
torn del nostre país, i foren 
escrites amb la cura i la seriositat 
que mereixien. Posaria la mà al

foc, i em penso que no em cre-
maria, que Porcel seleccionà amb 
tranquil·litat absoluta el recull ¿e 
treballs que havien de configurar 
el llibre, i llevat dels que es veié 
obligat a traduir, els hauria po-
gut lliurar a la impremta sense 
necessitat d’introduir-hi cap cor-
recció. Perquè Porcel emprèn la 
confecció d’un article, d’un repor-
tatge, amb la mateixa rigorositat 
de concepte i de matisació esti-
lística que si es diposés a es-
criure una obra d’assaig o una 
novel·la. I aquesta escrupolositat, 
que jo entenc com a signe reve-
lador d’una autèntica consciència 
professional que tanta falta fa al 
país, sí que n’és, d’important, i 
més encara, alliçonadora.

Cada un dels articles seleccionats 
col·loca damunt la taula de l’ac-
tualitat, un tema que va més en-
llà de la pura transposició escrita. 
Vull dir que Porcel ens els ofe-
reix, a manera de senyals d’aler-
ta, sobre aspectes determinants 
de la nostra circumstància que 
haurien de motivar, a nivell per-
sonal de lector, i també a ni-
vell comunitari de societat, una 
més aprofundida reflexió. Malgrat 
la sinceritat de Porcel quan es-
criu: «No són aquestes... elucu-
bracions raonades i solitàries. El 
meu temperament no tira per ací», 
crec, honestament, que Porcel 
assumeix amb prou consciència el 
paper sovint ingrat de revulsiu, 
d’escorcollador de fets, de posi-
turas actuals o històriques no 
massa aclarides, oblidades o mal 
engiponades, d’immobilismes crò-
nics, d’afanys centralistes deri-
vats d’un defecte òptic força estès, 
segons el qual l’espessor del 
brancam, no ens permet de veure 
la boscúria, i això, que sembla 
tan difícil d’abastar amb l’ús de 
la ploma, Porcel ho emprèn se-
riosament, amb el suport d’un es-
til d’aparença planera però ela- 
boradíssim, que li serveix per a 
comunicar-se, sense perdre vigèn-
cia ni efectivitat, amb un hipotètic 
nombre il·limitat de lectors, hete-
rogenis quant a preparació cultu-
ral i identificació social. Que 
amb el llibre pugui atansar-s’hi 
o es quedi indefectiblement re-
duït al grapat de fidels que solen 
adquirir-los, car semblen ésser 
sempre els mateixos, això són fi-
gues d’un altre paner. Que quedi 
clar, però, que l’estil de Porcel 
és susceptible de conquerir esta-
dis amplíssims de lectors, que no 
tindrien cap mena de problema per 
a entendre el que l’autor vol 
dir-los, ja que empra la manera
més idònia per a fer-se entene-
dor. En tot cas, la validesa del 
sistema està provada a basta; 
ment a les pàgines dels diaris i 
d’aquesta mateixa revista. Els 
seus lectors ho saben. I Baltasar 
Porcel no ignora que la missió 
primordial que ha d’imposar-se 
l’escriptor d’avui, és fer per ma-
nera d’introduir els seus treballs 
a cercles cada cop més extensos 
de llegidors. Fa temps que l’aïlla-
ment qite procuraven les anacrò-
niques torres d’ivori, no serveix 
literalment per a res de positiu. 
Seria convenient que també la 
gent, imitant l’exemple dels es-
criptors joves, esberlessin d’una 
vegada i per sempre més les se-
ves. El país i tots plegats hi sor-
tirien guanyant.

ROBERT SALADRIGAS
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