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La publicació ¿’Obres Completes d’au- 
tors com Joan Fuster *, que es troben en 
plena producció, no és, corn en el cas 
d’autors desapareguts o que han aban-
donat la palestra, una gran obra d’in- 
ventari. En el cas dels primers, una edi-
ció d’aquesta mena és un replà, un atur 
en el camí, que obre grans perspectives 
sobre l’obra ja acomplerta i permet al 
crític lligar caps a través d’una obra 
dispersa i, en el cas de Fuster, extraor-
dinàriament polifacètica, i descobrir-ne 
la coherència i les directrius.
L’obra de Fuster és considerable i varia-
da. L’autor ha donat parers sobre mol-
tes coses, amb independència, i de vega-
des amb contundència. Per això està als 
antípodes de l’escriptor lligat a conven-
cions i a compromisos previs. Si Fuster 
està compromès amb algú, ho està amb 
ell mateix i amb unes conviccions perso-
nals molt fermes ; està lligat de manera 
entranyable amb el seu país valencià, i 
pocs han treballat tant com ell per al 
seu redreçament. Sent també com pocs 
el pregon afany d’afirmar-se i de defi-
nir-se i ho fa exposant idees personals 
i reaccionant francament davant les 
idees dels altres. «Per a mi — ens diu — 
escriure és, o sol ser, opinar.» Fuster 
no s’ha fet enrera en aquesta tasca i en 
el risc que comporta. Tot el contrari : 
ha . donat sempre valentament la cara, 
i si ha pecat, haurà estat de temeritat, 
però mai de por. Fuster és per damunt 
de tot un esperit lliure, que es manifes-
ta amb la màxima desimboltura, com 
tots els que se senten segurs d’ells ma-
teixos ; no és dels que s’equivoquen 
amb el cap dels altres per por d’anar 
sols.
Qui no hagi seguit de prop la seva obra 
variadíssima, sobre tota mena de te-
mes, tal vegada tindrà una sorpresa 
en veure aquest volum de 500 planes, 
primer de les seves obres completes. 
Hom hi ha recollit una sèrie d’estudis 
sobre antics autors valencians — Sant 
Vicenç Ferrer, Isabel de Villena, Jaume 
Roig, Ausiàs March i Rois de Corella —■ 
i. sobre història valenciana : l’opuscle 
titulat Poetes, Moriscos i Capellans. Els 
treballs que duen els títols L’Oratòria 
de Sant Vicent Ferrer, Jaume Roig i sor 
Isabel de Villena i Ausiàs March el ben 
enamorat havien estat anteriorment 
publicats a la «Revista Valenciana de Fi-
lologia» ; El món literari de sor Isabel 
de Villena és el text d’una conferència 
de clausura dels cursos de llengua i li-
teratura valenciana de «Lo Rat-Penat» 
(1956) ; l’assaig Vigència d!’Ausiàs March 
serví de pròleg a l’Antologia poètica 
dJAusiàs March, de la Biblioteca Selec-
ta, Barcelona, 1959 ; Lectura de Rois de 
Corella és el text d’una conferència feta 
a EISA, a Barcelona, el 1967, i Poetes, 
Moriscos i Capellans, és un llibre edi-
tat per «L’Estel», de València, en 1962.
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Diu Fuster al començament de la Lec-
tura de Rois de Corella, que de tant en 
tant ha publicat «papers amb aparença 
d’estudis, que poden semblar erudició o 
crítica. Però, de fet, també cal reconèi-
xer que mai no hi he posat gaires pre-
tensions : els meus assaigs en aquest 
terreny, no són més que simples notes 
de lectura». Doncs bé ; aquestes notes de 
lectura revelen un rigor analític, una 
perspicàcia, que molts erudits voldrien 
posseir ; i si a aquestes qualitats perso-
nals afegim una informació bibliogràfi-
ca molt completa, una anotació copiosa 
i precisa i una expressió sòbria, haurem 
de convenir que, en conjunt, aquests 
treballs assoleixen notable categoria 
científica i crítica. De vegades hi treu 
el nas el Fuster càustic que tots conei-
xem i l’afeccionat a l’acudit faceciós, 
pel qual el nostre escriptor sent una 
certa feblesa. Ho podem veure en la 
Lectura de Rois de Corella, d’altra part 
un dels treballs més originals del volum 
i, tal com és habitual en Fuster, força 
ben documentat. Els fracassos amoro-
sos de Rois, la seva «cornamenta», com 
diu Fuster gràficament, es presten a 
a l’estil faceciós, tan del gust del nos-
tre escriptor.
No m’entretindré a assenyalar els punts 
de vista originals d’aquest llibre o a dis- 
cutir-ne punts de vista personals. El 
llibre mereix el comentari erudit per-
què, després de tot, d’erudició es trac-
ta. Ho demostren prou l’article sobre 
Sant Vicenç Ferrer, rigorosament ana-
lític ; l’estudi del feminisme en Jaume 
Roig i sor Isabel de Villena, i el del 
comportament amorós d’Ausiàs March 
en la seva poesia, en Ausiàs March, el 
ben enamorat. Crec que és molt proba-
ble que l’erudició no hagi estat el mò-
bil fonamental que hagi fet agafar la 
ploma a Joan Fuster. Es ben possible 
que aquests estudis responguin a una 
altra mena de curiositat, a un anhel de 
disciplina i d’exercici crític, i a l’afany 
d’abastar en tots els seus aspectes, his-
tòrics i culturals, el coneixement del 
país valencià, al servei del qual s’ha 
lliurat el nostre escriptor en cos i ànima.
Considerats sota l’angle de l’erudició, 
aquests treballs estan construïts sobre 
dades rigorosament objectives i sòlida-
ment documentades. No cal posar-ne 
exemples perquè aquestes qualitats són 
comunes a tot el recull. En el transcurs 
d’aquesta rigorosa exposició de fets, 
l’autor en subratlla alguns o fa alguna 
acotació crítica, on, com és natural, es 
manifesten les seves opinions en punts 
que, alguna vegada, si no fossin tocats 
de faisó tan incidental, podrien ésser 
objecte de controvèrsia. En tot això, 
però, l’obra crítica de Fuster, recollida 
én aquest primer volum d’Obres com-
pletes, es manté dintre la disciplina 
històrica més ortodoxa : objectiva, en 
tot el possible, en el terreny dels fets, 
i inevitablement subjectiva, en dosi va-
riable, quan fa crítica o interpreta. En 
el cas concret d’aquest llibre, alguns

judicis, enunciats amb molta contun-
dència, podrien ésser objecte de discus-
sió. Quan això s’esdevé, però, cal llegir 
ben atentament les frases de Fuster i 
sospesar-ne bé cada paraula. El que diu 
en un indret (p. 858), —que les seves 
remarques poden ésser acusades de sim-
plistes o d’esquemàtiques —. Però «això 
no vol dir, —afegeix—■ ni de bon tros, 
que siguin inexactes. Aspiren a tenir el 
valor d’una diguem-ne definició tenden- 
cial». Considerades les coses des d’aquest 
caire, pot no ésser inexacte allò que ho 
seria pres en termes absoluts. Altres ve-
gades l’acceptació d’algunes opinions de 
Fuster exigiria un acord previ sobre el 
valor que donem a certes paraules. Un 
exemple. «El Renaixement, per a nos-
altres — diu — és l’Erasme ideòleg, és 
Rabelais, és Shakespeare, és Montaigne 
■— i no tant, o no gens, el Petrarca i els 
mediocres escriptors llatins del segle 
xv». Incloure Montaigne i Shakespeare 
en el Renaixement i excloure’n Petrar-
ca sorprendrà a més d’un. Els judicis 
molt succints han d’explicar-se.
Resultaria, però, feina poc recompensa-
da resseguir amb lupa les 500 planes 
del volum per assenyalar-ne les opinions 
que ens poden semblar massa esque-
màtiques. En primer lloc perquè es trac-
ta de judicis incidentals, fets de pas-
sada, i en segon lloc perquè l’obra de 
Fuster es mou principalment en el camp 
dels fets estrictes, en el qual obté resul-
tats feliços. Ho demostra l’estudi que 
du el títol pintoresc Poetes, Moriscos i 
Capellans, títol que és ampliat en cada 
una de les seves parts. En la primera, 
Lectors i escriptors en la València del 
segle xv, reprèn, limitant-lo a Valèn-
cia, l’estudi de la condició social de 
l’escriptor, que fa anys emprengué Jor-
di Rubió amb caràcter més ample en el 
sèu memorable llibre De l’Edat Mitjana 
al Renaixement. Figures literàries de 
Catalunya i València ; la segona part, 
La llengua dels moriscos, no és cap es-
tudi lingüístic sinó el del drama d’una 
minoria ètnica mal adaptada, amb un 
greu problema religiós amb implicacions 
polítiques, que el fet lingüístic féu en-
cara de més difícil solució ; la tercera 
part, La València del segle xvix a tra-
vés d’un diaterista eclesiàstic ens des-
criu l’estat de València en un moment 
de crisi i de tensions interiors. Tres 
moments, en suma, de la vida valencia-
na : ascensional el primer, conflictiu el 
segon i crític el tercer.
Fuster coneix molt bé l’ofici d’erudit ; 
ell, però, no s’hi considera i és evident 
que l’amplitud de la seva obra surt del 
marc restringit de l’erudició. Aquest 
és un fet molt digne de remarca, per-
què, al nostre entendre, assenyala una 
constant de l’obra de Fuster que respon 
a la seva mentalitat. El rigor científic 
dels seus escrits històrics i crítics res-
pon a una disciplina mental que dóna 
igualment valor a altres activitats de 
l’escriptor valencià.
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