
sobre l'art de no saber llegir, i de
queixar-se, per torna

per Joan Ferrate

L’article meu que va publicar «Serra 
d’Or» el novembre passat sobre la poe-
sia de Salvador Espriu ha enrabiat 
Joan Fuster. Ja hi comptava, fins a 
cert punt, però m’ha deixat una mica 
parat, ho reconec, la traca d’impro-
peris que conté la seva rèplica, sense 
que contingui gaire cosa més : m’ha-
via fet una idea de Fuster com un 
home lleugerament més articulat i, al 
mateix temps, prou expert, com a bon 
valencià, en trons i petards per com-
prendre que, de traques, la gent de 
Reus en sabem fer també de prou bo-
nes, quan convé. De fet, però, ja fa 
molts anys que no he posat els peus 
a Reus i que exerceixo, d’altra banda, 
l’ofici de professor que tan poc atrac-
tiu sembla que tingui als ulls de Fus-
ter, i crec, doncs, que puc reivindicar 
el meu dret a usar de certa equanimi-
tat i a jugar net, luxes acadèmics una 
mica teòrics, no cal dir-ho, però en-
cara estimables, en lloc de deixar-me 
endur per una ràbia (que de fet no sen-
to) tan espetegant, i obtusa, com la 
que ha volgut exhibir Joan Fuster.
Fuster es queixa molt. Caldria veure 
si té raó :
1. Fuster ens diu que la seva inter-
pretació de l’Espriu és la mateixa de 
Josep Pla, i sembla que ens inviti a in-
ferir d’aquest fet que tot el que ell 
diu sobre l’Espriu no pot ser sinó en-
certat. Bé, potser és encertat (a mi no 
m’ho va semblar) ; però ¿ de quan ençà 
ha estat convingut que Pla era una 
autoritat en crítica literària? I fins i 
tot, en el cas que Fuster i jo con vin-
guéssim en l’autoritat de Josep Pla, de 
quan ençà cap dels dos (i no parlem 
de tots els altres lectors de l’Espriu) 
s’ha, compromès a acceptar l’autoritat 
de l’autoritat? Jo no, almenys : em sap 
greu que això hagi de fer patir Fuster, 
pero no li reconec cap dret a quei-
xar-se de mi.
?• Fuster sembla admetre que la meva 
interpretació de «Kherubim», «Ora-
ció en la teva mort» i «Lliure vol» és 
encertada i que, per tant, aquests poe- 
njes desmenteixen les seves declara- 
nÎ.tls .en el sentit que a la poesia de 
Lspriu no es parla mai ni del para- 

pls\ m de la -immortalitat, ni de Déu. 
ero ens diu que, aquests poemes i 
aitres semblants, ja els havia pres ell 

np 5onsiaeració, «per 'descartar-los’». Sí, 
no ° eit, 110111 de cluè ? Això Fuster 
n ens ho diu pas : es limita a consig-
na; C‘Ue son excepcions ; afegint, molt 
pvn5na^ ' "¿podia no haver-n’hi ?». 
si h Caillent> jo no ho veig tan clar: 
es i.?"1 J011.vé que la poesia d’un poeta 
cintiOra-Ciíri''za’ nivell de les convic-
aleismU t'lllles seu ínltor, pel seu
ral rp6’ no ern sembla pas gens natu-
manere?erar que hi haura- de totes 

es, unes quantes excepcions (d’a-

quelles que, com diria Fuster, «confir-
men la regla»), eu les quals el poeta 
es mostrarà potser partidari de la «co-
munió diària» (Fuster, no pas jo, di-
xit) . Provi Fuster de trobar a Carner 
cap poema a favor de la gent de terra 
endins, o a Riba contra la Santíssima 
Trinitat, o a Joan Brossa contra els ri-
bots i els martells. Ara, si es dóna el 
cas que en l’obra d’un poeta trobem 
un nombre més o menys gran de poe-
mes que tot just semblen ateus al cos-
tat d’una altra sèrie de poemes que 
gairebé són del tot creients, i al ma-
teix temps tota una colla de poemes 
que no es decanten per cap cantó o 
són decididament ambigus, ¿no fóra 
potser més just de deixar la qüestió in-
decisa, tan indecisa, almenys, com sem-
bla haver-la volgut deixar el poeta ? 
Això potser no farà del tot feliços els 
esperits simplistes, però Fuster uo té 
dret a queixar-se de mi si li agraden 
les simplificacions.
3. Que li agraden, no cal dubtar-ne. 
Ell mateix ens ho diu : «Les 'caracte-
ritzacions’ globals de l’obra d’un es-
criptor es basen fatalment en allò que 
hi podem trobar de 'tònica domi-
nant’». No dubti Fuster que això és 
un dogma crític, i dels més falsos, al 
meu entendre. Ja que, al meu enten-
dre, el deure d’un crític, un cop ha 
trobat el que Fuster en diu la «tò-
nica dominant» d’una obra, és el de 
descriure-la junt amb tots els seus tons 
i semitons, establint, dit d’una altra 
manera, l’eseala completa de totes les 
seves valors. La fatalitat que obeeix el 
crític que es limita a descriure la «tò-
nica dominant» és la del qui no vol 
fer feina ; que no vol, dones, llegir-se 
els autors començant pel comença-
ment, seguint pel mig i acabant al fi-

nal. Es una llàstima que Fuster no 
comparteixi els- meus dogmes crítics, 
però no li convé queixar-se de mi, 
sinó més aviat de la seva fatalitat.
4. Fuster es meravella que jo hagi 
estat capaç de comptar tots els jueus, 
egipcis i greguets que surten a la poe-
sia de l’Espriu fora de La pell de 
brau: li asseguro que hauria estat tam-
bé al seu abast de fer-ho només que

.s’ho hagués proposat. I es queixa (i 
sembla sincer) que jo no m’hagi dedi-
cat a «fer computacions» (suposo que 
vol dir «fer el recompte», però, és 
clar, ha sentit tocar campanes, i el 
catalá se li ha trabucat) dels poemes 
de l’Espriu que cauen, d’una banda, 
del costat «lúcid i desolat» (Pla di-
xit, segons sembla), i, de l’altra, dels 
poemes que cauen del costat de les «as-
túcies mitològiques» (Fuster dixit). 
Bé, si tant és que Fuster insisteix, 
potser algun dia faré per al seu ús el 
recompte que demana, i l’hi enviaré 
privadament a Sueca : ara per ara, 
no tinc l’Espriu a mà. Li asseguro, 
però, que hi ha tot un llibre (Final 
del laberint) que; el dia que se’l llegei-
xi, no podrà sinó convenir amb mi 
que pertany a la segona categoria, de 
cap a cap. I noti, li prego, que és el 
darrer llibre de l’Obra lírica estricta, 
on es lliguen tots els temes iniciats a 
Cementiri de Sinera i desenvolupats en 
el curs de Les hores, Mrs. Death i El 
caminant i el mur. Fuster no es pot 
pas queixar que no sóc tan atent com 
es pugui als seus desigs, vistes les cir-
cumstàncies.
5. Fuster es queixa que a mi em sem-
bla una dita més aviat poca-solta allò 
de la «mala bava còsmica», que diuen 
que va dir l’Espriu un dia de sol a la
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bases del premi 
josep pla/1969

convocat per Edicions Destino

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Poden optar al Premi josep Pla, que convoca Edicions Destino, obres de 
prosa escrites en llengua catalana, rigorosament Inèdites. S’entén com a 
prosa un text de caràcter predominantment literari, sense limitació en el gè-
nere: novel·la, conte, relat, llibre de viatges, memòries, biografia, diari, etc.

Els originals hauran d’ésser d’una extensió mínima de 200 folls, mecano-
grafiats a doble espai I a una sola cara.

La quantia del premi per a aquesta segona convocatòria, corresponent a 
l’any 1969, serà de 200.000 (dues-centes mil) pessetes, que s’adjudicarà 
a l'autor en concepte a la vegada de premi l,de preu de la propietat I de 
drets d’autor d’una primera edició de deu mil exemplars a càrrec d'Edicions 
Destino la qual serà feta en el curs de l’any de la concessió del premi. 
Per a les successives edicions, l’autor percebrà un deu per cent sobre el 
preu de venda"dels exemplars.

El premi serà atorgat per votació per un Jurat de cinc membres designat 
per Edicions Destino. Per a la convocatòria corresponent al Premi Josep 
Pla 1969 aquest jurat estarà format pels senyors següents: Josep Maria 
Esplnàs, Maurici Serrahlma, Joan Perucho, Joan Teixidor I Joaquim Marco, 
el qual actuarà de secretari.

Per a la concessió del Premi Josep Pla serà utilitzat el procediment d’eli-
minació a base de cinc votacions successives. Cada un dels membres del 
Jurat elegirà, en la primera votació, cinc obres. En la segona, cada un dels 
membres elegirà quatre obres entre les cinc que hagin obtingut més vots en 
la primera. I així, successivament, eliminant una obra en cada votació, s’ar-
ribarà en la cinquena a l’adjudlcacló del premi. Si cal, es faran votacions 
complementàries en el cas d'empat entre dues 0 més obres. A l’acta de 
concessió constaran tots aquests detalls.

El premi no podrà ésser repartit entre dues o més obres, però podrà decla-
rar-se desert si el Jurat estimés que cap de les obres presentades no 
posseís suficient qualitat literària.

Edicions Destino tindrà una opció preferent per a l’adjudicació dels drets 
d'alguna de les obres presentades que no hagin obtingut el premi però 
que el Jurat consideri d’interès.

Els originals hauran d’ésser presentats per duplicat, perfectament legibles; 
firmats per l’autor amb expressió clara del seu nom, cognom I domicili. 
S'admetrà solament l’ús de pseudònims consagrats pel costum i coneguts 
en els medis literaris.

El terme d’admissió d'orlglnals finalitzarà el dia 30 de setembre de cada 
any I el premi serà atorgat el dia 6 de gener següent a la convocatòria. 
Els originals s'hauran de trametre a Edicions Destino, carrer Balmes, 4, bai-
xos, Barcelona, amb la Indicació «Per al Premi Josep Pla». Si l’autor ho sol-
licita li serà lliurat el rebut corresponent.

Adjudicat el premi, els autors que no siguin premiats podran recollir els 
originals a Edicions Destino, prèvia la presentació del rebut, a partir del 
15 de febrer següent I durant el terme d’un any. No es respon de la pèrdua 
fortuïta d’algun original.

D’acord amb les bases anteriors, el Premi Josep Pla 1969 serà adjudicat la nit del 
dia 6 de gener de 1970.

platja. Segons Fuster, «la història de 
la filosofia està plena d’aquestes fot. 
mulacions», que són, afegeix, «proba 
blement més doctes» (¿com la Teoii- 
cea, de Leibniz;?) «o més sublim;, 
(¿com, el Fedó, de Plató?), «però n0 
pas diferents». ¿En què quedem: són 
diferents o no? ¿I a qui li toca quei- 
xar-se, ara : a Fuster o a mi ? Caldrà 
creure que Fuster ha fet un esforç » 
ser encara més «poca-solta» que l’Es- 
priu (reportat per ell, que consti).
6. Fuster troba molt malament que j0 
no hagi vist que la seva «explicació 
del “grotesc” esprivià ... desemboca en 
el reconeixement de la "dignitat” de 
l’home pseudo-grotesc ... i en l’alta es-
timació de la Primera història ¿‘Es-
ther que centra més d’una plana», diu 
del seu pròleg. Quant a FEsther, que à 
Fuster li agradi o no, no té res a veure 
amb mi (i tampoc no té res a veure amb 
mi que li agradi o no la poesia de Ri-
ba) per a mi, Fuster no és cap lector, 
sinó tan solament un «crític» ; i és no-
més en benefici dels lectors que jo vaig 
provar d’insistir en l’altíssim valor de 
VEsther, tan clarament superior al de la 
poesia de l’Espriu. Quant a la «"dig-
nitat” de l’home pseudo-grotesc», no 
queda gens clar què vol dir, ni tampoc 
què hi desemboca (Fuster s’ha embar- 
bussat, evidentment), però en tot cas, que 
hi desemboqui 1’«explicació» fusteriana 
o el «grotesc» esprivià, és ben curiós de 
constatar que, després que en el seu 
pròleg va descriure els seus arxi-ene- 
inics, els humanistes, en termes que 
s’apliquen més que res a l’Espriu, ara, 
en propósar-se de descriure l’Espriu, 
Fuster hagi ensopegat sense adonar- 
se’n amb un terme tòpic dels mateixos 
humanistes, terme que fa uns cinc se-
gles va posar en circulació l’antropo- 
cèntric i antropoglorificador Pico delia 
Mirándola : Fuster faria bé de llegir-se 
el discurs de hominis dignitate, si tant 
és que vol arribar a tenir una idea da; 
ra dè qui són els seus enemics. Sigui 
com sigui, segueix sent veritat que 
Fuster va escriure en el seu pròleg 
que, els «titelles» que viuen la vida, 
«l’Espriu se’ls mira sense compassió', 
quan és el cas que, com li vaig fet 
notar en el meu article, «si hi ha uu 
motiu determinat indubtable de l’obra 
de l’Espriu ... és sobretot la compas-
sió» : la seva apel·lació a la «"dignitat” 
de l’home pseudo-grotesc» no l’absol 
d’haver dit exactament el contrari del 
que al meu entendre calia dir.
7. Finalment, Fuster assegura als te- 
tors de «Serra d’Or» que ell no es 
«d’aquells ... que, per exalçar un es-
criptor, n’hagi de denigrar un altre' 
(hem de creure, doncs, que va deni-
grar Riba gratuïtament), i dóna a en-
tendre que jo, en canvi, pertanyo æ 
grup en qüestió. Bé, potser sí (tafflte 
tinc el costum d’obrir la finestra qual1 
em sembla que l’aire a dins cornenÇ’ 
a ser massa pudent), però abans/31' 
dria que Fuster aclarís quin escripw 
vaig denigrar, i, sobretot, quin esW 
tor -creu ell que vaig provar d’exalça 
(ja que evidentment no pot refent'3 
a Carles Riba, mort fa gairebé 
anys)- ¿Qui, doncs, creu que effl vat 
proposar de posar en alt, al 
temps que n’enfonsava un altre (sl°^ 
qui sigui) ? Li agrairé molt que S e- 
pliqui. — JOAN FERRATÉ.
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