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EL DESCRÈDIT DE LA REALITAT
Es bo que la publicació del primer volum 
d’assaigs de Joan Fuster* ens permeti de 
tornar a reflexionar sobre el text principal 
que In figura, El descrèdit de la realitat, 
escrit el 1954 i publicat a «Raixa» el 1955. 
És un text que tingué el mèrit d’enriquir 
1 escassa producció assagística del país i 
que versa sobre un tema tan apassionant 
als anys cinquanta com evaporat avui: la 
polèmica entre l’art abstracte i l’art figu-
ratiu.
De les vuitanta-cinc pàgines del treball, les 
cinquanta-dues primeres són una recapitu-
lació de les idees que sovint hom havia 
divulgat sobre la relació entre l’art i la 
realitat, des del Giotto fins a l’abstracció. 
L’autor accepta el punt de partida del Va-
sari i el corregeix amb alguna acceptació 
de la pluralitat de les cultures, d’un Riegl 
o d'un Worringer, per bé que considera 
arriscat de seguir-los, ni tan sols amb mol-
tes reserves. Això li fa acceptar la doctrina 
clàssica segons la qual el Renaixement hau-
ria introduït la realitat a l’art, la mateixa 
realitat que l’abstracció esbandiria.
Aquesta introducció, completament d'acord 
amb allò que hom solia ensenyar a les Uni-
versitats del país, servia com a base per a 
una condemna radical de la pintura abs-
tracta. La presentava, en efecte, com a 
obra de «pintors sense imaginació», basada 
en el «repertori eixut de la geometria pla-
na». La condemnava pel seu «eixarreïment», 
la seva «reiteració» i la seva «monstruosa 
inanitat», per les quals coses «el fracàs 
resultava irremeiable». Amb això es referia 
a l’abstracció passada, dels constructivistes 
russos i de De Stijl, i afegia que en aquell 
moment l’abstracte era «el regne dels epí- 
gons (...) inútil (...) condemnat pels propis 
principis a no dir res». El trobava només 
«decoratiu». L’acusava de diferir de les 
«constants culturals d’Europa» i reivindi-
cava l’art tradicional perquè és «espiritual» 
i «repudia la barbàrie». Donava, finalment, 
els noms dels seus pintors predilectes : 
Campigli, Buffet, Tamayo i Clavé.
Quan el llibre va aparèixer, el 1955, els qui 
vivíem de prop el món de l’art vivent i par-
ticipàvem a la polèmica des del costat opo-
sat, ens vam indignar. Jo havia vist cinc

* Jo a n Fu s t e r : Assaigs 1. Vol. 4 de les Obres
Completes. Ed. 62, 1975.

anys abans, a Venècia, una gran exposició 
Pollock i sabia que era l’expressionisme 
abstracte el lloc on bullia l’art més fort 
i el germen del futur més viable. Prop 
nostre, en aquest mateix 1955, aquest futur 
se’ns emportava amb les primeres obres 
matèriques de Tàpies. D’altra banda, els 
predilectes de l’assagista pertanyien sens 
dubte a un decorativisme agradable i su-
perficial, llevat de Buffet, en el qual vèiem 
la pitjor mostra del pintor de moda de la 
Café-Society. El text ens semblava la deso-
lació de l’abominació.
Avui, naturalment, suposo que l’amic Fus-
ter, com el qui escriu, és lluny de la po-
lèmica i deu riure’s de les preferències d'a-
leshores. Ara ens interessa d’adonar-nos 
dels fets culturals que el text representava. 
Per començar, sobre aquestes lamentables 
preferències, el comentari que s’escau és 
que eren senzillament filles de l'aïllament 
del país, que feia tan difícil de saber allò 
que passava al món. La prova és que, quan 
no es tractava de l’actualitat sinó d’abans
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de la guerra, la tria que feia Fuster era 
excel·lent: Picasso, Rouault, Miró, Chagall, 
Modigliani i Soutine. Per cert que tots ells, 
potser com a compensació del racionalisme 
de l’assagista, es caracteritzen per l’apas-
sionament, patètic o líric, i la meitat, no 
per atzar, són jueus.
El primer fet que descobrim en el planteja-
ment històric de l’assaig, és l’existència 
d’una Universitat esclerosada, a la qual no 
havia arribat encara la moderna historio-
grafia de l’art, que ha deixat ben clar que 
el Renaixement no és èl començ del rea-
lisme sinó el final. Realistes eren els gòtics, 
els flamencs especialment —el Renaixement 
italià significà l’arribada de l’idealisme—. 
Per les mateixes raons, el maniérisme i el 
rococó se li feien escàpols.
Un segon fet significatiu, que potser podem 
atribuir a la voga de Lukács, és la inter-
pretació «contenutística» de l’art, cosa tra-
dicional, reforçada per la lectura del pen-
sador hongarès, que el llibre cita. Això li 
fa acceptar que l’art medieval mirava fora
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de la realitat, com si no fossin reals els 
valors, arrelats a la societat, que s'expres-
saven a través de la imaginació col·lectiva 
de l'època. Com si el realisme fos només 
la representació visual dels objectes.
Un tercer fet és que, malgrat el raciona-
lisme que tantes vegades l’autor fa explícit, 
se li filtrà, sense adonar-se'n, el fabulós 
irracionalisme ambiental, que li féu valorar 
l'art per l’«espiritualitat», el «refús de la 
barbàrie» i la fidelitat a les «constants 
culturals d’Europa».
Hom ha dit que no és cert que els homes 
travessem la història, que és la història la 
que ens travessa nosaltres. El Fuster de 1954 
és un testimoni de com l’home que més de-
sitja ésser objectiu, lògic i esbandidor de 
mites, no deixava d’ésser modificat podero-
sament, sense adonar-se’n, pel context que 
el contradeia.
LA DECADÈNCIA DEL NU I DEL DIÀLEG
El text Detalls sobre una decadència, del 
1950, és molt significatiu mirat des del punt 
de vista de les relacions de l'home amb 
l’àmbit històric. L’autor lamenta la des-
aparició de dues coses : del nu clàssic, me-
diterrani, «rítmic, radiant, objectiu», i del 
diàleg. Defensa un nu convencional, cultu- 
ralitzat, asexuat, com un acte de fe rabio-
sament noucentista, i diu coses que avui 
farien riure, com ara que «a la vora de les 
mars del Nord, el nu és una utopia, i en 
conseqüència una immoralitat. Als tròpics, 
és pura barbàrie (...). A Califòrnia (...) el 
nu és ja pornografia».
Ultra l'aïllament cultural que li impedia 
saber com és de familiar el nu a la vida 
bàltica, aquest text revela un entestament 
conservador, noucentista, que té la seva 
explicació. En un moment en què el país 
sofria una envestida de destrucció enorme, 
tots sentíem allò que Duhamel digué: que 
en un món on hi ha tanta força de destruc-
ció, conservar és crear. També «Ariel» era 
publicat com si els anys no haguessin pas-
sat, entestat a conservar la imatge de la
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Catalunya ideal dei noucentisme, com una 
defensa, com un intent de capejar el tem-
poral.
La reivindicació del diàleg era quelcom 
paral·lel. La defensa de la pluralitat enfront 
del monolitisme imperant. En tm moment 
de llibertat, el text podria ésser acusat de 
rabiosament conservador-liberal. En aquell 
context, era’ un esforç necessari per la su-
pervivència.

ART I POLÍTICA
El text Sobre algunes relacions entre l’art 
i la política, escrit el 1955, es refereix a te-
mes aleshores apassionants a tot el món, 
com el de l’art enrolat —vist ja des de l’in-
cipient desglaç— i el del nou art religiós. 
És un text molt més ric i matisat que els 
anteriors, i que mostra un cert lliscament 
—al cap de cinc anys— cap a l'esquerra, 
vers una zona que podríem anomenar libe-
ral-laborista.
Comença, en efecte, amb una citació del 
pensador laborista, aleshores d’actualitat, 
Harold Laski, que compara la Internacional 
comunista amb l'Església catòlica (evident-
ment, la pre-conciliar), i la manera de fer 
dels comunistes amb la proverbial dels je-
suïtes. L’experiència directa del liberalisme 
valencià, necessàriament enfrontat amb el 
clericalisme, li fornia un model per a un 
plantejament que la lectura de Berdiaev 
—amb la teoria del caràcter religiós mes- 
sianista del comunisme— li reforçava.
Una primera lectura del text ens pot fer 
veure en l’autor un anarquista burgès, com 
quan afirma del comunisme i del nazisme 
que «les conseqüències pràctiques, institu-
cions i procediments, seran idèntiques», o 
quan diu que «dreta i esquerra són indica-
cions topogràfiques insatisfactòries que ce-
deixen davant d’un concepte més alt de 
revolucionarisme» i situa en el revolucio- 
narisme, al costat de Molière, Voltaire i 
Victor Hugo, ni més ni menys que Bos-
suet, Chateaubriand i Claudel!

Però una anàlisi atenta ens mostra el re-
vers de la trama d'aquestes expressions 
apassionades i efectistes. Reordenant els 
seus elements, ens sembla poder llegir-hi 
que l’autor considera que el problema del 
canvi social és «el gran problema de l’èpo-
ca». Que l’autor, en acceptar el pensament 
valuós, l’art i la literatura valuosos de l'una 
i de l’altra banda, no ho fa per neutralisme 
ni per indiferència —«la torre d’ivori», diu, 
«és una ficció irrisòria»— ni per escepti-
cisme, sinó per a «atermenar dos camps 
axiològics» sense arribar a la negació de 
cap dels dos, com creu que fan les posi-
cions que ell anomena «eclesiàstiques», ex- 
clusivistes.
Ell s’identifica amb el rol d’intel·lectual. 
Creu que l'intel·lectual és l’home que exer-
ceix la crítica, i per això és incompatible 
amb les ortodòxies i no pot acceptar la 
«cultura agenollada». La crítica, pels mo-
dels que ell posa, és la crítica moral. Es 
defineix, doncs, implícitament, com a intel-
lectual moralista.
Reconeix la dificultat de fer de moralista 
en un món dividit en dos grans blocs polí-
tics. Per a ell política és violència i per 
això es veu com un «etern objector de cons-
ciència», que no vol caure en la «utopia» 
de «creure que la violència pot acabar amb 
la violència».
Creu que el paper de l’intel·lectual és no 
deixar-se convertir a cap de les «esglésies» 
on hauria d'obeir, i que li cal trobar glòria 
i coratge en el fet d’« obrir la boca a favor 
del mut», com diu d’Escriptura.
L’autor sap que aquesta posició pot ser 
interpretada com «la tàcita aquiescència als 
règims polítics més o menys liberals d'Oc-
cident», però ho nega. «Tampoc als règims 
liberals la llibertat no és un bé sòlid», diu. 
Encara que parla poc de justícia i molt 
de llibertat, podem pepsar que la llibertat, 
per a un moralista corb ell, ha d’estendre’s 
a la llibertat econòmica i que la seva presa 
de posició en «el gran problema de l'èpo-
ca» és al costat de la justícia, però el seu 
rebuig de la violència el situa al camp re-
formista. Per això l'anomenàvem liberal- 
laborista.

POESIA I ART
El Fragment sobre la poesia, del 1955, ens 
confirma en algunes conseqüències que ja 
havíem tret dels textos anteriors. Si al Des-
crèdit de la realitat vèiem, malgrat la in-
tenció racionalista, com es decantava cap 
a l’art emotiu, patètic o líric, i al text Sobre 
algunes relacions entre l’art i la política 
el vèiem resoltament moralista, ara el veiem 
partir d’una frase de Maragall que assimila 
la poesia amb un «estat tèrmic del llenguat-
ge» per arribar a la conclusió que repre-
senta un «màxim de vitalitat verbal». Quan 
explica què és aquesta vitalitat, veiem que 
és «la decisió profunda i la consciència sa-
grada» del poeta. La qualitat moral de l’in-
dividu. Moralisme es confon aquí amb indi-
vidualisme i, naturalment, no es confon 
amb cap norma. Per això creu que, en poe-
sia, «tothom té raó».
Als textos de Les originalitats, escrits el 
1952 i publicats el 1956 (al llibre hi ha una 
errata, i diu publicats el 1951 per Edi- 
mar, S. A.), és encara més clar. No sols 
afirma que l’estil és l'home sinó que «l’art 
és dicció» i que «l’home es diu expressant 
coses». L’individualisme li fa defensar el 
dret al plagi, car la repetició triada comu-
nica una decisió vàlida de l’individu, tan
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vàlida com la invenció. Veu lúcidament que 
les coses al·ludides per les metàfores no són 
exactament les mateixes a què al·ludeix el 
nom corrent, i que la poesia, amb aquest 
mecanisme, s’acosta més a la realitat. Per 
això la veu com «l’art de dir exactament 
les coses». Trobar aquests camins és el pa-
per que ell confia a l’individualisme, çap 
la banalitat del nom corrent és, per a ell, 
l'element negatiu. La seva exaltació indivi-
dualista, contra «l’home massa» de l’indus-
trialisme i, encara més, contra «l’home col- 
lectivitzat» que preveu, el fa cridar nostàl- 
gicament contra la uniformitat i en favor 
de la petita zona lliure on li queden la con-
fiança i el respir. Naturalment, dir això 
comporta que l’autor creu que aquesta zona 
lliure existeix. L’opció en favor d’aquesta 
zona i contra l’acceptació del pensament 
comú és sens dubte, al fons, una opció ra-
dicalment romàntica i sentimental, car la 
raó coincideix precisament amb l'acceptació 
comuna. Quan, en favor del seu concepte 
de la poesia, parla de les altres formes de 
comunicació, de la «veritat abstracta» de la 
Ciència o de la «relació superficial» del 
llenguatge comú, no hi ha dubte que els 
adjectius que empra són fins a cert punt 
signes de menyspreu. Per a ell, «abstracte», 
ja ho sabem, és negatiu, i «superficial» tam-
bé, car coneixem la seva valoració d'allò 
«profund».
En aquesta recerca liberal de l’entremig, 
rebutja el «confort cultural» de l’art esta-
blert, però també la «perplexitat» de l'A-
vantguarda. Ni per un instant no aposta 
sobre la riquesa de Tambigüitat ni es deté 
a pensar en les relacions, no lligades, de la 
metonímia. Té por de l’aventura i l’espanta 
la fugacitat, com veiem en el seu judici 
sobre Apollinaire. El seu romanticisme és, 
doncs, moderat. El fet d'arribar al senti-
ment però no a l'aventura és paral·lel al fet 
d'arribar al moralisme però no a la política. 
El text sobre Maragall i Unamuno cara a 
cara, del 1951, és un bon assaig sobre una 
diferència radical de plantejaments que es 
relaciona amb la posició de l’autor. Una-
muno representa l’absolutisme del mo-
nòleg, d’una recerca metafísica, fora de la 
realitat, que el porta a la incomprensió. 
Maragall, el diàleg, les coses concretes i la 
voluntat de construir. No es van entendre 
de cap manera.

PERSPECTIVES SOBRE LA CULTURA
Els textos reunits sota el títol Perspectives 
de cultura han estat publicats entre el 1962 
i el 1973.
D'una enquesta sobre la poesia social, el 
més antic, és una presa d’actitud mofeta 
sobre una moda literària que incidí artifi- 
ciosament en el país. En aquest text posa 
a prova la ineficàcia —de la qual només 
salva Pere Quart— d’aquest plantejament 
i el compara amb l’eficàcia que tenien, d’u-
na banda, com a escriptors realment popu-
lars, els floralistes, i que té, d’altra banda, 
la literatura de consum, com El Coyote. 
Al fons, el text, lúcid sobre els fets, podria 
treure la conseqüència que la popularitat 
immediata es produeix només quan hom 
obeeix al sistema d’esperes del públic. La 
Poesia social n’estava tan lluny com l’Avant-
guarda.
La Divagació sobre dues cultures, del 1965, 
és una presa de posició per la Ciència. És 
un comentari al conegut llibre de Snow so-
bre les lletres i les ciències. La conclusió 
és racional i positiva. Un científic que no 
sàpiga res de lletres pot treballar molt bé.

Un home de lletres que no sàpiga ciència, 
o que accepti l’actitud científica, serà «un 
element nociu». Les ciències humanes, la 
sociologia i Teconomia, o seran ciències o 
un pur bla-bla-bla.
El comentari sobre Stendhal, del 1968, és 
una afirmació de relativisme. Stendhal per-
tany a la cultura burgesa que és la nostra. 
Per això el creu poc intel·ligible a Nova 
York, menys a Moscou i no gens a Pequín. 
No creu que sigui intel·ligible enlloc l’any 
2095. A Fuster, Stendhal li plau per llibertí 
i il·lustrat —al fons de tots els assaigs sem-
bla haver-hi una gran adhesió a Voltaire— 
i pel fet que no s’intéressa per les «subli- 
mitats del comportament humà», o sigui 
els extremismes.
El comentari Sobre Freud i més coses, del 
1972, insisteix sobre la visió científica de la 
realitat. És una diatriba enèrgica i pinto-
resca contra Freud, pel fet del seu mora-
lisme rígid. Admès que accepta el símil de 
Pirandello segons el qual les relacions en-
tre l’ànima i el sistema nerviós són les del 
pianista amb el piano, i atès que ell con-
sidera que «l’únic segur, de moment, és 
que pianista i piano són una i la mateixa 
cosa», li cal acceptar que «no pot haver-hi 
pensament desviat sense una cèl·lula des-
viada», i «¿en nom de què i amb quin cri-
teri l’"home” pot introduir el concepte de 
"recte” i de "desviat” en l’examen de les 
seves cèl·lules?».
L’atac contra Freud l’acusa de talmúdic, 
de purità, de «reminiscència rabínica tami-
sada per l’imperi Austro-Hongarès oficial-
ment catòlic».
La precisió i la claredat d’aquesta presa de 
posició ens obliga a tornar a pensar sobre 
el moralisme de l’autor, que el 1955, dotze 
anys abans, era encara tan manifest al 
Fragment sobre la poesia i que a les re-
flexions sobre les «relacions entre l’art i la 
política» li feia assumir clarament el rol 
d’abstenir-se de participar al combat per 
poder exercir la crítica moral. El 1972 ell 
mateix hauria de dir, al Fuster del 1955 : 
la crítica moral, «en nom de què i amb 
quin criteri?».
Com que l’autor, evidentment, no ha dimi-
tit de la seva apreciació de quin és «el gran
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problema de l'època», ¿podrem pressuposar 
que el seu plantejament a l’altura del 1972 
representava un nou lliscament, més radi-
cal, cap a l’esquerra, fins a plantejar-se'l 
com un problema científic?

PROBLEMES CATALANS
Els textos sobre Problemes catalans havien 
estat publicats entre el 1960 i el 1970. Els 
1res textos sobre Eugeni d'Ors intenten sal-
var allò que sigui possible de l’autor del 
Glossari, on Fuster aprengué a llegir en 
català. En ells hi ha un buit. L'autor no 
sap trobar, després d’Ors, sinó els anti- 
orsians, que eren tan noucentistes o més 
que el Pantarca. El buit de l'interès de Fus-
ter respecte a l’Avantguarda el priva d’ado- 
nar-se del paper no solament de creador 
sinó de mentor, en una direcció nova, de 
J. V. Foix.
Els tres articles sobre Llengua i literatura, 
del 1970, se centren especialment en el pro-
blema d’on cal situar la producció d’es-
criptors catalans que han fet o fan servir 
altres llengües que la seva pròpia. Fuster, 
com VAction Française, tendeix a acceptar 
que tot allò nacional és nostre. Als puristes, 
els planteja una objecció que fa pensar: 
tots els qui fan comandes, factures, lletres, 
publicitat, expliquen lliçons, llegeixen dia-
ris o paguen la contribució en castellà, 
quins drets tenen a exigir als escriptors 
una exclusiva fidelitat a la llengua?
El divertit text Un cert dèficit de filosofia, 
del 1969, sembla arribar a la conclusió que 
el problema de la manca d’una filosofia ca-
talana —hi ha poesia, en canvi— ve del fet 
que la filosofia requereix un mecanisme 
acadèmic que el país no ha tingut mai, o
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L’ESTRUCTURA ECONÒMICA DE LES TERRES CATALANES, J. Maluquer (B ). 
ELS FRUITS VERMELLS SALVATGES, Raymond Aucante. B. T. (Editorial Laia). 
LA MEL, Simone Pellicer. B. T. J. (Editorial Laia), 60 ptes.
LA PELL DE LA IGUANA, Pere Ortis (Editorial Selecta), 300 ptes.
PINYOL TOT SALIVAT, Josep Albanell. Premi Sant Jordi (Editorial Selecta). 
GRESOL, llibres per a l’ensenyament (Editorial Spes), 160 ptes.
ABANS DE L'ALBA, Ferran de Pol, llibres per a l’ensenyament (Editorial Spes). 
L’ARQUITECTURA CATALANA, A. Cirici. Fotogr. R. Manent (Editorial Teide). 
COL LECCIÓ «GEGANT», Blance, Cook, Blake (6-8 anys). Teide. 12 volums. 
L’EDUCACIÓ MATEMÀTICA, AVUI, L. Santaló (Editorial Teide), 100 ptes. 
VIDA INTERIOR I NO-VIOLÈNCIA, Lanza del Vasto, 2 vis. (Abadia Montserrat). 
MORT I ESPERANÇA, Lluís Duch (Abadia de Montserrat). Col. Saurí, 160 ptes. 
EL MEU LLIBRE DÉ MUSICA, Irineu Segarra (Abadia de Montserrat), 75 ptes.
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Un servei dedicat exclusivament a
TOTS ELS LLIBRES I DISCS CATALANS

Té puntualment a la vostra disposició 
totes les edicions en la nostra llengua

molt pocs anys, i un cultiu profund de 
ridioma que el tipus d’aculturació existent 
no ha permès.

«EL MÓN DE CADA DIA»
Els textos d’JEZ món de cada dia, publicats 
entre el 1968 i el 1973, són petits tocs, co-
mentaris sobre temes d’actualitat, publicats 
com a «Restriccions mentals» a «Serra 
d’Or», molt dominats pel fenomen del neo· 
capitalisme i de la societat de consum. 
Potser la moral global d’aquestes històries 
és la de Figures sobre el paper, on parla 
de les cover girls i dels cover-boys per arri-
bar a Ja conclusió que «fan pena» però que 
també «fan goig». És el fet de l’alienació, 
que fa agradable la rendició a l’enemic. 
Parla dels llibres, que poden ésser instru-
ments per a pensar però que sovint són 
com barbitúrics, pessigolles o xiclets. De la 
degradació dels suïcidis, que en mans de 
Socrates o Sèneca podien obeir a l’amor o 
a l’honor i ara són còmoda utilització de 
somnífers. Dels gadgets divertits que ens 
volten i que potser algun dia ens oprimi-
ran, com preveien Huxley i Orwell. De la 
intimitat desapareguda a mans del consu- 
misme i de la contestació i que només con-
serven les classes subalternes. De la trista 
servitud dels white-collars, els únics ser-
vents que es prenen seriosament l’unifor-
me. De la higiene com a frustració, com a 
ascetisme de la societat postcristiana. Del 
teatre ja mort. esdevingut peça de museu. 
De la supressió dels pobres famolencs, subs-
tituïts per la massa dels compradors, presa 
dei «tenebrós, alienador i degradant con-
sum». De la decadència del carrer, vers la 
societat dels desconeguts. Del final del pa. 
Dc la gran por ecològica i anticontaminant, 
per la qual els tips prediquen deturar el 
progrés. I potser, només, en positiu, allò 
que ell agraeix a la burgesia, la utilització 
pràctica de la ciència en la medicina, les 
comunicacions, etc.
La imatge global d’aquestes notes és pes-
simista. «Per què serà que els pessimistes 
ho encerten?», diu. «És una de les poques 
angoixes que sóc capaç de sentir.» Pensar 
en la vellesa no li fa veure cap solució; 
només recomanar a la joventut que s'a-
profiti.
Pensa que s’equivoquen els qui volen mi-
llorar el món. Es riu d’Alfons X el Savi, 
que volia esmenar la plana al Creador. Es 
riu de Malraux, que volia fer d’heroi a 
Xina, a Espanya, amb De Gaulle o a Ben-
gala. «No hem vingut a aquest món per ser 
herois ni sants, sinó persones vulgars i cor-
rents.»
Quan rebenta els somriures de Nixon i fa 
l’elogi del no-riure de De Gaulle, dóna una 
clau molt valuosa de la seva actitud de sa-
murai: en política, s’inclina per «la distan- 
ciació brechtiana». Atès que considera la 
política quelcom de teatral, vol «contem-
plar-la en fred, jutjar-la, discutir-la. No es 
pot discutir ni un somriure, ni un crit, ni 
un himne, ni una bandera».
Repensant totes aquestes coses, ens sembla 
que Fuster és un home discret, que no es 
vol fer il·lusions, i que fa el desmenjat per 
imperatiu estoic o per pudor. Que està es- 
camnat per una Història adversa. Però hem 
descobert que, per sota del seu racionalis-
me deliberat, és home de profetisme i de 
lirisme. El creiem, doncs, profundament 
capaç d’optimisme, d’esperança, d’herois-
me, i de participar, un dia, en els somriu-
res, els crits, els himnes i les banderes.
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