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Dos inèdits de Joan Fuster

Primer, el context. Els dos textos 
inèdits que es publiquen en aquest 

llibre els va escriure Joan Fuster el 1952 
(tenia 30 anys), a Sueca, amb motiu de 
les festes de la Coronació de la Mare de 
Déu de Sales: l’un (Les idees religioses i 
l’existencialisme en el teatre modern) per 
als Jocs Florals, i l’altre (una versió de 
L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel) 
per ser representat a la Placeta Fonda, de 
Sueca (11 d’octubre de 1952). Iniciatives 
inequívocament orientades a fer una 
esquerda en el mur de la cultura oficial, 
bastit amb l’argamassa de  la ignorància i 
el sectarisme, per on fluís alguna cosa de 
la vida cultural europea. Modestament, 
és cert, però en el límit del que era 
possible. Aquest context explica també 
les dificultats amb què es trobà: el 
primer text no és el que es presentà -en 
castellà i afaitat d’heterodòxies- als Jocs 
Florals perquè l’època no estava per 
alegries ideològiques. Però Fuster, 
insatisfet, el tornà a redactar -lliure-
ment- i el guardà en un calaix fins que 
Brígida Alapont i Pérez i Moragón el 
rescataren de l’oblit. El text de Claudel, 
d’altra banda, volia mostrar que el 
valencià no servia només per fer sainets, 
pretenia “fer veure a la gent que ‘també’ 
en valencià es poden fer coses ‘així’”. Se’n 
féu una sola representació i la prohibi-
ren a València per ser en valencià. Tot un 
rècord Guinness de la intolerància.  

Però el més important és el text, 
certament recomanable per dues raons: 
perquè permet conèixer -idees, cultura, 
anàlisi- el millor Fuster, però, sobretot, 
perquè és una valuosa immersió en la 
cultura de la postguerra europea. Qui el 
llegeixi no només entendrà què hi 
passava sinó, sobretot, coneixerà com ho 
vivien intel·ligències perspicaces i lliures 
com la de Fuster. La cultura i, alhora, la 
recepció de la cultura d’una sola tacada. 

El text s’inicia amb una anàlisi del 
panorama cultural de la postguerra: 

s’havia arraconat l’avantguardisme al 
calaix de les boutades, diu, i havia 
retornat un art que mostrava, cada escrip-
tor des de la seva perspectiva, què era 
l’home i com era el món en què vivia. 
Fuster distingeix entre dues propostes: la 
d’arrel marxista que ell liquida perquè 
“està subjecta a una disciplina que, 
pràcticament, és un servilisme”, i la que 
ell anomena “literatura de la condició 
humana”, que vol “inculcar a l’home una 
consciència concreta de la seua condició”. 
I precisa: “en catòlics, protestants, 
existencialistes o inclassificables, els 
camins per què discorre l’afany de 
remoció moral són, en realitat, els 
mateixos”. Fuster, que analitza l’obra de 
tres escriptors de matriu cristiana -
Claudel, Bernard Shaw i Eliot- i dos 
d’afins a l’existencialisme i rodalia com 
Albert Camus i Jean-Paul Sartre. Fuster es 
revela com un home excepcionalment 
informat i com un analista minuciós. I 
conclou: “L’home, miserable i gran 
alhora, si ha de triomfar de les esclavituds 
que l’amenacen [‘l’Estat, l’opressió 
classista, les morals deficients o metafísi-
ques, la pròpia degradació de l’home’]- 
serà per haver recobrat la força que dóna 
el coneixement de la seva pròpia 
condició”. Sintonia. 

La versió de L’Annonce faite à Marie 
està pensada per a fer més digerible un 
text de difícil deglució. Fuster, però, el 
valora perquè “la vella doctrina catòlica, 
quan apareix algú capaç de llevar-li la 
crosta que  la desídia i el confusionisme 
burgés li han deixat al damunt, recobra, 
amb la seua puresa essencial, un colpidor 
poder ofensiu”. O, dit d’una altra manera, 
per la capacitat d’encarar-se “als poders 
socials organitzats i front a les imposici-
ons de la vulgaritat”. La congruència del 
discurs és  òbvia.  L’edició –excel·lent 
Introducció de Pérez i Moragón– és 
acuradíssima. La iniciativa i la tenacitat 
d’Agustí Colomer l’ha fet possible.  

Joan Fuster, en la seva joventut.
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