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PORTADA

Una cosa que m’agrada recal-
car sempre, quan he anat 
fent presentacions de llibres 
i se’m pregunta per aquesta 
qüestió, és que Joan Fuster 
és vigent perquè continua 

sent un personatge totalment incòmode com a 
intel·lectual, especialment en l’àmbit que més 
m’ha interessat sempre, que és l’aspecte més de 
caràcter polític. Jo crec que, tal com s’ha desen-
volupat enguany l’Any Fuster, hem vist que actes 
de reivindicació política del pensament fusteria 
n’hi ha hagut ben pocs, mentre que s’ha posat 
sempre damunt la taula, fonamentalment, els as-
pectes més de caràcter literari i historiogràfics. 
Per tant, crec que aquesta incomoditat que Fus-
ter encara genera en determinats col·lectius, per 
a determinats sectors, ens mostra la importància 
i la vigència de la proposta que va llançar.

En segon lloc, Fuster ens va dir, i això sem-
pre m’agrada recalcar-ho també, en què havíem 
de pensar. No era què havíem de pensar, sinó en 
què. I aquell en què havíem de pensar inclou el 
País Valencià, els valencians en nosaltres matei-
xos, la comunitat catalana en general, entesa de 
moltes maneres, des d’un punt de vista lingüístic, 
cultural, o també polític... Tots aquests continu-
en sent temes sobre els quals es reflexiona, sobre 
els quals es pensa i sobre els quals, de manera 
bastant generalitzada, la política continua pas-
sant de puntetes, però que, encara avui dia, en el 
fons són qüestions que estan per resoldre. Jo crec 

que avui encara no existeix una identitat valenci-
ana amb la qual tothom, tots els membres de la 
valencianitat, es puguen identificar. No existeix, 
tampoc, un projecte clar dels Països Catalans ni 
de com haurien de ser els Països Catalans. I, per 
tant, aquests elements també s’han de valorar 
quan parlem de la proposta de Fuster.

El tercer element, segurament, és la 
vigència dels seus textos i de moltes de 
les seues reflexions. Quan s’agafen 
determinats articles de Fuster 
publicats durant els anys de la 
Transició i es porten a la po-
lítica actual, sempre que se 
sàpiga entendre que el pre-
sent actual no és el d’aque-
lla època, s’acaba veient que 
determinades idees d’aquell 
moment continuen estant 
bastant vigents, i que deter-
minades crítiques es podrien 
aplicar perfectament a la 
política actual.

La centra-
litat i la refe-
rencialitat 
del pensa-
ment fus-
terià ac-
tualment 
són evi-
dents. •

Antoni Rico
(Novelda, Vinalopó Mitjà, 1979). Historiador i autor del llibre Joan Fuster i el pensament 
nacional: Entre el problema i el programa (Afers), Premi d’Assaig Ateneu Barcelonès.
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«CONTINUA SENT UN PERSONATGE 
TOTALMENT INCÒMODE COM A 

INTEL·LECTUAL»



PORTADA

De la vigència de Joan Fuster, 
el primer que en diria, al-
menys des del meu punt de 
vista, és que és una vigència 
literària. És la vigència de 
l’escriptor que, trenta anys 

després de la seva mort i molts anys després de 
la publicació de molts dels seus llibres, continua 
llegint-se i molt. Perquè la seva prosa és expressi-
va, precisa, plàstica, vistosa i capaç de vehicular 
idees amb un vigor absolut, i alhora electritzant, 
amb una vivor extraordinària, sigui irònica o de 
batalla.

Després, parlem d’una vigència d’escriptor que 
pensa molt bé. Fuster és un assagista per definició: 
un home que es mostra pensant. Llegir Joan Fus-
ter pensant, desenvolupant una idea, afinant una 
reflexió, és un espectacle i continua sent molt ad-
mirable. I fins i tot, i això és el que tenen els bons 
escriptors, Fuster és interessant i instructiu quan 
s’equivoca o quan discrepes amb ell.

Una altra cosa que el fa molt vigent és la re-
lació molt viva i gens momificada amb la tradi-
ció: Fuster sap que el present està fet de passat i 
que el futur estarà fet de passat i de present. Ell 
ho té en compte tot, i té una relació amb la tra-
dició, molt viva, també molt polèmica i alhora 
molt fecunda. Em ve al cap, per exemple, l’article 
memorable que va dedicar a Eugeni d’Ors quan 
aquest escriptor era un empestat absolut i havia 
renunciat a la seva cultura. Fuster li va dedicar 
un grapat de pàgines alertant que no ens podí-
em permetre el luxe de renunciar a Eugeni d’Ors, 
perquè és un personatge que l’hem de tenir ab-
solutament en compte, reivindicant-lo contra tot-
hom i enmig del no-res.

Alhora, crec que una de les coses que fan de 
Fuster un escriptor molt atractiu és el fet que ell és 
tot el contrari a aquell escriptor amb uns interes-

Pere Antoni Pons 
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(Campanet, Raiguer, Mallorca, 1980). Filòleg, poeta, escriptor i periodista.  
Autor de Dilema d’energies. 

« LA SEVA PROSA ÉS EXPRESSIVA, 
PRECISA, PLÀSTICA, VISTOSA»



sos o amb una actitud excessivament claus-
trofòbica o obsessiva només en alguns de-
terminats temes. A Fuster li interessa tot i se 
sent còmode parlant de tot: d’art, de literatu-
ra, d’economia, de política, de costums soci-
als, de llengua, d’història, de perversions i de 
grandeses de la condició humana... de tot.

I també és atractiu, més enllà de la seua di-
mensió literària o de pensador, perquè Fuster 
era un home que va irradiar el que va irradi-
ar, va generar la influència que va generar, va 
tenir tots els deixebles que va tenir —alguns 
de molt bons—, perquè Fuster, al contrari del 
que diu el clixé dels escriptors —que sol ser 
gent avorrida, amb poc sentit de la realitat, 
tancats en ells mateixos i incapaços d’inter-
pretar el funcionament del món i de la vida—, 
en realitat era un home amb un cervell d’una 
extraordinària operativitat en termes socio-
polítics. Em ve al cap, per exemple, com de 
ràpid es va assabentar de la importància que 
tenia, per a la cultura i per a la llengua catala-
nes, així com per a l’articulació sociopolítica 
dels Països Catalans, la qüestió dels mitjans 
de comunicació de masses. Tenia un ull mag-
nífic. I, en coherència amb aquesta operati-
vitat sociopolítica, Fuster va conspirar molt, 
va crear molta xarxa, va intentar influir en de-
terminada gent que ell sabia que podia arri-
bar a ser influent... Això també el fa extraordi-
nàriament vistós i vigent. Perquè, en realitat, 
nosaltres, com a ciutadans d’un país, d’una 
cultura i d’una llengua que no tenen les eines 
que hauria de tenir, les eines que garanteixen 
una determinada hegemonia —un estat, uns 
tribunals, uns mitjans propis i majoritaris de 
comunicació—, hem de continuar recorrent a 
aquesta estratègia fusteriana. Hem d’intentar 
aconseguir tot això: mitjans de comunicació 
de masses, normalitzar-nos, les eines d’un es-
tat o les que més s’hi assemblin... I mentre no 
puguem aconseguir això, haurem de continu-
ar amb aquesta idea de teixir xarxa, de crear 
complicitats, d’ajudar-nos els uns als altres, de 
facilitar el camí als més joves que comencen 
i que poden ser bons... Crec que, en aquest 
sentit, Joan Fuster és vigent i és exemplar.

I sempre sense santificar-lo, perquè hi ha 
coses de Fuster de què podem discrepar. Per 
exemple, jo discrep de la visió de Joan Fus-
ter sobre l’art abstracte. Jo rebat la seva idea 
que l’art abstracte és antihumanista, mera-
ment decoratiu o que no hi ha res a entendre 
d’aquesta disciplina. Crec que això és equi-
vocat. Però és igual. Les reflexions de Fuster 
que poden ser equivocades no deixen de ser 
fecundes i interessants, i ens alimenten intel-
lectualment. •
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Per parlar de la vigència de Joan Fuster, cal par-
lar de dues coses: de la vigència de Fuster i de 
la vigència de les seues idees. Fuster, com a 
intel·lectual, té una vigència indiscutible. De 
fet, va de camí a convertir-se en un clàssic. 
Potser no tant pels seus escrits polítics, que 

tenen una durabilitat més curta, sinó pels escrits en què toca 
temes més transcendentals, que clarament es convertiran en 
obres de referència per a les generacions futures.

Pel que fa a les idees de Fuster, per quedar-nos en l’àm-
bit més polític, diria que les obres no només són vigents, sinó 
que s’han permeabilitzat en la societat política valenciana i, 
fins i tot, qui no es reconeix fusterià, adopta o ha adoptat ide-
es fusterianes. Per exemple, la qüestió de la identitat nacional: 
hi ha moltíssima gent que no es reconeix en el marc regional 
espanyol, sinó que té una altra identitat —siga la valenciana, 
la catalana...—, i això forma part del plantejament ideològic 
de Fuster. Altres plantejaments, com el de la unitat de la llen-
gua, o fins i tot la qüestió de plantejar un futur per al país més 
modern i progressista, tot això ve de la mà de Fuster. Crec que 
aquestes idees continuen formant part del dia a dia, dels de-
bats polítics i de l’agenda actual.

Per tant, Fuster està més que vigent. •

Laura Peris 
(Meliana, Horta Nord, 1992). Medievalista 

de la Universitat de València.

« VA DE CAMÍ A 
CONVERTIR-SE 
EN UN CLÀSSIC»



PORTADA

Enguany, amb l’excusa de la ce-
lebració del centenari del seu 
naixement, s’han fet homenat-
ges a Fuster arreu dels territoris 
catalanoparlants. Crec que això 
és molt significatiu per parlar de 

la seua vigència: Fuster és l’únic escriptor de la 
nostra cultura que s’ha reivindicat 
amb actes de tota mena (formals, 
informals, taules redones, 
conferències, concerts, obres 
de teatre, recitals...) i arreu 
dels Països Catalans. 

Això no ens acostuma a pas-
sar. Normalment, ens mirem 
el melic, i se celebra l’Any Es-
tellés ací, l’Any Ferrater allà i 
etcètera. Però és que Joan Fus-
ter i les seues actuacions cultu-
rals no es van limitar només a un 
territori. De fet, ell va impulsar 
el missatge de política cultu-
ral dels Països Catalans: 
el missatge de ser una 
mata de jonc per ser 
indestructibles com 
a poble. Perquè un 
jonc és fàcil de treu-
re, però si agafem la 
mata de jonc sence-
ra, per molta força 
que apliquem, no 
la podrem desar-
relar.

Pel que fa a la seua obra literària, és innega-
ble que els seus escrits són totalment actuals (a 
banda de brillants, divertits, punyents...). La seua 
qualitat literària és evident. Llegir la seua obra 
no només ens fa gaudir, sinó que també ens fa 
aprendre, sempre. I rellegir-la també: aprendre 
més. Prendre consciència sobre nosaltres, sobre 
el nostre passat i, per consegüent, sobre el pre-

sent. I no estic referint-me només als 
assajos històrics com ara Nosaltres, els 
valencians, sinó que parle també del 
Diccionari per a ociosos o de Consells, 
proverbis i insolències. Molts dels es-

crits de Joan Fuster ens 
plantegen problemes 

del present, i ens hi fan 
pensar, encara que 
hagen estat escrits fa 

més de cinquanta o 
seixanta anys. I, en 

definitiva, això és 
un clàssic: algú 
que des del pas-
sat ens parla del 
present. •

Clàudia Serra
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(Sueca, Ribera Baixa, 1996). Dramaturga, crítica teatral i membre del comitè de direcció 
de la col·lecció “Narrativa” de l’Editorial Afers.

«JOAN FUSTER I LES SEUES 
ACTUACIONS CULTURALS 

NO ES VAN LIMITAR NOMÉS 
A UN TERRITORI»
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Com que soc de la Sénia, del 
Montsià, el concepte de Països 
Catalans el veig molt vigent 
encara que no siga vigent a la 
pràctica. 

Però em centraré en el ves-
sant literari. Fuster és molt vigent i molt modern, 
des del seu primer assaig, Les originalitats, amb 
unes reflexions molt modernes sobre l’originali-
tat del text, sobre fins a quin punt és original un 
plagi, etc. Fa només sis mesos que es va publicar 
Plagia millor!, de Manel Ollé, que tracta el mateix 
tema. Aquell primer assaig de Fuster, per tant, 
encara és molt vigent. 
Però també ho és la seua poesia. Aquest any, per 
diferents motius que no tenen a veure amb la ce-
lebració de l’Any Fuster, he repassat la poesia de 
Fuster, en la qual no ens hi fixem mai. La seua 
poesia del començament, Criatura dolcíssima i 
tot allò és molt d’aquella època, però els poema-
ris posteriors (Ofici de difunt o els Poemes per fer) 
són molt actuals. Hi ha un “Poema a l’odi”! Fus-
ter fa una espècie de discurs en vers lliure, que és 
molt sarcàstic i fins i tot molt rabiós... Tots aquells 
poemes no van ser publicats en la seua època 
[anys cinquanta] sinó després, el 1987, quan va 
afegir aquests poemes quan es van decidir a ree-
ditar-los [Set llibres de versos, Tres i Quatre, 1987].

S’insinua, o entenc jo, que als cinquanta, quan 
va escriure aquests poemes, els degué ensenyar 
a algun editor i es va quedar esgarrifat perquè no 
haurien passat la censura. No degueren intentar 
publicar-los per això. En el seu moment no van 
ser publicables, no hagueren passat la censura i 
segurament tampoc no els haurien agradat ni a 

l’oposició al franquisme, però avui dia aquell to 
poètic que tenen és molt sorprenent. 

Si ho compares amb en Gabriel Ferrater, t’ado-
nes que tenien la mateixa edat, i haurien pogut 
tenir vides paral·leles. Curiosament, Fuster co-
mença a escriure poesia abans i, quan ell la dei-
xa, comença a escriure poesia Ferrater. Sí que hi 
ha una sèrie de coses que Ferrater porta a la po-
esia catalana, que és aquest component prosaic, 
explicar l’experiència, o acceptar per al poema 
realitats molt sòrdides, però mirant la poesia de 
Fuster es veu que ell també hauria pogut fer-ho, 
fins i tot més radical, però per algun motiu no ho 
va fer. I, a més, s’inhibeix dient que en Ferrater ja 
ho ha fet, o “ja no ho faig perquè ell m’ha supe-
rat”, és molt curiós. •

Joan Todó
(La Sénia, Montsià, 1977). Poeta 
i escriptor. Autor de La vista als 
dits (Premi de la Crítica de Poesia 
2022) i La verda és porta. 

«ELS POEMARIS POSTERIORS 
(OFICI DE DIFUNT O ELS POEMES 

PER FER) SÓN MOLT ACTUALS»



PORTADA
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El que conec i m’interessa més 
de Joan Fuster és molt vigent. 
El primer que vaig llegir de Fus-
ter és el Diccionari per a ociosos, 
que m’he estat rellegint fa poc, 
i aguanta perfectament el pas 

del temps, perquè és una mena d’artefacte, una 
construcció molt juganera a partir d’una idea de 
diccionari que ell mateix s’encarrega de desmun-
tar al pròleg. De fet, al pròleg es carrega les ex-
pectatives sobre qualsevol idea refistolada al vol-
tant de diccionari o al voltant d’assaig. Ell fa una 
proposta molt juganera per posar en aquest ca-
laix de sastre tota mena d’idees o reflexions molt 
diferents. Aquesta idea de fer literatura a partir 
de qualsevol material em sembla molt interes-
sant, molt moderna i vigent: a Fuster li hem po-
sat l’etiqueta d’assagista, però fa salts d’un gènere 
a un altre. Les seves idees són actuals, fresques i 
vives, potser també per la seva mirada actual, irò-
nica, juganera. 

Per exemple, al Diccionari per a ociosos hi ha 
una definició d’amor que et parla d’una mane-
ra molt raonada i fonamentada, però també amb 
molta ironia de l’amor romàntic. I ho fa amb una 
lucidesa espectacular. El fet d’ajuntar el pensa-
ment i l’estil el fa no només llegidor sinó també 
molt revelador, molt capaç d’obrir ments i fines-
tres, encara avui. 

Potser perquè al nostre país l’assaig sempre 
s’entén com una cosa seriosa o fins i tot solemne, 
s’ha obviat o ignorat el sentit lúdic del Fuster es-
criptor, que convida el lector al joc, a passar-s’ho 
bé i a fugir d’esquemes massa tancats. 

Per la gent que no el conegui, la ironia en Fus-
ter és de les coses que resulten formidables i sor-
prenents. Hi ha aforismes que són divertits i amb 
ganes de sacsejar i d’altres que tenen un punt 
d’enginy important. Nosaltres situem Fuster dins 
d’un gènere (de l’assaig, del dietarisme o del dic-
cionari), però aquesta idea d’utilitzar la literatu-
ra per il·luminar la veritat des de molts punts de 
vista el fa molt potent. Perquè és una manera de 
perforar aquestes capes d’aquesta realitat i sobre-
tot les menys obvies. Aquesta hibridesa, aquest 
sentit transgènere ajuda a il·luminar parts de la 
realitat que estaven més a l’ombra. 

Hi ha una altra cosa que a mi m’agradaria que 
comencés a deixar de passar: que els reivindica-
dors de Fuster o el món que s’ha dedicat a Fuster 
ha estat bàsicament masculí. I em pregunto per 
què. No tinc la resposta, però em sobta. •

Anna Ballbona
(Montmeló, Vallès Oriental, 1980). Escriptora 
i periodista. Autora de Joyce i les gallines i 
No soc aquí.
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«LES SEVES IDEES SÓN 
ACTUALS, FRESQUES I VIVES»



En trets generals, crec que la fi-
gura de Joan Fuster té vigència a 
hores d’ara perquè continua sent 
un element clau per a pensar la 
situació actual del País Valencià. 
El que va fer Fuster va ser ajudar 

a qüestionar-nos si el País Valencià ha avançat i 
millorat respecte de les qüestions que se’ns de-
manaven i ens demanàvem especialment a finals 
del franquisme i durant la Transició. Per exem-
ple, sobre qüestions de vertebració del territori, 
la vitalitat de la llengua, l’estructuració econò-
mica o la relació amb els altres territoris dels Pa-
ïsos Catalans. Llegir Fuster ara mateix té vigèn-
cia, perquè ens permet comparar què és el que 
ell proposava aquells anys i quina situació tenim 
avui dia.

En aquest sentit, Fuster fa una mica de revul-
siu, perquè podem dir que ens obliga a viure i a 
estar en cert estat d’alerta, perquè no vivim en 
un context de normalitat, ni cultural ni nacional, 
i aleshores la vigència del pensament de Fus-
ter està ben present en aquest punt, sobretot en 
la qüestió lingüística. I és que ell ens fa evident, 
cada dia, que no vivim en un territori en què la 
llengua catalana estiga normalitzada. Crec que 
els seus textos ens serveixen per a alertar-nos 
dels perills del regionalisme i dels perills, també, 
de despolititzar la llengua i d’amagar el conflicte, 
perquè, en realitat, el conflicte hi és, i fa mal a la 
situació de la llengua i del país.

El conflicte no és sobre si és valencià o cata-
là. És un conflicte de substitució lingüística. No 
és el conflicte del blaverisme de la Transició: és 
el conflicte per la pervivència de la llengua, pel 
procés d’anihilació lingüística que pateix el ter-
ritori. En aquest sentit, els textos de Fuster ens 
donen molta llum per no adormir-nos, i per no 

pensar que, com que tenim una Llei d’ús i ense-
nyament del valencià i com que el valencià està 
a l’escola i a la televisió, tenim una llengua nor-
mal. Perquè no la tenim. I, per desgràcia, si les 
estructures polítiques no canvien, no la tindrem 
mai. •

Irene Mira
(Castalla, Alcoià, 1992). Doctora en Filologia Catalana i curadora dels darrers volums de 

l’Obra Completa Revisada de Vicent Andrés Estellés (Tres i Quatre).
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«ENS PERMET COMPARAR 
QUÈ ÉS EL QUE ELL PROPOSAVA AQUELLS ANYS 
I QUINA SITUACIÓ TENIM»



PORTADA
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Des de la Catalunya del 
Nord, la vigència de Fus-
ter és molt clara. Com a 
pensador i intel·lectual, és 
poc conegut fora dels me-
dis més catalans (per no 

dir catalanistes). Però és prou present, perquè 
la noció de Països Catalans és un concepte que 
agrada molt a la Catalunya del Nord. Com que 
d’alguna manera som els més petits, tenir la im-
pressió que els catalans existeixen de Salses fins 
a València ens fa la sensació de pertànyer a una 
cosa més gran.

A més a més, tenint en compte la situació 
de la llengua a la Catalunya del Nord, la situa-
ció sociolingüística, els canvis demogràfics que 
hem viscut, etc., la gent té una visió global dels 
Països Catalans. Per la gent que s’interessa de 
manera superficial, el concepte de Països Cata-
lans és prou vigent i provoca una mena d’orgull 
difícil de definir. Ara bé, per la gent que n’és 

més afí, per la gent que ho co-
neix més, o que ha llegit 
Nosaltres, els valencians 
l’aportació de Fuster és 
encara més impor-
tant perquè se situa 
sempre en el marc 
mental del conjunt 
de territoris. 

Per exemple, a la Universitat de Perpinyà te-
nim la seu dels estudis catalans que es diu Casa 
dels Països Catalans i la gent troba això normal i 
corrent. No com en altres llocs. Ja sé que els ca-
talans tenim com a esport nacional dividir-nos i 
que cadascú faci la seva capelleta, i això també 
passa a la Catalunya del Nord, però domina la 
visió global dels Països Catalans, fins i tot quan 
ho anomenen Catalunya. 

Per tant, del pensament de Fuster aquesta és 
la noció o concepte que és més important per a 
la Catalunya del Nord. N’estic convençut. 

Alguns que han lluitat a favor del català, des 
dels anys seixanta o setanta, sempre han posat 
per damunt aquesta visió fusteriana de la nació. 
La nostra geografia és molt particular: som un 
departament de la República Francesa, i la gent 
està molt arrelada i lligada al sentiment de per-
tinença a França, però li agrada també posar da-
vant aquesta arrel catalana. 

La reflexió que exposa a Nosaltres, els 
valencians ens serveix a tots els cata-

lanoparlants per entendre aques-
ta identitat complexa que tenim, 
siguem d’on siguem del conjunt 
geogràfic dels Països Catalans. 
Evidentment, hi ha gent que hi 
està en contra. Però a mi m’ha 

anat bé, per sentir-me molt de la 
Catalunya del Nord i de tot arreu.

Per al comú de la gent 
de la Catalunya del 

Nord, Catalunya són 
els Països Catalans, 

i em fa l’efecte 
que això es pot 

considerar una 
herència de 

Fuster. •

Joan Peytaví
(Perpinyà, Rosselló, 1968). Historiador, catedràtic i director de la Casa dels Països 
Catalans a la Universitat de Perpinyà Via Domícia.

«ENS SERVEIX A TOTS ELS 
CATALANOPARLANTS PER 
ENTENDRE AQUESTA IDENTITAT 
COMPLEXA QUE TENIM»
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Fuster és vigent, en primer lloc, 
per una qüestió d’altura intel·lec-
tual i de qualitat intel·lectual. Es 
demostra que l’amplitud del seu 
coneixement ens marca el camí. 
La manera d’entendre el món i 

la societat, aquesta mirada crítica que té, ajuda a 
millorar-la.

L’honestedat intel·lectual amb la qual Fuster 
es mira el seu món i la seva gent sempre és per 
millorar-la. 
En el vessant nacional, el seu pensament és com-
pletament vigent. Segurament, hauria de ser-ho 
més. Els fets actuals ens demostren que no ens 
hauríem de desviar gaire en el camí que ens va 
marcar en la consciència nacional, d’unitat cul-
tural, de teixir ponts entre els diferents territo-
ris dels Països Catalans. Això està abandonat o, 
com a mínim, hauríem de reforçar-ho més. Era el 
camí per trobar un èxit a escala nacional.

I, des de fora, el canvi que ha viscut València 
es produeix perquè encara avui dia és una figura 
indiscutible —i que ho sigui per molts anys. 

En el terreny periodístic, Fuster continua sent 
vigent per la seva faceta d’opinador i d’analista 
de la societat. Això s’aprecia en la seva capaci-
tat per decidir els problemes del moment a partir 
d’elements molt concrets, de vegades una simple 
anècdota que és capaç d’elevar-la a categoria. En 
el seu articulisme d’opinió, que alhora és tam-
bé una porta oberta al món i al coneixement, hi 
ha un mestratge. Els articles de Fuster no només 
comenten l’actualitat del moment, sinó que tam-
bé incorporen algun aspecte que et permet anar 
més enllà, que et convida a la reflexió. En aquest 
sentit, Fuster és un intel·lectual humanista com 
ja no en queden. 

Pla i Fuster tenen estils molt diferents i mal-
grat això van ser amics i van teixir complicitats. El 
de Fuster és un estil més intel·lectual; en canvi, el 
de Pla és un estil més viscut, més a partir de l’ex-
periència i més sensual. Això no vol dir que no 
tinguin els mateixos objectius, també els de fer-se 
entendre i influir sobre la societat.

El mestratge de Fuster al País Valencià també 
es pot veure molt clar. Hi ha tota una generació 
d’intel·lectuals, literats i artistes d’altres disci-
plines, que se senten deutors de Fuster. D’alguna 
manera, haver conegut Fuster, haver-lo llegit, els 
obre les portes del món i això es nota en la seva 
obra. No vol dir que “fusterianegin”, però sí que 
d’alguna manera els marca, amb l’estil i la perso-
nalitat també literària. •

Francesc Montero
(Figueres, Alt Empordà, 1981). Director de la 
Fundació Josep Pla i autor de Manuel Brunet:  

El periodisme d’idees a l’ull de l’huracà.

«ELS FETS ACTUALS ENS DEMOSTREN 
QUE NO ENS HAURÍEM DE DESVIAR GAIRE
EN EL CAMÍ QUE ENS VA MARCAR»
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A 
banda de la solidesa de la 
seva literatura, que conserva 
molta frescor avui dia, Fus-
ter ens ensenya una actitud 
davant de la vida, del conei-
xement, dels llibres, de la 

cultura, de com posicionar-te davant de la cultu-
ra i l’escriptura. És de les coses més ponderables 
que es poden dir d’un escriptor: que t’ensenya a 
moure’t dins del món de la cultura. T’ensenya a 
llegir, a pensar, a concebre l’ofici des d’una deter-
minada òptica, i això és molt valuós. Només ho 
fan uns pocs escriptors.

En la seva tasca com a crític veus què valo-
ra ell dels llibres i t’assenyala que la literatura és 
això. És com llegir un crític culinari que t’ense-
nya a distingir el que és realment apreciable i des-
prés, quan cuines, busques potenciar aquestes 
coses que han estat decisives. I Fuster no només 
ho fa amb els clàssics catalans; ho fa també amb 
els clàssics europeus. Record ses seves ressenyes 
sobre Stendhal o Balzac o Flaubert. Ho fa d’una 
manera molt lliure i no calla quan hi ha una cosa 
que no li agrada. No té una actitud reverencial. I 
això també ajuda: no tracta la cultura com si fos 
un monument intocable davant del qual només 
ens podem treure el barret: t’ensenya a donar vol-
tes al monument per a veure quins són els grans 
encerts, quines coses no estan tan bé o quines co-
ses són, fins i tot, un poc ridícules. Té una actitud 
molt desinhibida davant de la cultura, tant en la 
literatura com en l’art —perquè també va escriure 
sobre pintura. I això és molt recuperable. Però so-
bretot per la seva actitud irònica, riallera, descre-
guda fins i tot de les seves pròpies solemnitats. 

Fuster demostra aquell humor clàssic, amb 
un tarannà molt del país, i t’ensenya que es pot 
ésser del món sent molt d’un lloc, d’un determi-
nat racó del món. Això és molt interessant per-

què també és una crítica del fals cosmopolitisme. 
Ningú viu al món. Tots vivim en un carrer, en un 
país concret, amb una determinada història i en 
un moment determinat. Això també et reconcilia 
amb el teu propi context. 

Ell inventa el seu gènere. Ell fa llibres sobre 
Fuster. I transmet que la literatura és l’home, la 
seva visió, el seu tarannà i la seva fusió única de 
referents, vitals, intel·lectuals, etc. Els seus llibres 
no s’assemblen gaire a res, només a aquells que 
s’han fet des de perspectives similars: els Assaigs 
de Montaigne, algunes obres de Pla. •

Melcior Comes
(Sa Pobla, Mallorca, 1980). Novel·lista. 
Autor de Sobre la terra impura i Tots els mecanismes.
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«NO TRACTA LA CULTURA COM SI FOS 
UN MONUMENT INTOCABLE»
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Suposo que, abans que res, ens 
hem de preguntar què significa 
ser vigent. Si per vigència s’en-
tén veure el pensament de Fuster 
com un punt d’arribada definitiu, 
com uns models explicatius tan-

cats que ja donen resposta a tots els punts clau, 
aleshores crec que és evident que no ho és. Di-
ria que Fuster mateix s’hauria negat a acceptar 
aquest tipus d’enfocament cap a la seva obra. 
Al capdavall, tal com deia al seu aforisme, “les 
ortodòxies, els sistemes, tard o d’hora acaben 
produint una amarga sensació de claustrofòbia”. 
I ell mateix no va conformar el seu pensament 
com un “sistema” tancat. Més aviat al contrari. 

En canvi, crec que Fuster és plenament vi-
gent en la mesura que la seva obra obria de-
bats per primera vegada, assenyala problemes 
que encara ens afecten, els enquadra en la seva 
dimensió i, sobretot, ens incita a la reflexió, a 
continuar pensant. A partir d’ell, però més en-
llà d’ell. L’assaig fusterià és, en definitiva, això: 
temptatives de resposta, provatures que aca-
ben formulant nous interrogants. I per això hi 
tornem, perquè és un catalitzador, perquè ens 
incita, perquè és enormement intel·ligent. Ens 
incita a discutir amb nosaltres mateixos i a dis-
cutir amb ell. I cal que hi discutim i li qüestio-
nem coses. Ara bé, discutir amb Fuster, reba-
tre-li alguna de les seves idees, no significa 
que tot l’edifici, que tota la seva producció 
intel·lectual, caigui de cop. Ho dic perquè 
tot sovint assistim a afirmacions que 
diuen que han “superat” Fuster, que 
ja ha quedat obsolet. Això és ridícul. 
Sobretot perquè, moltes vegades, 
es fan aquest tipus d’afirmacions 
en relació amb el seu pensament 
nacional —al qual insisteixo que 

se li poden qüestionar moltes coses, com la no-
ció mateixa d’anomalia nacional amb relació 
al País Valencià. Però més que debatre un punt 
concret de les seves anàlisis el que es fa és negar 
la seva opció de futur, que és el que és realment 
incòmode. Es diu, doncs, que els Països Cata-
lans eren una equivocació teòrica. Els Països 
Catalans són una utopia, fins i tot una utopia 
complicadíssima des del punt de vista polític, 
però no un error teòric. Són una possible aposta 
de futur i de supervivència lingüisticonacional. 

Fuster és vigent en tots aquests sentits, 
doncs. Però també ho és per tenir un estil depu-
radíssim, per la qualitat, l’agilitat i la capacitat 
de penetració de la seva escriptura, per la seva 
capacitat de tocar os quan parla de qualsevol fet 
relacionat amb la condició humana i de qüesti-
onar i depurar tot principi de veritat establert. •

Jan Brugueras
(Terrassa, Vallès Occidental, 1993). 
Director editorial de Tres i Quatre.

PRATS I CAMPS

«ENS INCITA A DISCUTIR 
AMB NOSALTRES 

MATEIXOS I A 
DISCUTIR 

AMB ELL»
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