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La ironia com
abandera'

Noves reedicions dels llibres de Joan Fuster
contribueixen a iI·luminareJ ..lignificat
del seu pensament per al món d'avui.

Un país sense política. Joan Fuster. Ed.
de J. F. Mira. Bromera. "Biblioteca
Joan Fuster". Alzira, 1995.

Misògins i enamorats. Joan Fuster. Ed.
d'Albert "auC. Bromera. "Biblioteca
Joan Fuster". Alzira, 1995. .

Llegint i escrivint. Artículos periodísti
cos en Levante-EMV 1952·1957. Joan
Fuster. Ed. d'Antoni Furió. Editorial
Prensa Ibérica. "Comunicación y pe-
riodismo". València, 1995. .

Indagacions i astúcies. Antologia de
textos assagístics. Joan Fuster. Ed. de, .
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Josep Ballester. Edicions 62. ''El Gar·
bell". Barcelona, 1995.

Fuster ha esdevingut un referent çons
tant de la cultura catalana. Des de.la seua
mort, a banda homenatges i estudis, s'han
multiplicat les reedicions de la seua obra
i s'ha iniciat la preparaci6 d'antologies
dels seus textos, orientades generalment
al jove o profà. En aquest sentit és .me
ritòria la tasca de Bromera d'ofertar una
col·lecci6 dedicada a la difusi6 deIes
obres de l'escriptor de Sueca, avalades
per signatures de prestigi, com és el cas
de Joan Francesc Mira i Albert Hauf que
han estat els autors dels estimulants estu
dis que introdueixen Un país sense polí-

. ticai Misògins i enamorats. D;altra ban
da, Josep Ballester

ha elaborat per a
Edicions 62 una
encertada anto
logia de l'obra
més estrictament
assagística, sen
se oblidar l' en
giny epigramàtic

de Joan Fuster.
Obre aquest darrer llibre una
bona aproximaci6 a la
seua personalitat i a la seua
obra.
En la renovada atenci6

per l'obra fusteriana sorprèn
l'escàs inierès que hi ha hagut I,

.per oferir-ne papers inèdits o V
de difícil accés. Per això és
remarcable l'aparici6 d'una
selecci6 d'articles, escrits
en castellà, apareguts al

periòdic Levante. entre
1952 i 1957, a cura

d'Antoni Furi6.
Un llibre de so

brat inter'ès

perquè ens permet de conèixer més deta
lladament els interessos i les líni~s dè
pensament del Fuster dels anys cinquan
ta, una dècada en què dominen en els
seus escrits els temes artístics i literaris.
Els articles -alguns dels quals són el ger
me~fecund de textos posteriors- en bona
part solen ser de caràcter divulgatiu: uns,
amb la voluntat de dignificar i valorar el
més viu de la tradici6 cultural valencia
na; uns altres, amb la intenci6 de fer
conèixer, al costat dels autors castellans,
els darrers llibres dels escriptors catalans
més significatius. De més a més, s6ním
portants els articles per on circulen els
grans autors de la creaci6 europea con
temporània, per tal d'explicar els canvis.
que s'havien produït tant en novel·la i en
poesia com en la pintura.

Un tema que obsessiona Fuster en
aquells anys negres és el del paper social
de l'escriptor: el seu compromís amb el
seu temps i amb la seua societat. Fuster
defensa el compromís ètic i estètic de
l'artista, però amb independència de cri
teri, sense renunciar a l'originalitat i amb
un fervor6s desig de transformaci6.

En els quatre llibres que ara comentem
dominen' tres de les grans constants de
Fuster cóm ara la crítica literària, l'anàli
si històrica i política i l'assaig sobre te
mes generals. Ara, però, voldria parlar
sobre les seues maneres com a crític lite
rari. Sol dir-se que Fuster no era cap es
pecialista i que les seues lectures es ba
sen en les anotaciòns d'un lector perspi
caç. Hauf afegeix que el seu mètode és
elemental, basat en les motivacions ínti
mes que hi ha en una obra, en la contes
tació a què, qui, a qui, per què i com.
Però, com el mateix Hauf confirma, el
resultat depèn de l'amplitud de les res
postes, i aquestes sovint eren més fres
ques i agosarades que aquelles a què una
gran part dels comentaristes d'ací ens te-



nien acostumats. Potser avui els estrata
gemes de Fuster resulten una mica con
servadors, però en el seu aparell inter
pretatiu trobem ¡.In bon grapat d'idees
procedents del pensament literari francès:
comprensió de la personalitat de l'escrip
tor des la mateixa obra -entesa aquesta
com un tot unitari-, partint dels temes
recurrents i de l'estil; la concepció de la
literatura com a testimoniatge del seu
temps, que i\·lumina sobre les relacions
de l'escriptor amb el seu entorn. Tots
aquests plantejaments, ben manifestos en

els estudis dedicats als clàssics valen
cians, ajuden a remarcar el to vital de les
obres estudiades, a fer-les més actuals,
ressaltant-ne els aspectes conflictius i de
tensió interna. A més, els coneixements
històrics i biogràfics en mans de Fuster
en lloc d'excloure l'obra corri s'ha fet so
vint des de la psicoanàlisi i la sociologia,
la fa més viva i en suscita una més àm
plia intel·ligibilitat. Aquesta línia inter
pretativa, en un home amb gran capacitat
de síntesi, s'adapta molt a les distàncies
curtes i a les exigències de la premsa.

El fet que Fuster navegara en un gènere
sense fronteres, en recerca d'un equili
bri entre el rigor i el gaudi estètic, fa difí
cil la seua classificació en cap matèria
acadèmica, encara que la seua obra for
me part de la bibliografia indispensable
de matèries acadèmiques. Aquest és el
preu que s'ha de pagar per parlar de tot
amb la llibertat de l'escriptor. Com a mí
nim, era un especialista en la interpre
tació, a fer preguntes i aportar suggeri
mènts. I amb l'amenitat i la ironia com
a bandera. Francesc Calafat
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