
VALORA LA REPERCUSSIÓ DE L’ASSAIG DE JOAN FUSTER EN EL CONTEXT DE L’ÈPOCA. 
 

Pel que fa al País Valencià ha tingut un paper molt important. La perspectiva que inspira l’obra 
de Fuster és la voluntat d’influir en la dinàmica cívica i cultural de la seua societat. No es tracta, 
només, de la decisió de prendre partit en favor de determinades opcions ètiques, socials i 
polítiques, sinó de contribuir amb els seus escrits i la seua paraula i amb la seua acció a despertar i 
canalitzar energies en un sentit constructor i creador. La consigna fou -en aquells anys cinquanta- 
fer país, un país normal i, per tant, contribuir a la formació d'una consciència nacional -catalana- 
dels valencians que operés com un estímul enèrgic, com un impuls moral constructor. 

La seua tasca va ser tant directa, estava implicada en la voluntat de fer país, recuperació nacional i 
cultural; però també indirecta dins de la perspectiva estrictament literària. «Una literatura no és 
únicament allò que escriuen els literats, és més que això, o, tant com això; allò que llegeix la gent. 
La dialèctica, la interrelació, o com vostès vulguen dir-ho; entre escriptura i lectura és, en 
definitiva, el que dóna consistència a una literatura...» Pensava no sols en les obres de creació 
literària sinó en el llibre. No n'hi havia prou amb el fet de comptar amb una esplèndida nòmina 
de poetes, novel·listes o autors de teatre, sinó que calien altres materials de lectura: diaris i 
revistes, manuals i traduccions... I caldria afegir-hi la novel·la negra i la rosa, el text d'una cançó, 
o d'un espectacle, la producció -i el consum-, la lectura de masses, tant en paper com en qualsevol 
mitjà àudio-visual. Avui podem parlar ja de literatura catalana en un sentit nacionalment integral: 
els llibres en català circulen prou fluidament arreu dels Països Catalans, així com els seus autors -
poetes, cantants; narradors, grups de teatre etc. 
Joan Fuster va ser també model per obrir un “comerç” literari . Predicà amb el seu propi exemple. 
Escriptor valencià, publicà i molt en editorials dels Països Catalans, especialment a Barcelona, i es 
guanyà un públic lector sense fronteres regionals. Va obrir així la via catalana d'un comerç literari i 
contribuí a construir el circuit d'una literatura catalana nacionalment normalitzada. Si Fuster 
s'hagués instal·lat a Barcelona, aquest resultat no s'hauria produït. 

Influències en tots els gèneres 
-POESIA: El 1956, la seua Antologia de la poesia valenciana. En la introducció, en comptes de cen-

trar-se en l’anàlisi de les característiques literàries o estètiques de la seva tria, intenta posar al lector 
en la situació d'entendre «les determinants que han contribuït al desenvolupament de la poesia 
valenciana». 

-NARRATIVA: Recull de contes valencians (Barcelona, 1958) el que hi fa, és repassar i analitzar 
«els problemes que el Recull implica, recorda o prevegi». Ell pretenia impulsar la creació d'una 
narrativa que no existia. Hi contribuïa ja pel fet d'extreure uns textos als seus respectius autors, 
però, de més a més, perquè l'havia pensat i confeccionat per a publicar-lo en una editorial del 
Principat. Volia afavorir, així, estimulant-los, els valencians, alhora que tractava de fer-los conèixer 
al públic català. Publicar fora del País comportava trencar la perspectiva municipal que feia tan poc 
exigents, estèticament, els escriptors valencians. «La voluntat d’arrenglerar-se en pla d’igualtat 
amb els altres prosistes catalans atribuirà als valencians obligacions fins ara negligides.» 
- TEATRE: També el teatre ha estat objecte de la vigilància i l'intervencionisme de Fuster... Un 
treball primerenc, però bàsic, el publicà el 1959, al diari «Jornada» de València. Mai no havíem 
tingut els valencians un teatre normal, «ni en la producció literària ni en l'empresa»... Fuster es mira 
el fet teatral des d'una perspectiva integral -públic, autors, empresaris- tot assenyalant-ne, en el cas 
valencià, els «cercles viciosos» que calia trencar... Del teatre per riure, intranscendent i alienat, es 
passava a un teatre crític i experimental. 

En definitiva, respecte de la influència extraliterària o indirecta de Fuster, cal dir que —hi fou 

un model pràctic— va contribuir enèrgicament a trencar el cercle viciós de la literatura catalana al 
País Valencià, i a ajudar a constituir el circuit literari valencià, empalmant-lo amb el del Principat 
i les Illes... [destacar] la seua acció al País Valencià com a promotor o director d'iniciatives 
editorials, director de revistes i col·leccions literàries, i, sobretot, caldria parlar molt del Fuster 
mediador i animador, amb pròlegs, carpetes de discos o catàlegs d'exposicions, i les seues 
llargues converses amb tanta gent i durant tants anys... 



Pel que fa al Fuster escriptor destacarem fonamentalment la seua tasca principal com 
ASSAGISTA, aconseguí, des del principi, suscitar l’interès d'un públic ampli i, sobretot, de la gent 
de lletres. 

Fuster comença a publicar assaigs en la dècada dels cinquanta: el primer una profunda 
reflexió sobre l’art: El descrèdit de la realitat (1955). El panorama era aleshores desolador en la 
prosa valenciana. El mateix Fuster seguia cultivant la poesia. Però havia sonat l’hora de la 
prosa. Calia fer assaig i estudis sobre la realitat del país. Els anys seixanta marquen, des de 
l'inici de la dècada, l’eclosió d’aquesta prosa. L’any 62 suposa una fita definitiva amb l’aparició 
de El País Valenciano i de Nosaltres els valencians, obra de la qual celebrem enguany el 50 
aniversari de la seua publicació. La revolica analfabeta que s’organitzà al voltant d’aquests 
llibres són anècdotes per a la història d'un país i de les seues inevitables vergonyes...  

 La producció de Fuster ha estat fins fa alguns anys tan regularment fecunda -en llibres, 
articles, pròlegs, parlaments, etc La seva presència en la literatura catalana ha estat intensa, 
permanent. Fuster introduí un aire més informal o anticonvencional, més estimulant, amb un 
llenguatge pla i brillant alhora. Ara bé, cal distingir, quant a la influència ja més directament 
literària dels seus escrits, l’assagista historiador de l’assagista d’idees generals.  

L'assaig que cultiva Fuster consisteix bàsicament en aproximacions temptatives als fets socials, a les 
innovacions del temps, a problemes de la cultura, que tendeixen a definir una manera de veure el món, 
a trobar el sentit de l'època, a suggerir interpretacions d’abast general. Sempre des d'un punt de vista 
racionalista, suspicaç, antimetafísic. Un dels seus ternes centrals, com és sabut, és el de la «mesura 
humana», desbordada en la societat de predomini industrial i tecnològic. Anotacions de diari, articles 
de periòdic o de revista i finalment llibres que apleguen aquests escrits componen les estacions d'una 
reflexió fragmentària, però alhora dotada d'unitat, perquè darrere hi ha un pensament articulador. Si 
calia destacar-ne alguns trets definidors, diria que posa en joc recursos de saber ben travats, un estil 
literari eficaç i un enginy fora del comú. 

Hi trobem una assimilació considerable de la cultura del seu temps, una percepció desperta envers 
els temes roents, i una capacitat expressiva i de raonament evidents. Fuster és profund, s’explica amb 
claredat, i a més a més és divertit. 

Tot i la crisi de l'assaig, agreujada en les nostres lletres per raons polítiques, el cas de Joan 

Fuster tampoc no és el d'un oasi al mig del desert. I una bona prova n'és la varietat temàtica i 
la multiplicitat d’autors i formes. Ha tingut continuadors com: Antoni Seva, Josep Vicent 
Marqués, Lluís V. Aracil, Joan F. Mira —que, a part els seus estudis antropològics, publica 
regularment articles polèmicament reivindicatius, amb un to fusterià, generalment centrats en la 
problemàtica del nacionalisme 

L'obra de Fuster, així doncs, no és un capítol tancat de la història literària, la lectura de Fuster té un 
interès que ultrapassa el que podríem associar al coneixement d'una trajectòria sorprenent de 
construcció d'un escriptor concret en una època concreta. 

L’obra de Fuster, el seu interès possible, va molt més enllà. És, al cap i a la fi, l’interès que poden 
tenir els papers d’idees de Thomas Mann o d'Albert Camus... Tots tenen un denominador comú: 
pertanyen a la tradició crítica, racionalista i escèptica europea.» 

 
  


