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Qui té por de Joan Fuster?
Josep Guia i Marín

Em rondava pel cap, com un pos-
sible títol suggerent d’aquest arti-
cle, «Qui tem Joan Fuster?», però 

el cas és que aquesta pregunta –més 
enllà del drama d’Edward Albee: Who’s 
Afraid of Virginia Woolf?
l’havia llegida en algun altre lloc. En 
efecte, aquest és el títol exacte d’un 
article de Vicent Ventura publicat en 
el diari Noticias al día, el 7 d’agost de 
1983. Per això n’he triat una variant, 
per a encapçalar el meu escrit, repre-
nent i assumint el discurs de Ventura. 
Deia aquest:

Qui tem Joan Fuster? El qui tem la seua 
incapacitat [de Fuster] per a la conces-
sió de determinades polítiques cultu-
rals basades en el compromís de l’am-
bigüitat. El qui canvia els termes d’una 
proposta on es diu que ensenyarà Lite-
ratura Catalana, substituint «catalana» 
per «valenciana». El qui sap que [Fuster] 
mai no estarà disposat a dir allò que no 
creu. Per ser independent s’ha de pagar 
un alt preu com, per exemple, trobar 
oposicions al nomenament de catedrà-
tic extraordinari de la Universitat. Què 
podia haver passat amb un Fuster sense 
solemnitat, tot al contrari, assegut al 
tron de catedràtic? Quines conseqüèn-
cies podrien haver-ne després? És o no és 
«catalana» la literatura «valenciana» que 
Fuster hauria d’ensenyar? Aqueixa és la 
qüestió realment, no cal enganyar-se. 
Estem on estàvem, com calia esperar. 
Perquè ninguna ambigüitat no resol res. 
¿Podria aconseguir-se d’ell que entràs en 
el joc de les «conveniències» i acceptàs 
les ambigüitats a l’ús, és a dir, que arri-
bàs a fondre la seua radicalitat imper-

tinent convertint-se també en un «per-
sonatge» ambigu? Qui tem Joan Fuster?

Ventura, doncs, criticava els qui 
s’oposaven a un Fuster mestre de litera-
tura catalana a la Universitat de València 
i defensava el seu amic i la seva posició 
catalanista «perquè ninguna ambigüi-
tat no resol res». Avui, els qui capgiren 
els fets i volen recordar Ventura com a 
discrepant del «catalanisme» de Fus-
ter haurien de llegir aquest fragment i, 
més encara, l’article que Ventura havia 
publicat uns anys abans a El País, el 4 
de setembre de 1979, amb l’explícit títol 
de «Nosotros, los catalanistas». Ho dic 
perquè, llegint les versions esbiaixades 
dels detractors de Fuster, molts d’ells 
ex-catalanistes, sembla que no hi hagi 
hagut mai, ni abans ni ara, ni gent ni 
llengua catalana al País Valencià. Així 
de torta escriuen la història.

Distanciar-se de Fuster i aproxi-
mar-se al poder és un redolí que, en 
forma de consigna fàcil de recordar, ha 
estat una pràctica bastant generalitzada 
entre alguns «ambigus», com diria Ven-
tura, del món cultural i polític valencià, 
ja des dels temps del PSOE a la Genera-
litat i, encara més, a partir de l’entrada 
del PP. La progressiva i continuada dre-
tanització de la societat valenciana, de 
la transició ençà –i a causa, entre d’al-
tres, de com s’hi va fer la transició–, ha 
tingut una resultant antifusteriana, que 
tampoc no s’ha de magnificar ni gene-
ralitzar però que enllaça amb l’antifus-
terianisme de dretes de sempre. Les 
renúncies als postulats de Fuster sobre 
la qüestió nacional –totes les «terce-
res vies» que es fan i es desfan– s’han 

volgut presentar 
i vendre com a 
més adequades a 
la realitat social i 
política del poble 
valencià, per bé 
que l’única cosa 
que han demos-
trat fins avui és 
que són més ade-
quades i convenients per a la promo-
ció personal dels qui les defineixen i les 
proclamen, aquells que Toni Cucarella 
anomena, encertadament, «predicadors 

Ja me’n vaig ocupar, de la vigència 
-

anys de la mort de Fuster, en un curs de 
tres dies que vaig impartir en la Univer-
sitat Catalana d’Estiu, l’agost del 1997, 
intitulat «L’obra de Joan Fuster, entre 
la continuïtat, la revisió i la renúncia». 
Avui, doncs, en reprenc el fil, reiterant 
d’antuvi la meua admiració pel mestre, 

catalans, sens perjudici de discrepàncies 
sobre la Vita Christi i l’Espill
banda, em fa goig constatar la circums-
tància coincident que tots dos som col-
legues de doctorat, en un cert sentit: la 

han estat les dues úniques tesis llegides 
a la Facultat de Filologia de la Universi-
tat de València en què els doctorands ja 
tenien més de seixanta anys. Tanmateix, 
aquesta coincidència casual només goso 
esmentar-la perquè n’hi ha una altra de 

Amb motiu del 50è aniversari de «Nosaltres, els 
valencians», a vint anys de la mort de Joan Fuster 
i a noranta del seu naixement.
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més pregona, com el mateix Fuster va 
escriure en un article on comentava una 
esbroncada de les «ties maries» a Jordi 
Pujol i altres assistents a la presa de pos-
sessió de Joan Lerma: 

I tot ¿per què? ¿Pel senyor Jordi Pujol? 
No n’hi ha per tant! Alguna volta, les 
ties maries, els ramons-izquierdos i tota 
la colla haurien d’entendre que la rei-
vindicació nacional dels nefandíssims 
«Països Catalans», més bé o més mala-
ment, la mantenim uns valencians i en 
tant que valencians. És a Josep Guia que 
li han de dir «fill de puta». O a mi. No 
al senyor Lerma, o al senyor Ruiz Gimé-
nez –pobret!–, ni tan sols a Jordi Pujol. 
¿Que Guia, o jo, o mil més, estem «equi-
vocats»? Potser sí. En política, qui de 
moment «perd» s’equivoca, així mateix 
«de moment».

(J. Fuster, 1983)
Normalment, hom obvia o desconeix 

un aspecte fonamental de la significació 
de Joan Fuster, que incideix, més enllà 
de què va dir, en el com i el quan ho 
va dir. En desembre de 1967, la revista 
Europe va dedicar un monogràfic a la 
Literatura Catalana, en el qual Joan Fus-
ter apareix com l’únic representant de 
l’assaig català, amb la reproducció d’un 
fragment de Diccionari per a ociosos, 
seleccionat per Jordi Pere Cerdà, que 
va ser el curador de l’edició. En l’article 
d’Enric Sió, «La pensée catalane d’après 
la guerre», es diu que Fuster «adopte des 
critères d’investigation rigoureuse, his-
torique, socio-économiques, il symbo-
lise sur le terrain de l’essai politique, 
la rectification de l’attitude strictement 

résistencialiste pour atteindre une cons-
tructivité que l’on pourrait appeler mili-
tante, davantage en accord avec la situ-

Efectivament, Joan Fuster va canviar 
la trajectòria del nacionalisme català, en 
el sentit que apuntava Sió –del resisten-
cialisme enfront de la derrota a l’acció 
positiva de futur– i en un altre, totalment 
lligat al primer: del regionalisme estricte 

l’afirmació sobirana d’una Nació Cata-
lana completa, provisionalment anome-
nada «Països Catalans». Aquesta és la 
modernitat de Fuster: la renovació i el 
nou impuls al projecte d’alliberament 
nacional català. Mirant al futur i abas-
tant tota la nació. 

Alguns dels qui revisen o critiquen 
les idees de Fuster no poden deixar de 

manifestar un respecte encomiàstic per 
la seva obra. Potser ho fan per donar-se 
importància, ja que a continuació es 
presenten com a crítics o correctors 
de tan gran escriptor, o potser ho fan 
sincerament o amb mala consciència. 
Vés a saber. Així, per exemple, Damià 
Mollà afirma que «estem d’acord que 
Joan Fuster, si no la història, sí que 
inaugura al País Valencià l’edat de la 

-
dera, sobre Nosaltres, els valencians, 
que «metodològicament el llibre era 
d’una modernitat historiogràfica nota-

fusterisme com «el fenomen més espec-
tacular en segles del ressorgir de la cul-

Mira reconeix que «és Fuster [...] qui 
planteja de manera racional i formal 
una interpretació moderna del sentit de 
la història valenciana, de les possibi-
litats del present i del marc d’adscrip-

diu que Nosaltres, els valencians va 

que havia esclatat al País Valencià en 

Tots ells i altres de menors, revisio-
nistes de les tesis fusterianes sobre la 
qüestió nacional al nostre país, seguei-
xen la vella escola de la nació política 
i, doncs, fan dependre l’existència de 
nacions i els reconeixements nacionals 
dels mecanismes d’intervenció política i 
mediàtica propis de la classe dominant 

-

Antoni Furió, Joan Fuster, Maria Conca i Josep Guia en el restaurant Llopis (Sueca). Agost 1986

Fr. Burguera, JV Mateo, J. Fuster, M. Sanchis Guarner, J. Guia i V. Miralles en l’aplec del Puig. Any 1977
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guns que s’anomenen científics socials. 
D’altra banda, els revisionistes, ja se sap, 
solen ser dòcils a la ideologia dominant 
i, per això, en el nostre cas, els espanta, 
en Fuster, tant o més que el seu catala-
nisme, la seva denúncia punyent de l’es-
panyolisme. La qüestió de fons és Espa-
nya i als crítics de Fuster, en general, els 
fa vertigen ofendre els amos. No poden 
assumir escrits com aquest:

Aquest seria el problema a dilucidar, 
històricament. Ningú no s’ha pas d’en-
ganyar: la investigació hauria de com-
prendre, en primer lloc, el «concepte 
d’Espanya». Un gros volum de J.A. 
Maravall –un valencià espanyolista– 
publicat en plena postguerra, i ja s’en-
tén que penso en la «guerra d’Espanya», 
proclamava que Espanya, durant l’edat 
mitjana, era una «idea» viva i conjunta, 
a la qual s’adheria tothom. El doctor 
Maravall hi feia moltes trampes, no sé 
si a consciència, i probablement no s’ha 
penedit mai d’aquell patracol. És el seu 
dret. Ara: allò era un pamflet polític –
espanyolista– adobat amb una erudi-
ció vasta i iridescent. Maravall, alesho-
res, ni tan sols era liberal, ai! Però no 
crec que avui, que ja és liberal, s’atre-
veixi a admetre que escrivia al dictat del 
«nacio nalisme» militar: pretenia justifi-
car «Espanya», concretament l’Espanya 
de Franco. Havien fet alguna cosa dife-
rent els de la generación del 98, abans 
de Franco? La generación del 98, bàsica-
ment perifèrica –Azorín, Baroja, Una-
muno, Maeztu, Valle-Inclán– fou d’un 
espanyolisme rabiós: dir-ne «castella-
nisme» seria fer trampa. S’acarnissaren 
amb la Castella ex-imperial i pobra, 

que «envuelta en sus harapos 
desprecia cuanto ignora». 
Després, el senyor Ortega y 
Gasset, amb les delícies del 
seu èmfasi, ho acaba d’embo-
licar, amb allò de l’Espanya 
invertebrada i algunes pero-
rates incidentals... 
(J. Fuster, 1980)

Distanciar-se de Fuster 
no és altra cosa que aproxi-
mar-se a Espanya, continu-
ant la tradició d’una indigna 
nissaga de valencians obse-
quiosos amb els amos, de 
valencians respectuosos i ac -

ceptadors de la realitat espanyola, amb 
nosaltres a dintre, ben deglutits. El Fus-
ter impertinent i antiespanyol els negui-

seguir aquest camí, irreverent amb 
patums i autoritats de l’espanyolada, un 
camí amb càrrega de profunditat, no 
reductible a dir, com si fos una anècdota, 
que «una orella àcrata i gamberra treia 
el cap, molt sovint, en les seues inter-

de los Palotes» del fragment següent no 
és una boutade sinó una desqualificació 
ben conscient i, això sí, divertida.

La «ideologia» espanyolista necessita 
una anàlisi profunda. No solament 
les «dretes» han estat evidentment 
espanyolistes: també les presumptes 
esquerres. Si esquerres són. Que no 
ho sé. Una divertida digressió podria 
recaure sobre els espanyols «liberals». 
Unamuno, Ortega, Menéndez Pidal, 
Américo Castro, Sánchez Albornoz, 
Perico el de los Palotes...
(J. Fuster, 1980)

Fuster ens va tornar la dignitat de 
poder parlar així i, ara, els mollets anti-
fusterians la volen malbaratar. L’«orella 
àcrata i gamberra» la treia, sempre, con-
tra «ells», els espanyolistes, tant els de 
l’Espanya profunda com els d’ací:

«Ells» són la dreta visigòtica: el Monse-
nyor, el moniato de Borriana, el moliner 
de la Fonteta de Sant Lluís, els poetes de 
Jocs Florals, l’Adoración Nocturna i la 
«terceríssima edat» que s’imaginava ser 
republicana. Tot això, ho hem de supe-
rar. Hauríem de superar l’analfabetisme 

de la Dreta electoral. Ser de dreta és una 
opció lògica. Que la Dreta valenciana 
haja de ser, per definició, imbècil, no ho 
acabe d’entendre.
(J. Fuster, 1984)

Els qui reneguen de Fuster diuen 
que no convé aquest llenguatge. Potser 
a ells no els convé i, per això, hi renun-
cien i el denuncien, agafant un dubto-
sament bondadós valencianisme com a 
coartada, per bé que, fins i tot també en 
això, en el compromís militant amb la 
causa dels valencians, sempre restaran 
per sota de Fuster. u
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