
PRÒLEG 

Llegir, més de vint anys després, coses que havíem dit en un 
altre context social, polític i, sobretot, humà, vital i emocional 
m'ha provocat una estranya barreja de sensacions. He fruït amb el 
record, que encara es manté molt viu, d'aquelles llargues tertúlies 
«per raonar de filosofia», amb dinar o sopar inclosos. Amb male-
dicències, sempre en la intimitat, sobre aquest amic o aquell 
personatge més o menys públic, amb la pretensió, sovint, 
d' «arreglar» el país, tasca que sabíem impossible. He viscut, 
alhora, l'amargor de l'absència, de les vivències d'aquell racó-
menjador de sa casa, desordenat, ple de papers i de llibres, amb el 
Diccionari General sota el balancí. 

Tot just la vespra de la sobtada mort, jo era a sa casa, amb uns 
amics, pa~ĿIant del que calia fer, políticament, al país. En acomia-
dar-nos, em digué: «Tot i que m'he jubilat, continuaré anant per la 
Facultat. ·Desitge que tornem a parlar d'aquelles coses de què 
parlem de tant eb tant. Saps, amic Blasco, que em calen aquestes 
xarrades». L'endemà, diumenge, em telefonava un dels arnies que 
havia estat amb nosaltres la vespra, per comunicar-me la seua 
mort. 

Aquelles converses, les anteriors, les de Júlia i meues, van ser 
una mena d'afortunada bogeria. La meua germana, l'autora 
d'aquest paper, volia fer una tesina de llicenciatura. A l'hora de 
triar temes, pensàrem en la possibilitat de treballar sobre el pensa-
ment de Fuster. Una vegada assabentat del projecte, durant uns 
Premis Octubre, com recorda l'autora, confessà que el projecte li 
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agradava. I això ens facili tava considerablement el recurs a les 
fonts que calia consultar: podríem disposar de Fuster mateix. I 
d'aquesta possibilitat, ben volguda pel nostre amic, nasqueren les 
converses que ara es publiquen per primera vegada. Durant apro-
ximadament tres anys, de tant en tant, dinàvem o sopàvem, i 
sobretot xarràvem de tot, bé que preferentment de filosofia. Com 
cal suposar, solament ha resultat aprofitable una part de tantés 
hores, les primeres, ja que la resta la dedicàvem al que fan 
habitualment els bons amics: entretenir-se i, alguna vegada, dis-
bauxar-se. 

L'edició de qualsevol conversa és força difícil. La que ens 
ocupa ho és, en certa mesura, més: el text transcrit, tal com ix de la 
maquineta gravadora, és sovint inintel-ligible. Com tothom sap, 
parlar i escriure són dues activitats tant semànticament com sin-
tàcticament molt diferenciades. El text calia, principalment, fer-lo 
intel·ligible, bo i modificant-lo el mínim possible, de tal manera 
que el lector pogués sentir-lo sense perdre'n l'espontaneïtat o la 
manca de rigor literari d'una xarrada informal. En definitiva, es 
tractava de recomr matetial, idees, per a l'elaboració d'un treball 
de pretensions acadèmiques. Aquest equilibri entre la conversa i 
el text imprès finalment és molt inestable. La meua germana ha fet 
un esforç considerable. Jo hi he col·laborat al final del procés, i no 
estic gaire segur que l'objectiu de claredat i comprensió s'haja 
aconseguit: de segur que el lector hi troba encara paràgrafs i ni ntel·li-
gibles, expressions i frases que no se sap a què trauen cap, salts de 
raonament que faran el text mal de seguir. Pense que són entrebancs 
comprensibles i alhora inevitables: el resultat no és un escrit de 
Fuster, sinó una conversa transcrita mínimament retocada. 

Vist ara en perspectiva, més de vint anys després, em sembla 
que la Júlia i jo potser vam incórrer en un error de plantejament: 
pretendre portar el discurs de Fuster a un terreny acadèmic, tant 
des del punt de vista conceptual com metodològic. Conste, però, 
que Fuster n'era conscient, i que acceptà el repte. Volíem traure'l 
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dels aforismes, tal com es recorda en el text de les converses i en 
l'assaig de Júlia, i alhora forçar-lo a un discurs dialogant amb la 
filosofia acadèmica i molt sovint amb la filosofia analítica. 

És cert que Fuster era un gran lector de filosofia. Puc di r que 
coneixia, amb lectura directa, almenys Russell i Wittgenstein, 
entre els clàssics de la filosofia analítica. A banda de motls altres. 
Autors més estrictament acadèmics no eren del seu específic 
interès. Segurament fou aquesta passió seua per la lectura de 
filòsofs «clàssics» el que l' inclinà a acceptar el repte del diàleg 
sota aquests paràmetres. Potser ni Júlia ni jo tinguérem la flexibi-
litat per a entendre que, tot plegat, no estàvem en un «afer de 
càtedra». Per aquestes raons i alguna més, és possible que el lector 
puga trobar frustrant més d'un excurs cap a posicionaments aca-
dèmics de les reflexions fusterianes sobre el llenguatge o altres 
ocupacions filosòfiques. 

En altres qüestions les converses eren fluides i esclaridores, 
massa insistents i reiterat i ves, cosa lògica i perdonable en un 
diàleg llarg. Però escoltar i, finalment, llegir ara Fuster parlant del 
que podríem anomenar «filosofia de l'aspirina o de la nevera» 
com a contrapartida a l'ecologisme radical, o a l'humanisme · 
poruc al progrés tecnològic, és iHuminador per a comprendre la 
visió fustetiana del món que li va tocar viure. Des de la seua 
autoproclamada - pense que més eufemísticament i a tall de 
«coqueteria» intel·lectual- mentalitat agrària fou sempre extre-
madament sensible per a comprendre i incorporar al seu món 
conceptual les innovacions tecnològiques. De vegades, quan par-
làvem, vaig arribar a pensar que per a Fuster la tecnologia tenia un 
cert sentit demiúrgic. És a dir, que posseïa el que ara en dir(em una 
perspectiva urbana, la del seu país de ciutats. 

La valoració de la tecnologia en la reflexió fusteriana em 
resultà sorprenent: en el paradigma de la seua formació teòrica, 
des de 1' existencialisme francès fins al pensament alemany passat 
per Madrid - si hem de fer cas de Josep Pla- la tècnica no era 
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tema de reflexió habitual. Més aviat es tractava d'un entrebanc a 
la comprensió dels valors fonamentals de l'existència i la societat. 
Tanmateix, Fuster se n'adona, potser confirmant la broma de 
Vicent Ventura que Fuster era fruit d'un error delfilwn genètic del 
país, que. la tècnica és el motor que fa possible un humanisme 
hedonista i escèptic. 

Aquestes notes no tenen cap més pretensió que prolongar Lin 
treball i unes converses, de les quals vaig ser part activa. I ho faig 
mitjançant records i vivències presents encara al meu esperit No 
tinc gens d'interès a amagar-ho'. Com tampoc no crec que siga 
exigència de tot bon pròleg ésser objectiu. Ans al contrari, la 
missió més freqüent és la de cantar les excel·lències de l'obra 
prologada. Tampoc estic acomplint aquesta tasca. He aprofitat 
l'avinenetesa per a subratllar algunes mancances de Júlia i meues, 
que érem els conductors de les converses, i alhora fer públi,ca la 
fruïció d'unes hores de la nostra vida que avui, gràcies a la 
innovació tecnològica, tan insignificant ara, i a la paciència de 
Júlia, podem recuperar des de la distància. 

L'estudi i l'exegesi de les converses en el seu contingut, i més 
globalment d'alguns -no tots- aspectes del pensament de Fus-
ter és l'assaig de Júlia Blasco sobre l'escèptic humanisme fusterià, 
sobre la llengua i el llenguatge, i el filòsof possible que fou Fuster. 
Potser el lector habituat a acostar-se a l'obra de Fuster per motius 
literaris com històrics, polítics i assagístics no s'adonarà de les 
dificultats de l'empresa de traure, no ja de sistematitzar, les refle-
xions filosòfiques escampades per tota l'obra fustetiana en forma 
d'aforismes, d'assaigs sobre molt di verses qüestions, articles d'opi-
nió, etc. Els pocs estudiosos que ho han intentat en un aspecte o un 
altre (les idees morals, les idees estètiques) en donaran fe. Si més 
no, la insistència de Júlia i meua ha possibilitat la tasca 
sisternatitzadora: forçar Fuster a definir-se sobre qüestions, si es 
vol massa acadèmiques, i sotmetre's ell, voluntàriament, a un 
exercici d'aquest tipus ha permès a l'autora de trobar fils herme-
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nèutics en les reflexions filosòfiques de l' il·lustre suecà, i ha 
permès, per tant, aquest assaig, que al meu parer situa Fuster en 
les seues coordenades. El lector, n'estic segur, agrairà a l'autora la 
feina feta. 

L'assaig de Júlia es manté en un bon punt d'equilibri enlre un 
academicisme que és llunyà al quefer intel·lectual de Fuster, i 
també a l'ofici actual de l'autora, i una utilització mundana de la 
reflexió filosòfica, igualment aliena al discurs fusterià. És cert, i 
així ho proclama repetidament, que la filosofia és un afer de 
càtedra, una professió d'investigació i ensenyament, i no era 
aquesta la seua professió. Però també és cert, almenys al meu 
parer, que l'ús de la .filosofïa com a discurs adoctrinador i moralit-
zant (crític, no caldria sinó!, però doctrinal al capdavall) no ha 
estat mai professió fustcriana. Fuster, fill, entre molts altres, de 
Montaigne, pare de l'escepticisme modem, i de Russell, encerta-
dament batejat com l'escèptic apassionat, no ha exercit cap tipus 
de predicació de cap «pensament conecte». 

Júlia ha sabut mantenir aquesta equidistànci.a difícil: repassa 
els textos fustelians sobre filosofia, en el sentit més ampli del 
terme, exposada simplement com a reflexió crítica no sobre els 
grans temes de la metafísica occidental, sinó sobre aquelles qües-
tions, l'home, el llenguatge, Ja mateixa pretensió humana de 
filosofar, que un intel-lectual atent al seu propi quefer es planteja 
constantment: aquests temes, com posa de manifest l'autora, són 
recurrents en la producció fusteliana i queden molt patents en les 
converses reproduïdes en gquest volum. 

I sempre, les reflexions de Fuster estan fetes des de fora de la 
mateixa activitat de filosofar. És per això que no pretenen generar 
doctrina de cap tipus, ni construir temia, ni especular sobre pro-
blemes abstractes. Aquesta no és la tasca de Fuster, com posa en 
relleu Júlia. Però sí que ha estat tasca seua elaborar un discurs 
sobre l'home, sobre l'art, sobre la societat, sobre la literatura i 
sobre tantes altres coses amb un entramat subjacent de reflexions 
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filosòfiques a l'entorn de] s valors, dels ideals humanistes, de les 
condicions de la comunicació humana, incloent-hi el llenguatge, 
de la condició humana mateixa, i de la raó. Traure a la llum aquest 
entramat subjacent és l'objectiu - i hi ha reeixit, a parer meu-
del treball de Júlia. 

Analitza amb precisió i encert el sentit de la filosofia de 
Fuster: no és un filòsof, però sí un pensador racionalista conscient 
dels límits de la raó. Aquella ben coneguda possible definició de 
filosofia, en la versió més feble («la pretensió d'agafar la vaca per 
~ll¨ on no hi ha manera humana d'agafar-la») que Júlia vincula 
hermenèuticament amb el rebuig de la metafísica i l'emparenta, 
seguint el mateix Fuster, amb e] Tractatus («d'allò que no es pot 
parlar ... ») és filla directa, i així es desprèn de la interpretació de 
l'autora, de les ben conegudes paraules amb què e] filòsof de 
Konigsberg enceta el pròleg a la seua obra més universal, «la raó 
humana té el singular destí L ... ] d'estar encalçada per qüestions 
que no pot rebutjar [ ... ] però que tampoc pot resoldre perquè 
ultrapassen totes les seues· facultats». El racionalisme, o és ben 
conscient dels límits de la raó o engendra monstres. El treball de 
Júlia Blasco «Humanisme, llenguatge i filosofia en Joan Fuster» 
té la virtut de centrar les preocupacions filosòfiques de Fuster i 
ofedr una acurada anàlisi del seu contingut i de la seua funció en 
l'activitat intef.lectual de l'escriptor de Sueca. 

En aquest premi d'assaig dels Octubre, JoAN FusTER: coNVER-
SES FILOSÒFIQUES, Júlia parla de Fuster i Fuster parla d'ell mateix. 
Vegem, doncs, què diuen. 
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