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EPISTOLARI XAVIER SERRAHIMA

Tres i Quatre publica el catorzè volum de la
correspondència de l’intel·lectual Joan Fuster

s possible que tendim a pensar –o,
més aviat, a imaginar– que els esde-
veniment històrics que deixen petja

es produeixen per casualitat, gairebé per
inèrcia, com si una mena de fat inconcret
ho determinés tot. Ara bé, en general, els
fets, i per tant les realitats que conformen,
no es donen per generació espontània, si-
nó perquè algú o altre ho empeny; perquè
algú té el propòsit d’endegar-los. Un algú o
altre que pot ésser col·lectiu però també
individual.

Si encara hi ha qui dubta de qui fou
l’impulsor de la reactivació dels senti-
ments nacionalistes al País Valencià, quan
l’ombra atziaga i allargada del franquisme
estava a punt d’anorrear-los, només ha de
llegir el catorzè volum de la correspon-
dència del gran Joan Fuster.

(Una correspondència –deixeu-m’ho
dir entre parèntesi– que no tan sols presti-
gia per ella mateixa l’editorial Tres i Qua-
tre, sinó tot el país que hi ha al darrere.
Sense aquesta acurada i ineludible recupe-
ració de les seves cartes, l’horitzó de les lle-
tres catalanes seria molt més pobre; molt
més esquifit. No sé pas quants exemplars
en vendran, d’aquest esplèndid epistolari
–molt em temo que molts menys que no
seria lògic i desitjable...– però, des de la
meva modesta posició no puc més que fe-
licitar-los de tot cor, i encoratjar-los que,
tanmateix, segueixin amb la mateixa em-
penta i professionalitat que fins ara. Potser
no obtindran una plaça al cel, però a
l’Olimp del paradís de les biblioteques ben
cert que sí!)

Com molt bé assenyala Antoni Furió al
pròleg, aquest volum és crucial, atès que
“ens transporta –com a espectadors privi-
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legiats– a alguns dels moments intensos
del nostre passat recent, que dóna les claus
per entendre alguns dels capítols de la his-
tòria del nostre país en els últims cinquan-
ta anys”. Una història i present –i un pro-
bable futur– que serien, sens dubte, molt i
molt diferents sense la influència del savi
de Sueca damunt una colla d’universitaris
dels anys 60: Lluís Vicent Aracil, Màrius
Garcia Bonafé, Jaume Pérez Montaner,
Joan Francesc Mira, Vicent Àlvarez, Ri-
card Pérez Casado, Lluís Alpera, Emili
Rodríguez, Antoni Seva i Vicent Pitarch.

Fuster i el País Valencià
Sense la insistència, l’orientació i l’acompa-
nyament fusterià –“Jo, almenys, em consi-
dero una mica deixeble vostre”, reconeix
Pitarch– el desvetllament nacional i, so-
bretot, espiritual d’aquest tan entranyable i
castigat territori que uns quants s’entesten
a seguir maltractant, negant-li fins i tot la
denominació de País Valencià, no hauria
estat possible.

Entre d’altres raons, per una d’oportu-
nitat, si no s’hagués intentat llavors, segu-
rament ja no s’hi hauria estat a temps. Cir-
cumstància que l’assagista, tal com li co-
menta a Aracil en una carta de setembre
del 1962, no podia tenir ni més clara ni
més present: “Crec que hem de fer un es-
forç –a vegades tinc la sensació que ja és
l’‘últim’ esforç ‘possible’– per evitar que el
procés de disgregació nacional del nostre
poble es faça irreversible. Ara encara te-
nim unes relatives probabilitats de sortir
de l’impasse: les tindran els nostres fills?”

Un esforç de recuperació i de regenera-
ció –de fet, de restitució a la seva condició
prefranquista– que té, per damunt de tot,

un component cultural, amb la llengua
com a eix central i bàsic: “La fidelitat a la
llengua [...] és, per a la gent d’ací, una deci-
sió d’ordre moral i polític.” Moral, perquè
mantenir-s’hi fidel “comporta sacrificis
evidents”, ja que no únicament tanca totes
les portes interiors, a causa de la prohibi-
ció del seu ús públic, sinó, també, exte-
riors: al contrari del que succeeix amb les
publicacions en espanyol, les excepcionals
que s’editen en català no tenen cap reper-
cussió fora de les fronteres.

I política, perquè aquest tan adient
epistolari posa de manifest que ja a inicis
dels anys seixanta l’escriptor tenia present i
molt present aquell principi que definí tan
perfectament en un dels seus més cone-
guts aforismes: “Tota política que no fem
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