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Sempre s’ha dit, perquè ell així ho va manifestar repetidament, que Joan Fuster menystenia la filosofia;

tanmateix, molts són els que consideren que alguns dels seus textos podrien fins i tot rebre el qualificatiu

de filosòfics. Que Fuster era un pensador costa menys d’acceptar, així ho veuen i ho declaren cadascun

dels autors d’aquest llibre. Un pensador polièdric, polifacètic, que s’avé més amb el pensament

fragmentari i ondulant –canviant, escèptic, provisional– que no amb el sistemàtic, més propi dels que ell

considera filòsofs i metafísics.

Així ho mostren aquests cinc estudis que tracten aspectes ben diversos de la producció fusteriana, en un

recorregut ric, però sempre sota la guia del pensament inquiridor que l’escriptor plasmava en la seua

literatura: la relació de l’assaig de Fuster amb el de Montaigne i Pla (F. Sáez Mateu), aquest mateix

assaig com a forma d’expressió del pensament crític (N. Campillo), la connexió amb 'hommes de lettres'

(A. Ferrer), la seua relació amb el paisatge (A. Defez) i amb la representació pictòrica d’aquest paisatge i

la realitat (S. Škrabec).

Aquest llibre és un monogràfic sobre el pensament en l’obra de Joan Fuster. Estructurat en cinc capítols,

presenta diferents perspectives i aspectes sobre la producció de l’escriptor. Aquests estudis han estat

realitzats pels especialistes Ferran Sáez Mateu (Universitat Ramon Llull), Neus Campillo (Universitat de

València), Anacleto Ferrer (Universitat de València), Antoni Defez (Universitat de Girona) i Simona

Škrabec (escriptora i traductora). Els treballs resultants s’han elaborat a partir de l’ampliació de les

intervencions i els debats que es van originar a Sueca (la Ribera Baixa) el 13 de novembre de 2018, en

el marc d’una jornada organitzada per la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València i l’Ajuntament

de Sueca.


