
A quest volum recull les intervencions correspo- 
nents a la IV  Jornada Joan Fuster de la 
U niversität de Valencia corresponent al novem 
bre de 2006. Hi van participar Josep Fontana, 
Rosa Congost, X av ier Torres, PauViciano i Ferran  
G arcia-O liver

A q uesta  IV  Jornada es va centrar 
en un tema tan important en l’obra de 
Fuster com és la historia. Important i 
discutible, o discutit, començant per 
l’abast que té el terme historiador en 
el nostre escriptor. Antoni Furiò, edi
tor de l’obra, planteja, ja d’entrada, en 
la seua introdúcelo, una dificultat en 
aquest sentit. Diu: «Els ftlôlegs i els lin- 
güistes no l’han considérât mai pròpia- 
ment com un deis seus. Tampoc els 
historiadors de la literatura.» Antoni 
Furiò ho té ben dar, creu que sí, que 
«el seu Hoc, amb cátedra o sense ella, 
estava entre els historiadors.» 
Tanmateix, no deixa de ser significatiu 
que els mateixos col-laboradors d’a- 
quest Ilibre, en les seues intervencions, 
no deixen d’ocupar-se, encara que siga 
de passada, del «Hoc» que té Fuster 
entre els historiadors. Josep Fontana 
(«Record de Joan Fuster i de laValén- 
cia del final del franquisme») qualifica 
Fuster rotundament com a historiador 
«amb plena consciéncia del que die». 
Rosa Congost («Pierre Vilar i Joan Fus
ter: reflexions sobre una complicitat») 
es refereix a aquesta qüestió que Pie
rre Vilar centra exactament quan afir
ma del seu amie: «És un home que 
m’interessa moltíssim. És un assagista 
extraordinari. I encara que no s’ano- 
mene historiador d’ofici, és un gran 
historiador.Té una gran agudesa histó
rica.»
Pau Viciano («Els altres valencians: la 
mirada de Joan Fuster sobre el passât 
islàmic») entra en matèria al marge 
d’aquest punt. Dona per suposat,
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impilatamene que Fuster és 
un historiador, un escriptor 
que ha escrit Ilibres d’histó- 
ria.
Xavier Torres («Joan Fuster i 
Joan Reglé: la historiografía 
del bandolerisme català del 
barroc») reprén el problema 
situant-lo en relació amb 
l’assaig.
Ferran Garcia-Oliver («Don 
Américo, don Claudio i el 
Fuster ¡mpertinent») se’n fa 
carree, igual mene tot citant 
les opinions fusterianes 
-negatives- sobre els histo
riadors i la historia: «En el 
sac de la “ literatura” hi fique 
els fìlòsofs i els historiadors.» Alesho- 
res sembla que no es voi, o no es con
sidera historiador. Declaracions com 
aqüestes, però, no el posen, segons 
Garcia-Oliver fora del camp de la his
toria; diu que eli «no podia eludir la 
historia, convengut que el passat llasta- 
va el presene» I encara: «La historia 
fou una de les seues obsessions no 
confessades.»
Naturalment, aquest problema no 
constitueix, cal advertir-ho, el tema 
de cada un deis col-laboradors. El lec
tor ja se n’haurá adonat pels títols 
-citats abans- deis seus respectius 
estudis. Si m’he ocupat de l’interro- 
gant en qüestió, és no solament per
qué ells el contesten positivament, 
per un cantó o altre. També, però, 
perqué en l’anàlisi que fan de deter- 
minats papers fusterians d’investiga-

ció histórica, demostren que el movi
miento se demuestra andando, que ell 
tenia una gran habilitât com a histo
riador. Només cal llegir aqüestes 
intervencions per veure que en els 
seus meticulosos exámens de les 
«excursions» de Fuster en el seu 
camp omplin rigornsament i original- 
ment buits del nostre passat. Hi 
posen en relleu que la seua manera 
de pensar i practicar la historia no es 
pot desqualificar amb el fácil recurs 
d'alguns historiadors, que el conside
ren era un «assagista» i, per tant, un 
intrus que els incomodava.
Peí que fa, en concret, ais estudis que 
integren aquest volum, cree que servi
rla de ben poc tractar de resumir-los 
en quatre radies, ja que són aporta- 
cions riques d’informacions i de posi- 
cions de gran interés. El lector en trau- 
rà un bon profit. J
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