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Orígens fusterians
Reflexions sobre el pensament estétic de 
Fuster ¡ les seves implicacions socials
X A V IER  FERRE x fe rre p re sen c ia .cat
E xisteix el tòpic d'identificar l'obra de Joan Fuster amb Nosalnes, eh 

vateiKkim. Si no deixa de ser certa ia conclusili que aquest assaig marca una fita definitiva en les reflexions civicopo- iitiquescoetánies, també planteja la pregunta sobre sí hi ha un altre model d'as- saig que reílccteixi aspeóles de la realitat noestrict ameni Kientitans.Li conjunt de les iiottponéncies rcuni- des en aquest voiurn traeteti sobre el vessarli este-tic de la reflexió fusteriana ele ti ■ n il a £/ (k'icréílit ¡k  la ro ilitat 119S5). La innovado que suposà aquest text en la nostra àrea cultural indit:ava que Fuster eslava constniint un mode! integral de pensa me nt oriental a pensar la conciició humana, Aquest assaig, anib les Ori^inaH- 
tais i figures de Tetnps concretava, dones, un tipusde pensament que incitila enels significate culturáis. En aquest sentii:, els textos aiuti qué es trabará el lector apro- fundeixen en els gresols en qué se cir- cumscrivia Fuster en l'època de redacció del text puhlicat per l'editoria! Moli. Gresols, dones, sobre context cultural i intel-lectual (Josep Iborrra), sobre model de pensament (loan Borja), sobre condidons de ¡xissibilitat editorial (Alna Molí) i sobre pensament estétic (Roma de i a  Calle, Joan Angel Blanco Carrascosa, Xavier Antich i Isidre Crespo). I inaimene Doro Balaguer apel la opor- tunament a la vigencia de íes propnstes esfetiques fusto ianes en comparado al tipus d’art que reincideix en el retorn a l’aparenya. O  el «des- crèdìt de la modemitat». Amb aquest volimi la pregunta sobre l’exis- téncia d'altres interesse» fusterians resta del tot ac lar ufa. I, per tant, ens aboca a l’esfory de comprentire tot Fuster, Aquest repte encara ens farà valorar més un pensament útil, percritic.

Entre extrems
Francese Canosa desmunta el mite monolític 
de l'antifranquisme
M t u ; io n  C O M tS  m eom osf presencia.cat

E n la historia de tots els paisas es confecciona un relat oficial que s'acaba traduint en un seguii de personatges principals; qui friten els he rois i qui els málvate. 1 a ventai, però, sempre sol ser més rica 1 complexa, i rnenys preocupada per satisfer vanitats, o de construir casteiis de naips amb carnets politics. FJ relat de la Catalunya antifranquista. per exemple-segons ens fa evident Francese Canosa en aquesta nova aportado a la memòria política i cultura del país-va més enfia del PSUCdels seixantes, i higa amb tot un seguit de personatges admirables, que ja des del 1939, van ent arregar-se ile mantente viva la torxa del catalanisme democratic.Quan un partit, una idea, queda dividida entre dos bàndols. entre la ultradreta i l'esquerra més o rnenys radical, més o menvs democràtica, s'opera sempre el mateix contretemps: queda esborrada i níngúnose’n recorda, i tot perqué és in- ctimocle posar sobre la taula aqueste Iluitadors que, com diu esplèndidament el tito!, van quedar entre el sabre i la bomba. ¿Noés verilat, com evidencia la corresponde riela de Joan Sales, que, guanees qui guant es la t i tierra Civil, eli ia bavia perdili? ¿Noés veri tat que tots aqueste humes se'tt va adonar, corn la minor part dei pensament liberal europeu, que entre el feixismel les derives radicals de l'esquerra no ili havia cap diferencia a preciable, nôtres Ies maleixes ganes de fer correr ¡a sang i regi r autoritáriameni el desti dels pobk-s? Carrasco i formiguera, Vila d'Abadal, Korneva, Colt 1 Alentorn, figures admirables i valentes, lions vius del catalanisme catófic, liberal i europeista. Un (libreque, a més tic necessari, ¿scorn- movetlor en molts dels seus elements.
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