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P er què una guia de v iatges 
publicada l'any 1962 va suscitar 

tanta controvèrsia? Perquè no era una 
innocent guia. Per què maquillar de 
guia de viatges un autèntic document 
valoratiu i reivindicatiu com va ser El	
Pais	Valenciano? Per descomptat, per tal 
de superar la censura franquista. Per què 
avui, cinquanta anys després de la seua 
publicació i vint anys després de la mort 
del seu autor algú ha tingut la idea de 
recrear aquesta guia de viatges? Perquè 
Fuster, tal i com volia, va crear escola; 
una escola de pensadors valencians 
que alenen vitalitat sota la capa de fum 
narcotitzant que manté la immensa 
majoria dels qui vivim al País Valencià en 
un profund estat de letargia.

Joan Fuster o l’Homenot	de Sueca, tal 
com el va rebatejar Josep Pla, és un dels 
pocs noms de la recuperació cultural 
del País Valencià que veritablement 
es recorden per part dels valencians; 
almenys per part dels que hem estat 
escolaritzats en valencià. Han passat 
molts anys des de Nosaltres	 els	
valencians i des de El	Pais	Valenciano. 
Concretament mig segle. Tants com 
perquè hi haja, no sols hereus de Fuster, 
sinó hereus dels hereus de Fuster. 
Una sort de néts de la generació de 
l'anomenada Santíssima	Trinitat (Joan 
Fuster, Manuel Sanchis Guarner i 
Vicent Andrés Estellés), que va maldar 
pel retorn d'una dignitat heràldica a 
la nostra llengua mitigada i en perill 

d'extinció que no té clar d'on ve i, 
encara menys, on va.

Aquestes 381 pàgines en format 
DINA3 són un pretext perfecte per al 
gaudiment que és redescobrir la terra 
d'un mateix -i per descomptat, per 
retrobar Joan Fuster. Paper setinat i 
imatges en blanc i negre d'alta qualitat. 
Es nota que Tres i Quatre ha volgut 
editar amb cura aquesta peça, gairebé 
de col·leccionista, que no només es ven 
a les llibreries, sinó que també es pot 
adquirir via web de l'editorial (www.
tresiquatre.com) pel preu notablement 
justificat de 48 euros. Aquest volum 
denota que és el resultat d'un treball 
de camp fet amb estima i amb cura, al 

Tornant a Joan Fuster: 
Viatge pel meu país Aina Monferrer Palmer

Enguany fa vint anys de la mort del major escriptor valencià 
contemporani, Joan Fuster (1922-1992). També es commemora el 
50 aniversari de dos dels seus llibres més emblemàtics, Nosaltres, 
els valencians i El País Valenciano (1962). L’escriptor Joan Garí ha 
publicat Viatge pel meu país, que glossem ara, precisament com una 
relectura d’aquest darrer volum.

llarg d'anades i tornades als pobles de la 
nostra terra i de tornades i retornades 
al llibre del qual sorgeix aquest remake: 
El	Pais	Valenciano de Joan Fuster. En 
realitat, l'autor deixa clar que ha extret 
les cites per a la refeta de l'edició en 
català de la guia turística: Viatge	pel	
País	Valencià (Barcelona, Edicions 62, 
1971).

L'estructura del llibre de Garí es basa en 
la del llibre de Fuster. Així, se succeeixen 
els vuit itineraris que Fuster va idear i 
que parteixen de València (València 
i l'Horta, De Sagunt a Castelló, El 
Maestrat i Morella,»Llíria, els Serrans i 
una excursió a Castella, Xàtiva, Gandia, 
l'Albufera, De la Ribera a la Marina, 
Entre Alacant i Alcoi»i Villena, Elx i 
Oriola). Aquest esquema s'adoba amb 
un pròleg amigable de Manuel Vicent 
(el germà del qual és qui il·lustra el 
volum amb les seues fotografies) seguit 
de tres punts introductoris que són una 
declaració d'intencions de l'autor i una 
contextualització del llibre.

Si parlem breument de la imatge, 
les vora cent trenta fotografies que 
il · lustren els textos i que han estat 
capturades per Joan Antoni Vicent són 
en blanc i negre, fet que contribueix al 
joc intemporal a què convida aquest 
llibre. Es combinen paisatges que obrin 
el camp de visió fins arribar a l'ull de 
peix amb fotografies de detall. La mise	
en	scène és especialment cuidada i 

Portada Viatge	pel	meu	país.
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l 'abas t  merament  l i ter ar i  dels 
meus recorreguts. Al turista real li 
convindria, sens dubte, desglossar-lo 
en etapes i, sobretot, mapa en mà, 
buscar dreceres distintes i triar-se 
parades més còmodes. I Garí aclareix 
que ell «no ha vingut a recalar en el 
seu llibre cap ’turista real‘ —almenys 
no cinquanta anys després—, sinó un 
tipus que hi va descobrir el seu país, 
com es descobreix una evidència 
meticulosament ocultada. I aquest serà 
el leimotiv del llibre.

L'estil d'escriptura de Garí impregnat 
es troba d'expressions fusterianes 
i de ressonàncies estellesianes: «I 
això, cavallers, podria ser Dénia. Això 
i les cales, i el castell, i el Museu 
Arqueològic ,  algunes esglésies , 
algunes ermites , algunes torres , 
els inevitables moros i cristians, el 
costum humidament bàrbar dels bous 
a la mar». Aquest fragment ens serveix 
per constatar l'ús de recursos com 
l'apel·lació directa al lector, la mescla de 
registres, l'enumeració apositiva, la rica 
adjectivació anteposada i posposada 
i l'ús original des del punt de vista 
semàntic dels adverbis en –ment, així 
com una certa ironia que traspua. 

s'ofereixen detalls exquisits als ulls de 
l'observador despert. L'arquitectura té 
molt de pes i ha estat aprofitada per 
l'il·lustrador per a oferir interessants 
jocs de llum. No obstant això, la inclusió 
de les imatges requereix un esforç per 
a seguir el text, que de vegades queda 
interromput per una o més planes de 
fotografies i que fa que el lector perda 
el fil fins que s'acostuma a aquesta 
dinàmica de lectura.

L’autor de Viatge	pel	meu	país, el nostre 
conciutadà Joan Garí, deixa també 
clar que qui busque en aquest llibre de 
dimensions enciclopèdiques una guia 
turística, com qui la buscava en El	Pais	
Valenciano, quedarà escandalitzat tot 
just obrir el llibre per qualsevol de les 
seues pàgines, atès que contínuament es 
trobarà afirmacions si més no incòmodes 
per a alguns com ara aquesta: «els rius, 
com les dones, poden ser ben bé una font 
de desgràcia i, tanmateix, no es pot viure 
sense»(230). Però quina ànima càndida 
pensava que en una emulació de Fuster 
no es trobaria aquest tipus d'atacs de 
sinceritat potser excessiva?

L'autor  recupera aquest s  mot s 
d'aclariment de Fuster: «Vull subratllar 
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Tornant a Joan Fuster: Viatge pel meu país

També hereta l'originalitat de les 
metàfores, que sovint beuen d'allò 
col·loquial, i de la imatge humorística: 
«Diguem que Benidorm és l'amant 
chic, escultural i sempre perfectament 
maquillada, mentre que la Vila és la 
parenta» amb rul· los i batí» (307). I 
salta a la vista l'ús exagerat d'incisos 
metadiscursius entre guions, a la 
manera de Fuster.

El text de l'assagista es caracteritza 
sovint per un joc de veus que enriqueix 
el discurs: «La província d'Alacant, 
com a tal, mai no ha funcionat. Ara 
parla Joan Fuster». I en aquest llibre 
es juga especialment amb el diàleg 
entre l'autor i «Fuster, que és de fet el 
pretext de la seua elaboració. En aquest 
altre fragment, Garí dialoga amb el de 
Sueca en to especialment col·loquial: 
[Fuster] se'n va directe a Altura. I què 
hi ha a Altura? Ah, a Altura —‘un poble 
com qualsevol altre‘— hi ha ni més ni 
menys que una altra de les cartoixes 
valencianes, la de Valldecrist».

També hi són abundants les afirmacions 
categòriques del tipus: «Però Carcaixent 
—això és irrebatible— sempre conservarà 
l'aurèola de ser Bressol de la taronja 

Platja de Borriana, l'Arenal. (Foto de Joan A. Vicent).
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( com Sueca es proclama ciutat 
arrossera d'Espanya¡)». D'altra banda, 
trobem en la prosa assagística de Garí 
una tendència a novel · lar els fets. 
Podem il · lustrar-ho en l'episodi de 
l'encontre entre Fuster i Pla a Sueca: 
«Fuster escoltava Vivaldi acompanyat 
per Josep Palàcios i a fora queia una 
pluja insidiosa»(250).

Es nota la formació filològica del 
bor r ianenc en e ls  comentar is , 
concretament sociolingüístics, que 
esquitxen inevitablement tota l'obra. 
Com quan Garí, visitant la Vall de 
Gallinera i recordant la seua repoblació 
de mallorquins, afirma que «el que 
queda del parlar salat no és gran cosa, 
però una orella atenta pot capturar 
fòssils estrictes ben pintorescos». O bé 
quan palesa problemes sociolingüístics: 
«És travessar la línia Biar-Bussot i 
immergir-se en ple en la confusió 
lingüística»(341) [...] «A Biar parlen en 
català i a Villena en castellà»(342).

Garí no deixa de presentar idees 
de Fuster, tot seguint una lògica 

assagística d'herències i ressonàncies 
que comencen de ben antuvi i que 
continuen fins els actuals assagistes, 
que no perden el fil i que teixeixen, 
incansables, cadenes de referències 
intertextuals. Per exemple, la idea que 
el País Valencià és de base agrària («A 
Fuster, és clar, li agrada Alcoi perquè 
és un contraexemple eficaç en la 
seua tesi més insidiosa: l'agrarisme 
imperant al País Valencià»(329)), la 
simpatia de Fuster per Azorín a partir 
de l'interès comú per Montaigne o la 
idea fusteriana d'humanització del 
territori («La Naturalesa és el mal de 
queixals, i la Cultura és l'aspirina»). 
En alguns casos, Garí tira també de 
la ironia per a aventurar-se a predir 
les opinions contemporànies del de 
Sueca: «La mateixa Oficina de Turisme 
local s'ha preocupat de publicitar 
els establiments gais, per als guiris 
d'aquesta orientació. Un detall, per 
cert, que faria somriure Fuster».

Fuster practicava una f ilantropia 
extrema, fins al punt de menysprear i 
ignorar meravelles de la natura situades 

a les nostres latituds i de quedar captivat 
amb certs exemples d'humanització; 
especialment els monestirs . Garí 
rememora la mena de fascinació que 
Fuster sentia pels llocs de meditació i 
de repòs aïllats del mundanal soroll que 
destorba el treball del pensador. I no 
hi ha lloc més representatiu d'aquesta 
dèria de l'intel·lectual que els antics 
monestirs; tresors amagats en la 
geografia valenciana. Així, passarem per 
la derruïda cartoixa de Valldecrist (l'Alt 
Palància), per l'antic convent del Desert 
de les Palmes (Benicàssim), pel Monestir 
de Santa Maria de Benifassà (el Baix 
Maestrat), per la Cartoixa de Portaceli 
(el Camp de Túria) i pel Monestir de 
Santa Maria de Valldigna (la Safor). És 
com un cuc que va baixant, lent, i que 
recorre amb melangia aquests racons 
antics i oblidats.

En un intent de legitimació de la seua 
veu assagística, Garí introdueix també 
troballes pròpies a banda de les que 
han estat tamisades per Fuster. Un 
exemple n'és el fragment d'Azorín que 
Garí inclou i en el qual l'escriptor de 

Tornant a Joan Fuster: Viatge pel meu país

Presentació de Viatge	pel	meu	país a Castelló. D'esquerra a dreta, Joan A. Vicent, Manuel Vicent i Joan Garí (Foto Carme Ripollés).
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Monòver troba que la presència de 
l'ametler és un element característic 
i cohesionador arreu de la geografia 
dels Països Catalans (235) . I Garí 
ens ofereix més del de Monòver: «Si 
Azorín va veure en l'Horta de València 
un transsumpte de Grècia, a la vall de 
Montesa se l'ha anomenada la Toscana 
valenciana»(273).

També reflexiona sobre temes que 
toquen la qüestió política, com en 
parlar de Miguel Hernández: «Em 
preguntava, i em pregunte encara, com 
es podia vindicar la memòria del poeta 
comunista en una ciutat on encara 
podíem trobar carrers dedicats a José 
Antonio, la División Azul o l'Alcázar de 
Toledo, a més d'una impertorbable Plaza 
del Caudillo»(361-362).

I , parlant dels Moros i Cristians 
d'Ontinyent, apunta satíricament: «El 
que s'estila per damunt de tot, com a 
tot arreu, és abillar-se com un xeic i 
fumar un havà de bona mida, mentre 
un es passeja per entre la multitud amb 
un deliri exhibicionista que en qualsevol 
altre lloc seria considerat patològic, 
però que en el nostre país és símptoma 
de socialització extrema i bon humor 
general».

Una idea reiterada en Garí és aquesta: 
«La gastronomia i la memòria són dues 
capes superposades de la mateixa 
realitat. L'una alimenta l'altra mai millor 

dit, i l'altra es recrea i es vivifica en els 
meandres de les sobretaules de la vida» 
(292); que també expressa amb aquesta 
bonica metàfora: «la meua idea de nació 
és compartir un arròs caldós amb amics 
que hagen llegit algunes pàgines de 
Marcel Proust».

Sobre la idea fusteriana de l’agrarisme 
valencià, Garí insisteix: «I tanmateix, 
tenim encara —com demostra la 
polèmica de l'aigua— els ressorts 
característics del llaurador sorrut i 
mirem l'oratge al final dels informatius 
televisius com si ens hi jugàrem la 
collita de la vida».

Un fet valuós de la perspectiva d'aquest 
llibre és que enllaça fets passats i 
polèmiques actuals, com quan parla del 
projecte inassolit de l'eix mediterrani i 
destaca l'escassa mentalitat col·lectiva 
i de territori de la burgesia valenciana.

També hi ha el tema de l'especulació 
urbanística, que tan ha afectat els 
valencians: «Qualsevol terreny que s'ha 
pogut transformar en bancal s'hi ha 
transformat. Tot això, és clar, fins que 
la crisi de la taronja (venuda a preus 
ridículs pel llaurador) i l'especulació 
immobiliària de principis del nostre 
segon segle han convençut molts 
propietaris amb un xec de moltes xifres 
ballant a l'altura de l'estupefacció dels 
seus ulls—que era preferible arrancar 
els arbres i plantar-hi ciment i rajoles. 

Fou l'apoteosi dels PAIS [...], que no del 
país»(116). De ben segur que aquesta 
afirmació li resulta familiar a qualsevol 
borrianenc.

En parlar de Borriana, des de la qual es 
mira inevitablement Joan Garí el seu 
país, apareix la idea de ciutat que ha 
viscut de cul a la mar: «Al País Valencià 
hi ha dues classes de ciutats costaneres: 
les que viuen de cara al mar i les que 
hi viuen d'esquena. València, Gandia o 
Borriana, amb els respectius ports lluny 
del nucli urbà, serien exemples d'aquest 
segon tipus. Entre les de la primera 
mena (Torrevella, Dénia, Peníscola, 
Santa Pola) , destaca singularment 
Alacant».

I Garí veu clara la semblança formal i 
emocional de Borriana i de Carcaixent: 
«La ciutat de la Plana i la de la 
Ribera s'assemblen prou: totes dues 
comparteixen el passat esplendorós 
lligat a l'exportació dels cítrics i detalls 
com el seguit de cases modernistes 
de principi de segle XX amb què les 
respectives burgesies certificaren el seu 
èxit comercial» (271).

En llegir l'episodi en què Josep Pla 
va visitar Sueca l'any 1959 i veure 
retratada la casa modernista de Fuster, 
qui escriu aquestes línies no va poder 
estar-se de sentir un vincle emocional 
amb el de Sueca, a través de la intimitat 
fosca i humida d'una casa modernista, 
i de sentir-se transportada d'un 
Barranquet quaranta-tres de Borriana 
a un Sant Josep vuit de Sueca. Per les 
parets, per les bigues, per les pedres i 
per les paraules.

Viatge	pel	meu	país són els seixanta, els 
vuitanta i els dos mil. S’entrecreuen els 
tres viatges: el del mite i el mestre, el 
del jove aprenent i el de l'assagista ja 
dret i fet. Són tres maneres de veure 
la mateixa realitat, tot i que, com que 
un viatge per la pàtria pròpia és un 
viatge per l'interior d'un mateix (com 
diu Saramago en una de les citacions 
triades per al llibre), cadascun dels tres 
viatges és una veritat diferent, que 
canvia per dins i per fora, i que, com 
la paradoxa de Teseu, és la mateixa i 
alhora és diferent.

Tornant a Joan Fuster: Viatge pel meu país
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Museu de la Taronja. (Foto de Joan A. Vicent).
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