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Que podem esperar de Joan Fuster quan parla d'hica? És un pen
sador que critica la metafísica i considera que els metafísics d'avui
segueixen les passes dels teolegs d'abans, encara que en dissimulin
l' aparen<;:a (entrada «Metafísica» del Diccionariper a ociosos), i estén
la seva crítica als mero des de la filosofia en general i vol allunyar
se al maxim dels procediments dels filosofs, com ens indica en un
paragraf de L'home, mesura de totes les coses: 1

La meva pretensió, en aquesta nota, com sempre, és assemblar
me com menys millor a un filosof, perque sento una particular
desconfian<;a pels merodes, les preocupacions i e1s resultats
d'aquesta especie docent. (213)

No creu en la perfecció de 1'home i desconfia de les utopies:

la veritat és que, els qui estem acostumats a la concepci6 de
I'home tradicional, mirem amb una suspicacia instintiva
tota oferta «utopica». 1 més que res, perque desconfiem de la
«perfecció». En primer 1I0c, la considerem incompatible amb
I'home. 1 després, la temem, si ens ha de venir imposada, com
una tirania implacable. Dubto que la nostra posició sigui la
justa, pero no podem evitar-ho. (192)

1. J. Fuster (I 991), L'home, mesura de tates les coses, Obres completes, vol. 6,
Assaigs 2. Barcelona, Ed. 62.
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Remarca els aspectes materials i biologics de l' ésser huma, pero,
al mateix temps radicalitza el jo:

6. ]acobo Muñoz (2004), «Joan Fuster, entre el compromiso y el distancia
miento», Quaderns de filosofia i ciencia, 34 (2004) , p. 64.
7. ]. Fuster, Judicisfinals, op. cit., p. 71.
8. Muñoz, op. cit.

Un pensament d'aquest tremp no pot defugir els problemes erics
i morals i s6n molts els escrits en que tracta temes d' aquests am
bits i sempre fidel al seu estil de referencies concretes als fets de
la gent i l' experiencia del dia a dia, allü que eH creu que el separa
radicalment de les elucubracions filosofiques i que, sens dubte, és
la materia de la moral.
Així, per exemple, en el Diccionari per a ociosos, l' entrada «Justí
cía» parteix deis casos de Oberg i Knochen, dos alemanys criminals
de guerra, alliberats pels francesos el 1963, i de les protestes que aixü
va provocar. Aquest fet li dona peu a una reflexi6 sobre les víctimes i
els botxins, els malfactors habituals i els criminals de guerra (aquests
«s6n el poi oposat del 11 adre i de l' assassí «de tamany natural»»), la
natura delCodi Penal i l'entelequia del Dret natural ...
Altres entrades com: Avarícia, Cinisme, Covardia, Egoisme,
Escepticisme, Home, Humiliaci6, Indignaci6, Llibertat, Malícia,
Mentir, Morir, Perd6, Sexe, Tempran<;:a, Venjan<;:a, Vici, Xenofobia,
a més de la dedicada a l'Etica, s6n de l'ambit moral i expressen
amb claredat el seu intereso
Estic d'acord amb el que escriu Jacobo Muñoz 8 sobre la tasca
que es proposa Joan Fuster com a intel·lectual i que, crec jo, també
caracteritza la seva manera de entendre l'<:rica:

CONCEPTES MORALS A rOBRA DE JOAN FUSTER

miso y el distanciamiento», ens diu que se «sen tia hereu: d'Erasme
a Montaigne, dels grands moralistes francesos a Voltaire i, a la
fi, de Gide a Sartre. Sense oblidar, és clar, a Bertrand Russell»,G
aquest autor que Fuster ens recomana amb les seves maneres tan
caractedstiques: «Creieu-me, que és una recomanaci6 feta de tot
coro Llegiu Bertrand Russell. No és un filüsof, és un desinfectant».7

(... ) ]0 sóc (...) anatomia i fisiologia a seques -i una tímida,
imermitem, Ileu consciencia de ser-ho. (...) Un home, que
val? Certamem, la moral, I' explotació economica, la ciencia
són més importams que un sol home. Pero, i si l'home en
qüestió sóc jO... ?2

Presenta el jo com la mesura de totes les coses:
]a coneixeu el celebre aforisme grec: «]oan Fuster és la mesura
de totes les coses».3
1 al mateix temps afirma que el jo és relatiu, ates que depen
de l' entorn, de les nocions que, sense saber-ho, orienten les seves
aCClOns:
Les idees que tens; les idees que et tenen. Aquestes últimes -i
tu no ho saps- són les que practiques. 4
Demana que acceptem el que som, tot fent un exercici de dis
tanciament i d'autocrítica:
Accepta't tal com ets. Pero procura, de seguida, convertir
aquesta acceptació en un remordiment. 5
Quina etica del futur pot proposar un autor com aquest? Ens
aporta alguna Hum? Molts filosofs donaran una contesta negativa,
considerant que és massa esceptic, reduccionista i contradictori
en les seves analisis i propostes. La meva resposta és afirmativa i
crec que Fuster toca alguns punts clau de la difícil cnülla en que
es troba l'etica actual i del futur, sent també coherent amb les idees
suara comentades.
Jacobo Muñoz, en el seu artide «Joan Fuster, entte el compro

2. J. Fuster (1965), Causar-se d'esperar, Barcelona, Editorial A. c., p. 204.
3. J. Fuster (1981), [ndagacions i propostes, Barcelona, Edicions 62, p. 225.
4. J. Fuster (1 960),judicisfinals, Palma de Mallorca, Editorial Moll, p. 35.
5. [bid., p. 35.
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J:jmc\·lcctual amb qui ( ... ) Fuster s'identifidalllarg de moll:S
allys de «jornaler de l'escriptura» fou el guiat per l'afany de
('oadjuvar alllb el ~eu trcball a la creació de lucidesa i auto
1I0011ia, a la crcació i cllhiu de la consciencia historica ( ...).
i\lgl'l, ell fi, '1I1C JlO s'auroasslIllIcix ja COIll la llar de la veritat
{Ji erell <¡II<" cllllCril. dc I'illtel·lcclld raJiqlli en l'exemplaritat
.1,. I:i ,'<:V:l vicia (oo.) , lIi 1:11 la ~<:va capaCilal de arriscar presó
i 11101'1 pn les .'('V,'.' idccs, ( ... ) ni <:11 els scus cOlleixements
1',"lIl'1':ds , (.. ,) sifl'" 1'11 b '/I/,¡fi/l1/ de ltl. S(7)ll inlervenciJ en el
el ¡>lOcés, per Jir-ho de
d'alllo:'1,ropia..:i,', racional Jel rnón per

SOI"llll"',

1'/'/11/\ gi"llr"l¡d tl'if./I/J/Jill'id .wátll. 1':11
1111111:111;1. (,(,)

flJ:III\'r:1 III(~

1\"~I, ~ ,: il'

ETICA 1 PROGRÉS

Aqllcst objccLill li scmbla primordial a Fuster, perque creu que
és l'única manera de sortir de la miseria material i espiritual. Els
pobies i les persones que no treballen en aquesta direcció no (enen
futur, i en molts casos ni tan soIs present, i eH volia ser un puntal
del moviment d'il·lustració que calia emprendre amb forc;:a en el
nostre país.
El desenvolupament del saber en general i de les ciencies en
particular esdevé absolutament necessari per poder resoldre els
problemes de tot tipus que se'ns plantegen. Hem d'utilitzar la
nostra raó per entendre i treure profit del món, pero també per
saber qui som, que volem i per que ho volem. El voler s' enriqueix
del coneixement que obre horitzons i que ofereix noves fites i in
sospitats mitjans per obtenir-les.
:Lésser huma necessita desenvolupar la seva ment i la seva capa
citat de raonament crític, al mateix temps que la voluntat i la capa
citat de decisió, per poder conduir des de si mateix la propia vida.

EL DICCIONARJ PER A OCIOSOS:

Pels comentaris anteriors, no ens ha de sorprendre que l'extensa
entrada que dedica a la veu ,,Etica» en el seu DiccÍonari per a ociosos
de 1964 estigui cen trada en la idea de «progrés». Pel que explica, es
veu que Fuster coneix molt bé els diversos sentits d'aquesta paraula,
així com les contradictories valoracions i els encesos debats que ha
suscitat. La Harga reflexió que fa sobre el progrés en aquest article

L'etica del segfe xxr seg/ms Joan Fuster
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ha estat ampliameut analitzada per Joan Borja en el capfrol SC((; dd
seu llibre La utopía de la ciencia: Joan Fusta i la 1I'le.wm de les WW:i. ~
En una conversa entre Fuster i Júlia 13lasco, publicada en e11 libre
Joan Fuster: converses jilosojiques, 10 l'escriptor comenta com V,l anal'
paranr atenció a la qüestió del progrés, del «progrés com a realitat»,
com allo que ens facilita la vida i transforma la quotidianitat:

[... ) la idea de progrés vaig anal' descobrim-la molt a poc a
poco Quan descobries un dia -que és l'exemple que sempre
pose: tu imagina't el dolor de queixal de Carlemany. Ja esta.
Prou. És a dir, ja s'ha inventat l'aspirina. Gran Cosa, l'invcnt
de l'aspirina! Pero és que ara has en erar en un món en que tot
aixo en aquel! moment als Estats Units ja estava arxivat i a
Europa encara vivíem -no solament a Sueca- en aquest món
diguem-ne Antic Regim, i ideologicament, damunt, vivíem
del que deia don José Ortega. 1 no cal dir l'Unamuno, ja que,
a més a més, en aquella epoca tu llegies els autors espanyols i
les tradicions espanyoles. Estic parlant-te dels anys quaranta.

Ara, a mesura que anaves descobrint una cosa, i després en
descobries una altra ... És a dir, a mesura que vaig perdre un
sentit transcendent de l'home, vaig anar dient-me: només hi
ha aquesta vida, l'imponant és traure-li el major rendiment.
És a dir, una lluita contra la mon, ajomar la mon, apla<;:ar el
dolor, alimentar la gent,'que la gent s'ho passe bé, com millor
li done la gana: fomicant, anant al cine o llegint llibres o es
coltant Mozan, i totes aquestes coses. Després, resultava que
un día pensaves: ara tinc un liaSto d'aquells, un trasto primi
tiu, un trasto primitiu de segona ma que em va vendre Paco
Burguera, i podies posar-hi un disco 1 era una cosa que mai no
havia sentit ningú a Sueca, que era una música normal. És a
dir, comenc;:aves a entrar en el món, en les conseqüencies de la
tecnologia. Comenc;:aves a descobr¡r el progrés com a realitat.

9. J. Borja, (2004), La utopia de la ciencia: Joan Fuster i la mesura de les
coses, Barcelona, Bromera.
10. Júlia Blasco Estellés, (2002), Joan Fuster: converses filosofiques, Valencia,
Eliseu Climent.
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Jo vaig anal' aplllllallt-mC al progrés. Dcsprés, evidentment,
aixu ana va cn delriment tI'aquella imatgc de l'home que tenia
Ulla dicolOlIlia -segolls vaig descobrir de seguida en uns altres
lIibrcs- ClltrC progrés social, o progrés tecnologic o progrés
Illalcrial -progrés 1l1JICI"Í<d, per Jir-ho rapidament- i e! que
ells (11 deiell progrés !lloral. Una cosa que és un gran timo.
Ulla poltlllica qlle ha Jurat i dura, en la qual e! món avan~a
lIJol!, plOgressa llIOIe Ill,llerialmellt, pero progressa molt poc
1l1OrallllellL C¿uc vol dir progrés moral?
1.. . 1 Mai 110 s'\¡avicn fet tantes animalades com en pIe segle
xx. I\ixo és, per exclllple, ulla cosa que em deia e! senyor Pla
JlIOI!CS vegadcs (Juan cn parlavem. Mai un animal com Genguis
Khall 110 va JIIalar tants homes com Hitler o com Stalin, o
cOlilla próxima guerra que esclatara. Per tant, davant d'aquesta
evelllualilat que no s'ha de descartar, evidentment el progrés és
una cosa -i ara parle de! progrés científic i tecnologic- i quasi
deu funcionar automaticament. És a dir, hi ha un senyor que
esta fent equacions i va desenvolupant-Ies fins que es cansara i
omplira la pissarra, o amb I'ajuda deis trastets -actualment e!s
IBM i totes aquestes coses, avan~ara més. 1 hi haura un altre
senyor que inventara uns textos que un dia poden desembocar
en unes bombes o en uns artefactes o en uns productes químies
funestos, etc. Tot aixo és de veres. Per tant e! problema jo crec
que es planteja en e! control de l'home sobre uns valors que
I'home ha d'afirmar -no valors en e! sentit tradicional de la
paraula, sinó en el sentit més aITan de terra- que són la propia
supervivencia com a especie en la millor situació possible. Cal
afirmar aquests valors com a principi, contra e!s excessos no de!
progrés, alto!, sinó de la mala utilització de! progrés. (218-220)

Em sembla oportú reproduir aquest Harg text perque, en con
servar l' estil directe de la parla, amb les usuals reiteracions, el.lipsis i
encadenament rapid d'idees, transmet la vivencia d'un complex de
sensacions associat al raonament i la presa de decisions de l'autor:
actitud favorable al progrés material (científic, tecnic), escepticisme
en relació al "progrés moral», distinció dara entre el progrés i la mala
utilització del progrés, afirmació d'un valor que s'ha de mantenir
per sobre de qualsevol altre consideració: "la propia supervivencia
com a especie en la millor situació possible» i també els objectius
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irrenunciables d' "una Huita contra la mort, ajornar la mort, apla<;ar
el dolor, alimentar la gent, que la gent s'ho passe bé».
En altres textos puntualitza la distinció entre la ciencia i els
científics. La ciencia, ens explica a Sagitari, "només és un conjuI1t
de coneixements: saber, saviesa»; el científics, els savis,

són persones com voste i com jo: pitjors que voste i que jo,
perque manipulen els ingredients definitus de I'opressió i de la
conflagració. Pitjors, dones, a partir d'aquesta prioritat. 1 són
venals: com tothom, pero una mica més. 1 aquesta «mica més»
fa posar la peH de gallina, alhora, als ciutadans subalterns i al
David de Mique! AngeL ¿Quin futur ens preparen e1s labora
toris, les cltedres, el gabinets? Els individus que hi treballen,
¿quina garantia han de mereixer-nos?J I

Aquesta crítica a les febleses y miseries dels investigadors i de
les seves institucions contrasta amb la valoració molt positiva de la
ciencia i de la tecnica que troben en l' obra de Fuster. 1, certament,
no és contradictori, sinó agut en les seves analisis.
Sobre les diferents idees de progrés ja escrivia en Diccionari per
a ociosos, i aprofundia en la seva crítica a la idea de "progrés moral».
Hi ha el «progrés tecnic» que consisteix en {(una serie complicada de
fenomens que s'origina en els aven<;:os tearics de la ciencia, es tradu
eix en aplicacions materials, revoluciona els mitjans de producció i
amplia les possibilitats de consum i de domini de la naturalesa. En
els últims temps, aixa s'esdevé amb una intensitat i una acceleració
sense precedents en la historia». Aquest progrés provoca canvis
profunds en les formes de treballar ¡de viure, de pensar i d'actuar,
de relacionar-se les persones i els agents economics. Ha suposat,
en efecte, un canvi fabulós en el comportament i en la mentalitat
d'uns quants centenars de milions de persones. La situació creada
és totalment nova, i aquesta «novetat» desconcerta i desvetlla in
quietuds que acaben convertint-se en desconfian<;:a: desconfian<;:a
envers el ({progrés», envers la «tecnica». Fuster constata que al costat
dels {(vistosos» «avantatges immediats» i de la for<;:a economica dels
mateixos, hi ha també «1' experiencia luctuosa, tragica, del vigor

11. Joan Fuster, (1993), Sagitari, Alzira, Bromera, p. 82.
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destructiu que les armes ciendfiques més recents arriben a aconse
guir: el malsomni d'una carastrofe nuclear és justificat i burxador.
La llista podriem allargar-la» (44). Pero aquest mal ús possible dels
aven~os ciendfics i tecnics no ens pot fer oblidar la necessitat que
en tenim per resoldre els nos tres problemes, «la menor fallida del
«progrés» ens abocaria a un «regrés» fulminant». Lautor qualifica
aquesta an.rmació «d'hipotesi incontrovertible».
Ja des de la Il·lustració s'ha parlat de «progrés moral»>. Lideal
dels il·lustrats va ser la promoció simultania de ambdós tipus de
progrés. El desplegament de la Raó ha de millorar la situació de la
Humanitat a tots els nivells; la racionalització de la conducta ha
d' obrir-nos «el camÍ de la virtut».
Pero aquest sentit unitari i positiu de progrés es trenca en el
segle xx. Es considera que la Il·lustració ha fracasat en allo que
pretenia de més valuós: el progrés moral. EIs corrents més critics
del progrés material utilitzen la idea de «progrés moral» com una
contrapartida, un contrapunt que posa en relleu les mancances del
progrés material; «davant l' accelerada extensió del "progrés materi
al" calia propugnar l'estímul paral.lel d'un "progrés moral" que en
fos, ja que no un fre, si una energia compensadora». Pero Fuster
creu que aquests plantejaments estan alimentats per forces molt
reaccionaries: «els predicadors del "progrés moral" antiprogressista
exclouen per principi qualsevol rectificació de l'etica imperant, i
quan diuen «progrés moral» només volen al·ludir a una intensifi
cació de la moral tradicional. El terme "progrés", en un tal context,
té tot l'aire d'una paradoxa grotesca» (47).
Aquest és el marc de referencies a partir del qual Fuster du a
terme, en primer lloc, la crítica a l'etica tradicional, i, en segon lloc,
algunes consideracions sobre l'etica del futuro

CRíTICA A LETICA TRADICIONAL
Segons Fuster, 1'etica tradicional (identificada amb les etiques hu
manistes) denuncia la situació actual de perdua de valors i considera
que el progrés tecnic i les formes de vida materialista que genera
estan provocant un menysteniment de les persones i posa en greu
perillla seva dignitat. Pero darrera d'aquesta preocupació per la
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Humanitat l'autor creu que hi ha la defensa de la moral conserva
dora tradicional, estatica i coercitiva del caracter dinamic, plural i
canviant de l' ésser huma.

El recel i la protesta, pero, procedeixen de secrors ben con
crets, inequívocs. Surten del camp de les ideologies que solem
anomenar «humanistes» -i, és ciar, com un al.legat a favor de
l'«home». La tesi generica i més o menys explícita ve a dir:
e! «progrés», o certes desviacions de! «progrés», amenacen la
millor dignitat de l'«home». Molres i moh distÍmes alarmes es
barregen en l'acusació. Hi ha la denúncia de la maquina, que
«deshumanitza» el treball i implanta l'«standardització» unifi
cadora i enervam. Hi ha el clamor per la llibertat individual,
que la massa gregaria, les drogues polidaques i I'e!efantiasi de
I'Estat, derivats del «progrés», posen en perill. Hi ha el fastic
davant la invasió d'una cultura de pacotilla, la deis mass media,
exclusivamem comercial. Hi ha la por que les descobenes deis
biblegs i deis químics alterin -posem per cas: la gestacÍó in
vitro, o la generació sense pare- la mateixa estructura natural
de la vida humana. (44)12

No ens ha de fer estrany aquesta crítica als «humanistes». Du
rant la segona meitat del segle XX molts autors han defensat que
cal desmitificar certes concepcions de 1'home, si no volem trair
lo. Des de la famosa polemica entre Sartre y Heidegger l3 sobre si
1'existencialisme és un humanisme o no, molts altres autors (entre

12. Aquesta i a1tres cites que segueixen es uoben en el Diccionari per a
ociosos.
13. Sartre va fer una conferencia a París, el 29 d'oetubre de 1945, titu
lada «Lexistencialisme és un humanisme», que va tenir un gran resso i es va
publicar l'any següent (uadueei6 catalana dins J. P. Sartre, Fenomenología i
Existencialisme, Barcelona, Ed. Laia, 1982). Dos anys després (1947) Heidegger
va eseriure Carta sobre l'humanisme, en la qual eritieava la posici6 de Sartre: M.
Heidegger, Carta sobre el humanismo, Madrid, Alianza, 2000.
Recordaré a1guns aurors de! segle xx que s'han situat dins l'humanisme ca
talie: Jaeques Maritain, L'Humanisme integral, París, Aubier, 1936; Emmanue!
Mounier, Elpersonalisme, Barcelona, Ed. 62, 1964.
També s6n signifieatius e!s llibres de Lue Ferry, La Pensée 68: essai sur lanti
humanisme contemporain, Paris, Gallimard, 1985; Auguste Eteheverry, El conflic
to actual de los humanismos, Madrid, Península, 1966.

66

Margarita Boladeras

ells Michel Foucault) han criticat les incoherencies de 1'humanisme
d'arrels tradicionals, que no té en compte a l'home real sinó que
paneix d'una falsa idealització de la seva essencia, i fa propostes
que, en lloc d'ajudar a viure, porten a les persones a contradiccions
insuperables.
Crida l' atenció en aquesta cita la referencia a les innovacions de
la biologia, en un escrit com aquest de 1964. Fuster explicita aquí
una de les qüestions més decisives: les diferents formes d'arribar a
la gestació. Ara és ben palesa la rellevancia dels temes bioetics i la
necessitat de reflexionar sobre les conseqüencies de les aplicacions
biotecnologiques; pero en aquella epoca tot aixo era realment inci
pient i, en referir-s'hi, Fuster demostra que tenia unes antenes molt
ben orientades cap a tots els fets decisius que es produ'ien de forma
més o menys pública. Va ser clarivident i s'adona de seguida que
en un futur proper els humans podrien decidir sobre aspectes de
la seva vida que abans eren totalment inabordables i aixo incidiria
en les maneres de sentir i percebre la relació amb la natura propia
i la dels altres éssers humans. Representa un exemple ben clar del
que l' autor ens vol explicar: les tecniques proveeixen de recursos
que modifiquen les practiques humanes i, de retruc; provoquen
variacions en les concepcions i les valoracions sobre els elements
implicats en aquestes conductes. Les experiencies morals tenen
a veure amb aquestes tensions entre el bé concebut i les opcions
que ofereix la realitat; en una epoca de canvi intens com la nostra,
la reflexió moral ha de ser capas: de repensar a fons les formes i el
sentit de l' existencia humana.
Els humanistes no desenvolupen aquesta tasca, sinó que pre
ten en defugir uns canvis que es produiran indefectiblement i que
plantejaran moltes preguntes i provocaran desconcen a les persones.
La raó ha de ser capas: de copsar les incongruencies de l' humanisme
i ha de posar al descobert les fal·lkies pseudohumanistes.
No és pas per atzar ni per retorica que e!s temerosos de la
«tecnica» es treuen de la m;mega una tan angoixant ape!.lació
a la moral. La moral que ells postulen ha esdevingut, sense
que ningú no ho pretengués, la primera víctima de! sotrac
economico-social. La irrupció de la «tecnica», e! «progrés
material" i les seves seqüe!es, han fet trontollar el sistema eric
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en que vivien e!s homes de tot e! món. 1 irreparablement, de
més a més. Institucions, criteris tabús, e!s mateixos conceptes
de Ilibertat i de responsabilitat, escala de valors, la imago mundi
sobre la qual descansa tot aixo, queden en precari dins una
societat que e!s contradiu o e!s mediatitza amb e! simple fet
de la seva organització. ( ...) La «tecnica», en crear unes noves
condicions d'existencia, capgira \'ordre moral establert. (47)

Els «humanistes» vol en aturar o canviar unes formes de vida
que tenen una dinamica interna imparable. Creuen que hi ha un
model de dignitat humana i de valors que han de ser preservats,
sense adonar-se que cap model ni ideal és definitiu, ni poden
concebre's de forma estatÍca. «La seva concepció de 1'home i dels
vincles socials és desmentida o defraudada pels fets de cada dia».
Tampoc entenen que la ciencia i la tecnica no es poden aturar,
perque seria quelcom contrari a la seva naturalesa.

Una «ciencia» -o una «tecnica»- que es quedés eno;:a de les
seves possibilitats, no seria per aixo una «ciencia» -o una
«tecnica»- més moral, sino una «ciencia» -o una «tecnica»
desvalorada: aquesta observació, que no sóc jo e! primer afer,
és d'una obvietat diafana. Autolimitant-se, ni la «ciencia» ni
la «tecnica» no tornarien a inscriure's en l'orbita moderadora
de la «moral», ni oferirien més seguretats a l'"humanisme».
Pero, d'altea banda, ni la «ciencia» ni la «tecnica», tal com van
encaminades, tampoc no es resignarien a cap autolimitació:
es regeixen per una llei íntima que les empeny a «anar sempre
més lIun)'». (p. 49-50)

Aquesta línia d'argumentació el porta a criticar també altres
pensadors com els existencialistes:

Les e!ucubracions de! «moralistes» actuals -tota la gamma deis
existencialistes, per exemple- més aviat semblen una última
corrupció de la «moral" anterior que no pas el principi o e!
tempteig d'una «moral» preparada per al brave new world
imminent. 1 aprof1ro e!s mots de! títol que Huxley posa al seu
llibre sarcastic sense compartir-ne el pessimisme. Huxley és
també un deis «humanistes» que es malfien de! «progrés». Pero,
en general, tenim dret a unes esperances més somrients. (51)
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No és que Fuster sigui un optimista, com tots sabem, sinó que
considera que la moral i la cultura heretades, el nivell moral de
l' ésser huma en el passat i en el present, no són tan bons com per
pensar que 1'home i el món que vindran seran pitjors.

La socierat del futur no conservara massa afinitats amb la nostra:
aixo no significa, tanmateix, que els homes que hi viuran hauran
de ser menys "homes» que els seus congeneres de les societats
amigues, presidides pe!s "humanistes». Un examen sincer
d'aquestes societats i d'aquests "humanismes» ens fara recordar
que tampoc en elles l'home no va poder desenvolupar-se en la
mesura gloriosa a que aspirava. Dema, almenys, disposara de
miUors avinemeses. La ;<ciencia» i la «tecnica» li concediran-ja
ens concedeixen- un do mini com mai no l'havía tingut: domi
ní sobre ell mateix, sobre la seva especie, sobre les coses, sobre
l'univers. Sera una oportunítat egregia. De la nostra banda, és
mesquí de no voler creure que sabra aprofitar-la. (51)

CONSIDERACIONS SOBRE rETICA DEL FUTUR
Un assagista con Fuster no esta interessat en una formulació sis
temarica de l'etica, sinó que reflexiona crítcamente sobre algunes
qüestions basiques, indefugibles, de les morals del passat i del
present i, sobretot, del futue.
Al seu parer, en les diferents concepcions etiques que es conei
xen, hi ha més elements comuns que no sembla a primera vista.
El que es troba al darrera de les diverses consideracions del vici,
per ejemple, és que produeix un mal a la comunitat humana, és
«antisocial», i aixo seguira sent aoo. Curiosament, en l' entrada
«Tempran<;:a» del Diccionari per a ociosos Fuster parla del vici:
Mireu-vos-ho bé: els pecats que totes les morals condemnen són
sempre els mateixos. Més o menys, són e!s set pecats capitals
de la doctrina cristiana.: la ira i la luxúria, la gola i la peresa, la
superbia, l'avarícia, l'enveja. Les diferencies d'una moral a l'al
tra són mínimes: es plantegen en termes casuístics, i l'una sera
més de maniga ampla i l' altra més de manega estreta. Pero, en
substancia, la fixació i la definició dels vicis greus són identiques.
[...] Aquesta unanimitat pot induir-nos a pensar, com voldrien
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e!s teolegs, en l' existencia d' una «Uei natural», d'una etica innata,
inscrita en la naturales a humana, anterior a qualsevol religió
positiva, a qualsevol sistema filosofic. No hi cree gaire, per no
dir gens. El sentit comú, en canvi, ens explicaría el fet des d'un
altre cantó, una mica arran de terra pero amb millors garanties
de comprensió. La cosa quedaria exposada en dues paraules:
les conductes qualificades de vicis o de pecats són repudiades
precisament perque són conductes antisocials. [... ] La legislació
penal no castiga els pecats en les seves manifestacions corcents.
Ara: un bon grapat de figures de delicte s'hi relacionen imme
diatamem. No és l'enveja allo que els Estats penen, pero sí la
injúria o e! robatori; no la ira, pero sí les lesions o l'homicidi; no
la luxúria, pero sí l' estupre o la corrupció de menors. [...] El vici,
el pecat, és un germen disgregador, dissolvem, deleteri: socava
els fonaments economics de la societar. (184-185)

Pero, a més d'aquestes qüestions permanents de les conductes
humanes, s'ha d'abordar la realitat de les transformacions socials
i de la reubicació material i mental que requereixen les noves ge
neracions. La moral esta estretament vinculada amb la cultura de
cada epoca, amb les formes de vida que genera, amb les condicions
materials que les delimiten. La incomprensió del progrés cientifico
tecnic com a font de les formes de vida contemporanies comporta
un error d'analisi que resulta fatal per entendre el present i fer un
bon diagnostic de futuro

"Ciencia» i a «tecnica», avui, desplacen o devoren tot allo que
no congenia amb elles. La "moral» dels nos tres avis sera literal
ment inutilitzable per als nostres néts: nosaltres mateixos estem
comemplam com s'esfondra de mica en mica. A una societat
nova haura de correspondre una erica nova: una cultura nova.
La «mOl·al» de! futur sera una moral que arre!i en les pressions
objectives que e! «progrés» anira creant. (51)

Fuster sap que 1'ésser huma viu i crea en funció del mitjans que
té a l'abast, que tota persona esta condicionada per la seva propia
materialitat (el cos) i per l'entorn huma que li fa d'espill per al seu
autoconeixement i li subministra els mitjans d'existencia. Si aquesta
materialitat de l'ésser huma. i del seu entorn és tan important i de
cisiva, per que deixar-la en un darrer pla quan volem comprendre i
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C ree que Fm('1' t:llS 1I1 11Vlda a \ rebaltu ;11\1 1> la I II h IIt;1 í !;I ll¡[( 1I ra
pcr asslll i, k'{orm v;. tk vílb qltC respulI guín [nill o r a Icf; Ilcles,it;\c,
hihi'llles ti.: 1c5 pCl so Ite';; «la prbpia su pI; rvi"c ll ci;l CO I1) ~, I;,'i pl;~ic
( 11 la millO[ Silll,H;i6 p05~;¡l>lt')" la ,dhüra contra la mon, ;¡jornal
L1 mon, apLh;:lr el dolor, alimenL.tf la ?-,;Ill , que la gen(' s'ho p;ls:;e
bó" aprendre que ~:s pOI esJevcnir "ce i 50rd a vivi.:nclcs humanes
ahrc~ i a

ni HLi(lC;I(j\ FH¿UE\

la rd;Jóó civitirr.ada am b eL.
Lt cap;l(it;\1 dc Crítlcd respeCle d'un lllJ,{eix i de ('entorn.

RLFLRf':NCJ ES

[rHlarncl\f;ds si es rel1ulJ,-'Í<t a

}I.>;\t1 Fusrer:

CJ/lStlY-Je d'espem/', BarceloJl¡J, Edítori;¡l A. e, 1~(Í5.
DiccilJlwl'ipertt ociosa). Barcelona, Edióons (íL .(EI Cangul" '. 197H;
primera cdició. 1964,
lúdagdáa7ls i próposles, g;m:dDna, EdicíOl 1$ 62, J ')B 1,
¡lidieis j/1irllr. Palm,l de tvhl1orca, l':dilOrf:¡J Moll. 1960.
Súgúi/ri. \\t! cncia. Diputacló de Valcnc¡ ~" 1()HS~ Alzíra, Hmmcr:l.
1()93 (i urroduc~jó i nou;s: Enric Soría).
Afimsmes. Aldr;l , Brorncra, 2002
Obm' ctnl/jlletes, vo l. :i, Ass,tig5 t . Barcelona, EJ . ()2, J ~)7). CU l l l é:
1:1 dt'scretlú de fa mdlr (/1 i a[ rres .

Obres completes, vo l. 6, A<;~aigs 2. Barcelo na, EJ . 62, I ~)9 J , Ctlnr0:
Dí.úotlari per d ociosos, L/Jome·. memm de totes les ((ISr"S, Habéis
i lJtlúí/imies.
J3JAS<.O Es[ellé.~. Júiia (2002), }oan Fuster: COTIt'/'J'Sé'S /i/(iSi)ji({lt('J .
Valencia, E liseu CJimCl1L Prcmr Octubre d'A5saig.
Estudis $(¡bre Joan Fmlcr:

1:\01\.)<'\, .loan (2ontj), L(luto/Jú. de [i/ ái:ncia:}oa n f'irster i lit. meilu{{.
(ir If.f COJ('S. i\ l'l:irJ" Bromen.
M UNUZ, Guslau (e'd.) (2009), .loan ¡;jtstt?r ¡ { ~fllidiJj de /,1 rúdirat
social. ValcnciJ , PubJicacio ns de la UnÍ\'t.:rsitat de ValCncia,

(; l-()G.

iVlu;;;o/, Jacoba (2004), "Ju an h.lSl cr, C [J lf(: el compromiso y el
distaIlciamíclluJ'<. Qutlderw JtfiioJofi,[ i ái'nátt, 34, 200·;' pp.
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RIU,A, ¡\lilOnÍ M, (¡ 992), L'rlJ'Sr'lgisme m()/{{¡ dC)(l(Ul Fitstc/; [Iv1icro
¡;Jnnalltlrcc!ona, Publicaóol1 s de la Unívcrsíta( de Barcelona .
-,- ( llllJ31. DI rtlá !I1o/,t! tleJoan " lISta, Harcdona, Cutt;d,
S AJ.\i\()U l{, Viccm U 9(9); "~loan rus te!': I,'escripwra assagística" , Ld
Barcelona, EDHJOC,
!ún;Utmt C,/t(/!illUI a internef,
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Unúl/.'rsitat l 'i¡UOnOJlJil de l1an;doflll

l\1crce Ri us

El descredi t de la rcalitar i

nífic,

exrn:t

de jHdiás ¡¡'"ds: «Tenirn

tUl anel al$

atgulls

7 t")

d CJ(;:ClCS,

i

Parbr dalt el'una CSU,líJa de la (acera fitosc'¡l ca de Joa n Fu stcr
resulta complica.r. No $o lal11utt pe! la seva prbpí,l r<:tícc ncia, d I::
sobres concguda, davanr la possibilitar qU{: se l' cnca b(~ en el ¡~rerni
filosó(lc, sí nó perque a1l<¡ que ens ha deixat cscri¡ no es pleSl,) gen s
r ',ex posidó tI'idees», C uai reu, per exernplc, aqllcsf ;tftJfisnH: mag
<t

els selllim t<lO llostres, que no goscm com:gir'-l1os -ds per ¡Ni' que
nu s¡guln V iflUlS, 1 al ol pclavall, vés a saber si les \'inuts no són
¡\h a, )!' Vet aquí ni quatrc radies quc es preSI CI1 a un a illtcrpretació
inacabable: Que si es p Ol ua ctar d'una visi6 so ~~¡ o! óg ica dc ]'(:tiCI,

segoflS tI qlLa! les co nce pdo n ~ del bé poJen i han de canviar al lh!'!?
del lelllps, Que si obccíx pOlSCt' <t una corrosiva <lu ílud JJ ictzsdwana,
«Inés cnUil del bé i dd mab. Que si del! insi nu <ll'-s'lti la CUllccpcí ó
cxístencialísta de l' «aULclukit ,u », O {'e;üit:¿a, més avial . una lectura
peculiar, caricaturesca i I:Ot, ue la doctrina aristo celica de la vírtut'

Cee!. que, pe!' tal de no esgarrí¡lr-nOS t1\ disquísicioll5 inconci-

1així succc'<siv<lrnen t.

exposícid.

).>.

,d ll:¡rg dc la In,'''"

246, 'lambé Cll (oflnc H
pan el Uirlri ¡ J'nJllI!sicio llJ d"sholle¡ t(,·, que ( ;¡<lré ¡g¡UIIUCIII

1> Fonl HI pal!. del reéldl litd.1g" óo!lJ j 1} ,(JP()jt,~;,

illlCnciol1s de ¡'artis ta. j\:ró cree, vuH crcure, que la scva própía
m aucra d 'escriu!:c desmentía 1111 ral prcceplc, L:aloriSlll c I,;ítat se

. írnpurt:lllcia cabebl-sj més 110, a ¡'hora de ;utj;lI un quadrc- a les

Iiables, t os podríem (!emanar abans d(' res que h,i vo lia dir l' autor.
,. Al capdavall, <;; 11 EL descr¡\tiit tle la redilti!. dI mareix atorgava una
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