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Conjunt de trenta-un articles de Joan Fuster publicats 
originalment en la revista Serra d’Or entre el 1968 i 
el 1973. L’assagista hi tracta dues grans temàtiques: 
d’una banda, tot allò que gira entorn de la condició 
humana, com la pèrdua del carrer com a espai de 
convivència o la falsa solidaritat de classe dels white 
collar; d’una altra, els assumptes de política internaci-
onal, com els fets de Txecoslovàquia o la proliferació 
de certes violències a Occident durant el 1968.

TEMÀTICA: la condició humana, la reflexió crítica, 
el progrés i els canvis de costums i mentalitats, 
la societat de consum, la justícia, la guerra i les 
classes socials.

GÈNERE: assaig.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la reivindicació 
de la protesta, l’anàlisi crítica del món i dels 
conflictes internacionals i les conseqüències del 
consumisme i del capitalisme. 

CLAUS PER A LA LECTURA
La condició humana
El gran tema de l’assaig per excel·lència és la condi-
ció humana, és a dir, tot allò que afecte l’ésser humà. 
Molts dels articles versen sobre aspectes com el pro-
grés, les classes socials, la violència, el suïcidi, el canvi 
d’hàbits o l’oposició entre la joventut i la vellesa, en-
tre d’altres.

La reflexió crítica i lliure
L’assagista convida el lector a reflexionar amb ell, sen-
se dogmatismes, sinó d’una manera crítica i oberta, 
sobre què és la mentida i què és la veritat, les concre-
cions o el confusionisme de la nomenclatura esquer-
ra-dreta o els efectes dels canvis socials produïts per 
la burgesia, entre altres temes.

La mirada envers el món occidental
Joan Fuster examina el que ocorre al món. No és es-
trany, per tant, llegir-ne les queixes per la falta d’una 
anàlisi sociopolítica de l’esquerra occidental i marxis-
ta davant dels fets de Txecoslovàquia o les reflexions 
a partir de la conferència de pau a París per a posar fi 
a la guerra del Vietnam, a més de les conseqüències 
del consumisme i del sistema capitalista.

MÉS RECURSOS
   Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

   Ser Joan Fuster, un documental que repassa 
la vida i l’obra de l’autor.

   Discurs de Joan Fuster pel cinquantenari de 
les Normes de Castelló, fet el 25 d’abril de 
1982 a Castelló de la Plana. També se’n pot 
escoltar un fragment musicat per Obrint 
Pas en el disc Terra (2002): «Fuster 82-02».

  A dos de val: Ovidi Montllor diu Joan Fuster, un 
disc del 2012 en què se’n musiquen diversos 
poemes a partir d’un recital en homenatge a 
l’assagista a càrrec d’Ovidi Montllor.

  Espai Joan Fuster, centre de difusió de 
l’obra de l’escriptor. 

  Joan Fuster i Serra d’Or. Els articles seriats 
(1968-1984), de J. Àngel Cano Mateu (PUV, 
2022), una anàlisi literària dels articles 
que Joan Fuster va publicar en la revista 
catalana.


