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L’obra de Joan Fuster representa una temptativa polièdrica de definir la
literatura, la història i el pensament en una època decisiva tant per a la
cultura catalana com per a les lletres europees. El seu llegat, un dels més
influents del segle xx, marca un punt d’inflexió en la nostra concepció de
la figura de l’intel·lectual, i també en els fonaments d’una de les principals
propostes crítiques de la literatura catalana, en línia amb els corrents crítics
internacionals més rellevants del moment.
Joan Fuster: Figura de Temps confirma que, al nostre país, la investigació en literatura, en crítica cultural, en història comparada dels intel·lectuals,
en història, en sociologia passa necessàriament per escrits de Joan Fuster i
per pensar qualsevol d’aquests àmbits, i molts d’altres, a partir de les seves
reflexions. En cada pàgina de Joan Fuster hi ha la figuració completa d’un
temps i ara és el temps de la relectura de la seva obra.
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Antoni Martí Monterde (Torís, 1968). Professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la Universitat de Barcelona. Com
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Europeu de la Universitat de Barcelona.
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