
 

Nosaltres, els valencians 

Joan Fuster 

Nosaltres, els valencians és una de les obres 
més ambicioses de Joan Fuster, plena 
d’implicacions socials i polítiques, que 
expressen el seu ideari personal i el dels 
sectors en què ha influït. Fou premiada amb 
la vuitena Lletra d'Or i la seva projecció 
ciutadana fou enorme: es pot parlar d’un País 
Valencià d'abans i després de Nosaltres, els 
valencians. 
Amb el temps, l'obra no ha perdut actualitat i 
continua essent un llibre imprescindible i, 
encara, polèmic. I, com sempre, és servit per 
la prosa amena i incisiva de l'extraordinari 
escriptor que fou Joan Fuster. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIA  i HORA SESSIÓ 

Divendres 11 de novembre a 

les 19:30h.      

Dinamitzat per Agnès Llorens                  



 

Qui és 

Joan Fuster 

  

Joan Fuster i Ortells (Sueca, 23 de novembre 
de 1922 - Sueca, 21 de juny de 1992) fou un 
escriptor valencià en llengua catalana. Tot i 
que va ser més reconegut popularment per la 
seua obra principal, l'assaig històric Nosaltres, 
els valencians, el seu llibre més influent, la 
seua tasca investigadora i editorial abraça 
diferents facetes i camps de coneixement, 
incloent-hi la lingüística, la història i la 
filosofia i el turisme. És considerat com un 

dels assagistes en català més importants del 
segle XX.  

Fuster va ser l'assagista valencià més 
important de les generacions d'intel·lectuals 
sorgides després de la guerra civil espanyola, 
amb una força que depassà l'àmbit literari i es 
projectà sobre la vida cultural i cívica dels 
territoris catalanoparlants. A partir de la 
dècada del 1960 va esdevenir un referent 
cívic al País Valencià en el moviment de 
represa i normalització del valencià, i una 
figura clau en el debat sobre la identitat 
valenciana en la segona meitat del segle XX, 
moment en què el «fusterianisme» esdevé un 
paradigma interpretatiu d'extraordinària 
influència en el món intel·lectual i, en menor 
mesura, en el polític. 

El 1975 va rebre el Premi d'Honor de les 
Lletres Catalanes. El 1978 va patir un primer 
atemptat, i més tard, un altre l'11 de 
setembre del 1981, coincidint amb la Diada 
Nacional de Catalunya, en el seu domicili, 
amb la col·locació de dos artefactes explosius 
que no van ocasionar danys personals a 
l'escriptor, però sí al seu habitatge i a la seua 
biblioteca. Els autors dels atemptats mai no 
van ser detinguts.  

Joan Fuster rebent la Medalla d'Or de la 

Generalitat de Catalunya l'any 1983 

El 1983 es va incorporar com a professor 
contractat a la Universitat de València per 
impartir l'assignatura d'Història de la Llengua. 
El mateix any va ser distingit amb la Medalla 
d'Or de la Generalitat de Catalunya i un any 
més tard va ser investit doctor honoris causa 
per la Universitat de Barcelona i per la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

El 1985 es va doctorar en Filologia catalana a 
la Universitat de València, amb l'estudi i 
l'edició de La Regla del Convent de Sant Josep 
de València i el 1986 va obtenir la càtedra de 
Literatura en la mateixa Universitat.  

Va morir a Sueca el 21 de juny del 1992. 
Aquell mateix any i a títol pòstum, la 
Generalitat Valenciana li va concedir la 
Distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit 
Cultural. La Universitat Jaume I de Castelló va 
organitzar actes en homenatge seu i Acció 
Cultural del País Valencià l'homenatja amb la 
convocatòria d'un premi d'assaig que porta el 
seu nom. El 13 de setembre de 1997 uns 
brètols profanaren la tomba de Joan Fuster. 
Els partits polítics i entitats culturals del País 
Valencià van responsabilitzar dels fets al 
clima blaverista imperant en alguns sectors 
del País Valencià, també a nivell institucional. 

 

 


