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JOAN FUSTER

•

Agustí Colomines
“Nosaltres, els valencians: Fuster historiogràfic”
María José Badenas
“La censura literària en Nosaltres, els valencians”
Francesc Pérez i Moragon
“El temps de Nosaltres, els valencians”
Manuel Alcaraz
“De Nosaltres, els valencians a la política valenciana actual”
Ferran Archilés
“Des de l’altre descrèdit de la realitat.
Nació i narració històrica a Nosaltres, els valencians”

•

QUINZE DE NOVEMBRE DE

9’30 h. a 20’30 h.

S

AJUNTAMENT DE SUECA

UECA
CASA DE LA CULTURA
(carrer de la Mare de Déu, 2)

2012

SOBRE NOSALTRES, ELS VALENCIANS

J

oan Fuster (Sueca 1922-1992) fou l’autor de
nombrosos escrits assagístics sobre una gran
quantitat de temes al voltant de la cultura, la història i la condició humana, en el seu entorn social.
Entre tots aquells títols, Nosaltres, els valencians
(1962) és sens dubte l’obra més coneguda de l’assagista, figura central de les jornades que organitza regularment a Sueca la Càtedra Joan Fuster, de
la Universitat de València, en col·laboració amb
l’Ajuntament de la ciutat.
La novena d’aquestes trobades d’estudi i reflexió
entorn de l’obra fusteriana i dels temes pels quals
s’interessà l’assagista en la seua intensa vida de treball girarà al voltant d’aquella obra clau, prenent
com a motiu el cinquantenari de la primera edició.
Aparegut en un moment de canvis en la societat
valenciana, i en l’espanyola en general, Nosaltres, els
valencians es encara avui una referència insubstituïble per a qui vulga encarar-se amb la realitat valenciana, més encara pel fet que la nostra societat està
sotmesa actualment a un procés de profundes transformacions i que molts dels problemes que Fuster
posà davant els lectors fa mig segle continuen vius,
o no resolts satisfactòriament.
Amb més de trenta edicions en cinquanta anys,
Nosaltres, els valencians continua reclamant l’atenció
de molta gent, des dels àmbits acadèmics de la historiografia, la sociologia o els estudis econòmics i
culturals. Però, a més, és una lectura plenament suggeridora per a les noves generacions de joves, preocupats pel present i pel futur del seu país.
Diversos especialistes s’encarregaran, doncs, de
fer-ne una lectura actual, ajustada a la situació del
País Valencià i de la seua cultura en una etapa tan
distinta de la dècada de 1960, tot assenyalant —des
de les posicions de cadascun— els elements més
vius del llibre, alhora que aquells plantejaments o
aquelles hipòtesis de treball formulades per Fuster
i ara sotmeses a adequació o revisió.

PROGRAMA
MATÍ
9’30 h.

Obertura a càrrec del Rector Magnífic
de la Universitat de València, de l’Alcalde
de Sueca, i del coordinador de la Càtedra Joan Fuster.

“Nosaltres, els valencians: Fuster historiogràfic”
		 Agustí Colomines (Universitat de Barcelona)
9’45 h.

11’00 h. “La censura literària en Nosaltres, els valencians”
		 María José Badenas (Archivo General de
la Administración)
12’15 h. Descans
12’45 h. “El temps de Nosaltres, els valencians”
		 Francesc Pérez i Moragon (Universitat
de València)
14’00 h. Descans i dinar
VESPRADA
16’00 h. “De Nosaltres, els valencians a la política
valenciana actual”
		 Manuel Alcaraz (Universitat d’Alacant)
17’15 h. “Des de l’altre descrèdit de la realitat.
Nació i narració històrica a Nosaltres, els
valencians”
		
Ferran Archilés (Universitat de València)
19’00 h. Inauguració i visita guiada a l’exposició
Joan Fuster. Nosaltres, els valencians. 19622012
19’45 h. Acte de cloenda i lliurament de certificats

