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-en coedició amb Edicions 96- del Ilibre

ha quedat reflectit en milers d'artides i en

Així mateix, per tal d'organitzar els actes

Universitat de Valencia. En darrer terme,

-65-

li
sentit, l'obra i la personalitat de Fuster han 
estat objecte de tesis doctoráis, análisis

que treballá sobretot com a escriptor. El 
seu gran esforq intellectual, literari i civil, 
que l'ha fet mereixedor del reconeixement

Generalitat, el Ministeri de Cultura i Esports, 
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, la

l'Aula Didáctica amb la creació d'un espai 
adreijat a alumnat d'Educació Infantil i amb 
nous tallers didáctics. I, en tercer lloc, es

suecá Joan Fuster i Ortells (1922-1992), 
un deis intel lectuals valencians más
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L' Any Joan Fuster, un any 
pie d'expectatives

CENTi. 
FUSTER 
1922 • 2022

taules redones, presentacions de Ilibres i 
col laboracions de diversa índole que retran 
un merescut homenatge a Joan Fuster.

El 19 de novembre de 2021, el Consell 
aprová el Decret peí qual la Generalitat 
Valenciana declarava l'any 2022 com a 
Any Joan Fuster, en commemoració del

Amb tot, aqüestes no serán les úniques 
iniciatives que es duran a terme des de 
l'Ajuntament de Sueca. Cactivitat central deis 
actes commemoratius será la inauguració 

commemoratius que tindran lloc al d'una gran exposició que será allotjada

sempre de carácter universitari, a més 
d’exposicions i audiovisuals. A més, des 
de 2017 s'inaugurá el Museu Joan Fuster i 
l'Aula Didáctica de Cultura Contemporánia Josep Palacios i la Biblioteca de Catalunya.
Joan Fuster i, en l'actualitat, hi ha dues
col-leccions de Ilibres dedicados a ell:
ÍSSXSSl a. »» s'ha creal un. « - -***^53! 

Commemorativa de l'flny Joan Fuster, que mostrara Ja part delaM» 
esta integrada pe, ,a Presidí de Ja

que posará a l'abast del públic peces d un 
Secretaria Autonómica de Cultura i Esport, la interés artístic nOt^
Presidencia del Consell Valencia de Cultura, d'activitatsqueconbnuarandtoe brad
la Direcció de l'lnstitut Valencia de Cultura, pensamentdeiassag'stasue^ q ' g
la Presidencia de l'Académia Valenciana de es completa amb la programan 
la Llengua. la coordinació de la Cátedra Joan l’Espai Joan Fuster, queindourac 
Fuster, de la Universitat de Valencia i dues 
persones comissariades, que són Francesc 
Pérez Moragón i Salvador Ortells Miralles.

cal esmentar que están en curs d'edició 
la seua Obra Completa i una selecció de 
la seua Correspondencia amb nombroses 
personalitats, així com una Guia Didáctica Especial importáncia tmdrá el paper que 

centenari del naixement de l'assagista a cárrec de Josep Antoni Fluixá. jugará l'Ajuntament de Sueca en l'Any Fuster,
ja que impulsará diverses iniciatives culturáis

Amb la voluntat de coordinar una serie de gran impacte en l'ámbit cultural valencia, 
destacats del segle XX, que es llicenciá en d'activitats i d'iniciatives per a homenatjar En primer lloc, cal mencionar la publicació 
Dret per la Universitat de Valencia, pero l'assagista, la Generalitat Valenciana ha creat

un Patronat d'Honorde l'AnyJoan Fuster, per Joan Fuster i Sueca, que posa en relleu la 
al qual s'han invitat i s'ha rebut l'adhesió de intensa vinculacio de l'escnptor amb la seua
nombroses institucions publiques del nostre ciutat natal. En segon lloc, en col-laboració 

públic que se litará al llarg del present any, domini lingüístic, totes elles relacionados amb la Direcció General d'lnnovació
ha quedat reflectit en milers d'artides i en relacionados amb vida, l’activitat i el llegat Educativa, s'ampliará l'oferta educativa de
desenes de Ilibres i estudis que va escriure de descriptor homenatjat. Així, en formen 
enunescondicionsmaterialsprecáriesien part les Corts Valencianos, el Ministeri 
unes circumstáncies polítiques que sovint de Cultura i Esport, el Consell Valenciá de

suposaren grans dificultáis. En aquest Cultura, l'Académia Valenciana de la Llengua, publicará a través de les xarxes socials i
la Universitat de Valéncia-Estudi General, la de la página web de l’Espai Joan Fuster un
Xarxa Huís Vives d'Universitats, l’Ajuntament audiovisual il lustratiu sobre les activitats 

monográfiques i jornades d'estudi, quasi de Sueca, la Institució Alfons el Magnánim, que es realitzen ais diversos departaments 
l'lnstitut d'Estudis Catalans, l'lnstitut Ramón d'aquesta institució.
Llull, la Institució de les Lletres Catalanes i 
els Hereus de Joan Fuster, representáis per


