
REPERCUSSIÓ DE L’OBRA DE JOAN FUSTER EN EL CONTEX DE L’ÉPOCA 

Joan Fuster (Sueca 1922-1992) és sens dubte l'assagista més important en la nostra llengua de les 

generacions sorgides després de la guerra civil. La seua obra assagística, deixant de banda una inicial 

dedicació a la poesia, es pot classificar en tres blocs: 

a) Obres de temàtica humanística i general, com L'home mesura de totes les coses, Diccionari per a 

ociosos. En aquests llibres Fuster tracta temes que van de la història a la política, passant pels més 

diversos aspectes de la vida cultural i quotidiana. 

b) Obres destinades a reflexionar i investigar sobre la identitat col·lectiva dels valencians, com Nosaltres 

els valencians i Viatge pel País Valencià, llibres bàsics per al coneixement de la història, la cultura i els 

problemes d'identitat nacional del País Valencià. 

c) Obres de crítica i d'història literàries: en aquest apartat destaquen els estudis dedicats als clàssics 

medievals valencians com Ausiàs March, Sant Vicent Ferrer o Roís de Corella, i també els dedicats a 

autors contemporanis com Joan Pla, Salvador Espriu o Vicent Andrés Estellés. 

A més d'aquesta varietat temàtica, l'assaig  fusterià presenta moltes formes: l'article i el diccionari 

filosòfic, el diari, l'aforisme i la monografia. 

L’assaig és una prosa d’idees amb una forta base argumentativa lliure i personal al voltant de temes de 

tipus humanista. Així que Fuster s’inicià en aquest gènere que resultava provocador en una època en 

què ni es podien tenir idees, ni molt menys expressar-les en llibertat. Els assaigs de Fuster responen 

sempre a una mateixa actitud, es tracta d'examinar, de tornar a pensar tot el que sabem —o creiem saber— 

sobre qualsevol tema per tal  d'aconseguir-ne una comprensió renovada i aprofundida. Ara, aquest examen 

no es tradueix en una confessió de caràcter personal  o en  una manera de fer literatura més o menys 

íntima, sinó en una literatura d’idees que es marca com a propòsit el desemmascarament de fal·làcies i 

mistificacions, de la falsa consciència que ens fem de les coses i de nosaltres mateixos.      

Són els seus escrits sociopolítics els que tindran més forta repercussió en el context de l’època en què 

foren publicats. Fuster els escriu des d’una gran base intel·lectual i amb un grandíssim compromís amb 

el seu país, sense tòpics patriòtics o folklòrics sinó amb una visió crítica i lúcida . De tota la quantitat 

de llibres escrits en aquest sentit, és Nosaltres els valencians (1962), és el més important ja que tingué 

un gran impacte no solament en la societat valenciana sinó també en la resta dels Països Catalans. S’hi 

planteja la problemàtica de la identitat nacional dels valencians a partir de l’anàlisi històrica de la 

llengua i la cultura com a factors definitoris de la pròpia identitat. Hi ha un objectiu clar de fer 

reflexionar sobre aquells aspectes de nacionalitat. Prompte, el llibre es convertí en un instrument 

d’anàlisi de la realitat del moment de la seua publicació, en la postguerra, amb una societat civil 

derrotada. Naixia de la posició política i del compromís de Fuster amb la seua terra, cosa que no passà 

inadvertida per les autoritats franquistes del moment. 

La temàtica d’aquests escrits sociopolítics no és exclusivament valenciana, sinó que va més enllà dels 

límits del País Valencià, per això, l’obra de Fuster ajudà a crear una consciència unitària entre totes les  

Terres que parlen la nostra llengua. 

 


