
JOAN FRANCESC MIRA HA REFLEXIONAT EN ELS SEUS ASSAJOS 

SOBRE LA NOSTRA REALITAT CONTEMPORÀNIA. EXPLICA-HO 

 

Joan Francesc Mira (València, 1939) és un dels intel·lectuals valencians contemporanis més 

importants del nostre àmbit cultural. La seua formació com a antropòleg l’ha fornit d’eines d’anàlisi 

per aprofundir en la reflexió sobre la societat contemporània i els seus problemes com a col·lectiu. 

Hem de destacar el seu compromís cívic amb la societat valenciana i la seua reflexió constant sobre 

la nostra identitat al llarg de la història. Per això temes com el nacionalisme, la relació entre la 

cultura i el poder, la creació i l’evolució de les identitats i dels símbols que representen un poble, la 

importància de les llengües per tal de crear “consciència col·lectiva”, i la possibilitat de manipular 

tots aquests elements en benefici d’interessos molt concrets, ocupen gran part del treball de Francesc 

Mira. 

En l’obra literària de Joan Francesc Mira destaca especialment la seua faceta d’assagista. El 

nostre autor s’hi ha dedicat des del compromís al seu país i a la seua cultura. Mira vol ser un ciutadà 

valencià, amb tota la implicació cívica i social que comporta, ha presidit Acció Cultural del País 

Valencià, a crear i impulsar la plataforma Valencians pel Canvi, o a ser candidat al Congrés dels 

Diputats pel Bloc Nacionalista Valencià.  

Moltes de les reflexions de Mira estan avalades per fets de l’experiència, la qual cosa aproxima 

els seus lectors i facilita molt la lectura d’uns papers que resulten accessibles i molt suggeridors. 

Alguns crítics han considerat que parlava només dels valencians, però no és així, la major part de les 

reflexions que fa sobre les identitats nacionals o el paper de la llengua són vàlides per a qualsevol 

societat occidental. 

Va estudiar filologia clàssica i es va especialitzar en grec. Interessat per la cultura italiana, va 

viure llargues temporades a Itàlia. L’antropologia cultural el va dur també a treballar en universitats 

americanes. A partir dels anys 70 va iniciar la publicació de la seua obra literària, de traducció i 

investigació humanista i política i del seu quefer periodístic. Ha rebut molts premis literaris al llarg 

de la seua activitat com a escriptor, entre els quals podem destacar el Premi d’Honor de les Lletres 

Catalanes del 2004. Com a traductor va rebre l’any 2001 la Medalla d’Or de la ciutat de Florència 

per la traducció al català de la Divina Comèdia de Dante. 

Podem classificar la seua ingent activitat de’esciptor en diverses facetes: investigació i 

divulgació: Crítica de la nació pura, Sobre la nació dels valencians; narrativa i novel·la: Els cucs 

de seda, Borja Papa, El professor d’història; biografies: Sant Vicent Ferrer, vida i llegenda d’un 

predicador; crítica literària: Sobre ídols i tribus; i traducció: Divina Comèdia. 

La seua escriptura és directa i concisa; els seus articles periodístics són assajos en miniatura 

caracteritzats per la ironia i un elegant escepticisme. 

En definitiva podem afirmar que l’obra literària i divulgativa, especialment l’assagística de Joan 

Francesc Mira, han situat aquest intel·lectual valencià com a la figura cultural més important i més 

influent del panorama actual de les lletres valencianes. Hereu de la línia assagística iniciada per Joan 

Fuster, Mira exerceix un mestratge indiscutible en la literatura d’idees feta al nostre país i, reflexions 

com la Crítica de la nació pura han esdevingut tot un clàssic sobre la identitat i catalanitat dels 

valencians. 


