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JOAN FUSTER I ORTELLS (1922-1992)

Llicenciat en dret, treballava com a advocat 

Col·laborador de premsa: Las provincias

FACETA D’ESCRIPTOR

POETA

Comença com a poeta i destaca l’obra : Escrit per al silenci 

(1954)

ASSAGISTA

Destaca per la seua obra assagística i destaquem la 

primera: El descrèdit de la realitat (1955)

En la seua obra poètica parla sobre l’angoixa 

que suposaren els anys 40, sobre la fugacitat de la 

vida, etc

Amb aquesta obra s’inicia una època de reflexió constant. 

Aquesta és una actitud que resulta provocadora perquè la 

falta de llibertats del franquisme no permetien la reflexió 

intel·lectual com a crítica a res que no fos el pensament únic 

del dictador



FORMES DE l’OBRA: Article, diccionari filosòfic, diari, aforisme, etc.

CLASSIFICACIÓ EN 3 BLOCS

1r Bloc: De temàtica humanística i reflexió al voltant   

de l’ésser humà i la seua realitat. 

2n Bloc: Escrits de crítica i d’Història literàries. 

- Presenta obres de caràcter literari sobre els clàssics 

medievals valencians (A. March, Sant Vicent Ferrer 

o Roís de Corella ).

- Sobre la “Decadència”

- Sobre autors contemporanis com: Pla, Espriu o Estellés

3r Bloc: Reflexiona i investiga sobre sobre la identitat 

col·lectiva dels valencians. 

Aquestes obres van fer aflorar la indignació d’alguns i l’admiració de molts altres que van veure en Fuster una figura inspiradora

Pel treball i les idees que proposava. Era un pensador que feia pensar, i molt.  

L’home és la mesura de totes les coses 1967

Diccionari per a ociosos 1964

Pàgines escollides de Sant Vicent Ferrer 1955

Ausiàs March. Antologia poètica 1959

La Decadència al País Valencià 1976

Literatura catalana contemporània 1972

Nosaltres els valencians 1962

Qüestió de noms 1962

Combustible per a falles 1967

TÍTOLS



Fuster intentà allunyar-se dels tòpics folkloritzadors i patriòtics que s’havien utilitzat per definir i identificar els 

valencians. Tots ells tòpics exagerats i caricaturitzadors d’una realitat molt més rica. Fuster dignificà la societat 

valenciana i intentà obrir-li els ulls amb el seu pensament. Tot i que ell NO era dogmàtic ni li agradava donar consells. 

Destaquem Nosaltres els valencians (1962) perquè causà un gran impacte en la societat valenciana perquè raonava sobre 

la identitat nacional dels valencians a través de l’anàlisi històrica de la llengua i la cultura, els quals considera definitoris 

de la pròpia identitat. (ENS RECORDA A Tuson, Patrimoni natural).

CONCLUSIÓ

Fuster fou un home controvertit i sempre qüestionat, però que tingué una enorme repercussió, no només pels escrits, sinó 

també per la seua intensa i completa tasca cultural i de compromís cívic i social.

Va rebre moltes mencions d’honor i importants premis, i malgrat els constants atemptats personals que va patir contra 

la seua vida (bombes en sa casa i altres llocs per part de membres del GAV) podem dir amb orgull que és l’intel·lectual

més important de la cultura valenciana contemporània i que ha exercit un clar magisteri sobre les noves generacions 

d’articulistes i assagistes valencians (Joan Francesc Mira o Josep V. Marquès, per exemple). 




