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Qui som els valencians? Cap a on anem,
d’on venim? En la societat occidental pos-
tmoderna, globalitzada, immersa en una cri-
si econòmica, política i de valors sense prece-
dents, quina és la identitat dels valencians, si
és que en tenim alguna? Aquestes són les pre-
guntes que ens hauríem de fer a hores d’ara
per a respondre als mateixos interrogants que
ara fa cinquanta anys es va plantejar Joan Fus-
ter (Sueca, -) —enguany es com-
pleixen també vint anys de la seua mort— per
a escriure un dels llibres més polèmics, si més
no el més controvertit i lloat alhora, de la his-
toriografia valenciana contemporània. Evi-
dentment, aquesta societat no és la mateixa
que aquella d’inici dels anys seixanta del se-
gle passat, han canviat significativament les
condicions socials, culturals, polítiques i eco-
nòmiques, no cal dir-ho. 

L’any en què es va publicar Nosaltres els va-
lencians —també van eixir a la llum El País Va-
lenciano i Qüestió de noms— hi va haver vagues
i lluites obreres a Astúries i Catalunya i a Mu-
nic va tindre lloc el «contuberni» antifranquista,
on va participar, entre altres, el periodista Vi-
cent Ventura. El món va patir la crisi dels mís-
sils entre els Estats Units, la Unió Soviètica i
Cuba. Cinquanta anys després han canviat molt
les coses, és clar. Ha caigut el comunisme i la
política de blocs, la societat europea i mundial
és ben diferent, és l’època de la dictadura
dels mercats financers, de la mediocritat dels
polítics, de la societat del consum i de la in-
formació. 

Els valencians, al si d’una comunitat autò-
noma, s’han ubicat majoritàriament en els mar-
ges amables de l’hiperconformisme identita-
ri, si de cas, amb tous sentiments folklòrics, es-
portius o festius. Quin sentit  tenen, doncs, les
reflexions assagístiques de Fuster en Nosaltres
els valencians? Encara en els nostres dies,
aquells interrogants continuen generant per-
plexitat i incertesa si reflexionem sobre la
identitat dels valencians. 

El dia de Sant Jordi del , els editors Ra-
mon Bastardes i Max Cahner, presentaven
Nosaltres els valencians, la primera obra d’u-
na editorial, Edicions , creada amb la intenció
de trencar amb el caràcter conservador que la
censura franquista havia imposat a la cultura
catalana i de canalitzar, a través dels llibres, les
inquietuds nacionalistes més renovadores.
Max Cahner, a qui correspon el títol del llibre,
li va demanar a Fuster una obra de reflexió
identitària sobre el País Valèncià en la línia de
Notícia de Catalunya, de l’historiador Jaume
Vicens i Vives, que hauria d’haver portat per
títol Nosaltres els catalans. 

Passats els anys, aquell encàrrec es con-
vertiria en el llibre més venut de l’obra fuste-
riana, amb més de cent mil exemplars publi-
cats en diferents edicions, segons confessió de
l’autor, i fins i tot traduït al castellà. Parado-
xalment, el llibre de més èxit va ser també el
causant d’un pertorbador reduccionisme de

la seua vessant intel·lectual a la de pensador
polític o cívic. El Fuster polític, el fundador de
la «consciència nacional dels valencians»,
aquell que reclamava als intel·lectuals catalans
més «consciència unitària» entre valencians,
catalans i mallorquins, ha enfosquit i marginat,
com ha escrit Vicent Alonso, l’humanista,
l’historiador de la literatura, el poeta, el crític
literari, l’historiador social de la llengua. 

Així, doncs, per quina raó fou tan polèmic?
Per què la tesi de Nosaltres els valencians va
convertir l’autor en víctima propiciatòria dels
sectors més ultres de la dreta valenciana?
Una animadversió que es va materialitzar en
dos atemptats amb explosius, el primer el 
i el segon el , sense danys personals,
però amb greus destrosses de l’habitatge de l’es-
criptor i de la seua biblioteca. Les idees de Joan
Fuster —apel·lant a sentiments irracionals—
també han sigut manipulades pels beneficis
electorals que la dreta valenciana ha obtingut
tradicionalment de l’anticatalanisme. 

Dos anys abans de la publicació del llibre,
un article de réplica a Vicens i Vives en la re-
vista Serra d’Or, on reivindicava la catalanitat
del País Valencià i la denominació de Països Ca-
talans, va moure la controvèrsia. D’una ban-
da, els joves que donaven suport a les seues te-
sis, entre ells Eliseu Climent, Lluís V. Aracil,
Lluís Alpera, Joan Francesc Mira; d’altra, els
que reivindicaven —els membres del grup To-
rre, amb Xavier Casp i Miquel Adlert— el «fet
diferencial valencià», tot i acceptar la unitat de
la llengua. L’opció que va triar, la de reinvidi-
car una consciència catalana unitària, oferia per
primera vegada una visió del fet nacional
moderna, contundent, seductora, davant les in-
nocues temptatives del valencianisme tradi-
cional, amb tendència al casolanisme. Va ser
el primer que, amb un estil d’assagista rigorós
i persuasiu, es va atrevir a posar el dit en la fe-
rida, marcant el pas de la «prehistòria a la his-
tòria», segons Ernest Lluch, o un «abans i un
després» en la història dels valencians, en
paraules de Jaume Pérez Montaner. 

Per descomptat, la historiografia posterior
i la realitat política ha passat compte d’algunes
de les seues propostes essencials: la tesi agra-
rista, la inexistent burgesia valenciana motor
del nacionalisme, l’exclusió dels valencians de
parla castellana, la impossibilitat dels Països Ca-
talans… Tanmateix, va ser un revulsiu tan
gran que la seua influència ha estat sempre in-
tel·lectualment activa a la universitat i el món
de la cultura. Al capdavall, va aconseguir allò
que pretenia: despertar una societat en per-
pètua somnolència digestiva, com escriu en
una carta a Josep Pla. Els dogmes i els cate-
cismes polítics van arribar després. 

PER ANTONI  GÓMEZ

pd
p

o
sd

at
a 

EL MERCANTIL VALENCIANO

�VIERNES, 13 DE ENERO DE 2012

ANÁLISIS

La nueva industria
editorial
Proliferan las voces que anuncian el
final de la industria editorial como la
conocemos hoy. ¿El libro digital
matará al de papel? Nadie lo sabe.
Por el momento, son las pequeñas
editoriales las que están cogiendo el
testigo del cambio de soporte,
aunque sigue haciendo falta el
criterio. Mientras, la literatura vive
una prometedora eclosión.
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JULIÁN BARÓN
Fotolibro C.E.N.S.U.R.A., entre los mejores de 2011

El fotógrafo castellonense Julián Barón, inspirado en el
zapatazo a Bush, se preguntó un día: ¿cómo puedo yo

agredir a los políticos? A flashazo limpio, se dijo. El resulta-
do fue el fotolibro C.E.N.S.U.R.A (Editorial RM), escogido
por Photo-eye Magazine entre los diez mejores de 2011.

En él, la luz cegadora de un flash potente vela los rostros
de políticos españoles para desvelar un lado oculto. Una
visión nada complaciente, fotografía política, ha dicho J.

Fontcuberta, para criticar que en ese circo de la política,
fotografía y censura se alían para manipular al pueblo a

través del falso uso de la imagen como documento.
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JOAN FUSTER
Nosaltres 
els valencians

Col·lecció A l’abast.
Número 01. Primera
edició, maig 1962. 
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A la porta de sa casa, al carrer de Sant Josep de Sueca. 1960.
ARXIU FOTOGRÀFIC CASA JOAN FUSTER.

50
anys

de 
Nosaltres 
els valencians

Va ser en 1962
quan Joan Fuster va

publicar Nosaltres els
valencians, el llibre més

controvertit i lloat alhora de
la historiografia valenciana

contemporània. Aquella obra
pretenia despertar una

societat en «perpètua
somnolència digestiva».

Cinquanta anys després, els
seus interrogants identitaris

continuen generant perplexitat
i incertesa.


