
S obre Nosaltres els Valen-
cians, una de les obres cab-
dals de Joan Fuster que en-

guany compleix el 50 aniversari
des de la seua publicació a Edi-
cions 62, s’han escrit rius de tin-
ta, que se sol dir. I no cal subrat-
llar que es tracta, segurament,
de la seua obra més examinada.
Fugint deliberadament de
l’àmbit dels estudiosos de l’obra
fusteriana, hem volgut sondejar
el significat de Nosaltres els va-
lencians en persones de dife-
rents generacions, però totes as-
sociades al món de la cultura al
País Valencià. Quan la llegiren
per primera vegada, quin en va
ser l’impacte i quina lectura en
fan ara, són algunes de les
qüestions que han respost per es-
crit a Quadern.

Quan es va editar l’obra, el
fotògraf i doctor en geografia Pa-
co Tortosa (Vallada, 1954) tenia
huit anys. Per a ell, natural d’un
poble d’interior a la Costera, el
castellà que li parlaven a l’escola
franquista era “una llengua es-
trangera”. “Entre la foscor del
franquisme i sent fill de jorna-
lers sense estudis, en arribar a
10 anys no havia vist ni una sola
línia ni cap paper escrit en
valencià. Pensava que allò que
parlava no es podia escriure,
fins que un dia arribà a casa una
carta de Barcelona d’una cosina
de ma mare. Quasi em caigue-
ren les llàgrimes en veure que la
carta estava escrita de la ma-
teixa manera que jo parlava", re-
lata, com a introducció neces-
sària per a poder explicar el xoc
que li produirà llegir l’obra, ja a
20 anys. Moment de presa de
consciència “d’un infant d’un po-
ble d’interior que emigrà amb
els pares a València. El context
social i polític dels primers anys
70 em permeté accedir a la lectu-
ra de Nosaltres els valencians, on
Fuster explicava claríssima-
ment tots els meus maldecaps
d’infant i d’adolescent al voltant
de la meua llengua i per què el
meu país era tan estrany i des-
personalitzat. L’impacte que em
provocà va ser sobre tot, emocio-
nal. Plorava i tot mentre avança-

va entre les seues pàgines".
La periodista Amàlia

Garrigós (Alcoi, 1965), directora
del programa cultural de Ràdio
9 Alta Fidelitat, estudiava cièn-
cies de la informació a Barcelo-
na. “Hi havia arribat des d’Alcoi
amb el propòsit de fer-me perio-
dista. Però, contra natura, no
parlava valencià. Els meus pares
es comunicaven en la nostra llen-
gua, en canvi, a mi, s’adreçaven
en castellà. Una curiosa situació
que es repetia en moltes de les
famílies alcoianes que van viure
el desarrollismo industrial dels
60 i 70. És el que Fuster anome-
na ‘procés automàtic de
castellanització’, que hui en dia,
no s’ha interromput. Jo no usava
el gentilici valencià. Per mi Alcoi
era Alcoi i prou, i a tot estirar,
pertanyia a la provincia de Ali-

cante”. A Garrigós, la seua
condició d’alcoiana l’empenta a
arreplegar una reflexió de l’assa-
gista suecà: “Els alcoians no ens
sentíem identificats amb les Fo-
gueres, però tampoc amb les Fa-
lles. Aquelles icones no ens per-
tanyien. Com assenyala Fuster,
es tracta d’una qüestió de no-
menclatura: ’València és el nom
d’una província i els altres valen-
cians miraran d’accentuar llur
denominació diferencial’. Atesa

la diversitat del territori, no era
més lògic fer comarques que fer
províncies?”, apunta. I llança
una reflexió final: “Tenia 21 anys
quan vaig despertar i vaig posar
en pràctica el meu valencià pas-
siu. Més tard, el 1989, ja era pe-
riodista i vaig estrenar els
micròfons de la ràdio auto-
nòmica en valencià i per a les
comarques, on estaven els
oients potencials. Han passat 23
anys des de l’inici de l’aventura i

els pares estan pagats de veure
que, amb el seu valencià d’Alcoi,
es poden contar notícies, fer en-
trevistes o reportatges i difondre
la producció musical i literària
feta a casa nostra”.

La periodista i divulgadora
científica Maria Josep Picó (Sa-
gunt, 1973), Premi Nacional de
Medi Ambient, va tindre el seu
primer contacte amb Fuster a
través de Diccionari per a ocio-
sos, “una obligació ràpidament

esdevinguda en autèntica delí-
cia. Era la primera aproximació
a Fuster, en anys d’adolescència,
del primer tast de llibertat, de
novell interés per la política, de
consciència sobre la unitat de la
llengua i del desvetlament abso-
lut. Així que Nosaltres els valen-
cians es plantejà com una opció
voluntària i va significar una por-
ta oberta, de bat a bat, a la desco-
berta del país”, relata. Per a ella,
el valor d’aquesta obra rau a ser

“una instantània única —i també
subjectiva—, a través d’un assaig
fonamental que ajuda a enten-
dre claus de la nostra societat.
Tanmateix, caldria emmarcar-lo
en la seua època i ser conscients
que Fuster recollia la perspecti-
va dels anys 50, uns temps
predemocràtics, al marge d’esde-
veniments essencials que han
continuat modelant la nostra au-
tonomia”.

Xavi Puchades (València,

1973), guionista i dramaturg, en-
cara que era molt jove quan va
llegir Nosaltres els valencians, as-
segura: “Vaig sentir-me bastant
identificat amb el que deia Fus-
ter: els valencians no som ni
carn ni peix. Més que res, per la
meua condició bipolar, amb una
infantesa i adolescència viscuda
entre Bunyol i València, jo era
mig xurro mig valencià. Quan
pense en l’assaig del Fuster,
m’arriben imatges d’una època

en què els pares es feien forts als
vestíbuls dels col·legis condem-
nant poc menys que a la foguera
els llibres escrits en català; les
carpetes dels companys s’om-
plien amb adhesius de ‘No mos
fareu catalans’ i, posant la cirere-
ta, recorde González Lizondo
brandant una taronja al Con-
grés”, recorda. “La lectura de
Fuster va obrir portes, va ajudar-
me a ventilar aquella atmosfera
enrarida. Uns temps en què ens

ensenyaven a parlar una llen-
gua que després no podíem prac-
ticar en un entorn social i polític
advers. Molts anys després, vaig
prendre la decisió d’escriure tea-
tre en valencià i vaig trobar gent
amb qui poder parlar. Hui, enca-
ra que continue sent bipolar, al-
menys la meua ambigua identi-
tat no s’ha quedat coixa”, con-
clou.

Per raons generacionals, al-
gunes de les persones consulta-
des, com ara l’arquitecte Carles
Dolç (València, 1949), accediren
al llibre de manera quasi
coetània a la seua aparició. “En
el meu exemplar vaig escriure
l’any que el comprí: 1964. Jo te-
nia quinze anys. El meu esponta-
ni valencianisme em va dur a
interessar-me per un llibre que
havia conegut a través de la re-
vista Destino que mon pare por-
tava a casa. Vaig llegir Nosaltres
els valencians amb el fervor d’un
jove que està descobrint el
món”. En el seu balanç actual de
l’obra no oblida contextualitzar-
la, però tampoc no vol amagar el
que considera encerts. “En la pri-
mera lectura vaig pensar que

Fuster resolia el problema, en
les relectures posteriors, al llarg
dels anys, he pensat que, en rea-
litat, el plantejava. Això era molt
en una societat com la nostra.
Les investigacions posteriors,
en particular sobre la història
econòmica del país, matisaren
algunes de les seues afirmacio-
ns. I els debats, tan aferrissats,
encara més. En Nosaltres els va-
lencians hi ha una visió sagaç
sobre la desídia i la submissió de

les nostres classes dirigents que,
dissortadament, no ha perdut
massa actualitat. D’aqueix llibre
de Fuster sempre m’admira la
mescla de raó i passió amb què
està escrit”, rebla.

Pau Martínez (València,
1974) és realitzador de cinema i
televisió. La seua visió ha anat
variant des d’una primera lectu-
ra entusiasta del llibre, en l’èpo-
ca adolescent, fins a l’actualitat,
en què contempla els pres-
supòsits de l’obra amb més dis-
tanciament. “Fa uns vint anys
que vaig llegir Nosaltres els va-
lencians. L’experiència de tor-
nar a llegir-ho m’ha demostrat
que efectivament ja no soc ni
pense com aquell xaval que a pe-
nes feia 18 anys. La primera ve-
gada que vaig aproximar-me a
l’obra de Fuster ho vaig fer amb
el punt de vista d’un jove que
veia Catalunya com un germà
gran que ens havia de solucio-
nar tots els problemes dins
d’aqueix ens paradisíac anome-
nat Països Catalans. Amb els
meus ulls d’ara, els d’un home
que s’apropa a quaranta anys, la
visió canvia, i molt”, explica.
“Ara m’agrada pensar en els ca-
talans”, prossegueix, “com uns
cosins germans nostres amb qui
poder entendre’ns en igualtat de
condicions, però amb qui no
hauríem de tindre una relació
sucursalista, per dir-ho en ter-
mes fusterians, com la que te-
nim amb Madrid”. “El que no
tinc tant clar és si sóc només jo
qui ha canviat, perquè molts
dels problemes que es plante-
gen en el llibre continuen irre-
solts”, reconeix.

Una visió ben diferent de la
de Carles Llinares (Alcoi, 1976),
músic, antic membre de Verd-
Cel i, actualment, en la formació
Batà, que aporta l’opinió més sin-
tètica. “Amb valentia i sense
complexos, Fuster defineix el
sentiment de ser valencià per a
viure, sentir, parlar, estimar i tre-
ballar en valencià i a la nostra
manera, sense pors, vergonyes
ni manies”, resumeix, de mane-
ra apassionada i directa. “Nosal-
tres els valencians, l’Alcorà dels
valencians, és lectura obligada
per no oblidar-nos de nosaltres,
és un manoll d’arrels que ali-
menten la vida que surt de la
terra i creix cada dia un poc
més, ferma i verda com una ca-
rrasca. Amb Fuster a les mans
ja poden vindre d’Almansa o
d’onsevulla”, afig amb esperit
metafòric.

Els valencians es miren en un llibre iniciàtic
Persones de la cultura no vinculades a l’estudi de Fuster relaten l’experiència amb la seua obra
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S obre Nosaltres els Valen-
cians, una de les obres cab-
dals de Joan Fuster que en-

guany compleix el 50 aniversari
des de la seua publicació a Edi-
cions 62, s’han escrit rius de tin-
ta, que se sol dir. I no cal subrat-
llar que es tracta, segurament,
de la seua obra més examinada.
Fugint deliberadament de
l’àmbit dels estudiosos de l’obra
fusteriana, hem volgut sondejar
el significat de Nosaltres els va-
lencians en persones de dife-
rents generacions, però totes as-
sociades al món de la cultura al
País Valencià. Quan la llegiren
per primera vegada, quin en va
ser l’impacte i quina lectura en
fan ara, són algunes de les
qüestions que han respost per es-
crit a Quadern.

Quan es va editar l’obra, el
fotògraf i doctor en geografia Pa-
co Tortosa (Vallada, 1954) tenia
huit anys. Per a ell, natural d’un
poble d’interior a la Costera, el
castellà que li parlaven a l’escola
franquista era “una llengua es-
trangera”. “Entre la foscor del
franquisme i sent fill de jorna-
lers sense estudis, en arribar a
10 anys no havia vist ni una sola
línia ni cap paper escrit en
valencià. Pensava que allò que
parlava no es podia escriure,
fins que un dia arribà a casa una
carta de Barcelona d’una cosina
de ma mare. Quasi em caigue-
ren les llàgrimes en veure que la
carta estava escrita de la ma-
teixa manera que jo parlava", re-
lata, com a introducció neces-
sària per a poder explicar el xoc
que li produirà llegir l’obra, ja a
20 anys. Moment de presa de
consciència “d’un infant d’un po-
ble d’interior que emigrà amb
els pares a València. El context
social i polític dels primers anys
70 em permeté accedir a la lectu-
ra de Nosaltres els valencians, on
Fuster explicava claríssima-
ment tots els meus maldecaps
d’infant i d’adolescent al voltant
de la meua llengua i per què el
meu país era tan estrany i des-
personalitzat. L’impacte que em
provocà va ser sobre tot, emocio-
nal. Plorava i tot mentre avança-

va entre les seues pàgines".
La periodista Amàlia

Garrigós (Alcoi, 1965), directora
del programa cultural de Ràdio
9 Alta Fidelitat, estudiava cièn-
cies de la informació a Barcelo-
na. “Hi havia arribat des d’Alcoi
amb el propòsit de fer-me perio-
dista. Però, contra natura, no
parlava valencià. Els meus pares
es comunicaven en la nostra llen-
gua, en canvi, a mi, s’adreçaven
en castellà. Una curiosa situació
que es repetia en moltes de les
famílies alcoianes que van viure
el desarrollismo industrial dels
60 i 70. És el que Fuster anome-
na ‘procés automàtic de
castellanització’, que hui en dia,
no s’ha interromput. Jo no usava
el gentilici valencià. Per mi Alcoi
era Alcoi i prou, i a tot estirar,
pertanyia a la provincia de Ali-

cante”. A Garrigós, la seua
condició d’alcoiana l’empenta a
arreplegar una reflexió de l’assa-
gista suecà: “Els alcoians no ens
sentíem identificats amb les Fo-
gueres, però tampoc amb les Fa-
lles. Aquelles icones no ens per-
tanyien. Com assenyala Fuster,
es tracta d’una qüestió de no-
menclatura: ’València és el nom
d’una província i els altres valen-
cians miraran d’accentuar llur
denominació diferencial’. Atesa

la diversitat del territori, no era
més lògic fer comarques que fer
províncies?”, apunta. I llança
una reflexió final: “Tenia 21 anys
quan vaig despertar i vaig posar
en pràctica el meu valencià pas-
siu. Més tard, el 1989, ja era pe-
riodista i vaig estrenar els
micròfons de la ràdio auto-
nòmica en valencià i per a les
comarques, on estaven els
oients potencials. Han passat 23
anys des de l’inici de l’aventura i

els pares estan pagats de veure
que, amb el seu valencià d’Alcoi,
es poden contar notícies, fer en-
trevistes o reportatges i difondre
la producció musical i literària
feta a casa nostra”.

La periodista i divulgadora
científica Maria Josep Picó (Sa-
gunt, 1973), Premi Nacional de
Medi Ambient, va tindre el seu
primer contacte amb Fuster a
través de Diccionari per a ocio-
sos, “una obligació ràpidament

esdevinguda en autèntica delí-
cia. Era la primera aproximació
a Fuster, en anys d’adolescència,
del primer tast de llibertat, de
novell interés per la política, de
consciència sobre la unitat de la
llengua i del desvetlament abso-
lut. Així que Nosaltres els valen-
cians es plantejà com una opció
voluntària i va significar una por-
ta oberta, de bat a bat, a la desco-
berta del país”, relata. Per a ella,
el valor d’aquesta obra rau a ser

“una instantània única —i també
subjectiva—, a través d’un assaig
fonamental que ajuda a enten-
dre claus de la nostra societat.
Tanmateix, caldria emmarcar-lo
en la seua època i ser conscients
que Fuster recollia la perspecti-
va dels anys 50, uns temps
predemocràtics, al marge d’esde-
veniments essencials que han
continuat modelant la nostra au-
tonomia”.

Xavi Puchades (València,

1973), guionista i dramaturg, en-
cara que era molt jove quan va
llegir Nosaltres els valencians, as-
segura: “Vaig sentir-me bastant
identificat amb el que deia Fus-
ter: els valencians no som ni
carn ni peix. Més que res, per la
meua condició bipolar, amb una
infantesa i adolescència viscuda
entre Bunyol i València, jo era
mig xurro mig valencià. Quan
pense en l’assaig del Fuster,
m’arriben imatges d’una època

en què els pares es feien forts als
vestíbuls dels col·legis condem-
nant poc menys que a la foguera
els llibres escrits en català; les
carpetes dels companys s’om-
plien amb adhesius de ‘No mos
fareu catalans’ i, posant la cirere-
ta, recorde González Lizondo
brandant una taronja al Con-
grés”, recorda. “La lectura de
Fuster va obrir portes, va ajudar-
me a ventilar aquella atmosfera
enrarida. Uns temps en què ens

ensenyaven a parlar una llen-
gua que després no podíem prac-
ticar en un entorn social i polític
advers. Molts anys després, vaig
prendre la decisió d’escriure tea-
tre en valencià i vaig trobar gent
amb qui poder parlar. Hui, enca-
ra que continue sent bipolar, al-
menys la meua ambigua identi-
tat no s’ha quedat coixa”, con-
clou.

Per raons generacionals, al-
gunes de les persones consulta-
des, com ara l’arquitecte Carles
Dolç (València, 1949), accediren
al llibre de manera quasi
coetània a la seua aparició. “En
el meu exemplar vaig escriure
l’any que el comprí: 1964. Jo te-
nia quinze anys. El meu esponta-
ni valencianisme em va dur a
interessar-me per un llibre que
havia conegut a través de la re-
vista Destino que mon pare por-
tava a casa. Vaig llegir Nosaltres
els valencians amb el fervor d’un
jove que està descobrint el
món”. En el seu balanç actual de
l’obra no oblida contextualitzar-
la, però tampoc no vol amagar el
que considera encerts. “En la pri-
mera lectura vaig pensar que

Fuster resolia el problema, en
les relectures posteriors, al llarg
dels anys, he pensat que, en rea-
litat, el plantejava. Això era molt
en una societat com la nostra.
Les investigacions posteriors,
en particular sobre la història
econòmica del país, matisaren
algunes de les seues afirmacio-
ns. I els debats, tan aferrissats,
encara més. En Nosaltres els va-
lencians hi ha una visió sagaç
sobre la desídia i la submissió de

les nostres classes dirigents que,
dissortadament, no ha perdut
massa actualitat. D’aqueix llibre
de Fuster sempre m’admira la
mescla de raó i passió amb què
està escrit”, rebla.

Pau Martínez (València,
1974) és realitzador de cinema i
televisió. La seua visió ha anat
variant des d’una primera lectu-
ra entusiasta del llibre, en l’èpo-
ca adolescent, fins a l’actualitat,
en què contempla els pres-
supòsits de l’obra amb més dis-
tanciament. “Fa uns vint anys
que vaig llegir Nosaltres els va-
lencians. L’experiència de tor-
nar a llegir-ho m’ha demostrat
que efectivament ja no soc ni
pense com aquell xaval que a pe-
nes feia 18 anys. La primera ve-
gada que vaig aproximar-me a
l’obra de Fuster ho vaig fer amb
el punt de vista d’un jove que
veia Catalunya com un germà
gran que ens havia de solucio-
nar tots els problemes dins
d’aqueix ens paradisíac anome-
nat Països Catalans. Amb els
meus ulls d’ara, els d’un home
que s’apropa a quaranta anys, la
visió canvia, i molt”, explica.
“Ara m’agrada pensar en els ca-
talans”, prossegueix, “com uns
cosins germans nostres amb qui
poder entendre’ns en igualtat de
condicions, però amb qui no
hauríem de tindre una relació
sucursalista, per dir-ho en ter-
mes fusterians, com la que te-
nim amb Madrid”. “El que no
tinc tant clar és si sóc només jo
qui ha canviat, perquè molts
dels problemes que es plante-
gen en el llibre continuen irre-
solts”, reconeix.

Una visió ben diferent de la
de Carles Llinares (Alcoi, 1976),
músic, antic membre de Verd-
Cel i, actualment, en la formació
Batà, que aporta l’opinió més sin-
tètica. “Amb valentia i sense
complexos, Fuster defineix el
sentiment de ser valencià per a
viure, sentir, parlar, estimar i tre-
ballar en valencià i a la nostra
manera, sense pors, vergonyes
ni manies”, resumeix, de mane-
ra apassionada i directa. “Nosal-
tres els valencians, l’Alcorà dels
valencians, és lectura obligada
per no oblidar-nos de nosaltres,
és un manoll d’arrels que ali-
menten la vida que surt de la
terra i creix cada dia un poc
més, ferma i verda com una ca-
rrasca. Amb Fuster a les mans
ja poden vindre d’Almansa o
d’onsevulla”, afig amb esperit
metafòric.

Els valencians es miren en un llibre iniciàtic
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S obre Nosaltres els Valen-
cians, una de les obres cab-
dals de Joan Fuster que en-

guany compleix el 50 aniversari
des de la seua publicació a Edi-
cions 62, s’han escrit rius de tin-
ta, que se sol dir. I no cal subrat-
llar que es tracta, segurament,
de la seua obra més examinada.
Fugint deliberadament de
l’àmbit dels estudiosos de l’obra
fusteriana, hem volgut sondejar
el significat de Nosaltres els va-
lencians en persones de dife-
rents generacions, però totes as-
sociades al món de la cultura al
País Valencià. Quan la llegiren
per primera vegada, quin en va
ser l’impacte i quina lectura en
fan ara, són algunes de les
qüestions que han respost per es-
crit a Quadern.

Quan es va editar l’obra, el
fotògraf i doctor en geografia Pa-
co Tortosa (Vallada, 1954) tenia
huit anys. Per a ell, natural d’un
poble d’interior a la Costera, el
castellà que li parlaven a l’escola
franquista era “una llengua es-
trangera”. “Entre la foscor del
franquisme i sent fill de jorna-
lers sense estudis, en arribar a
10 anys no havia vist ni una sola
línia ni cap paper escrit en
valencià. Pensava que allò que
parlava no es podia escriure,
fins que un dia arribà a casa una
carta de Barcelona d’una cosina
de ma mare. Quasi em caigue-
ren les llàgrimes en veure que la
carta estava escrita de la ma-
teixa manera que jo parlava", re-
lata, com a introducció neces-
sària per a poder explicar el xoc
que li produirà llegir l’obra, ja a
20 anys. Moment de presa de
consciència “d’un infant d’un po-
ble d’interior que emigrà amb
els pares a València. El context
social i polític dels primers anys
70 em permeté accedir a la lectu-
ra de Nosaltres els valencians, on
Fuster explicava claríssima-
ment tots els meus maldecaps
d’infant i d’adolescent al voltant
de la meua llengua i per què el
meu país era tan estrany i des-
personalitzat. L’impacte que em
provocà va ser sobre tot, emocio-
nal. Plorava i tot mentre avança-

va entre les seues pàgines".
La periodista Amàlia

Garrigós (Alcoi, 1965), directora
del programa cultural de Ràdio
9 Alta Fidelitat, estudiava cièn-
cies de la informació a Barcelo-
na. “Hi havia arribat des d’Alcoi
amb el propòsit de fer-me perio-
dista. Però, contra natura, no
parlava valencià. Els meus pares
es comunicaven en la nostra llen-
gua, en canvi, a mi, s’adreçaven
en castellà. Una curiosa situació
que es repetia en moltes de les
famílies alcoianes que van viure
el desarrollismo industrial dels
60 i 70. És el que Fuster anome-
na ‘procés automàtic de
castellanització’, que hui en dia,
no s’ha interromput. Jo no usava
el gentilici valencià. Per mi Alcoi
era Alcoi i prou, i a tot estirar,
pertanyia a la provincia de Ali-

cante”. A Garrigós, la seua
condició d’alcoiana l’empenta a
arreplegar una reflexió de l’assa-
gista suecà: “Els alcoians no ens
sentíem identificats amb les Fo-
gueres, però tampoc amb les Fa-
lles. Aquelles icones no ens per-
tanyien. Com assenyala Fuster,
es tracta d’una qüestió de no-
menclatura: ’València és el nom
d’una província i els altres valen-
cians miraran d’accentuar llur
denominació diferencial’. Atesa

la diversitat del territori, no era
més lògic fer comarques que fer
províncies?”, apunta. I llança
una reflexió final: “Tenia 21 anys
quan vaig despertar i vaig posar
en pràctica el meu valencià pas-
siu. Més tard, el 1989, ja era pe-
riodista i vaig estrenar els
micròfons de la ràdio auto-
nòmica en valencià i per a les
comarques, on estaven els
oients potencials. Han passat 23
anys des de l’inici de l’aventura i

els pares estan pagats de veure
que, amb el seu valencià d’Alcoi,
es poden contar notícies, fer en-
trevistes o reportatges i difondre
la producció musical i literària
feta a casa nostra”.

La periodista i divulgadora
científica Maria Josep Picó (Sa-
gunt, 1973), Premi Nacional de
Medi Ambient, va tindre el seu
primer contacte amb Fuster a
través de Diccionari per a ocio-
sos, “una obligació ràpidament

esdevinguda en autèntica delí-
cia. Era la primera aproximació
a Fuster, en anys d’adolescència,
del primer tast de llibertat, de
novell interés per la política, de
consciència sobre la unitat de la
llengua i del desvetlament abso-
lut. Així que Nosaltres els valen-
cians es plantejà com una opció
voluntària i va significar una por-
ta oberta, de bat a bat, a la desco-
berta del país”, relata. Per a ella,
el valor d’aquesta obra rau a ser

“una instantània única —i també
subjectiva—, a través d’un assaig
fonamental que ajuda a enten-
dre claus de la nostra societat.
Tanmateix, caldria emmarcar-lo
en la seua època i ser conscients
que Fuster recollia la perspecti-
va dels anys 50, uns temps
predemocràtics, al marge d’esde-
veniments essencials que han
continuat modelant la nostra au-
tonomia”.

Xavi Puchades (València,

1973), guionista i dramaturg, en-
cara que era molt jove quan va
llegir Nosaltres els valencians, as-
segura: “Vaig sentir-me bastant
identificat amb el que deia Fus-
ter: els valencians no som ni
carn ni peix. Més que res, per la
meua condició bipolar, amb una
infantesa i adolescència viscuda
entre Bunyol i València, jo era
mig xurro mig valencià. Quan
pense en l’assaig del Fuster,
m’arriben imatges d’una època

en què els pares es feien forts als
vestíbuls dels col·legis condem-
nant poc menys que a la foguera
els llibres escrits en català; les
carpetes dels companys s’om-
plien amb adhesius de ‘No mos
fareu catalans’ i, posant la cirere-
ta, recorde González Lizondo
brandant una taronja al Con-
grés”, recorda. “La lectura de
Fuster va obrir portes, va ajudar-
me a ventilar aquella atmosfera
enrarida. Uns temps en què ens

ensenyaven a parlar una llen-
gua que després no podíem prac-
ticar en un entorn social i polític
advers. Molts anys després, vaig
prendre la decisió d’escriure tea-
tre en valencià i vaig trobar gent
amb qui poder parlar. Hui, enca-
ra que continue sent bipolar, al-
menys la meua ambigua identi-
tat no s’ha quedat coixa”, con-
clou.

Per raons generacionals, al-
gunes de les persones consulta-
des, com ara l’arquitecte Carles
Dolç (València, 1949), accediren
al llibre de manera quasi
coetània a la seua aparició. “En
el meu exemplar vaig escriure
l’any que el comprí: 1964. Jo te-
nia quinze anys. El meu esponta-
ni valencianisme em va dur a
interessar-me per un llibre que
havia conegut a través de la re-
vista Destino que mon pare por-
tava a casa. Vaig llegir Nosaltres
els valencians amb el fervor d’un
jove que està descobrint el
món”. En el seu balanç actual de
l’obra no oblida contextualitzar-
la, però tampoc no vol amagar el
que considera encerts. “En la pri-
mera lectura vaig pensar que

Fuster resolia el problema, en
les relectures posteriors, al llarg
dels anys, he pensat que, en rea-
litat, el plantejava. Això era molt
en una societat com la nostra.
Les investigacions posteriors,
en particular sobre la història
econòmica del país, matisaren
algunes de les seues afirmacio-
ns. I els debats, tan aferrissats,
encara més. En Nosaltres els va-
lencians hi ha una visió sagaç
sobre la desídia i la submissió de

les nostres classes dirigents que,
dissortadament, no ha perdut
massa actualitat. D’aqueix llibre
de Fuster sempre m’admira la
mescla de raó i passió amb què
està escrit”, rebla.

Pau Martínez (València,
1974) és realitzador de cinema i
televisió. La seua visió ha anat
variant des d’una primera lectu-
ra entusiasta del llibre, en l’èpo-
ca adolescent, fins a l’actualitat,
en què contempla els pres-
supòsits de l’obra amb més dis-
tanciament. “Fa uns vint anys
que vaig llegir Nosaltres els va-
lencians. L’experiència de tor-
nar a llegir-ho m’ha demostrat
que efectivament ja no soc ni
pense com aquell xaval que a pe-
nes feia 18 anys. La primera ve-
gada que vaig aproximar-me a
l’obra de Fuster ho vaig fer amb
el punt de vista d’un jove que
veia Catalunya com un germà
gran que ens havia de solucio-
nar tots els problemes dins
d’aqueix ens paradisíac anome-
nat Països Catalans. Amb els
meus ulls d’ara, els d’un home
que s’apropa a quaranta anys, la
visió canvia, i molt”, explica.
“Ara m’agrada pensar en els ca-
talans”, prossegueix, “com uns
cosins germans nostres amb qui
poder entendre’ns en igualtat de
condicions, però amb qui no
hauríem de tindre una relació
sucursalista, per dir-ho en ter-
mes fusterians, com la que te-
nim amb Madrid”. “El que no
tinc tant clar és si sóc només jo
qui ha canviat, perquè molts
dels problemes que es plante-
gen en el llibre continuen irre-
solts”, reconeix.

Una visió ben diferent de la
de Carles Llinares (Alcoi, 1976),
músic, antic membre de Verd-
Cel i, actualment, en la formació
Batà, que aporta l’opinió més sin-
tètica. “Amb valentia i sense
complexos, Fuster defineix el
sentiment de ser valencià per a
viure, sentir, parlar, estimar i tre-
ballar en valencià i a la nostra
manera, sense pors, vergonyes
ni manies”, resumeix, de mane-
ra apassionada i directa. “Nosal-
tres els valencians, l’Alcorà dels
valencians, és lectura obligada
per no oblidar-nos de nosaltres,
és un manoll d’arrels que ali-
menten la vida que surt de la
terra i creix cada dia un poc
més, ferma i verda com una ca-
rrasca. Amb Fuster a les mans
ja poden vindre d’Almansa o
d’onsevulla”, afig amb esperit
metafòric.

Els valencians es miren en un llibre iniciàtic
Persones de la cultura no vinculades a l’estudi de Fuster relaten l’experiència amb la seua obra
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els meus ulls
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Paco Tortosa:
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S obre Nosaltres els Valen-
cians, una de les obres cab-
dals de Joan Fuster que en-

guany compleix el 50 aniversari
des de la seua publicació a Edi-
cions 62, s’han escrit rius de tin-
ta, que se sol dir. I no cal subrat-
llar que es tracta, segurament,
de la seua obra més examinada.
Fugint deliberadament de
l’àmbit dels estudiosos de l’obra
fusteriana, hem volgut sondejar
el significat de Nosaltres els va-
lencians en persones de dife-
rents generacions, però totes as-
sociades al món de la cultura al
País Valencià. Quan la llegiren
per primera vegada, quin en va
ser l’impacte i quina lectura en
fan ara, són algunes de les
qüestions que han respost per es-
crit a Quadern.

Quan es va editar l’obra, el
fotògraf i doctor en geografia Pa-
co Tortosa (Vallada, 1954) tenia
huit anys. Per a ell, natural d’un
poble d’interior a la Costera, el
castellà que li parlaven a l’escola
franquista era “una llengua es-
trangera”. “Entre la foscor del
franquisme i sent fill de jorna-
lers sense estudis, en arribar a
10 anys no havia vist ni una sola
línia ni cap paper escrit en
valencià. Pensava que allò que
parlava no es podia escriure,
fins que un dia arribà a casa una
carta de Barcelona d’una cosina
de ma mare. Quasi em caigue-
ren les llàgrimes en veure que la
carta estava escrita de la ma-
teixa manera que jo parlava", re-
lata, com a introducció neces-
sària per a poder explicar el xoc
que li produirà llegir l’obra, ja a
20 anys. Moment de presa de
consciència “d’un infant d’un po-
ble d’interior que emigrà amb
els pares a València. El context
social i polític dels primers anys
70 em permeté accedir a la lectu-
ra de Nosaltres els valencians, on
Fuster explicava claríssima-
ment tots els meus maldecaps
d’infant i d’adolescent al voltant
de la meua llengua i per què el
meu país era tan estrany i des-
personalitzat. L’impacte que em
provocà va ser sobre tot, emocio-
nal. Plorava i tot mentre avança-

va entre les seues pàgines".
La periodista Amàlia

Garrigós (Alcoi, 1965), directora
del programa cultural de Ràdio
9 Alta Fidelitat, estudiava cièn-
cies de la informació a Barcelo-
na. “Hi havia arribat des d’Alcoi
amb el propòsit de fer-me perio-
dista. Però, contra natura, no
parlava valencià. Els meus pares
es comunicaven en la nostra llen-
gua, en canvi, a mi, s’adreçaven
en castellà. Una curiosa situació
que es repetia en moltes de les
famílies alcoianes que van viure
el desarrollismo industrial dels
60 i 70. És el que Fuster anome-
na ‘procés automàtic de
castellanització’, que hui en dia,
no s’ha interromput. Jo no usava
el gentilici valencià. Per mi Alcoi
era Alcoi i prou, i a tot estirar,
pertanyia a la provincia de Ali-

cante”. A Garrigós, la seua
condició d’alcoiana l’empenta a
arreplegar una reflexió de l’assa-
gista suecà: “Els alcoians no ens
sentíem identificats amb les Fo-
gueres, però tampoc amb les Fa-
lles. Aquelles icones no ens per-
tanyien. Com assenyala Fuster,
es tracta d’una qüestió de no-
menclatura: ’València és el nom
d’una província i els altres valen-
cians miraran d’accentuar llur
denominació diferencial’. Atesa

la diversitat del territori, no era
més lògic fer comarques que fer
províncies?”, apunta. I llança
una reflexió final: “Tenia 21 anys
quan vaig despertar i vaig posar
en pràctica el meu valencià pas-
siu. Més tard, el 1989, ja era pe-
riodista i vaig estrenar els
micròfons de la ràdio auto-
nòmica en valencià i per a les
comarques, on estaven els
oients potencials. Han passat 23
anys des de l’inici de l’aventura i

els pares estan pagats de veure
que, amb el seu valencià d’Alcoi,
es poden contar notícies, fer en-
trevistes o reportatges i difondre
la producció musical i literària
feta a casa nostra”.

La periodista i divulgadora
científica Maria Josep Picó (Sa-
gunt, 1973), Premi Nacional de
Medi Ambient, va tindre el seu
primer contacte amb Fuster a
través de Diccionari per a ocio-
sos, “una obligació ràpidament

esdevinguda en autèntica delí-
cia. Era la primera aproximació
a Fuster, en anys d’adolescència,
del primer tast de llibertat, de
novell interés per la política, de
consciència sobre la unitat de la
llengua i del desvetlament abso-
lut. Així que Nosaltres els valen-
cians es plantejà com una opció
voluntària i va significar una por-
ta oberta, de bat a bat, a la desco-
berta del país”, relata. Per a ella,
el valor d’aquesta obra rau a ser

“una instantània única —i també
subjectiva—, a través d’un assaig
fonamental que ajuda a enten-
dre claus de la nostra societat.
Tanmateix, caldria emmarcar-lo
en la seua època i ser conscients
que Fuster recollia la perspecti-
va dels anys 50, uns temps
predemocràtics, al marge d’esde-
veniments essencials que han
continuat modelant la nostra au-
tonomia”.

Xavi Puchades (València,

1973), guionista i dramaturg, en-
cara que era molt jove quan va
llegir Nosaltres els valencians, as-
segura: “Vaig sentir-me bastant
identificat amb el que deia Fus-
ter: els valencians no som ni
carn ni peix. Més que res, per la
meua condició bipolar, amb una
infantesa i adolescència viscuda
entre Bunyol i València, jo era
mig xurro mig valencià. Quan
pense en l’assaig del Fuster,
m’arriben imatges d’una època

en què els pares es feien forts als
vestíbuls dels col·legis condem-
nant poc menys que a la foguera
els llibres escrits en català; les
carpetes dels companys s’om-
plien amb adhesius de ‘No mos
fareu catalans’ i, posant la cirere-
ta, recorde González Lizondo
brandant una taronja al Con-
grés”, recorda. “La lectura de
Fuster va obrir portes, va ajudar-
me a ventilar aquella atmosfera
enrarida. Uns temps en què ens

ensenyaven a parlar una llen-
gua que després no podíem prac-
ticar en un entorn social i polític
advers. Molts anys després, vaig
prendre la decisió d’escriure tea-
tre en valencià i vaig trobar gent
amb qui poder parlar. Hui, enca-
ra que continue sent bipolar, al-
menys la meua ambigua identi-
tat no s’ha quedat coixa”, con-
clou.

Per raons generacionals, al-
gunes de les persones consulta-
des, com ara l’arquitecte Carles
Dolç (València, 1949), accediren
al llibre de manera quasi
coetània a la seua aparició. “En
el meu exemplar vaig escriure
l’any que el comprí: 1964. Jo te-
nia quinze anys. El meu esponta-
ni valencianisme em va dur a
interessar-me per un llibre que
havia conegut a través de la re-
vista Destino que mon pare por-
tava a casa. Vaig llegir Nosaltres
els valencians amb el fervor d’un
jove que està descobrint el
món”. En el seu balanç actual de
l’obra no oblida contextualitzar-
la, però tampoc no vol amagar el
que considera encerts. “En la pri-
mera lectura vaig pensar que

Fuster resolia el problema, en
les relectures posteriors, al llarg
dels anys, he pensat que, en rea-
litat, el plantejava. Això era molt
en una societat com la nostra.
Les investigacions posteriors,
en particular sobre la història
econòmica del país, matisaren
algunes de les seues afirmacio-
ns. I els debats, tan aferrissats,
encara més. En Nosaltres els va-
lencians hi ha una visió sagaç
sobre la desídia i la submissió de

les nostres classes dirigents que,
dissortadament, no ha perdut
massa actualitat. D’aqueix llibre
de Fuster sempre m’admira la
mescla de raó i passió amb què
està escrit”, rebla.

Pau Martínez (València,
1974) és realitzador de cinema i
televisió. La seua visió ha anat
variant des d’una primera lectu-
ra entusiasta del llibre, en l’èpo-
ca adolescent, fins a l’actualitat,
en què contempla els pres-
supòsits de l’obra amb més dis-
tanciament. “Fa uns vint anys
que vaig llegir Nosaltres els va-
lencians. L’experiència de tor-
nar a llegir-ho m’ha demostrat
que efectivament ja no soc ni
pense com aquell xaval que a pe-
nes feia 18 anys. La primera ve-
gada que vaig aproximar-me a
l’obra de Fuster ho vaig fer amb
el punt de vista d’un jove que
veia Catalunya com un germà
gran que ens havia de solucio-
nar tots els problemes dins
d’aqueix ens paradisíac anome-
nat Països Catalans. Amb els
meus ulls d’ara, els d’un home
que s’apropa a quaranta anys, la
visió canvia, i molt”, explica.
“Ara m’agrada pensar en els ca-
talans”, prossegueix, “com uns
cosins germans nostres amb qui
poder entendre’ns en igualtat de
condicions, però amb qui no
hauríem de tindre una relació
sucursalista, per dir-ho en ter-
mes fusterians, com la que te-
nim amb Madrid”. “El que no
tinc tant clar és si sóc només jo
qui ha canviat, perquè molts
dels problemes que es plante-
gen en el llibre continuen irre-
solts”, reconeix.

Una visió ben diferent de la
de Carles Llinares (Alcoi, 1976),
músic, antic membre de Verd-
Cel i, actualment, en la formació
Batà, que aporta l’opinió més sin-
tètica. “Amb valentia i sense
complexos, Fuster defineix el
sentiment de ser valencià per a
viure, sentir, parlar, estimar i tre-
ballar en valencià i a la nostra
manera, sense pors, vergonyes
ni manies”, resumeix, de mane-
ra apassionada i directa. “Nosal-
tres els valencians, l’Alcorà dels
valencians, és lectura obligada
per no oblidar-nos de nosaltres,
és un manoll d’arrels que ali-
menten la vida que surt de la
terra i creix cada dia un poc
més, ferma i verda com una ca-
rrasca. Amb Fuster a les mans
ja poden vindre d’Almansa o
d’onsevulla”, afig amb esperit
metafòric.

Els valencians es miren en un llibre iniciàtic
Persones de la cultura no vinculades a l’estudi de Fuster relaten l’experiència amb la seua obra
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