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Vinton Cerf,
considerat
un dels pares
d’internet,
ha estat
reconegut en
la categoria
de pioners.

FETS I WEBS
MARTÍ CRESPO
marti.crespo@partal.cat

La sortida de
«Nosaltres, els
valencians»

S

empre s’ha dit que el llibre insígnia
de Joan Fuster [www.escriptors.cat/
autors/fusterjoan], Nosaltres, els valencians [ves.cat/a7dC], es va distribuir per
primera vegada la diada de Sant Jordi del
1962, fa cinquanta anys. I, d’alguna manera, és cert. Però també s’ha dubtat
sempre que la data de sortida al carrer
del primer títol d’Edicions 62 [www.edicions62.cat] fos el 23 d’abril. Vilaweb va
interrogar les persones que ho podien saber i n’ha tret l’entrellat. Segons que
consta en una carta que Ramon Bastardes va enviar a Joan Fuster [valencia.edu/catedra] i que es conserva a la Biblioteca de Catalunya [www.bnc.cat],
Nosaltres, els valencians es va distribuir el
12 de maig de 1962. Com que el 23
d’abril d’aquell any era Dilluns de Pasqua, el Dia del Llibre es va ajornar al dissabte 12 de maig. I d’aquí ve la confusió
sobre la data d’aparició del llibre. Cal recordar que, en ocasió del cinquantè aniversari de la publicació d’un dels assaigs
més influents de Fuster [lletra.uoc.edu/
ca/autor/joan-fuster], que va implicar
una renovació tant de la historiografia
com del nacionalisme valencià, enguany
s’han organitzat molts homenatges i recordatoris [facebook.com/NosaltresElsFusterians].
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Catàleg d’espècies

Pheeto MacCorno

www.jardibotanic.org/catalogo.php.

www.pheetomaccorno.cat

El Jardí Botànic de la Universitat de València presenta una extensa i rica collecció de plantes fruit dels seus llargs
anys d’història. Amb el cercador es pot
accedir a la fitxa de cada espècie.

Edgar d’Andrea Font publica a internet
vinyetes humorístiques relacionades
amb l’actualitat política. Ja n’hi ha més
d’un centenar, i algunes s’han reproduït
en diaris digitals de Roses.

En defensa de l’Espai
Mallorca

Observatori de Pujalt

ves.cat/baPE.Campanya de microfi-

Observatori nascut el 2003 gràcies a la
feina d’Ernest Guille, l’Ajuntament de
Pujalt i els membres de la Fundació Ernest Guille. Proposa tallers de meteorologia i astronomia per a estudiants.

nançament en defensa de l’Espai Mallorca, un centre d’activitat cultural i de
promoció d’artistes illencs a Barcelona,
ara amenaçat de tancament.

www.observatoridepujalt.cat
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