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#nosaltres...
Celebrem el cinquantè aniversari de la publicació de ‘Nosaltres, els valencians’ 
de Joan Fuster, amb les voluntats i els missatges que van fer arribar a VilaWeb 
unes quantes personalitats del país

El 12 de maig va fer cinquanta 
anys que ‘Nosaltres, els 
valencians’, escrit per Joan 
Fuster i publicat per Edicions 62, 
arribava a les llibreries. El llibre 
ha marcat el rumb d’unes quantes 
generacions de valencians que 
s’han dedicat a construir el país 
que l’escriptor de Sueca descrivia 
amb originalitat i agudesa. Fuster 
hi feia una panoràmica temporal 
i territorial de l’economia, la 
política, la història, la llengua, la 
demografia, etc., del País Valencià. 
La força d’aquesta obra, i de les 
que va escriure després, empeny 
encara ara l’esperit constructiu 
d’una nació que va de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó.

Fuster va precisar clarament la 
seva intenció a l’hora d’escriure 
el llibre: ‘Som un poble anòmal. 
Però les anomalies d’un poble mai 
no són fortuïtes; mai no vénen 
solament provocades per la crisi 
d’una generació ni per l’aleatòria 

deslleialtat d’unes oligarquies. 
Tenen llur origen en zones més 
internes i en mòbils més incisius 
a l’ésser col·lectiu... cal una 
investigació molt afinada de la 
societat, en l’espai i en el temps, 
per a poder treure’n l’aigua clara. 
La perquisició ha d’incidir sobre la 
realitat viva, i ha de remuntar-se 
a la seva genealogia... Jo no sóc 
sociòleg ni historiador.. Però... en 
la inhibició dels altres pren estímul 
el meu propòsit... Una altra cosa 
puc al·legar... el fet de compartir 
un apriorisme militant... Els 
valencians hem de defensar-nos 
com a poble...’

La incògnita de la data d’eixida 
del llibre, resolta

Sempre s’havia dit que ‘Nosaltres, 
els valencians’ s’havia distribuït 
per primera vegada la diada 
de Sant Jordi del 1962, ara fa 
cinquanta anys. I, d’alguna 
manera, és cert. Però, també 

s’havia dubtat sempre que 
hagués estat el 23 d’abril la data 
de sortida al carrer. Segons que 
consta en una carta que Ramon 
Bastardes va enviar a Joan Fuster, 
i que es conserva a la Biblioteca 
de Catalunya, ‘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. 

A la pàgina següent:
Xavi Sarrià (València)
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En aquesta pàgina, de dalt a baix i 
d’esquerra a dreta: Xavi Castillo (Alcoi), 
Pau Alabajos (Torrent), Vicent Pitarch 
(Castelló), Joan Carles Girbés (Carcaixent) 
i Feliu Ventura (Xàtiva).
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En aquesta pàgina, de dalt a baix i 
d’esquerra a dreta: 
Isabel-Clara Simó (Alcoi), Mar Iglesias 
(Alacant), Núria Cadenes (València), 
Meritxell Gené (Lleida) i Francesc 
Ribera ‘Titot’ (Berga).
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En aquesta pàgina, 
de dalt a baix i 
d’esquerra a dreta: 
Joan Josep Isern 
(Barcelona), Rosa 
Calafat (Andratx), 
Joana Serra 
(Perpinyà), Hervé 
Pi (Bao) i Salvador 
Cardús (Terrassa).
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En aquesta pàgina, de dalt a baix i d’esquerra a dreta:
Anna Pascual (València), Biel Mesquida (Santa Maria 
del Camí), Gemma Pasqual (Almoines), Bel Zaballa 
(Vilafranca del Penedès), Casal Jaume I (Carcaixent) i 
Carme Arenas (PEN Català).


