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PÒrtic

Nosaltres els fusterians vol estar, si més no, un homenatge, o una celebració, pel 50è aniversari
de la publicació de Nosaltres els valencians, text fonamental de l’assagista Joan Fuster. Una mena de
relectura, ben plural i diversa, del text, mitjançant la qual, digerim l’entrellat, també, però, l’esperança.
Els artistes que ens han prestat la seua col·laboració, la seua intuïció i el seu talent, ens faciliten

una nova manera de mirar-nos el text original, i amb la mirada, l’aproximació a l’essència del nostre
tarannà col·lectiu. Mirades convergents, totes elles, i amb un vèrtex comú: l’essència de valenciani-
tat, amb llarga història de parentius.
Un projecte, Nosaltres els fusterians, bastit des de la paraula per a arrelar-se al si de la imatge.

Imatge que parla abastament de la voluntat de comprendre un poble, i amb la comprensió, també
la identitat. O potser l’afecte.

Cal agrair a tots aquells que han fet possible aquest nou projecte les seues aportacions, i la seua
generositat. Gràcies a tots.

Esther Sitges Macià
Vicerectora de Cultura i Extensió Universitària UMH
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NOSALTRES  ELS  FUSTERIANS

Cinquanta anys en són molts. No cap dubte. I cinquanta anys de vigència d’uns papers escrits,
també en són molta vigència, o potser, fins i tot, molta modernitat, encara. I això és el que passa
amb l’assaig: Nosaltres els valencians, que ben lluny d’haver-s’hi encarcarat pel natural pas del
temps, recreix, després de cinc dècades, amb el mateix rigor i la mateixa força que un dia, per la mà
mestra de Joan Fuster, veié la llum al si del nostre país. Assaig que , en bona mesura, passeja per la
fita cordial del sentiment col·lectiu, tot nodrint, sempre a contracorrent, la substància informativa
d’allò que, sense tenir una percepció clara, constitueix el tarannà del nostre poble.
I d’aquell assaig, i per a aquesta celebració, neix el projecte Nosaltres els fusterians. Un munt d’i-

matges que remouen dins del magma de les paraules per a emergir, també ben poderoses, les arrels
que hi viuen endinsades en la terra pregona del sentiment i de l’acord. Imatges que ens vénen d’ací i
d’allà, d’arreu la geografia espanyola, amb una voluntat d’agermanar-s’hi, de palesar l’admiració, de
promoure cercles concèntrics per la cultura: bastida des de l’acceptació del coneixement, de la toleràn-
cia i del respecte. I és clar, la cultura és una cosa i el vernís una altra, com ens explica Ralph W. Emerson,
perquè la cultura amb majúscules no entén d’únics paradigmes, només entén i se’n sap de pluralitat i
de dimensió col·lectiva. Així, aquest projecte, assaja la participació vasta en el conreu de la imatge poè-
tica, per a festejar Joan Fuster, un humanista que enlaira paraules i també les amargena en idees.
Els artistes que hi concorren en aquesta exposició vinculen, no només la paraula que Fuster gene-

ra per a fer-ne el tast essencial d’allò que som, també imaginen els camins que Fuster fa, cada dia,
al través de la crítica que exerceix, i divulga. Li suposen el magisteri, i admeten la sòlida manera que
té de mirar-se el món i les coses. I fan bones les paraules de Montesquieu quan diu: l’home de talent
és naturalment procliu a la crítica, perquè veu més que els altres homes i les veu millor. Imatges, i
obres plàstiques que van molt més enllà d’un discurs narratiu, doncs, com podem comprovar en la
mostra, capturen l’instant precís d’un pessic d’existència. Només una petita engruna, i és ben sufi-
cient, dibuixa l’univers de pensament, o dels afectes per l’autenticitat.
A l’obra de Fuster, com a les expressions plàstiques que conformen la mostra que ens presideix,

la llibertat és senyera i singular. No podríem entendre l’assaig fusterià sense el vincle fonamental de
la llibertat. La que tothom necessita per a fer i, també, per a dir. És clar que les pàgines de Fuster
regalimen amb força la font nutrícia de la llibertat, i referida a la necessitat del seu exercici per a con-
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siderar el do d’humanitat com una veritable penyora. I tampoc és menys certa la premissa de lliber-
tat amb la qual aquest projecte ha encetat el seu camí, des de l’origen fins la cloenda. Un discurs
temporal on, la fecunditat de la troballa, resta mestissa amb l’atzar que la il·lumina. I ho havíem de
considerar així: creació sense traves ni segells. Només un ample camí per a córrer l’aventura de la
creativitat. I ens agrada el que al respecte ens comenta Bakunin: la llibertat aliena amplia la nostra
llibertat fins a l’infinit. Així les coses, el producte final del viatge col·lectiu s’adoba amb les brases de
la voluntat individual, o de la pròpia lectura que hem anat fent de Fuster. Una gran cosa.
L’assaig de Fuster, com la literatura en els vastos territoris que l’alberguen, un cop fets, un cop

comunicats, prenen el vol autònom natural que els beneficia i els participa. Podríem dir que tenen,
ja enlairats, vida pròpia, passant a mans i criteris aliens. L’autor emancipa el discurs, i aquest passa a
residir al pensament comú que l’assoleix. Una sort de metàfora de la llibertat que les paraules fan
pròpia, per a ben dir que una cosa és la mà que les basteix i una altra la intel·ligència que les inter-
preta. I d’interpretacions, o d’aproximacions, en aquesta mostra, en tenim un bon grapat. El rostre,
l’actitud, els símbols familiars, les idees, la vida a la fi, traspuen identitat des dels murs i gratitud per
l’exemple des de l’amorosida experiència creativa interdisciplinària.
I món de Fuster és pensament, però també actitud sense reserva. Dues coses ben principals.

Potser l’equilibri entre dues intensitats. No sols el pensament ens condueix, també, però, la manera
d’estar-s’hi. I el pensament il·lumina els miralls de la conducta, per a residenciar el fet d’humanitat.
Ens cal la poesia, però necessitem el poeta. I tot, i tots, vinculats per l’audàcia de sentir-se pròxims
a l’exercici social del compromís necessari. I si Brecht en deia: un sol no pot salvar-se, Alain apunta:
el preu de pensar és pensar bé. I després ve la resta. I ara, l’exercici de sintetitzar, amb imatges, l’ex-
periència d’una vida que irromp al centre del seu país: vida, pensament i paraules. També llibertat. I
les imatges que acaricien l’existència.

J. Sou
Universitat Miguel Hernández d’Elx





ObrEs



9

MARÍA ALEMANY
Homenatge a Joan Fuster



10

FRANCISCO ALISEDA
Nosaltres



11

JULIÁN ALONSO
Homenatge a Joan Fuster



12

JUANMA BARRADO
Vacío de Iberia



13

MANUEL CALVARRO
A Joan Fuster



14

AGUSTÍN CALVO
Homenatge a Fuster



15

TOMÁS CAMACHO
Nosaltres els fusterians



16

JOSÉ LUIS CAMPAL
Homenatge a Joan Fuster



17

XAVIER CANALS
Jo, en Fuster



18

ÁNGELA CAPORASO
Homenatge a Joan Fuster



19

JOSEP CASTELLANO
Nosaltres els fusterians



20

CORPORACIÓN SEMIÓTICA GALEGA
Galenciano



21

GILBERTO DOBON
JOANFUSTXT



22

BARTOMEU FERRANDO
Homenatge a Joan Fuster



23

RAÚL GÁLVEZ
Joan Fuster



24

JOAQUÍN GÓMEZ
Homenatge a Joan Fuster



25

ASCEN GONZÁLEZ
NEV



26

FABIO GUZMÁN
Diccionari per a ociosos: Mediterrani...



27

IBÍRICO
Homenatge a Joan Fuster



28

JESÚS ANTONIO JIMÉNEZ ELVIRA
Joan Fuster



29

MIGUEL JIMÉNEZ
(El taller de Zenón)
Homenatge a Joan Fuster



30

ISABEL JOVER
Paraules que volen



31

JOAN LLORENS
Homenatge a Joan Fuster



32

MARTÍNEZ GÓMEZ DE ALBACETE
La meva posteritat sera� de paper



33

ANTONI MIRÓ
A Joan Fuster



34

MANUEL MORALES
Prova d'estat



35

MARÍA DOLORES MULÁ
El riu és dolç�



36

ANTONIO ORIHUELA
Nohomenatge a

Joan Fuster



37

JULIA OTXOA
Diccionari per a ociosos



38

CARMEN PERALTO
Homenatge a Joan Fuster



39

FRANCISCO PERALTO
“Jamás la rosa perfuma
sin la azada”. A Joan Fuster



40

RAFAEL PERALTO
Sin título



41

JOAN PUCHE
Sense títol



42

SERGI QUINYONERO
Sense títol



43

CÉSAR REGLERO
La veu de la terra



44

J. RICART
Diccionari per a treballar



45

JORDI RODRÍGUEZ-AMAT
Els ulls de la Musa poè�tica de Joan Fuster



46

JOSEP MARÍA ROSSELLÓ
A fuster



47

JOAQUIM SANCHO
Homenatge a Joan Fuster



48

JULIÁN SANTOS
Nosaltres B



49

JAVIER SECO
A Joan Fuster



50

JOSEP SOU
Mó�n fusterià�



51

PERE SOUSA
Homenatge a Joan Fuster



52

RICARDO UGARTE
A Joan Fuster



53

SILVIA VIANA
La porta



54

NELO VILAR
Homenatge a Fuster



55



ÍNDICE

Pòrtic........................................................................3
Nosaltres el Fusterians ................................4
Obres........................................................................7
María Alemany.................................................8
Francisco Aliseda.............................................9
Julián Alonso...................................................10
Juanma Barrado ...........................................11
Manuel Calvarro...........................................12
Agustín Calvo .................................................13
Tomás Camacho............................................14
José Luis Campal ..........................................15
Xavier Canals...................................................16
Ángela Caporaso..........................................17
Josep Castellano ...........................................18
Corporación Semiótica Galega............19
Gilberto Dobon .............................................20
Bartomeu Ferrando....................................21
Raúl Gálvez.......................................................22
Joaquín Gómez .............................................23
Ascen González.............................................24
Fabio Guzmán................................................25
Ibírico....................................................................26
Jesús Antonio Jiménez Elvira..............27
Miguel Jiménez.............................................28
Isabel Jover.......................................................29

Joan Llorens.....................................................30
Martínez Gómez de Albacete ..............31
Antoni Miró .....................................................32
Manuel Morales............................................33
María Dolores Mulà...................................34
Antonio Orihuela.........................................35
Julia Otxoa........................................................36
Carmen Peralto .............................................37
Francisco Peralto ..........................................38
Rafael Peralto.................................................39
Joan Puche........................................................40
Sergi Quinyonero.........................................41
César Reglero..................................................42
J. Ricart ................................................................43
Jordi Rodríguez-Amat..............................44
Josep María Rosselló .................................45
Joaquim Sancho............................................46
Julián Santos ...................................................47
Javier Seco.........................................................48
Josep Sou ...........................................................49
Pere Sousa.........................................................50
Ricardo Ugarte...............................................51
Silvia Viana .......................................................52
Nelo Vilar...........................................................53



PUBLICACIONES DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL EDIFICIO RECTORADO Y CONSEJO SOCIAL

1. Juan Fuster: El aire que nos desgasta. 2006 

2. A. Baeza, M. Blanco, S. Coves, J. M. L. Serrano, A. Soler, L. Soler: Variaciones. 2007

3. Mario Simón: Páramos. 2007

4. Javier Guijarro, Eduardo Martínez, Paco M. Pastor, Teresa Pomares, Adolfo Rodríguez, Paco Valverde,  
Salvador Vivancos: Rastros, huellas, sombras. 2007

5. Jover Calvo: Una Trayectoria. 2007

6. Rafael Calbo: Embalum. 2007

7. Xavi Carbonell: b/n. 2008

8. Bartolomé Ferrando: Fòssils de veu. 2008

9. Vicente Clavel: Exposición antológica. 2008

10. Mª Dolores Mulá: Agua congelada, mujeres invisibles. 2008

11. Moisès Gil: Murs oberts. 2008

12. Grupo de investigación “Figuras del Exceso y Políticas del cuerpo”: Figuras del Exceso y políticas del 
cuerpo. 2009

13. Emilio Roselló, Rocío Cifuentes, Elpidio del Campo, Mario Paul Martínez, Antonio Navarro: Seda de 
Araña “Bitácora del deseo”. 2009

14. Alfonso Sánchez Luna, Joan Llobel, Victoria Díaz Auñón: El vínculo poético. 2009

15. Manuel López Puerma: Gentes. 2009

16. José Manuel Carratalá: Sáhara Occidental, arenas de soledad. 2009

17. J.M. Calleja: Nocturns. 2010

18. Santiago Mollà: Cartes 6. 2010

19. Alumnos de la titulación de Experto Universitario en Artes Visuales: Fotografía y Acción Creativa
de la Universidad Miguel Hernández: UMH. Imágenes de un espacio. La Universidad habitada. 2010

20. Carrasco: Siempre volver. 2010

21. Juan Llorens: Comunicació. 2011

22. Centro de Cooperación al Desarrollo UMH: Una escuela en África. 2011

23. Silvia Viana: Krónicas. 2011

24. Juan Rosco: Reacción química. 2011

25. Pablo del Barco: Esto es literatura?. 2011

26. Andreu Castillejos: Des dels orígens fins... 2011

27. Humberto Valencia: Forma y contenido (obras sobre la poesía de Miguel Hernández). 2011, 2012

28. Boek861: www.boek861.com. 2012

29. Triada experimental: Taller de poesía visual y arte correo Corona del Sur. 2012



58






