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Joan Fuster
i els valencianistes d’alacant

Juli Capilla

 

l’any passat eixia a la llum, després de molts avatars editorials 
que no vénen a tomb, el 14è volum de la Correspondència Joan Fus-
ter, que aplega les cartes d’alguns dels membres de l’anomenada 
“generació valenciana dels seixanta”. en concret, de lluís vicent 
aracil, alfons cucó, Màrius Garcia Bonafé, Jaume Pérez Monta-
ner, Joan Francesc Mira, vicent Àlvarez, ricard Pérez casado, llu-
ís alpera, emili rodríguez-Bernabeu, antoni seva, vicent Pitarch i 
el mateix Joan Fuster.   

són noms que han marcat l’essència del País valencià de les dar-
reres dècades i fins al dia d’avui. Personalitats del món de la política, 
el sindicalisme, la sociolingüística, l’etnologia, la literatura o l’àmbit 
universitari que han incidit en la societat valenciana d’una manera 
molt més definitòria que no ens pensem, i que han constituït el pun-
tal sobre el qual s’ha bastit un valencianisme seriós i modern que ha 
aconseguit afermar amb garanties de futur la llengua i la cultura de 
tots els valencians. 

el volum s’estructura en dues parts: una primera d’autors vin-
culats a la universitat de valència, entre els quals hi va haver una 
relació molt estreta d’amistat, companyonia o professional, i una 
segona integrada per autors “perifèrics”, l’òrbita d’actuació dels 
quals s’ha desenvolupat lluny del radi d’influència del cap i casal. el 
primer bloc està integrat per set personalitats: lluís vicent aracil, 
alfons cucó, Màrius Garcia Bonafé, Jaume Pérez Montaner, Joan 
Francesc Mira, vicent Àlvarez i ricard Pérez casado. Pel que fa al 
segon, ens referim a lluís alpera, antoni seva i emili rodríguez-
Bernabeu, d’alacant, i, per últim, a vicent Pitarch, de castelló.   
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es tracta de la primera generació valenciana amb vocació verta-
derament nacional i universal. la primera a obrir-se explícitament 
a catalunya. i la primera també a formar-se a l’estranger: a França, 
itàlia i els estats units, principalment. una generació prodigiosa 
que es va creure el seu país i que s’hi va abocar en cos i ànima. 
amb ells va nàixer l’embrió del valencianisme modern, el que va fer 
saltar l’espurna d’un nacionalisme valencià connectat amb el món, 
democràtic i intel·lectualment madur. sense ells, no hi hauria hagut 
valencianisme possible. no hi hauria hagut la revista El Temps, fun-
dada per un dels membres d’aquesta generació, eliseu climent, ni 
tv3, ni llei d’Ús i ensenyament del valencià, ni a penes res de res... 
amb la generació valenciana dels seixanta renaix, com el Fènix, els 
fonaments del País valencià contemporani.                         

des de L’Aiguadolç us oferim en exclusiva dos papers que van 
quedar fora del 14è volum esmentat per raons atzaroses i alienes a la 
nostra voluntat, i que al·ludeixen a dos autors d’alacant. es tracta, 
d’una banda, d’una carta inèdita –de l’any 1965!– que Joan Fuster 
adreça al poeta i metge emili rodríguez-Bernabeu; i, de l’altra, d’un 
apunt “improvisat”, creat ex professo per antoni seva i que vam 
llegir a petició seua en la presentació del volum que tingué lloc l’any 
passat a la universitat d’alacant. 

la carta inèdita la va trobar per casa, oculta entre andròmines i 
papers dispersos, el mateix emili rodríguez-Bernabeu, quan ja ha-
via estat publicada la Correspondència i constitueix un testimoni di-
recte de les “maniobres” de Fuster i dels valencianistes d’alacant en 
pro de la nostra llengua i cultura, i també dels quefers intel·lectuals 
del Mestre. el llenguatge mordaç, la intel·ligència sublim i la iro-
nia perspicaç que caracteritzava a Fuster fan d’aquesta carta una 
delícia que paga molt la pena llegir, d’ací que la reproduïm ara en 
absoluta primícia a L’Aiguadolç. 

Per la seua part, l’article d’antoni seva il·lustra fins a quin punt 
aquelles “maniobres” fusterianes, primerenques i de dubtosa eficà-
cia en el moment, han donat fruits substanciosos i han afaiçonat, 
per bé que de manera precària i de vegades testimonial, una presèn-
cia insòlita de manifestacions culturals i literàries de caire nacional 
a la ciutat d’alacant com mai no haguérem imaginat, i amb una vo-
cació de continuïtat que té, en les noves generacions valencianistes, 
el futur garantit.

agraïm als amics emili rodríguez-Bernabeu i antoni seva la 
gentilesa pel fet d’haver-nos autoritzat a publicar tots dos textos.  

sense més dilacions, us els presentem tot seguit. esperem que si-
guen del vostre gust i interès.       
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Antoni Seva

Ja fa vint-i-dos anys llargs que va morir Joan Fuster. crec que no 
m’equivoque si dic que els que vam tenir una relació personal, més 
o menys assídua, amb ell tenim una sensació contradictòria sobre la 
seua figura. el sentim alhora pròxim i llunyà. Jo no sé imaginar-me 
del tot un Fuster als nostres dies: un Fuster que, arraconada la mà-
quina d’escriure —quin trasto més arcaic!—, treballàs davant d’un 
ordinador tenint a mà els mitjans de comunicació electrònics que 
formen part habitual de la nostra vida diària.

Però també tinc el record viu de la seua presència en les converses 
personals, de la lectura sempre estimulant dels seus llibres, de les 
seues col·laboracions periodístiques, de les seues intervencions a la 
plaça pública, en controvèrsies, en actes cívics o acadèmics. un Fus-
ter amable, agut, irònic o vehement que va deixar en molts joves de 
la meua generació una empremta indeleble. encara voldríem poder 
trobar-lo al seu niu del carrer sant Josep, assegut a la butaca a la 
vora de la llar de foc, llegint àvidament o escrivint les seues reflexi-
ons als quaderns del dietari amb la seua lletra menuda i disciplinada 
o redactant un paper erudit o un escrit polèmic, però disposat tam-
bé a arraconar-ho tot per un moment per atendre una visita ino-
portuna o fructífera, amb un got de whisky en una mà i un cigarret 
encès en l’altra, i també sorprendre’l mentre escoltaria embadalit un 
madrigal de Gesualdo da venosa.

ni podem ni volem oblidar el Joan Fuster que va marcar decisi-
vament el nostre camí intel·lectual i cívic, com es pot observar en la 
correspondència. va guiar els nostres primers passos —que ingenus 
érem, que desorientats estàvem!—; va participar en les nostres acti-
vitats i en els nostres treballs amb consells i crítiques o amb simple 
curiositat. cadascú va enfilar el seu camí. no existeix una ortodòxia 
fusteriana: Fuster no va fundar cap església; va incitar i suggerir 
com un mestre intel·ligent i honest, que sabia que els deixebles han 
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de volar sols. va donar una lliçó fins i tot quan, fatigat i decebut, es 
va recloure en un silenci que no acabàvem d’entendre: “Jo ja no tinc 
forces, ni físiques ni morals, per a tant navego. em canse. en fi...” 
—va escriure a vicent Pitarch el 28 de juny del 1990.

el llegat de Fuster, que molts voldrien enterrat, es manté viu. no 
vull entrar en el joc d’especular sobre què diria Fuster en les ata-
balades circumstàncies dels nostres dies. Molts dels seus anhels o 
iniciatives han donat fruit: els jovenets d’ara ja no estan a les bece-
roles; les lletres a casa nostra han assolit una floració inimaginable 
en aquells temps llunyans; el moviment cívic que ell va iniciar sosté 
una presència difícil, però ferma i oberta a l’esperança. Persisteixen 
també els obstacles principals amb què ell va haver de bregar: la 
resistència hostil i fins violenta de les forces predominants, dels que, 
per “burrera”, per servilisme, per covardia o per mala fe, s’obstinen 
a frustrar un futur obert i lliure per al nostre país.

la correspondència fusteriana ens serveix oportunament alhora 
de recordatori i d’estímul. Benvinguda siga! Gràcies, Juli capilla, 
antoni Furió, eliseu climent.

(28.10.2014)


