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Joan Fuster és l’intel·lectual valencià més 
fecund, lúcid, rellevant i influent del segle XX 
amb una marcada incidència en el conjunt de 
la cultura catalana. 

La seua convocatòria a la generació de joves 
universitaris dels anys 60 i 70 perquè s’ocupa-
ren d’estudiar la pròpia realitat des d’una 
òptica nova, allunyada dels tòpics de la 
burgesia valenciana i el franquisme retrògrad, 
va tenir una resposta entusiasta i rigorosa que 
va conduir a l’emergència de recerques, tesis, 
llibres, articles, revistes que suposaren una 
forta embranzida de les ciències socials al País 
Valencià. Disciplines com la sociologia, 
l’antropologia, l’economia i la història experi-
mentaren un desenvolupament notable en el 
que podríem considerar pròpiament com la 
primera generació valenciana de científics 
socials. 

La influència de la seua obra va generar 
importants debats entre els joves acadèmics, 
mentre que fou atacada i perseguida pel 
tardofranquisme i els seus corifeus sense cap 
argument ni debat més enllà de la burda i 
simple desqualificació personal. També va 
tenir una notable influència en els nous actors 
polítics a la fi del franquisme. En qualsevol cas, 
Fuster i la reflexió sobre el País Valencià que va 
concitar fou germinal i impossible de bande-
jar en qualsevol anàlisi. Se’l pot debatre, però 
no ignorar. Les seus aportacions a l’anàlisi 
social, cultural, política i econòmica obriren 
un camí de propostes del qual s’han benefi-
ciat nombroses recerques.

Ara, en el centenari del seu naixement, la 
Facultat de Ciències Socials considera fona-
mental donar a conèixer a l’estudiantat les 
aportacions de Joan Fuster a les ciències 
socials i obrir el debat necessari sobre la 
vigència d’aquelles idees.
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7 d’octubre. Nosaltres, els valencians

10 h Acte d’inauguració: 
 Ximo López, Secretari Autonòmic de Cultura,    
 Conselleria d’Educació, Cultura i Esports
 de la Generalitat Valenciana
 Marcela Jabbaz, vicedegana de la Fac. de Ciències Socials, UV

10:30 h Conferència: La invenció de la identitat
 Toni Mollà, llicenciat en periodisme (UAB) i doctor 
 en sociologia (UV). Autor de les Converses inacabades 
 amb Joan Fuster i d’Escrits contra el silenci, una 
 reivindicació de l’obra cívico-política de Joan Fuster

 Modera: Albert Moncusí, professor d’Antropologia Social 
 i degà de la Facultat de Ciències Socials UV

12 h Taula rodona: Joan Fuster i la sociologia valenciana 
 Rafa Castelló, professor de Sociologia UV
 Sandra Obiol, professora de Sociologia UV
 Rafa Xambó, professor de Sociologia UV

 Modera: Francesc J. Hernández Dobón, 
 professor de Sociologia I director del Departament 
 de Sociologia i Antropologia Social UV

14 d’octubre. Llengua, societat
i cultura popular

10 h Conferència: La llengua catalana i la dinàmica del país
 Vicent Pitarch, professor jubilat, manté la dedicació 
 a l'estudi del valencianisme i de la cultura catalana 
 contemporània. Membre de l'Institut Interuniversitari 
 de Filologia Valenciana i de l'Institut d'Estudis Catalans, 
 n'és el delegat de la presidència a la seu de Castelló 
 de la Plana

 Modera: Isidre Crespo, escriptor i lingüista

12 h Taula rodona: Joan Fuster i la cultura popular
 Josepa Cucó, catedràtica emèrita d’Antropologia Social UV,
 Vice-presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials 
 de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
 Vicent Torrent, membre d’Al Tall i musicòleg
 Xavi Sarrià, membre d’Obrint Pas, músic i escriptor 
 Aina Koda, rapera i estudiant de periodisme

 Modera: Josep V. Frechina, periodista cultural i musicòleg

21 d’octubre. Joan Fuster 
i el feminisme

10 h Conferència: 
 ¿De veritat Fuster va escriure poc sobre les dones?
 Isabel Robles, titulada per la Universitat de València
 i pel Lewis and Clark  College de Portland, Oregon. 
 Ha estat professora de secundària. Escriptora i traductora

 Modera: Arantxa Grau, professora de Sociologia UV

12 h Taula rodona: Joan Fuster i el feminisme
 Margarida Castellano, Professora UV. Doctora en 
 Filologia, llicenciada en Filologia Anglesa i Catalana. 
 Premi Joan Fuster d'Assaig l'any 2017, amb l'obra 
 Les altres catalanes: memòria, identitat i autobiografia 
 en la literatura d'immigració
 Raquel Ricart, escriptora
 Rosa Roig, escriptora, representant de Women’s Legacy Project
 Rosa Solbes, periodista

 Modera: Encarna Canet, professora de Treball Social UV

28 d’octubre. Economia, política
i societat

12 h Conferència: Llegir Fuster al segle XXI
 Gustau Muñoz, assagista i editor, codirector de L'Espill

 Modera: Laia Mas, periodista

17 h Taula rodona: La influència política del pensament de Fuster
 Ernest Garcia, catedràtic emèrit de Sociologia
 Aitana Mas, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana
 Antoni Rico, historiador. Autor de Joan Fuster i el 
 pensament nacional. Entre el problema i el programa 
 Vicent Soler, catedràtic d’Economia UV, exconseller 
 d’Hisenda de la Generalitat Valenciana

 Modera: Laura Peris Bolta, historiadora i doctoranda 
 d'Història Medieval per la Universitat de València  

4 de novembre. La influència 
de Joan Fuster en la Sociologia
i l’Antropologia Social en l’actualitat

11 h Taula Rodona: Joan Fuster i les ciències socials avui dia
 Alexis Lara, llicenciat en Sociologia per la UV
 Guillem Ninyoles, llicenciat en Sociologia per la UV
 Yaiza Pérez, llicenciada i doctora en Sociologia per la UV, 
 professora de Sociologia
 Alícia Villar, professora de Sociologia de la UV

 Modera: Ramon Llopis, catedràtic de Sociologia

Joan Fuster rep el Premi Yxart per l’assaig Figures de temps (1956)
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