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Dijous, 26 d’abril de 2012 Tretze novetats de la Universitat seran presenta

REDACCIÓ

El Servei de Publicacions de la Uni-
versitat ha organitzat quatre actes,
des de hui dijous, dia de l’obertura
oficial de la Fira, fins el 4 de maig.
La institució ofereix els seus títols a
les casetes 46, 47 i 48 del passeig
Antonio Machado dels Jardins de Vi-
vers.

Hui dijous 26 d’abril, a les 19:30
hores, a la Sala Museu 1, es presen-
ten quatre llibres sobre Joan Fuster,
en complir-se els cinquanta anys de
la publicació de l’assaig Nosaltres,
els valencians. Es tracta de Joan Fus-
ter. Nosaltres, els valencians. 1962-
2012, d’autors diversos; Joan Fuster
i la música, de J. Iborra, J.B. Llinares,
X. Planas, V. Torrent i R. Xambó; De
Llorente a Marx, de Pau Viciano; i
Joan Fuster: el projecte de normalit-
zació del circuit literari, de Vicent
Simbor. Intervindran en l’acte Anto-
ni Ariño, vicerector de Cultura, Igual-
tat i Planificació; Ferran Carbó, co-
ordinador de la Càtedra Joan Fuster;
Pau Viciano, autor; i Vicent Simbor,
autor. Organitza la presentació la Cà-
tedra Joan Fuster, el Servei de Publi-
cacions de la Universitat Politècnica
de València i Publicacions de la Uni-
versitat de València.

Dimecres 2 de maig, a les 19:30 ho-
res, a la Sala Museu 1, es presenta La
química analítica, hoy y mañana, de
Miguel Valcárcel Cases; Obra com-
pleta. Joan Fuster. Assaig, editat per
Antoni Furió i Josep Palàcios; Ins-
cripcions romanes del País Valencià.
VI, de Josep Corell; i Barracas del li-
toral Mediterráneo. Catálogo de Va-
lencia y su entorno, de Juan Antonio
García Esparza. Intervindran Este-
ban Morcillo, rector de la Universi-
tat de València; Miguel de la Guar-
dia, catedràtic de Química Analítica
de la Universitat de València; Ferran
Carbó, coordinador de la Càtedra

El cinquanta aniver-
sari de la publicació
de l’assaig de Joan
Fuster Nosaltres, els
valencians marca les
novetats que Publica-
cions de la Universi-
tat de València pre-
senta en aquesta Fira
del Llibre. Fins a cinc
títols estan vinculats
a l’obra del pensador
de Sueca. Però també
hi ha novetats en tots
els camps del conei-
xement, des de la quí-
mica analítica fins la
història contemporà-
nia.

La Universitat presenta cinc
assajos relacionats amb Fuster
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des en quatre sessions, la primera de les quals està prevista per a hui dijous, jornada d’inauguració

Joan Fuster. Nosaltres, els
valencians. 1962-2012

Per a commemorar
el cinquanté
aniversari de la
primera edició de
Nosaltres, els
valencians, de Joan
Fuster (Sueca,

1922-1992), la Universitat de
València participa en l’exposició
que recull aquest catàleg. Una
exposició on es presenta la vida
de Fuster fins el 1962, docu-
mentació poc coneguda sobre
Nosaltres, els valencians i s’inclou
part de les obres d’art reunides
per Fuster.

Joan Fuster i la música, de J.
Iborra, J.B. Llinares, X. Planas, V.
Torrent, R. Xambó

La música va ocu-
par un paper molt
important en la
trajectòria i en l’o-
bra de l’assagista
Joan Fuster, en la
seua vida quotidi-
ana i com a motiu

de reflexió i d’atenció cap a
autors o períodes que l’interes-
saven. La VIII Jornada Joan
Fuster, celebrada a Sueca el 2010,
abordà, amb reconeguts especial-
istes, aquesta estreta i llarga
relació, tant amb la música clàssi-
ca com amb la Nova Cançó.

De Llorente a Marx, Pau Viciano

Cinquanta anys
després de la publi-
cació de Nosaltres,
els valencians, les
“indefinicions” i els
“problemes” que
Joan Fuster diag-
nosticava continu-

en vius en la societat valenciana.
Aquest llibre s’endinsa en qües-
tions com ara la seua relació amb
la tradició valencianista, l’aproxi-
mació al marxisme o el paper que
atribuïa a la història en l’anàlisi
del present i en el seu projecte de
futur.

Joan Fuster: el projecte de nor-
malització del circuit literari,
Vicent Simbor

Aquest llibre res-
pon a un propòsit
triple: l’estudi de
l’esforç fusterià per
a transformar una
infrastructura molt
regionalitzada en
una altra de més
compacta i fluida,

concebuda des de la perspectiva
global de tot el domini catalano-
parlant; l’anàlisi de la seua pro-
posta de llengua de comunicació i
estàndard; i el seguiment de la
seua contribució a la sistematitza-
ció de la història literària catalana
contemporània.

La química analítica, hoy y
mañana, Miguel Valcárcel Cases 

Aquest llibre,
aparegut l’Any
Internacional de la
Química, ret home-
natge al professor
Miguel Valcárcel
amb motiu del seu

nomenament com a doctor hono-
ris causa per la Universitat de
València. Amb un permanent
esforç innovador en la docència,
Valcárcel proposa mirar la quími-
ca analítica amb una nova visió
universal que desborda els tradi-
cionals marcs d’anàlisi inorgànica
i orgànica.

Obra completa, Joan Fuster.
Assaig, Antoni Furió i Josep
Palàcios, eds.

L’Obra Completa de
Joan Fuster va
començar fa deu
anys amb l’aparició
d’un primer volum
que contenia poe-
sia, aforismes,
dietaris i dibuixos.

Publicats per Edicions 62 i la
Universitat de València, ara
s’editen el segon i tercer volum

que contenen la
seua pro-
ducció d’as-
saig literari

en

català. El segon volum aplega els
huit llibres d’assaig literari que
Fuster va publicar en vida. I en el
volum tercer els curadors de l’OC,
Antoni Furió i Josep Palàcios, fan
una gran aportació: apleguen un
miler de textos de Fuster, publi-
cats en mitjans periòdics.

Inscripcions romanes del País
Valencià. VI, Josep Corell

Amb aquest volum,
aparegut pòstuma-
ment, es tanca la
publicació del cor-
pus d’inscripcions
romanes del País
Valencià, tasca a la

qual l’autor va dedicar bona part
de la seua vida. Dedicat a les ciu-
tats meridionals del país, aquest
llibre recull monuments epigràfics
que constitueixen una eina fona-
mental per a conéixer el patri-
moni i la història tan pròxima en
l’espai com llunyana en el temps.

Barracas del litoral
Mediterráneo. Catálogo de
Valencia y su entorno, Juan
Antonio García-Esparza

La vàlua
d’aquesta
edició rau
en l’absèn-
cia de tre-
balls previs
que hagen

tractat aquesta tipologia d’habi-
tatge vernacle d’una manera tan
exhaustiva en referència a l’esbós
historiogràfic, constructiu i cata-
logràfic. En aquest manual es
troba una recopilació de tots els
exemplars existents de barraques
valencianes preindustrials dels
voltants de València, Alboraia i
Almàssera.

Entre aquella España 
nuestra... y la peregrina. 
Guerra, exilio y desexilo (2a
ed.), Arturo García Igual 

La publicació
d’aquesta segona
edició és deguda a
l’enorme interés
que va despertar la
primera, publicada
el 2005, i cons-

titueix un homenatge a Arturo
García Igual, mort el 2010.

Un referent, narrat en
primera persona, de
l’exili republicà de

valencians a Amèrica
que permet conéixer i
apreciar la trajec-
tòria d’una gen-
eració de persones
admirables la vida
de les quals va
donar exemple d’un
compromís cívic.

Guerra, Revolución,
Constitución (1808 y 2008),
Encarna García Monerris i Carmen
García Monerris, eds.

La guerra i la revo-
lució, a una banda i
a l’altra de
l’Atlàntic, o el valor
de la Constitució,
conformen alguns
dels escenaris en

els quals es desenvolupen els tre-
balls continguts en aquest volum.
Un estudi que pretén contribuir a
l’ampli i ric debat historiogràfic a
propòsit de la Guerra de la
Independència i de les transfor-
macions socials i polítiques que el
conflicte va propiciar.

Fernando el Católico y la ciudad
de Valencia, Ernest Belenguer 

Sota el títol de
València en la
crisi del segle
XV es va pub-
licar el 1976 la
tesi doctoral
d’Ernest
Belenguer que

ara apareix amb el títol original
Fernando el Católico y la ciudad
de Valencia. Aquesta obra recu-
pera el text de la primera edició
però l’amplia, el revisa i hi incor-
pora les noves aportacions bibli-
ogràfiques, tot oferint una visió
de València molt més polivalent.

La nación de los españoles, 
Ismael Saz, Ferran Archilés, eds.

Fruit de l’esforç
col·lectiu de
vint-i-cinc espe-
cialistes en his-
tòria contem-
porània i de la
comunicació
espanyola,
aquesta obra

presenta estudis sobre els discur-
sos televisius i cinematogràfics, la
música, la novel·la, l’esport o la
sociabilitat en relació amb el
nacionalisme espanyol, així com
sobre historiografia, exili, gènere,
polítiques socials, commemora-
cions i cultures polítiques.

Pere Joan Porcar. Coses even-
gudes en la ciutat y regne de
València, Josep Lozano, ed.

Entre la prosa
memorialista escri-
ta en català durant
l’època moderna,
el dietari de
mossén Pere Joan
Porcar té un lloc

rellevant, tant pel seu abast
cronològic –unes quatre dècades
a cavall dels segles XVI i XVII– i les
informacions que aporta sobre les
vicissituds històriques de la ciutat
i el regne, com per les dades que
proporciona sobre la llengua
emprada aleshores.

PRESTATGERIA DEL SERVEI DE PUBLICACIONSDestaquem

Joan Fuster; Ferran Grau, professor
de Filologia Clàssica; i Juan A. García-
Esparza, professor del Departament
d’Enginyeria Mecànica de la UJI.

Dijous 3 de maig, a les 19:30 hores,
a la Sala Museu 2, es presenta Entre
aquella España nuestra... y la pere-
grina. Guerra, exilio y desexilo. Amb
la intervenció de Guillermo Palao Mo-
reno, president executiu del Patro-
nat Sud-Nord (responsable de la
col·lecció La Nau Solidària); Josep
Maria Jordan Galduf, catedràtic d’E-
conomia Aplicada de la Universitat
de València; Nuria Tabanera García,
professora d’Història Contemporà-
nia de la Universitat de València; José
Ignacio Cruz Orozco, professor d’E-
ducació Comparada de la Universitat
de València; i José María García Álva-
rez-Coque, catedràtic d’Economia de
la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, autor del llibre. L’acte està orga-
nitzat pel Patronat Sud-Nord, el Ser-
vei de Publicacions de la Universitat
Politècnica de València i Publicacions
de la Universitat de València.

Divendres 4 de maig, a les 19:30
hores, a la Sala Museu 1, es presen-
taran les novetats d’història. Inter-
vindran Encarna García Monerris,
professora d’Història Contemporà-
nia de la Universitat de València; Er-
nest Belenguer, catedràtic d’Història
Moderna de la Universitat de Barce-
lona; Ferran Archilés, professor
d’Història Contemporània de la Uni-
versitat de València; Josep Lozano,
escriptor; i Vicent Olmos, editor de
Publicacions de la Universitat de Va-
lència.

A través de les seues col·leccions
de llibres, PUV cobreix un ampli es-
pectre de necessitats. En primer lloc,
proporciona materials útils per a l’ac-
tivitat docent mitjançant l’edició de
manuals (més de cent publicats fins
ara) adaptats a diverses matèries i
assignatures. 

D’altra banda, i com a material
complementari d’estudi, publica en
diverses col·leccions els resultats d’u-
na part important de la recerca duta
a terme a la Universitat, i particular-
ment de tesis doctorals la publicació
en forma de llibre de les quals es con-
sidere idònia.

La projecció social dels diferents
sabers elaborats en el marc univer-
sitari és la raó que ha impulsat tam-
bé la publicació de diverses col·lec-
cions adreçades a un públic més ge-
neral, a partir d’un concepte rigorós
de la difusió cultural, pròpia de la ins-
titució que les promou.

D’altra banda, ocupa un lloc desta-
cat la publicació de textos lligats a
l’activitat més pròpiament institucio-
nal.

Les novetats de la
Universitat abracen un ampli
ventall de temes, des de la
química a la història contem-
porània

El rector assistirà a la pre-
sentació de títols institucio-
nals que són novetats, dime-
cres dia 2 de maig

El volum dedicat a l’assaig
de l’Obra Completa de Joan
Fuster es presenta en aquesta
edició de la Fira


