Moció
Atès que enguany es compleixen 50 anys de la publicació de l'obra de
l'escriptor Joan Fuster "Nosaltres els valencians", un text que indagà profundament
en la identitat, la història i el caràcter dels valencians. Fuster féu aquesta tasca tot
entenent les anomalies que es patien com a poble: la desvertebració, la
desconeixença de la realitat pròpia i la manca de consciència.
L'autor hi repassà els fets històrics i socials per tractar d'explicar-se el país. El
panorama del 1962, per a Fuster, era desolador: provincialització del País Valencià,
opressió nacional i lingüística... Atribuïa part de la culpa a una manca d'activitat
política local, a la inexistència d'una burgesia nacional, a un valencianisme dèbil i a un
Estat permanentment agressiu contra el País Valencià.
El context descrit per l'autor de Sueca manté massa paral·lelismes amb el País
Valencià d'avui dia. El sud de la nació catalana continua patint algunes d'aquestes
anomalies i, més encara, és la víctima permanent d'una política estatal de depredació
econòmica i del medi ambient, així com de minorització de la cultura i llengua pròpies.
El conjunt de la nació i en especial el Principat de Catalunya han iniciat en els darrers
anys una important presa de consciència nacional, que ha fet entendre a amplis
sectors de la ciutadania que la independència és l'única via per superar la situació
denunciada per Fuster. El mateix Fuster raonava que un projecte polític per al
conjuntdels Països Catalans era la sortida més lògica per la nostra nació.
Entenent que cal reivindicar els autors que, com Fuster, han despertat la consciència
d'aquest país, es demana al Ple que adopti els següents acords:
Primer.- Donar un ferm recolzament a les accions i iniciatives que tenen lloc durant el
2012 en commemoració dels 50 anys de l'edició de "Nosaltres els valencians".
Segon.- Instar a la Comissió de Nomenclàtor del municipi que reservi el nom de
Joan Fuster per a una de les vies públiques.
Tercer.- Comunicar aquesta decisió a l'Ajuntament de Sueca i a la Càtedra
Joan Fuster de la Universitat de València, organitzadors del cinquantenari de l'obra.

