
Casa Pasqual Fos
A.- Entrada a l’Espai Joan Fuster
B.- Consigna i recepció
C.- Entrada al Museu

Museu Joan Fuster
1.- Vida
2.- Obra 
3.- Treball
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Obres i treballs
Imatges Vida

  1. Autobiografia enviada per J. Fuster a Josep Pla [1962]
  2. Quadern d'encàrrecs del taller de Joan Fuster Seguí (1939-1940)
  3. Llibreta d'adreces de J. Fuster Seguí (ca. 1960)
 4. Carta del pretendent carlí Xavier de Borbó-Parma a J. Fuster Seguí 

(1958)
  5. Xavier de Borbó a la casa Fuster, entre els pares de l'escriptor (1951)
  6. Targes de la primera comunió de J. Fuster (1931)
  7. Certificat de treball (1938)
  8. Índex de la biblioteca inicial de J. Fuster [1940]
  9. Tarja de membre de FET y de las JONS (1941)
10. Llibre de qualificacions de l'Institut Lluís Vives, de València (1941)
11. Resguard de matrícula de la Universitat de València (1943)
12. Tarja professional (1952)
13. Fullet de mà de la representació a Sueca de La bona nova a Maria, 

de Claudel, traduïda per Fuster (1952)
14. Tarja de visita
15. Agenda de J. Fuster (1951)
16. Agenda de J. Fuster (1950)
17. Tarja de lector de la Biblioteca Municipal de Sueca (1961)
18. Anotacions del primer viatge a Barcelona [1954]
19. Tíquet d'un homenatge (1968)
20. Enganxina “Valencià a l'escola” (1969)
21. Nota sobre activitats al viatge a EUA i Canadà (1981)
22. Anotació de J. Fuster sobre l'insomni
23. Anotació de J. Fuster sobre compres i coses a fer
24. Convocatòria d'una manifestació a Sueca arran de l'atemptat de 1981 

contra J. Fuster
25. Nota anònima contra Fuster, s.d.
26. Jornades pel nomenament de fill predilecte de Sueca (1984)
27. Currículum preparat per ser professor a la Universitat de València 

(1987)

Cartes

  1. Carta de J. Ernest Martínez Ferrando (1962)
  2. Carta a Josep Lluís Bausset (1955)
  3. Carta de J. Ll. Bausset (1947)
  4. Carta a Max Cahner (1982)
  5. Carta de M. Cahner (1967)
  6. Carta a Josep Iborra (1954)
  7. Carta de J. Iborra (1950)
  8. Carta a Salvador Espriu (1969)
  9. Carta de S. Espriu (1960)
10. Carta a Adolf Pizcueta (1971)
11. Carta de Joaquim Maluquer (1961)
12. Carta de Francesc de B. Moll (1956)
13. Carta a J. Maluquer (1956)
14. Carta a F. de B. Moll (1956)

15. Carta d'A. Pizcueta (1984)
16. Carta de Vicente Ventura (1962)
17. Carta a V. Ventura (1962)
18. Carta a Manuel Sanchis Guarner (1950)
19. Carta de M. Sanchis Guarner (1949)
20. Carta a Josep Garcia Richart (1975)
21. Carta de J. Garcia Richart (1975)
22. Carta a Francesc de P. Burguera (1990)
23. Carta de F. de P. Burguera (1951)
24. Carta a Vicent Andrés Estellés (1955)
25. Carta de V. Andrés Estellés, s.d.
26. Carta d'Andreu Alfaro (1972)
27. Carta a Josep Pla (1962)
28. Carta de J. Pla (1962)

  1. Fitxes de treball fetes per Fuster a l'Arxiu Històric Municipal de 
Sueca, dècada de 1940

  2. Notes sobre art, política i religió i alguns aforismes (1949)
  3. Llistat dels articles que havia publicat a Serra d'Or i Pont Blau 

[1963]
  4. Còpia del poemari Escrit per al silenci (1949-1951)
  5. Publicitat de La poesia catalana [1956]
  6. Tarja de participant al III Congrés de Poesia a Santiago de 

Compostel·la (1954)
  7. Invitació a un sopar d'homenatge a Blai Bonet i a J. Fuster, Barcelona 

(1958)
  8. Publicitat d'una obra de Joan Fuster [1956]
  9. Publicitat d'una conferència a la Facultat de Filosofia i Lletres de 

València (1960)
10. Anotacions de Fuster com a jurat del Premi Sant Jordi de narrativa 

(1961)
11. Notes com a jurat del Premi València de Literatura (1958)
12. Convocatòria del I Aplec de la Joventut del País Valencià (1960)
13. Original de Nosaltres, els valencians (1962)
14. Full publicitari de Nosaltres, els valencians [1962]
15. Rèplica de 188 intel·lectuals espanyols a Manuel Fraga Iribarne, 

ministre d'Informació i Turisme, denunciant maltractes a miners i 
dones arran d'unes vagues (1963)

16. Algunes dels milers de fitxes de treball de Fuster
17. IV Aplec de la Joventut del País Valencià (1963)
18. Text de Fuster arran del IV Aplec de la Joventut impedit per la 

Guàrdia Civil (1963)
19. Publicitat d’una obra de Joan Fuster (1964)
20. Original de l'article censurat «Huidas y despedidas», per a El Correo 

Catalán, dècada de 1960
21. Manifest Nosaltres, ciutadans del País Valencià (1975)
22. Documentació d'una denúncia per suposat delicte d'imprempta 

(1972)
23. Guions de classes de Filologia Catalana de la Universitat de 

València, dècada de 1980
24. Exemplar de treball d'Heretgies, revoltes i sermons, amb correccions i 

notes per a una segona edició [1979]
25. Signatures dels membres del Consell Valencià de Cultura demanant 

la “Televisió Valenciana en valencià” [1980]
26. Fullet “100.000 valencians per TV3” (1986)
27. Guió de la darrera conferència de Joan Fuster: El Josep Pla que vaig 

conèixer (1992)
28. Publicitat de l'exposició “Josep Pla, escriptor i periodista” (1992)

  1. Aula del Col·legi Politècnic de Sueca on J. Fuster Seguí era 
professor de dibuix, s.d.

  2. Presentant a un grup d'alumnes de l'Escola Cervantes de Sueca 
una exposició d'Alfredo Claros (1960)

  3. J. Fuster Seguí al seu taller d'imatgeria, a la casa familiar del 
número 10 del carrer de Sant Josep, s.d.

  4. J. Fuster Seguí amb el fill a la porta del número 30 del carrer de 
la Punta, on nasqué Joan Fuster [1922]

  5. Joan Fuster als tres anys, retratat per A. Cuesta, València
  6. Als quatre anys, retratat per Novella, València
  7. Detalls del plànol de la façana de la Casa Fuster, obra de 

Bonaventura Ferrando Castells (1917)
  8. Retrat de Fuster (1942)
  9. Retrat de l'orla de llicenciatura de Dret per la Universitat de 

València (1947)
10. Retratat per Valentí Pla [1960]
11. Efectes de l'atemptat amb bombes contra la casa de Joan Fuster, 

fotografia d'Ana Torralva (1981)
12. Fuster a casa, fotografia Ikono (1987)
13. Dos dibuixos de Joan Fuster (s.d. i 1950). Facsímil
14. Sis vinyetes de Joan Fuster (1947-1950). Facsímil
15. Fuster a la porta de casa, fotografia F. Jarque (1963)
16. Títol desconegut, Antoni Tàpies, s.XX. Tinta i llàpis sobre paper
17. “Cartell Galeria 4 Gats”, Joan Miró, 1976. Serigrafia
18. Portada del primer número de L'Espill, revista creada i dirigida 

per Fuster, 1979, amb il·lustracions d'Antoni Tàpies
19. Sense títol, Manuel Gil Pérez, 1953. Metal·lografia original, tinta 

xinesa i llàpis sobre paper
20. Títol desconegut, Joan Genovés, 1980.Tinta sobre paper
21. Títol desconegut, Vilacasas, 1964. Pintura sobre paper
22. “Rajoleta”, autor desconegut, s.XIX. Ceràmica
23. “Fotomuntatge”, Josep Renau, 1978. Fotomuntatge
24. “Calixte III”, autor desconegut, s. XVI. Punta seca
25. “Paisatge”, Francisco Lozano, 1960. Oli sobre taula
26. “Retrat”, Miquel Llàcer, 1976. Oli sobre taula
27. Interior de l'antic despatx de Fuster, després biblioteca (1992)
28. “El tabalet”, autor desconegut, s.d. Obra gràfica
29. “Abstracció”, Antonio Saura, 1950. Tinta sobre paper
30. “Nu masculí”, Andreu Alfaro, s. XX. Dibuix sobre paper
31. “Homenatge a Picasso”, Equip Crònica, 1967. Serigrafia
32. Títol desconegut, Joan Pere Viladecans, 1975. Serigrafia
33. “Laocoont”, Rafael Armengol, 1967. Serigrafia
34. “Falconeria”, Manuel Boix, 1971. Pintura sobre llenç
35. Títol desconegut, Artur Heras, 1970. Oli sobre llenç
36. “Retrat masculí”, Josep Maria Giménez Botey, 1953. Tinta sobre 

paper
37. “Abstracció”, Antoni Tàpies, [1977]. Tinta sobre paper
38. Títol desconegut, Antonio Saura, 1952. Aquarel·la

39. “Paisatge”, Joaquim Michavila, s. XX. Serigrafia
40. Títol desconegut, Joan Hernández Pijuan, 1960. Pintura sobre paper
41. Títol desconegut, Joan Ponç, segona meitat del s. XX. Tinta sobre 

paper
42. “Retrat de Joan Fuster”, José Espert, 1969. Carbó sobre paper
43. “Sala Gaspar”, Joan Miró, 1970. Litografia
44. “Ausiàs Marc”, Manuel Boix, segona meitat s. XX. Aquarel·la
45. “Caricatura de Fuster”, Milo, s. XX. Facsímil
46. “Caricatura de Fuster”, Manuel Boix, segona meitat s. XX. Dibuix a 

tinta
47. “Caricatura de Fuster, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes”, 

Trallero [1945]. Dibuix sobre paper
48. Entre altres objectes, discos, peces ceràmiques populars o d'autor, 

escultures de Miquel Navarro, joguines de Josep M. Gorris, placa 
professional dissenyada per Joan Fuster Seguí i darrera màquina 
d'escriure utilitzada per Joan Fuster

49. “Sagrada família”, autor desconegut, ca. 1890. Panell ceràmic
50. Maria Ortells Morell i Joan Fuster Seguí, retratats per J. Grollo 

[València]
51. “Guardó premis 9 d'Octubre”, Antoni Miró, segona meitat s. XX. 

Fosa d'acer
52. Títol desconegut, Andreu Alfaro, segona meitat s. XX. Acer
53. “Guardó del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes”, Ernest Altés, 

1994. Ferro i basalt
54. Títol desconegut, Andreu Alfaro, segona meitat s. XX. Ferro 

policromat
55. Retrat de Joan Fuster, autor desconegut [1990]
56. Títol desconegut, Equip Crònica, segona meitat s. XX. Serigrafia i 

collage
57. “Home ballant”, autor desconegut, s. XX. Ceràmica
58. “Rajoleta amb magranes”, autor desconegut, s. XIX. Ceràmica
59. Fuster, en una col·lecció de cromos de catalans il·lustres, autor 

desconegut, s. XX
60. “Dos i dos”, Boro Peris, 1971. Tinta sobre paper
61. Sense títol. Manuel Hernández Mompó, 1976. Pintura sobre paper
62. “Dibuix de Joan Fuster”, Josep Pla-Narbona, 1973. Carbó sobre 

paper
63. “Barca”, Alfredo Claros, 1949. Oli sobre taula
64. “Paisatge rural”, Alfredo Claros, 1953. Oli sobre taula
65. Títol desconegut, Manuel Safont, s. XX. Ceràmica
66. “Abstracció”, Manuel Safont, s. XX. Ceràmica
67. “Mapa País Valencià. Valentia Regnum”, Abraham Ortelius, 1584. 

Facsímil
68. “Mapa País Valencià. Valentiae Regni”, Wilhelm Blaew, s. XVII. 

Facsímil
69. “Ocell”, Andreu Alfaro, s. XX. Ferro
70. “Estudi retrat Kafka”, Joan Ponç, 1967. Dibuix a tinta i colors
71. “Composició”, Manuel Baixauli, 1986. Pintura sobre paper
72. “Les quatre barres”, Manuel Safont, 1970. Tècnica mixta
73. Títol desconegut, Anzo, s. XX. Pintura sobre paper



Joan Fuster (Sueca 1922-1992), un dels intel·lectuals valencians més 
destacats del segle XX, era llicenciat en Dret però treballà sobretot, i 
amb una enorme intensitat, com a escriptor. 
Dugué a terme un gran esforç intel·lectual, literari i civil, en condicions 
materials precàries i en circumstàncies polítiques que sovint li 
suposaren grans dificultats. 
Tot això ho féu des d'aquesta casa, on visqué des de menut, i des de la 
ciutat de Sueca, de la qual només se separava per viatges breus o 
obligacions professionals. 
Primerament destacà com poeta, amb els reculls Sobre Narcís, Ales o 
mans, Va morir tan bella, Terra en la boca i Escrit per al silenci.
De seguida emprengué una extensa tasca com a crític literari (codirigí 
la revista Verbo) i assagista, especialment dedicat a qüestions culturals i 
com a col·laborador en periòdics: Almanaque de Las Provincias; 
publicacions de l'exili republicà La Nostra Revista i Pont Blau; els 
diaris de València Levante i Jornada i, després, els barcelonins El 
Correo Catalán, Tele/exprés i La Vanguardia, o madrilenys 
—Informaciones, El País—; i les revistes Serra d'Or, Jano, Por Favor, 
Qué y Dónde, El Món o El Temps.
Proposà una visió innovadora sobre escriptors antics —Ausiàs Marc, 
Vicent Ferrer, Isabel de Villena, Joan de Timoneda— i contemporanis 
—Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Josep Pla, i traçà visions més 
àmplies —La poesia catalana fins a la Renaixença, Antologia de la 
poesia valenciana i Literatura catalana contemporània. 
Interpretà sagaçment la nostra història cultural —Poetes, moriscos i 
capellans, El bandolerisme català: la llegenda, Heretgies, revoltes i 
sermons, La Decadència al País Valencià— i política —Nosaltres, els 
valencians.
Cultivà l'assaig sobre temes del país i universals en El descrèdit de la 
realitat, Les originalitats, Figures de temps, Judicis finals, Diccionari 
per a ociosos, Causar-se d'esperar, L'home, mesura de totes les coses, 
Consells, proverbis i insolències, Examen de consciència, Babels i 
babilònies, Contra Unamuno y los demás, o Sagitari. 

La guia de viatges El País Valenciano, enfrontada a visions tòpiques, fou 
l'excusa (1963) per a una campanya contra ell que durà fins a la mort i 
motivà dos atemptats de bomba, en aquesta Casa, el més greu en 1981.
Mantingué una decidida actitud pública per les llibertats i en defensa 
dels drets del País Valencià. Especialment quan, mort el dictador 
Franco, desaparegué la censura: Un país sense política, El blau de la 
Senyera, Destinat (sobretot) a valencians, Ara o mai, País Valencià, per 
què?, Pamflets polítics o Punts de meditació (Dubtes de la "Transición").
Traduí literatura estrangera, sobretot Albert Camus. 
Bona part de la seua producció està recollida en les Obres Completes. 
Dirigí la revista L'Espill i les coleccions Lletra Menuda, Clàssics 
Albatros i Biblioteca d'Autors Valencians, i assessorà obres col·lectives 
i editorials. 
La permanent relació de Fuster amb el món acadèmic s'intensificà els 
darrers anys, quan fou professor i després catedràtic de la Universitat 
de València, on el 1993 es creà la «Càtedra Joan Fuster» que amb 
l'Ajuntament de Sueca té una línia permanent d'activitats. L'escriptor 
havia rebut els doctorats honoris causa a les de Barcelona, i Autònoma 
de Barcelona. 
Fou membre de l'Institut d'Estudis Catalans, del Consell Valencià de 
Cultura i de la Institució Valenciana d'Estudis i Investigacions i dirigí 
l'Institut de Filologia Valenciana. 
Guanyà nombrosos guardons literaris i cívics: als Jocs Florals de la 
Llengua Catalana de l'exili, Joaquim Folguera, Josep Ixart, Concepció 
Rabell, Per Comprendre, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Premi 
de les Lletres del País Valencià, Medalla d'Or de la Generalitat de 
Catalunya, títol de fill predilecte de Sueca i, pòstumament, medalla de 
la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana.
L'obra i la personalitat de Fuster han estat objecte de tesis doctorals, 
anàlisis monogràfiques i jornades d'estudi, quasi sempre de caràcter 
universitari. Hi ha dues col·leccions de llibres dedicades a ell, 
«Biblioteca Joan Fuster» i «Càtedra Joan Fuster». Està en curs d'edició 
la seua Correspondència. 
Se li han dedicat exposicions i un film documental, Ser Joan Fuster, que 
recull els testimonis d'amics i experts entorn de la seua vida i el seu 
extensíssim i inimitable treball intel·lectual. 

La zona expositiva del Museu ocupa la planta baixa de la Casa Joan 
Fuster, al número 10 del carrer de Sant Josep, de Sueca, la capital de la 
Ribera Baixa.
És el lloc on va transcórrer la major part de la vida de l'escriptor —havia 
nascut al número 30 del carrer de la Punta— des dels vuit anys fins a la 
mort. Algunes dependències foren eliminades en una reforma posterior, 
per formar el gran claustre compartit amb l'anomenada Casa Pasqual 
Fos. Els dos edificis contigus, de primeries del segle XX, són obra de 
l'arquitecte suecà Bonaventura Ferrando Castells (1881-1951), a qui es 
deuen diversos edificis notables a la ciutat, d'estil classicista o 
modernista, com en el cas de la Casa Joan Fuster, de façana neogòtica.
El conjunt que formen les dues cases és l'Espai Joan Fuster, destinat a 
conservar i projectar cap al futur el llegat intel·lectual, literari i civil del 
gran assagista.   
La Casa Joan Fuster té altres dues plantes: al primer pis hi ha les sales 
de treball i recerca, a més d'un ampli magatzem on està dipositat tot el 
llegat de l'escriptor; al segon, una sala de reunions i una de 
conferències.
Totes les peces exposades al Museu formen part del llegat material de 
l'assagista.
Han estat seleccionades per especialistes, a partir d'un fons molt ampli, 
ja en part catalogat, classificat i digitalitzat per personal dependent de 
l'Ajuntament de Sueca.
No ha estat una tasca senzilla, ja que el fons, cedit per l'hereu de Joan 
Fuster a la seua ciutat natal, és d'una gran riquesa i varietat.
Consta de la seua col·lecció d'art (unes 250 peces), formada al llarg dels 
anys amb regals d'amics i admiradors, del seu arxiu de documents 
escrits, amb milers de peces (obres de l'autor o d'altres, fitxes i materials 
de treball...), de la seua correspondència (unes 20.000 cartes, targetes i 
telegrames, propietat de la Biblioteca Nacional de Catalunya), de la 
col·lecció de documentació gràfica (500 peces, aproximadament) i de la 
fotogràfica (més de 2000 unitats) i de la biblioteca (més de 25.000 títols 
de llibres i fullets) i l'hemeroteca (unes 12.000 unitats de revistes, 
diaris i dossiers de premsa) que reuní.

El Museu Joan Fuster

En el disseny d'aquesta exposició permanent, s'han creat tres àmbits 
temàtics, amb documents i fotografies.
El primer, «Vida», conté testimonis sobre el pare, Joan Fuster Seguí 
—escultor d'imatges religioses, dirigent carlí—, la mare, Maria Ortells 
Morell, i documents personals. També recull mostres significatives de 
la correspondència amb amics, escriptors i artistes destacats.
Una fotografia mostra els efectes de l'atemptat de bomba que sofrí la 
casa el 1981.
Ací estigué el despatx de Joan Fuster, en la seua breu etapa com a 
advocat. Després, hi tenia la part més valuosa de la seua biblioteca.
Al segon espai, «Obra», i damunt la porta principal de la casa, es veu 
retratat l'antic propietari en un gest que simbolitza l'esperit acollidor 
que el distingí sempre.
En una llibreria s'han agrupat els llibres publicats per Fuster, en les 
diverses edicions, les obres col·lectives en què col·laborà, les seues 
traduccions, les revistes que dirigí, les obres en què tingué una especial 
dedicació com a assessor, les que va prologar o les col·leccions 
editorials que dirigí. A més, estudis dedicats per diversos especialistes 
a la seua personalitat i la seua obra.
Al costat, un mural recull les principals capçaleres de periòdics en què 
aparegueren articles seus, en alguns casos durant molts anys d'activitat 
periodística professional.
En el tercer àmbit temàtic, «Treball», hi ha documents relacionats amb 
l'activitat literària, periodística, docent i investigadora de Fuster, junt 
amb uns altres que reflecteixen aspiracions civils del seu temps.
Enfront, es troben la llar i el lloc on l'escriptor seia, on llegia i escrivia 
—les seues ocupacions preferides—, on escoltava música. Una 
pantalla —ell seguia amb interès programes de televisió— permet 
veure una tria de fotografies seues en èpoques i escenaris diferents. En 
un armari de rebost, petits objectes artístics o artesanals.
Prenent com a referència la decoració que l'escriptor havia donat a la 
sala principal i al lloc on treballava i on atenia i dialogava amb les 
nombroses visites que rebia, s'ha distribuït una seixantena de pintures, 
dibuixos, gravats, escultures i altres obres d'art que durant molts anys 
ambientaren l'existència diària de Joan Fuster.
Per últim, cal esmentar la creació de l’Aula Didàctica de Cultura 
Contemporània Joan Fuster, un programa d’innovació educativa 
autoritzat per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 
per a difondre l’obra de l’escriptor valencià.

Joan Fuster
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www.espaijoanfuster.org

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT


