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Ser Joan Fuster és una selecció de textos pensada per 
provocar la reflexió sobre temes molt variats, però 
sempre d’interés: la delinqüència, les modes i els cos-
tums de la joventut, la influència de la publicitat i els 
mitjans de comunicació, la justícia, la llibertat, l’ecolo-
gisme, la guerra i el pacifisme, entre d’altres. Un llibre 
que aconsegueix que el lector s’ho passe bé gràcies a 
l’estil àgil, directe, sarcàstic i polèmic de l’autor. 

TEMÀTICA: problemes socials, els costums, 
les modes, els mitjans de comunicació, la 
delinqüència, l’ecologisme, la guerra, la justícia.

GÈNERE: assaig 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: el pes de Joan Fuster 
en la cultura valenciana, la importància del 
pensament i la reflexió per entendre el nostre 
món.

CLAUS PER A LA LECTURA 
Joan Fuster
Aquesta obra serveix per a aproximar la figura i els 
textos fusterians a lectors i lectores que no hi estan 
familiaritzats. És la porta d’entrada per a endinsar-se 
en altres textos de l’autor.

El pensament crític
Els textos que formen aquesta antologia parlen de 
temàtiques que interessen a la joventut i conviden a 
la reflexió i a practicar el pensament crític. Tot plegat 
convida també al debat i a la reflexió conjunta.

L’aproximació a l’assaig
Una obra per a apropar no només la figura de Fuster, 
sinó també un gènere literari com és l’assaig, d’una 
manera amena i agradable, a uns lectors i lectores 
que, tal volta, no estan acostumats a la no-ficció.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  Es pot veure el documental 
complet «Ser Joan Fuster 
(documental complet)» 
disponible en Youtube.

  «Capítol 1: Els aforismes de Joan 
Fuster», disponible en YouTube, 
vídeo explicatiu d’alguns dels 
aforismes de l’autor.  

  Podem fer una ruta literària 
dedicada a Joan Fuster per 
Sueca. 

  Visita al museu Joan Fuster  
a Sueca.


