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Recull de textos de Joan Fuster. Aquesta antologia 
està composta per escrits seleccionats pensant en 
aquells textos de l’escriptor que poden ser ben ente-
sos per un públic jove. Estan ordenats per temàtica i 
s’han evitat les referències a altres escriptors que po-
den ser desconeguts per als lectors i lectores poten-
cials. És una bona eina per a introduir Joan Fuster a 
l’alumnat d’ESO.

TEMÀTICA: les modes i els costums, els 
mitjans de comunicació, la justícia, la llibertat, 
l’ecologisme, la guerra i la pau, la delinqüència.

GÈNERE: assaig.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la importància de Joan 
Fuster, la història de la literatura valenciana, la 
cultura pròpia, l’enaltiment del coneixement.

CLAUS PER A LA LECTURA
Joan Fuster
La introducció del llibre ens acosta a la figura de l’au-
tor. Inclou la seua biografia i un repàs per la seua tra-
jectòria, que ajudarà l’alumnat a situar l’autor en el 
context, just enguany que commemorem l’any Fus-
ter. 

Proves d’accés a la universitat
Els textos seleccionats en l’antologia es van escriure 
fa dècades, però la temàtica continua vigent. Aquest 
fet convida a reflexionar sobre el pas del temps i 
l’avanç de la societat en determinats aspectes. A més, 
alguns dels textos formen part del temari de les pro-
ves d’accés a la universitat.

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 no estan acostumats a la no-ficció. El llibre porta-
rà associades noves propostes didàctiques descarre-
gables i recursos digitals.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctique 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. 

  Més obres de l’autor en la Biblioteca Joan 
Fuster de Bromera, l’editorial amb més 
obres publicades de Joan Fuster.

   Es pot fer la ruta literària Joan Fuster a 
Sueca i afegir al recorregut la visita al 
Museu Joan Fuster, també a Sueca.

http://www.bromera.com
https://www.youtube.com/watch?v=8iQ9Nl2N7C4
https://www.youtube.com/watch?v=o_c_zzEtL48

