
Balaguer 31 maig 1997,

Joan Francese Mira es professor, critic, antropoleq, historiador,
narrador i periodista d'opinio: Premi Joan Fuster, Premi Joan Crexells.i

autor de rics i multicairats assajos. Ell, amb constancia exemplar, assisteix
cada any en qualitat de jurat al Premi Comte Jaume d'Urgeli des de la

seua fundacio. I enguany, quan ja en fa vuit del Premi, ha accedit a parlar
en public, cosa que celebrem els seus incondicion also

Aquesta es una terra oberta, particularment als amics de mes prop.

Aixi,doncs, ell te guanyada lao nostra atencio , independentment de la seua

indubtable can-ega de ciencia, d'amenitat i d'encerts. Critica de la Naci6

Pura, Pob1aci6 i Llengua al Pais Valencia
, Sobre la naci6 dels

valencians son titols que, entre un bon grapat de textos seus, ens parlen
de conviccions nacionals. Nacionals globals. Com les que tenim nosaltres.

EI Pais Valencia per a nosaltres esta sempre en primer pla, d'una manera

encesa i cordialissima, enlla d'anecdotes i disbarats d'uns i d'altres.

Per tant, segur que per a nosaltres, oidors de l'amic Mira, alia que

ens pot dir dels perfils valencians i que n'han deduit els qui hi han pensat
en profunditat, ha d'interessar-nos i molt. EI present valencia apareix amb

tintes prou barrejades per aixecar el nostre compromis col.lectiu i fer que
n'haqim de seguir el tray amb una energia vigilant.

Fa trenta vuit anys Joan Fuster va passar per Balaguer, acompanyat
de SantiagoAlberti, I'editor mort fa pocs dies. Es van reunir amb mi a la .

Fonda Espana nomes una estona, i yam parlar de les terres frontereres,

l'Araqo vei, que Fuster recorria amb el seu acompanyant. EI vaig coneixer,

doncs, aqui. Tres anys despres, ell, que ja despuntava com assagista, va

escriure un opuscle profetic : Ouestio de noms. Hi comentava, a principis
dels seixanta, la dualitat encara pintoresca, ja en cami d' enverinar-se, dels

noms de la llengua . L' optimisme del terme Paisos Catalans, precisament
per

. "questio de noms" s' afluixaria aviat. Tot amb tot encara no es discutia
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