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«Matar Joan Fuster (i altres histò-
ries)». Així és titula el nou llibre de
Francesc Bayarri, que inclou una in-
vestigació periodística sobre
l’atemptat de  contra l’intel·lec-
tual valencià. L’atac terrorista va sal-
dar-se amb una investigació judicial
mínima. La col·locació de dues po-
tents bombes a la casa de Fuster cul-
minava una escalada d’agressions
impunes contra els intel·lectuals va-
lencians de la Transició.

Les bombes varen explotar en
la matinada de l’ de setembre de
. La composició dels explosius
i la tecnologia utilitzada era carac-
terística dels atemptats terroristes
de l’època, però els autors mai va-
ren ser detinguts.

El llibre de Francesc Bayarri re-
vela el contingut de les diligències
judicials i també part dels docu-
ments policials de l’època.D’aques-

ta documentació resulta evident
l’escàs interès oficial per esclarir els
fets. Tanmateix, l’atemptat pogué
haver provocat una autèntica mas-
sacre. Fuster es trobava a casa amb
dos amics, i també tres veïns varen
poder escapar del perill per un
afortunat atzar.

El llibre repassa molts altres atacs
protagonitzats per l’extrema dreta,
com ara l’enviament d’una bomba
al filòleg Manuel Sanchis Guarner,
que tampoc va provocar deten-
cions. La mateixa impunitat va co-
brir els atacs continus a llibreries. 

A la C. Valenciana, la transició
va discórrer de forma diferent al
relat oficial, segons Bayarri. A més
de les bombes de l’extrema dreta,
una d’elles col·locada a l’edifici
històric de la Universitat de Valèn-
cia, hi hagué les morts de Miquel
Grau, Valentín González i Guillem
Agulló. També les bandes terroris-

tes ETA i GRAPO varen causar víc-
times mortals.

«Matar Joan Fuster (i altres his-
tòries)’ inclou altres investigacions
periodístiques: sobre una màfia
que assassinava per encàrrec o so-
bre la protecció a criminals nazis
d’origen croat... També hi ha capí-
tols dedicats a dues figures singu-
lars: l’escriptor, periodista i polític
valencià Vicent Blasco Ibáñez, i
Amado Granell, el primer militar
aliat que va entrar al París ocupat
pels nazis. Una indagació sobre la
peculiar microhistòria de la Guerra
Civil al poble de l’autor, Almàssera,
tanca aquesta col·lecció d’investi-
gacions periodístiques.

Francesc Bayarri és periodista i
autor de quatre llibres anteriors
(«L’avió del migdia», «Febrer», «Cita
a Sarajevo» i «València sic transit»).
Ha traduït del francès el llibre de
Cyril Garcia «Amado Granell, el va-
lencià que va alliberar París», i del
castellà «La Barraca», de Vicent
Blasco Ibáñez. També ha participat
en diferents obres col·lectives. La
seua trajectòria professional s’ha de-
senvolupat sobretot en la premsa es-
crita, però també en emissores de rà-
dio. Actualment és el cap de premsa
de la Universitat de València.

«Matar Joan Fuster (i altres his-
tòries)»  està publicat per la Com-
panyia Austrohongaresa de Vapors,
una editorial que s’ha centrat fins
ara en textos sobre la memòria his-
tòrica. També ha publicat la traduc-
ció al valencià de sis novel·les de Vi-
cent Blasco Ibáñez. 

Levante EL MERCANTIL VALENCIANODIMECRES, 4 D’ABRIL DE 201850

L’atemptat contra
Joan Fuster ja és
matèria de llibre
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FRANCESC BAYARRI PUBLICA UNA INVESTIGACIÓ
PERIODÍSTICA SOBRE L’AGRESSIÓ DE 1981

El taller constarà de dues jornades teòriques i pràctiques LEVANTE-EMV 

La portada del llibre sobre Joan Fuster. 
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n Torreblanca acollirà el  i 
abril un taller d’experts sobre aus
palustres amenaçades i especial-
ment sobre el «carricerín cejudo»,
espècie amenaçada que es conver-
tirà en el centre d’interès d’este es-
deveniment organitzat per la Fun-

dació Global Nature amb la col·la-
boració de la Regidoria de Medi
Ambient. Experts i investigadors
d’Espanya i Portugal es donaran
cita en la localitat on s’està treba-
llant en la recuperació de l’aigua-
moll, un àrea de descans del «car-
ricerín cejudo» en el seu pas mi-

gratori pel Parc Natural a través del
projecte LIFE Paludicola. Un dels
objectius d’esta trobada és donar a
conèixer este projecte, els objecti-
us a curt, mitjà i llarg termini i el
seu pla d’acció. El taller constarà
de dues jornades, el primer dia es
desenvoluparà la seua part més
tècnica, analitzant la situació ac-
tual de les aus palustres. En el seu
segon dia es traslladarà al Prat on
s’han programat diferents activi-
tats perquè tots els interessats pu-
guen conèixer més a prop les aus.

Torreblanca acollirà un taller 
d’experts en aus palustres

 L’ALCALDE DE MANISES, 
JESÚS BORRÀS, i el regidor de
Cultura de la localitat, Xavier Mo-
rant, han sigut els encarregats de
lliurar els premis als dibuixos se-
leccionats per a triar al cartell
anunciador de la Setmana de les
Lletres de Manises. El cartell
guanyador en esta ocasió ha estat
el realitzat per l’alumna Minerva
Delicado de l’IES Pere Boïl, que ha
estat triat entre quasi  400 dibui-
xos d’escolars de la ciutat que
s’han presentat a esta iniciativa,
cada any més consolidada.  

La Setmana de les
Lletres de Manises
té nou cartell
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