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I (.LIBRES

E L P tIN T • Dtí 9 al 15d, rcarç à # 2008

Capital cultural de la República
El Conseil Valencià de Cultura (CVC)publica un complet icoral repàs en dos volum s,a cura de Manuel Aznar, sobre les
conseqüències culturáis que va tlndre per a València la capitalitat de la República durant el primer tram de la Guerra Civil
E L PONT
• Tot i que va ser eJ 20061’ any dr.
1 c.trmènde de L Arribada a Va
léñemele la-eítptttd-dej^ Repúbli
^ ed Tn o ha sijyiv-ítns
que han sorgit les iniciatives m í
destacados per a recordar com lo
cava una època tan transcenden
tal per a la ciutat. La Univcisital
de València, amb diverses pro-y
postes éditorials i, sobretot,
sitives. havia liderat fins ara 1
menâtge ah p rota go n izo tl’ uu
esdçvçniment aiÿîokifnnient rx—
tira s'hi ha atcgit
el Conseil Valencià de Cultura
fC V C ì. quo nenhn dr pulii;« « 1— amb edició a cura de Manuel
Aznar Soler— un llibre cut al pre
sentai en dos volums: València,
capititi Catturai tir Ia Hepùhtica
( 1936- 1937).

N o sabem si aquest serà el treball
definitiu
en
(’ anàlisi
d’ aquclls temps, però la multitud
de punís de vista que hi aporia el
converteixen en un llibre impres
cindible. L ’obra ha comptât amb
la pailicipació de desiacats ex
perts, com ara Albert Girona, Josep L1u Ì3 Borono o Francese Pé1*/ Moingói».
A l’ anàlisi histórica se suma
la rrcupcraciò dei lestunoms de

protagOiiiàli.v d’aquells anys, liicorporats a l’ obra tal com tomiaren part del catàleg editai per
rAjuniamcnb de València en
19Xn amb mofó» de fexpOGició
sobre els 50 anys dr l’rfrmèrid#»
Igual ment, i encara que tots
cls materials són inédits, s’ hi arrcpleguen algunes aportacions
del mateix catàleg a cárrec de Ri
cardo Muñoz Suay o Ricard Blas
co, entre altres.
V a le n c ia n is m o r e p ú b lic a

L ’ obra rccull dos capítols dedi
cáis al valencianisme cultural, es
cribí per Pérez Moragón i Girona.
En ells es tracta la doble frustrad ó d’ aquesta opetó política per
no haver aconseguit I’ aprovació
d’ un estatuí d’ autonomia ni du
rant la República ni dunint la
guerra. A ix í matcix, s’ hi analitza
l’obra cultural del conseller
fiosch i Morata i especialmcnt la
ereació de l’ Institut d’ F.studis Valeneians; o la ponencia valencia-

EL LL IB RE

«VALENCIA,
C A P IT A I..,».
Auteur P tvtrsoj

na en el II Congrés Internacional
d’ Escriptors.
Els dos voluras són ríes en detalls. A ixi ho palesa ( ’ ampie ven
tali de temes abordáis: arquitec
tura. urbanismo, escultura, foto
grafía, literatura, música, pintura,
teatre, cinc. Falles, «sport, cien
cia, Universität, política bibliote
càri a... Els capítols es comple
menten amb una abundant docu
mentado fotogràfica i carrellista

http://www.uv.es/~recull/dial/full02.JPG

de Fépoca.
El llibre va ser presenta! fa uns
dies a la seu dei C VC . «És la més
completa aproximado a la vida
cultural i social de la ciutat en
aquells anys i remarca, a més, la
importancia política de Valencia
com a capital de l ’ Estat», va de
clarar el secretan de l’ órgan assessor. Jesús Huguet.
L ’ editor. Manuel Aznar, va
incidir en el carácter divulgatiu

ile l'obra, que destaca per damimi
deis
aspectos
documentaci.
«Aquest llibre pretén donar a condixer al lector la transformació
de la ciutat durant la República,
quan la cultura era una arma m is i
eslava vinculada aun nou humamsme socialista, a partir del descnvulupantcnt d'una società! re
lacionada amb la lluita de l'alliberament de les classe* popular»,
va apuntar Amar.
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