Es presenta El último manuscrito de Blasco Ibáñez
València, 19 d’abril. Seu del Consell Valencià de Cultura.- Enguany se
celebra el 150 aniversari del naixement de Vicent Blasco Ibáñez, una de les
figures que han deixat una marca inesborrable en la memòria i en la
psicologia col·lectiva dels valencians. Per això moltes institucions, entre les
quals el Consell Valencià de Cultura, s’han sumat a l’Any Blasco i han
programat una multitud d’actes sobre un personatge polièdric, un valencià
universal, que incideixen sobre cada una de les múltiples facetes d’un
homenot que va assaborir l’èxit en totes les empreses que va intentar.
Entre tants actes també hi ha cabuda per al treball novel·lístic, i este era el
caràcter de la presentació que s’ha dut a terme este matí al palau de Forcalló,
entre convidats de prestigi, representants de tot l’espectre polític, i la
presència del president de la Generalitat, Ximo Puig. Es tractava del llibre
de Vicente Muñoz Puelles titulat El último manuscrito de Blasco Ibáñez.
Santiago Grisolía, president del Consell Valencià de Cultura, després de
donar la benvinguda als assistents, ha relacionat la memòria, o desmemòria,
valenciana respecte a Blasco amb la trama de la novel·la de Muñoz Puelles.
Santiago Grisolía ha posat de relleu la presència de Blasco en la vida
valenciana contemporània recordant la frase popular d’”este muerto goza de
muy buena salud”.
Tot seguit, Muñoz Puelles, l’autor d’El último manuscrito de Blasco Ibáñez,
ha volgut explicar les diferents veus de la novel·la com una manera
d’aproximar-se a la seua idea del personatge, que ha qualificat d’”escriptor
majúscul” i de Zola valencià.
Muñoz Puelles també s’ha estés sobre la relació de Blasco amb la
intelectual·litat espanyola (madrilenya) del seu temps, incòmoda per a les
dues parts, entre altres raons, ha dit, per l’enveja que suscitava el gran èxit
universal de vendes de l’escriptor valencià. Un rebuig, ha continuat, que li
compensaven els valencians amb la fe que li professaven.

El president de la Generalitat, que ha tancat l’acte, ha glossat l’originalitat
del llibre de Muñoz Puelles, que ha descrit “de lectura fàcil però gens simple,
molt profunda”. I ha convidat els assistents i els valencians en general, ara
que comença la Setmana del Llibre, a rellegir les novel·les de Blasco i en
general a la lectura, perquè llegir, ha dit, “dóna la vida i ens fa lliures”.

