
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EDITAT PER L’INSITUT ALACANTÍ DE 
CULTURA JUAN GIL-ALBERT A LA SEU DEL CONSELL VALENCIÀ DE 
CULTURA  
 
Consell Valencià de Cultura. València, 21 de juliol 2016. L’Institut Alicantí de 
Cultura Juan Gil-Albert ha presentat a la seu del Consell Valencià de Cultura, el 
facsímil Un viaje a Filipinas (1891), de Josep Joaquim Bonet, amb pròleg de Emilio 
Soler i un estudi introductori de Vicent Ortuño. 
 
L’obra editada en facsímil per l’Institut Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert es va 
escriure en 1891 per un veí d’Ondara, Josep Bonet, que narra la seua vida com a soldat 
en Filipines abans de la seua independència d’Espanya. 
 
En l’acte han intervingut el President del Consell Valencià de Cultura, Santiago 
Grisolía, el Director de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, José Ferrándiz 
Lozano, el Director de Publicacions de l’Institut Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert, 
Joan Borja, l’historiador Emilio Soler Pascual i Vicent Ortuño Ginesta, Gerent de la 
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta. 
 
El professor Grisolia ha donat la benvinguda i obert les portes del CVC  a l’Institut 
Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert, qualificant-lo com ”institució germana en la 
cultura” i recordant amb emotivitat al qui va ser primer president del Consell Valencià 
de Cultura.   
 
José Ferrándiz  ha assenyalat que aquest manuscrit no és sinó el testimoni dels milers de 
soldats espanyols que van viure la mateixa experiència . Un fet de gran transcendència 
històrica, social i visual.  
 
Joan Borja ha agraït que l’Institut Alicantí de Cultura Juan Gil-Albert poguera disfrutar 
de la casa cultural de tots els valencians, que és el Consell Valencià de Cultura. 
 
Emilio Soler, ha fet un recorregut de l’història de Filipines des del seu descobriment 
fins a la marxa o venda de Filipines per Espanya als Estats Units. També ha indicat que 
l’edició facsímil respecta l’obra original escrupulosament, un llibre de viatjes on es 
critica durament a l’administració colonial espayola pel seu abandonament de la 
colonia.  
 
Vicent Ortuño, ha explicat cóm un fet casual, el rescat d’un llibre que anava al fem, pot 
abocar al coneixement de les experiències i vivències que l’autor volia transmetre als 
seus “lectors”, familiar i amics. 
 
L’acte ha comptat amb la presència del President de la Generalitat, Ximo Puig, així com 
de Joan Lerma, senador pel PSPV, els consellers del Consell Valencià de Cultura i 
nombroses personalitats del món cultural valencià. 


