
 
 

Manuel Bas Carbonell en el Consell Valencià de 

Cultura 
 

 

Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 15 de setembre de 2020.- Ens acaba 

de deixar Manuel Bas, que va ser entre 1995 i 2002 membre i vicepresident del CVC, 

el màxim òrgan assessor en matèria cultural de les institucions públiques 

valencianes.  

 

El pas de Manuel Bas pel CVC va coincidir segurament amb una de les etapes més 

prolífiques de la seua vida intel·lectual, de plena maduresa, i això es va notar en el 

valor dels molts treballs que va escriure en nom de la institució, de plena vigència 

encara hui. Manuel Bas era conscient que només un treball minuciós sobre la 

Història, i una divulgació dels personatges i autors que la van crear, podien omplir 

els grans buits que segles de decadència cultural havien creat en la memòria 

col·lectiva dels valencians. 

 

En aquells anys en el Consell Valencià de Cultura, Manuel Bas va publicar, entre 

altres, els llibres Viajeros valencianos (ss. XII-XX), Génesis del Derecho Foral de 

Valencia, Blasco Ibáñez, viajero, El atlas del itinerario descriptivo de España de A. 

Laborde, Roque Chabás: el historiador de la Renaixença i l’Epistolario Chabás-

Serrano Morales.  I això sense comptar la gran quantitat d’estudis que sobre estos 

assumptes publicava en obres col·lectives, com els impagables Viajeros alemanes 

por Valencia o Antagonismo entre Azorín y Blasco Ibáñez, en l’obra dels quals era 

especialista. 

 

Mentrestant, Manuel Bas continuava fent créixer una important biblioteca personal; 

amb els anys, una part, la de temàtica marinera, la va donar a Xàbia. L’altra, de gran 

valor bibliòfil, la va vendre a la Biblioteca Valenciana i es pot admirar (i consultar), 

al monestir de Sant Miquel dels Reis, on està la seu. 

 

Fa dos anys va publicar la seua autobiografia: Pasión por los libros. Memorias de 

un bibliófilo. El Consell Valencià de Cultura li va concedir la Medalla de la institució 

l’any 2006, i la Generalitat, l’Alta Distinció, amb què premia els valencians més 

il·lustres. Descanse en pau. 

 


