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ANTECEDENTS 

 

El Consell Valencià de Cultura ha mostrat des del primer moment fundacional, una preocupació 

i atenció especials per la salut i el foment de la literatura, dels escriptors i la llengua dels 

valencians. El gener del 2003 ja va emetre un dictamen sobre el llibre i la lectura. El 2007 

elaborà un informe sobre la situació del mercat editorial i la producció literària en la Comunitat 

Valenciana. El 2012 el C.V.C. fou la seu perquè els escriptors, editors i llibreters elaboraren 

una declaració conjunta coneguda com a Declaració del Llibre. Encara al 2015 s’aprovà 

l’informe sobre la situació actual de la literatura i la lectura en valencià. Finalment, en març del 

2015 la comissió Jurídica i Reglamentària elaborà el seu Informe sobre la creació d’un Centre 

de les Lletres Valencianes.  

 

Aquest esforç constant que ha mostrat la nostra institució, ha tingut resposta en altres 

administracions valencianes. L’ajuntament de Gandia n’és un exemple singular. Cal recordar 

que el plenari municipal del dimecres 7 de març de 2012 aprovà, per unanimitat, la declaració 

institucional de “Gandia Ciutat Literària i dels Clàssics”. Gandia, com a pàtria –en sentit 

etimològic- dels Clàssics Valencians, ha mostrat sempre un especial interès en la promoció de 

la llengua pròpia i en la dignificació de la literatura valenciana. L’any 1959, en commemoració 

del cinquè centenari de la mort d’Ausiàs March, la ciutat fundaria el premi literari en honor al 

poeta. L’any 1979 crearia el premi de narrativa dedicat a l’autor del Tirant lo Blanc, Joanot 

Martorell. Finalment, l’any passat, instituí un premi honorífic en honor del darrer clàssic de la 

trilogia, Roís de Corella, que venia a reconèixer la trajectòria global d'un escriptor o escriptora 

en la nostra llengua. 

 

Gandia és hui mateix la Capital Cultural Valenciana, la primera a estrenar aquesta distinció 

autonòmica.  

 

PROPOSTA  

 

El Consell Valencià de Cultura vol donar suport a la creació i funcionament efectiu d'una Casa 

dels Escriptors i Escriptores a Gandia, aprofitant les instal·lacions d'un edifici singular que la 

ciutat aporta: l'Alqueria del Duc. Un dels edificis més emblemàtics de la ciutat que ja fou 

destinat a residència de descans en el seu moment fundacional per la família Borja.  

 

Segons el projecte de l’Ajuntament de Gandia, la Casa dels Escriptors i Escriptores de Gandia 

tindria, entre altres, els objectius de: propiciar estades personals d'escriptores o escriptors en 

la seua seu; fomentar l'intercanvi creatiu entre les escriptores i escriptors que usen 

normalment el valencià, però també el castellà o qualsevol altra llengua comunitària, com a 
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llengua literària; impulsar l'edició de llibres en valencià com a motor econòmic de la pròpia 

societat i fonament cultural del territori; buscar, afavorir i crear relacions professionals 

paral·leles entre tota la gent de la cultura que puga aportar valors literaris i de tota mena a la 

societat valenciana; divulgar i difondre als mitjans de comunicació el llibre i els autors; 

treballar per eliminar la invisibilitat social dels escriptors i escriptores contemporanis; 

contribuir a la promoció del Dia del Llibre Valencià, Dia Internacional del Llibre, Fires de Llibres 

i qualsevol acció que es programe en aquest sentit; i col·laborar amb tots els agents públics o 

privats implicats en el sector del llibre per sensibilitzar la societat i promoure la lectura.  

 

CONCLUSIÓ 

 

El CVC se suma amb entusiasme a la proposta de creació d'una Casa dels Escriptors i 

Escriptores en l'Alqueria del Duc a Gandia. 

 

 

 

Aquest informe s’enviarà al protocol habitual i a l’Ajuntament de Gandia. 

 

 


