Dos actes de gran interés cultural al CVC
El mes culminarà amb la Sessió Plenària del Consell a Gandia
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 7 de febrer. Entre les
activitats previstes del Consell Valencià de Cultura a banda del funcionament
ordinari de la institució, destaquen dues per damunt de totes. La primera serà
hui mateix, 7 de febrer, en la mateixa seu de la institució, al Palau de Forcalló
(c/ Museu, 3), a les 18,30h. Es tracta de la presentació del llibre València, 4
i 10 de juliol de 1937. El Segon Congrés Internacional d’Escriptors per a la
Defensa de la Cultura i la Delegació del País Valencià. L’autor és Manuel
Aznar, catedràtic de Literatura Espanyola a la Universitat Autònoma de
Barcelona i un dels primeríssims especialistes en les qüestions culturals en
el temps de la II República i de l’exili posterior a la guerra del 36. Està
prevista l’assistència, entre altres, del Secretari Autonòmic de Cultura,
Albert Girona.
La segona activitat d’interés tindrà lloc el dia 19, dilluns, a les 12h. Serà un
acte d’homenatge a José María Morera, un home cabdal en el teatre espanyol
de les últimes dècades, mestre d’actors i de directors d’escena, que va morir
fa uns mesos. Es dóna la circumstància que també va ser membre i secretari
del Consell València de Cultura, en el qual va deixar un record inesborrable.
Per a l’acte s’ha habilitat la Sala de Plens, la més gran del Palau de Forcalló,
perquè es preveu una gran assistència, entre altres la d’actors, actrius i
directors que van treballar amb ell.
L’activitat més pública del Consell es tancarà en el mes de febrer amb la
celebració de la sessió plenària de la institució a Gandia el dia 26, dilluns. La
ciutat de la Safor està a punt d’acabar l’any en què ha sigut Capital Cultural
Valenciana, i el seu ajuntament va considerar una bona manera de culminarlo convidant a la màxima institució assessora en matèria cultural de totes les
institucions valencianes.
El Consell Valencià de Cultura s’honra a convidar a estos actes a tots els
ciutadans interessats, i a tots els previstos en el futur immediat, dels quals
anirà informant puntualment.

