El CVC a favor de més protecció de la Cova del
Comte de Pedreguer
Aprova també un informe sobre l’exili científic de la Guerra
Civil
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 22 de juliol.- En l’ordre del
dia de l’última sessió plenària del CVC de l’estiu s’incloïa el debat de dos
informes. El primer, sobre la protecció de l’entorn de la zona arqueològica
del Barranc de la Parra, a tocar de Pedreguer, on hi ha la Cova del Comte i
cinc coves més amb pintures rupestres del paleolític superior, el temps de les
societats caçadores. La Cova del Comte està protegida com a BIC (Bé
d’Interés Cultural) arqueològic i inscrita en l’Inventari del Patrimoni, però
ara es pretén protegir un espai més ampli, el de les altres coves que també
tenen pintures, que en el futur obligarà a redactar i aprovar un Pla Especial
de Protecció d’acord amb el marca la Llei de Patrimoni. Cal que recordem
que l’art parietal és una manifestació artística que la UNESCO reconeix com
a Patrimoni de la Humanitat, una valoració cultural d’importància màxima.
Este àmbit més ampli és el que conforma el Barranc de la Parra, una conca
entre dues parets calcàries que, a més, conforma una unitat visual d’especial
bellesa. Però molt a prop se situen dues urbanitzacions que, si cresqueren,
serien un risc per a la protecció de les coves i dels voltants. L’informe del
CVC, que s’ha aprovat per unanimitat, considera que la delimitació de
l’entorn prevista és adequada, perquè conté un principi de cautela
arqueològica (per si hi haguera noves troballes arqueològiques), i preserva
la conca visual del barranc.
De característiques ben diferents era el segon informe presentat a la
consideració del Ple, titulat L’exili en la Guerra Civil. El col·lectiu científic.
És esta una qüestió que en les últimes dècades ha generat una quantitat
innombrable de llibres, treballs, congressos i comunicacions, i en la qual el

CVC ha posat el seu granet d’arena a través d’edicions sobre científics com
ara José Estellés, José Chabás, Luis Urtubey o José Royo. Últimament, a
l’abril, el Consell va organitzar una taula redona sobre l’assumpte en què van
participar Miguel Marco i José María García Álvarez-Coque.
L’informe l’encapçalen uns antecedents i una introducció, en què es
demarquen el concepte d’exili i els problemes de la identitat i l’arrelament.
Continua amb el marc històric sobre l’impuls científic a Espanya en les
primeres dècades del segle XX i la gènesi de l’anomenada Comunitat
Científica, i passa en acabat a proporcionar dades sobre la població exiliada,
els països d’acollida, el perfil dels científics i les institucions i publicacions
que van crear allà on es radicaren, amb una mirada especial a Mèxic. Només
com a exemples, el Colegio de México i la Casa de España (1938), l’Ateneo
Ramón y Cajal (1942), l’Ateneo Español (1949), o els anomenats Colegios
del Exilio, on es mantenia la identitat espanyola dels xiquets i on els mestres
republicans podien continuar exercint la professió. El document fa referència
també a les Cases Regionals Valencianes a Mèxic i a París i a les seues
publicacions i activitats, i a alguns arquitectes valencians que continuaren
exercint a Mèxic: Félix Candela, Ovidi Botella i Enrique Segarra.
En les consideracions finals del document es reclama, entre altres, la
necessitat d’ampliar l’estudi dels científics valencians a l’exili i de recuperar
la memòria de les seues activitats.
En el debat que l’informe ha suscitat en el Ple s’han tractat, per part de
diversos consellers, algunes qüestions de forma i fons que han portat a
l’abstenció de cinc membres, dos dels quals han volgut emetre un vot raonat,
particular, amb l’exposició de les seues diferències. Així, l’informe ha
quedat aprovat.
Per acabar, s’ha presentat al Ple la Memòria 2018 del Consell Valencià de
Cultura, que conté tots els treballs i activitats del CVC de l’exercici anterior
i que ha quedat aprovada per unanimitat.
Estos documents estan publicats en la web de la institució, cvc.gva.es, per a
consulta general, llevat de la Memòria 2018, que ho serà després de ser
presentada al president de les Corts Valencianes.

