Presentat en el CVC el llibre Alacant i la seua gent
Amb textos d’Emili Soler i dibuixos de Pepe Azorín

Seu del Consell Valencià de Cultura. 28 de gener de 2019.- Esta vesprada
s’ha presentat al Palau de Forcalló el llibre d’Emili Soler i Pepe Azorín,
Alacant i la seua gent. Sota este títol han reunit 135 articles, triats entre els
que l’escriptor i el pintor van publicar al diari Información entre els anys
2000 i 2006. Són descripcions de les terres del sud, i de personatges que hi
nasqueren o que les visitaren i deixaren rastre en la seua obra, en algun
moment de la vida. L’edició, esplèndida, és de l’Instituto Juan Gil-Albert.
Entre el públic que ha omplit la Sala de Plens del CVC es trobaven amics i
coneguts dels autors, entre els quals el president de la Generalitat, Ximo
Puig, el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, la de Salut, Ana
Barceló, i diversos representants del món de la cultura, la comunicació i la
política, com Victor Fuentes, Héctor Villalba i Rodolf Sirera, que el
president Santiago Grisolía ha anat rebent com a amfitrió de l’acte.
En la taula presidencial, a més d’Emili Soler i de Pepe Azorín, estaven el
president de la Generalitat i el del Consell Valencià de Cultura, que ha donat
la benvinguda als presents. El Molt Honorable Ximo Puig ha exposat la
satisfacció que sentia per presentar este acte al Consell Valencià de Cultura,
un espai de tolerància i d’obertura en un món canviant, on la reflexió és tan
important. Ha lloat també el punt de vista dels autors, allunyat del xovinisme
i amb intenció de profunditat, i ha convidat a la lectura del llibre com una
manera d’aprendre a estimar Alacant, per la importància que té per al
present i el futur de la Comunitat Valenciana.
Han pres la paraula tot seguit el director cultural i el de publicacions de
l’Instituto Juan Gil-Albert, José Farrandiz i Joan Borja, respectivament, que
han donat les gràcies a totes les institucions, públiques i privades, que han
fet possible la publicació d’Alacant i la seua gent. I el director de continguts

del diari Información, autor de l’excel·lent pròleg del llibre, que ha explicat
la importància, vista a posteriori, de tots aquells articles que es publicaven
cada diumenge en la secció Pretérito Imperfecto.
L’acte l’han tancat els autors. Un emocionat Pepe Azorín ha recordat els seus
temps de joventut quan vivia molt a prop del Palau de Forcalló i de l’antiga
facultat de Belles Arts, i Emili Soler, després de recordar l’equip de la
primera Conselleria de Cultura que dirigia Ciprià Ciscar (també present a
l’acte), on ell va ser director general de Cultura, ha parlat de diversos viatgers
citats en el llibre que també donaren notícia de la ciutat de València, amb
algunes anècdotes que han fet les delícies dels presents.

