
Anem Fent!

E l proper dimarts dia , des-
pús-demà, s’inaugurarà una
exposició fotogràfica sobre Vi-
cente Blasco Ibáñez al saló

principal de la Societat de Foment
d’Agricultura, Indústria i Comerç de
Gandia. L’exposició serà inaugurada per
l’alcaldessa de la ciutat, Diana Morant, i
pel president de Foment d’AIC, Joaquín
Bernabeu. L’exposició és una altra de
les iniciatives amb les quals Foment
d’AIC, la quasi centenària institució
gandiana, es va compromete a col·labo-
rar amb l’Ajuntament dins dels actes
que es celebrarien a la nostra ciutat amb
motiu del seu nomenament com a Ca-
pital Cultural Valenciana. A l’acte estan
convidades les autoritats municipals, les
entitats socials, econòmiques i culturals
gandianes, els socis de Foment i, en ge-
neral, els gandians, els quals tindran, a
més a més, l’oportunitat de visitar l’ex-
posició fins al dissabte dia  de febrer.

L’exposició pertany a Rafael Solaz i
Albert, bibliòfil, escriptor i col·leccio-
nista valencià, posseïdor d’un autèntic
museu etnogràfic conformat per llibres,
fotografies i gravats antics relacionats
amb València. Rafael Solaz és el presi-
dent del Comissariat creat per la Gene-
ralitat Valenciana per a commemorar el
 aniversari del naixement de Vicente
Blasco Ibáñez. Solaz és, a més a més,
president de la Societat Bibliogràfica
Valenciana, Senador del Museu de la
Impremta i membre de l’Associació
d’Estudis Fallers de València. També és
l’autor del projecte i direcció del Museu
del Silenci, amb unes visites guiades pel
Cementeri General de València que for-
men part de les Rutes de Cementeris
Europeus, així com també ha sigut co-
missari de diverses exposicions. És l’au-
tor de més d’una trentena d’obres sobre
diversos temes relatius a la societat va-
lenciana. La seua biblioteca supera el

onze mil exemplars i el seu arxiu de fo-
tografies i material gràfic el conformen
unes nou mil obres que ell diu tenir a
l’abast de la societat.

Rafael Solaz començà molt jove a in-
teressar-se per Blasco, fou el dia que
caigué en les seus mans un exemplar
del Calendari Llemosí de Lo Rat Penat
per al . Aquella publicació contenia
el xicotet relat, La Torre de la Boatella,
signat per Vicent Blasco i escrita al no-
vembre de , quan l’escriptor tenia
quinze anys. 

A partir d’aquell moment Solaz va co-
mençar a adquirir els llibres editats de
Blasco Ibáñez, primer les obres clàssi-
ques, després les edicions i reedicions
de la seua vastíssima obra literària i
també tot tipus d’obres d’altres autors
referides a Blasco. Solaz confessa no ser
un especialista en l’obra de Blasco Ibá-
ñez, però sí un bibliògraf molt interessat
en aquesta. Diu que bona part de la
seua biblioteca i arxiu està dedicada a
albergar la seua obra, especialment les
edicions poc comunes o molt rares.
Tanmateix col·lecciona fotografies, lli-
bres dedicats, objectes personals i fu-
llets. És el que ell anomena «Col.lecció
Blasco». 

En l’exposició fotogràfica que s’inau-
gurarà a Foment es mostren imatges
que tenen a veure amb les diverses edi-
cions de les seus novel·les escrites en
diferents idiomes, instantànies de diver-
sos moments de la vida de l’autor fetes
pels més importants fotògrafs de l’èpo-
ca, en diferents llocs del món, que els
mostren en les seues variades activitats,
com a viatger (l’Argentina, París), confe-
renciant i activista polític, i es podran
contemplar fotografies que mostren el
context urbà de la València viscuda per
l’escriptor, fotografies de valencians de
l’època, els botiguers als pobles, les de
llauradors de l’horta amb la barraca de

rerefons, o dones a l’Albufera dempeus
dalt les barques i amb la perxa a les
mans, amb d’altres imatges costumistes
de caràcter laboral o festiu. 

Hi ha una galeria de retrats de Blasco
Ibáñez fets en diferents moments im-
portants de la seua vida, entre les quals
jo destacaria el retrat de quan va ser no-
menat doctor honoris causa per la Uni-
versitat de Washington.

Vicente Blasco Ibáñez va nàixer a Va-
lència el  de gener de  i va morir
a Menton, a França, el  de gener de
, un dia abans de complir  anys.
Una vida plena. Una història personal
involucrada en la societat local i nacio-
nal, i amb repercussions de caràcter
global, perquè fou un reconegut escrip-
tor d’impacte internacional. Va sentir, ja

molt jove, en l’etapa estudiantil, l’im-
puls per l’escriptura. Començà a fer-ho
en «llengua llemosina». Col·laboraria en
almanacs, revistes i diaris fins que el
, fundaria el setmanari La Bandera
Federal, costejat per amics i repartit gra-
tuïtament entre els correligionaris fede-
ralistes. Llicenciat en dret, ha de fugir a
París per haver participat en manifesta-
cions polítiques i des de la capital fran-
cesa comença la seua activitat republi-
cana. Torna a València amnistiat, es
presenta com a candidat republicà fe-
deral, naixen fills. El  funda el pe-
riòdic El Pueblo, Diario Republicano de
Valencia, una publicació molt criticada
pels adversaris polítics, per la qual va vi-
sitar els jutjats freqüentment. El 
fou elegit com a diputat a les Corts per
València. 

Mort i soterrat a Menton, Blasco Ibá-
ñez fou l’autor de novel·les amb tarannà
costumista valencià que tingueren molt
d’èxit a nivell nacional: La Barraca, Ca-
ñas y barro, Entre naranjos, Arroz y tar-
tana, i va escriure d’altres novel·les que
tingueren repercussió  internacional,
com Sangre y Arena o Los cuatro jinetes
del Apocalipsis, de les quals es feren
pel·lícules a Hollywood. Quan l’any
 se proclama la Segona República,
es fan els tràmits perquè Vicent Blasco
torne a València. Les seues despulles
arribaren al port el  d’octubre de
. La manifestació popular pels ca-
rrers de València al pas de la comitiva
funerària fou apoteòsica. Es projectaren
mausoleus però arribà la guerra incivil
espanyola i hui les despulles encara es-
tan dipositades en un nínxol senzill a
l’antic Cementeri Civil, en la làpida del
qual figura inscrita una frase que va dir
en vida: «Quiero descansar en el más
modesto cementerio valenciano. Junto
al Mare Nostrum que llenó de ideal mi
espírutu. Quiero que mi cuerpo se con-
funda con esa tierra de Valencia que es
el amor de todos mis amores».

Amb l’exposició fotogràfica, Rafael
Solaz, amb motiu del  aniversari del
seu naixement, vol «fer un homenatge a
Vicente Blasco Ibáñez, universal, prò-
xim, íntim, per al record i l’admiració».
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D esprés de l’ensurt que
ens donà l’altre dia el
Sr. Montoro i el PP de
Madrid quan ens di-

gué que anaven a pujar-nos els va-
lors cadastrals de Gandia un ,
cosa que no afecta només a l’IBI,
sinó a la renda, a patrimoni, suc-
cessions, etc, ara es despenja el Sr.
Víctor Soler i el PP de Gandia
dient que volen que baixem l’IBI
un .

Quan ho vaig sentir no m’ho
acabava de creure, podrien posar-
se d’acord i deixar de fer el ridícul,
però sembla que per a alguns la
política i la gestió dels diners pú-
blics sempre ha estat un assumpte
de veure qui la diu més grossa, el
que ara s’anomena «populisme» i
que tota la vida han practicat els
polítics sense idees o que no volen
assumir la realitat, com sembla
que vol tornar a fer el PP del Sr. So-

ler. Ja està bé que el PP de Madrid
ens ofegue i el de Gandia ens aver-
gonisca.

Ja sabem massa bé com gestio-
na el PP els diners de la ciutat i
quan ara proposen baixar l’IBI,
caldria recordar-li que a la legisla-
tura passada, el PP, a pesar del fa-
mós «Coste Cero» de Torró, va pu-
jar l’IBI un  i l’impost de vehi-
cles de tracció mecànica un 
per als cotxes i un  per a ciclo-
motors i motocicletes fins a 
cc., no per imposició del Ministeri,
o per arreglar la situació econòmi-
ca de Gandia, que ja no era boiant
després del pas d’Orengo i Mut,
sinó tot al contrari, per a gastar a
mans plenes, i no tenint-ne prou,

van deixar de pagar els préstecs de
l’ajuntament amb els bancs (seran
antisistema?) i no aconseguiren
aprovar ni un sol pressupost legal
en quatre anys de majoria absolu-
ta. Que grans gestors!

Ara, després de molts esforços
per posar a Gandia altra vegada en
la senda de la supervivència eco-
nòmica, sembla que al PP de Ma-
drid li sente mal que els governs
del canvi vagen traient del clot
ajuntaments com Gandia. Sembla
que hem de tornar a pagar els
plats trencats d’altres, perquè
l’Ajuntament i la ciutadania de
Gandia han fet els seus deures i la
ciutat per primera vegada en molts
anys té uns comptes legals, audi-

tats i que ens trauran de la fallida
econòmica. 

No sé si el Sr. Montoro sap que,
per imposició seua, Gandia és una
de les que té els impostos més alts
de tot el País Valencià, ni tampoc
crec que li importe molt, però els
ciutadans de Gandia no es merei-
xen un nou catrastràs, ni un nou
augment dels impostos. Es merei-
xen començar a veure els fruits de
dos anys de dura tasca, es merei-
xen veure una baixada dels impos-
tos sensata, que puguem assumir, i
que no ens torne a la senda del
destrellat i la ruïna, com la que
planteja la Vicealcaldessa Lorena
Milvaques i el govern de la ciutat. 

Per això quan els gurús locals
de la dreta parlen d’abaixar un 
els impostos jo em pregunte, estes
persones encara creuen estar pre-
parades per a governar Gandia?

ESTAN PREPARATS PER A GOVERNAR?
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