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REACTIWIÓ DE LA INSTITUCIÓ 
ALEONS EL MAGNÀNIM 

un servei a la societat valenciana 
per Josep Blay

Amb la implantació dels nous organismes 
democràtics, el món cultural valencià ha 
rebut un impuls que, a la vista del buit 
existent fins aleshores pel que fa a ¡'orga-
nització i la potenciació de la investigació, 
fa semblar que caminem a passos de ge-
gant. L'actual reactivado ha convertit la 
Institució Alfons el Magnànim —que depèn 
de la Diputació de València— en la primera 
entitat d’aquesta mena dins lambit valen-
cià i un cas atípic en el conjunt de l’Estat 
espanyol.

La Institució Alfons el Magnànim fou crea-
da els anys quaranta com una sucursal 
«a províncies» del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). Organis-
me constituït, però buit de continguts, en 
cap moment no arribà a connectar amb les 
necessitats reals de la cultura autòctona, 
tret d’honroses i escasses excepcions que 
esquitxen mínimament els primers quaran-
ta anys de la seva història.

La transformació radical data de l’arribada 
de Manuel Girona a la Presidència de la 
Diputació. Girona, catedràtic de Grec en 
un institut, no podia viure d'esquena a les 
oecessitats culturals dels valencians, i per-

sonalment s'encarregà de la reforma de la 
casa, començant per la junta de govern, 
i en multiplicà el pressupost.

Cent milions de pessetes conformen el ca-
pital invertit per al curs 1981-82, trenta dels 
quals assignats a projectes d’investigació 
que dataven de l’any anterior i els setanta 
restants corresponents al capítol ordinari.

Un cop assolits els objectius bàsics pro-
gramats per al 1980 (dotar-se d’una seu 
amb els serveis mínims necessaris per al 
seu funcionament, finalitzar els projectes 
d’investigació projectats i encetar la publi-
cació de noves col·leccions), la Institució 
s’estructurà en tres àrees: instituts, publi-
cacions i activitats. D’altra banda, s’han 
creat cinc beques d’investigació, que ixen 
a concurs, I s’han obert al públic les dues 
biblioteques amb què compta la institució: 
la Saralegui d’Art i la de l’Institut Valencià 
d’Economia.

Formen la primera àrea un total de dotze 
instituts, que comprenen l'Economia, la 
Història, la Salut, l’Antropologia, la Lite-
ratura. etc. Antoni Rico i Gil dirigeix l’Ins-

El sociòleg Josep Picó, director 
de la Institució Alfons ei Magnànim.

titut Valencià d’Economia, que ha partit de 
l’ample estudi encetat el 1980 sobre l'«Eco- 
nomia del País Valencià: estratègies sec-
torials», l’objectiu final del qual és l'ela- 
boració d'una política industrial que acce- 
lere la necessària transformació de la in-

BELLESA GEOGRÀFICA
Pirineu, Litoral. Interior. Rius. Monestirs, Cas-
tells. Masies. Ciutats. Art. Folklore i manifes-
tacions tradicionals.

GLOSSARI GEOGRÀFIC
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València fou la primera ciutat de l’Estat 
a muntar l'exposició de la Florència 
dels Mèdici gràcies a la Institució 
Alfons el Magnànim.

dústria valenciana. A més, es proposen 
d’establir un seminari sobre Política indus-
trial, amb cinc conferenciants, tres d’euro- 
peus i dos d’espanyols, adreçat a un grup 
reduït de persones, bàsicament els econo-
mistes de l’IVE que treballen el camp de 
la política industrial del País Valencià. 
L’Institut Valencià de Sociologia i Antro-
pologia Social, dirigit per Joan F. Mira 
Casterà, ultima un estudi sobre l’EGB al 
País Valencià, i Mira mateix té iniciat un 
treball sobre «Etnografia general del País 
Valencià», projecte que, tal com és pro-
posat, té un caràcter d'etnografia descrip-
tiva més que no d’interpretació i teoria, 
que, evidentment, en serà el segon pas. 
D'altra banda, ja han estat publicats —com 
ho seran la totalitat dels treballs acabats 
pels diversos instituts— «Survey sobre la 
situació lingüística al País Valencià» i «El 
moviment sindical al País Valencià (1975- 
1980)», i l’IVSAS aportarà una ajuda per a 
actualitzar «Las enseñanzas secundarias en 
el País Valenciano», realitzat per Maria- 
José Sirera Oliag sota els auspicis de la 
Fundació March. Ferran Martínez i Navarro, 
director de l'lnstitut Valencià de la Salut, 
projecta un «Mapa de risc sanitari-laboral 
al País Valencià» i un estudi d’indicadors 
sanitaris al País Valencià. El doctor Ferran 
Senent i Pérez, director de l'lnstitut de 
Física Aplicada, que el 1980 féu un treball 
sobre «Radioactividad natural en aguas y 
limos», elaborará un informe sobre el pro-
jecte de mesura de la radioactivitat a la 
conca del Xúquer des del pantà de Tous

fins a la desembocadura del riu, a més 
a més de les aplicacions tecnològiques de 
l'energia solar; el primer deis dos treballs 
entra dins el projecte general de control 
radiològic ambiental pre-operacional corres-
ponent a la central nuclear de Cofrents, 
per tal d'avaluar el focus radioactiu que 
hi ha actualment a la zona; el pantà de 
Tous regula el cabal del Xúquer per tal 
de proveir els regadius de les Riberes Alta 
i Baixa (de gran significació en l'economia 
valenciana), al mateix temps que és la 
font del canal Xúquer-Túria que forneix 
d’aigua potable la ciutat de València. Per 
la seva banda, l'lnstitut Valencià de Bio-
logia Aplicada, dirigit per Ignasi Docavo 
Alberti, treballa «L'entomofauna de la mun-
tanya de Portacoeli», on, a causa dels in-
cendis forestals, les associacions vegetals 
han estat alterades o destruïdes, i això ma-
teix o una cosa semblant s'ha esdevingut 
amb la població animal, ja força castigada. 
Així mateix, els doctors Mansanet i Enric 
Hernández acaben enguany, respectiva-
ment, sengles treballs encetats durant 
exercicis anteriors: «La flora de mates i 
voreres de l'Albufera» i «Estudi de la mi- 
croflora del llac de l’Albufera». El director 
de l’Institut Valencià de Química Aplicada 
prossegueix la «Localització i selecció d’ar- 
giles per a la indústria ceràmica» i els 
«Estudis sobre tecnologia ceràmica». A la 
part musical, Josep Domènech Prat dirigeix 
l’Institut Valencià de Musicologia i prepara 
una biografia de la cantant Lucrècia Bori. 
Domènech, en col·laboració amb Eduardo 

EDICIONS DETambé: La cuina de l’àvia, il·lustrada per Francesc 
Artigau (33 edició) i Les postres de l’àvia, il·lus-
trada per Josep Uclés.

Xavier Fàbregas s'ha entretingut a contar-nos-ho tot en 
aquest assaig, brillant i divertit, que ens descobreix perquè 
mengem i com mengem. Una excursió amena i instructiva 
que ens guia per la gran festa de l'art de menjar.

Il·lustrat per Carme Sanglas, una jove pintora que 
ha sabut afegir a la màgia del text, la del seu pinzell i els 
seus colors.

Una llarga tradició cultural s’acumula darrera cada gest del nostre 
diari menjar, des que naixem fins que morim. Cada àpat esdevé la síntesi 
d'un seguit de ritus fills de la nostra història.

Nadal, la Festa Major, el Casament, la Diada dels morts: al cen-
tre de cada una d'aquestes celebracions hi ha un àpat, un menjar de 
característiques ben diverses encara que no ho sembli. Cada 
vegada que ens asseiem a taula som art i part d'una gran repre-
sentació de la qual som alhora actors i autors.
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Chavarri (fill) i Xavier Casal Novoa, tre-
balla en «La música valenciana durant ia 
guerra civil», i, dins la història de les ins-
titucions musicals valencianes, estudia «La 
Societat Filharmònica» (considerada la més 
antiga de la península i coincidint amb el 
75è. aniversari). Josep M. Vives, director 
del Conservatori Municipal d’Eix i musicò-
leg, catalogarà l'obra d’un mestre tòpica-
ment encasellat com a «taller»: Salvador 
Giner. La catalogació dels béns històrico- 
artístics de la Diputació de València, la 
«Història de la higiene urbana de València» 
i el «Catàleg dels pintors del post-soro- 
llisme» són a càrrec de l'Institut Valencià 
d'Estudis Artístics, dirigit per Trinitat Simó 
Terol. El «Mapa mural del País Valencià» 
és qüestió de l'Institut Valencià de Geo-
grafia, que dirigeix Josep Bernabé Mestre. 
L’Institut Valencià d'Història, dirigit per 
Màrius Garcia Bonafé, té molt avançada 
l’«Exposició fotogràfica de la Història del 
País Valencià», i Ricard Blasco treballa en 
el «Catàleg bibliogràfic i crític de la prem-
sa periòdica apareguda al País Valencià 
des de 1790 fins als nostres dies». A més 
a més, l'Institut abona el pla de treball 
presentat per Joan Brines, professor d'His-
tòria Contemporània, per tal d’inventariar 
i ordenar tots els arxius locals de la geo-
grafia valenciana. L'Institut Valencià de Li-
teratura i Estudis Filològics, dirigit per 
Artur Zabala, continua els treballs encetats 
l’any anterior: «Història de la literatura del 
País Valencià», «Gènesi del text del mis-
teri d'Eix» i «El teatre valencià en els se-

gles XVI i XVIII», a cura de Joan Fuster, 
Jaume Pérez Montaner i Joan Oleza, res-
pectivament; i, a més, Zabala s'ocuparà de 
la «Revista valenciana de Filologia», de la 
publicació de les obres completes en prosa 
de Juan Gil-Albert i en poesia de Vicente 
Gaos i de l’estudi del teatre valencià del 
segle XIX. L'Institut Valencià de Teatre, 
Cinematografia i Mitjans Audiovisuals, diri-
git per Rodolf Sirera Turó, clourà el treball 
sobre la història del Teatre Principal de 
València, realitzat per Josep-Lluís Sirera 
i Remei Miralles. Julio Pérez Perucha en-
llesteix «Aportaciones valencianas a la his-
toria del cine español», i l’lnstitut ja ha 
editat els primers números del seu «But-
lletí».

El capítol de les publicacions no podia 
restar de banda. La Institució ha encetat 
diverses col·leccions especialitzades, pel 
tema o pel tipus de públic al qual van diri-
gides, i cal fer ressaltar que, pel caire de 
l’entitat, ixen a la venda a preus raonables. 
A banda dels Ilibres que s’han publicat 
autònomament, en aquests moments hi ha 
tres col·leccions: «Estudis Universitaris», 
«Descobrim el País Valencià» i «Biblioteca 
d'Autors Valencians». A més, hi ha editat 
el «Catàleg general» i s'inicia una col·lec-
ció de «Temes locals». Quant a publica-
cions periòdiques, la Institució edita «Ge-
neralitat» (Revista de les comarques valen-
cianes), de caràcter quinzenal, i trimestral-
ment «Debate», que tracta més profunda-
ment temes de ciències socials.

En la tercera área, la d'activitats, cal des-
tacar l'exposició de la Florència dels Mè- 
dici (Firenze e la Toscana dei Medici 
nell'Europa del Cinquecento), que tingué 
lloc a l'església del Patriarca i als claus-
tres de l'antiga Universitat durant els me-
sos de març i abril. La ciutat de València 
fou la primera en l'Estat a muntar la mos-
tra, gràcies als contactes de la Institució 
amb altres entitats de França i d’Itàlia.

El director de la Institució —el sociòleg 
Josep Picó— afirma: «Podem parlar, sense 
exageració, d’una fecunda relació entre la 
democràcia i la cultura. Les forces progres-
sistes comencen a reconstruir el seu do-
mini de l'opinió. Al País Valencià, cal que 
aqueixa conquista de l'opinió siga ràpida 
i eficaç perquè la nostra comunitat es 
comencé a repensar. Aquesta és, doncs, 
una de les tasques que enceta la institu-
ció Alfons el Magnànim: enfortir l'espai 
cultural valencià, perquè tot ens indica que 
ha arribat l’hora de la modernització de les 
cultures nacionals.» Referent als diversos 
instituts que componen la Institució, el 
director explica: «Els nous temps exigei-
xen que els instituts marquen un programa 
que puga abastar culturalment les necessi-
tats que té plantejades la societat valen-
ciana actual, almenys en dos aspectes: el 
desenvolupament d'una certa innovació en 
els instruments de coneixement de les 
ciències socials i el de proporcionar ma-
terials que siguen capaços d’informar no-
ves alternatives de gestió.» — JOSEP BLAY.

EtS l·L/NATGK
CATALANS Ji
FRANCESC DE B. MOLL

Col·lecció “Els treballs i els dies"

Anàlisi lingüística dels cognoms en 
els països de llengua catalana.
Clar, senzill i rigorós.

La l.a edició—publicada el 1959— contenia 
6.000 grafies de llinatges. Aquesta en comprèn 
més d'11.100. El text ha estat revisat curosa-
ment i profundament, d’acord amb els avenços 
de la ciència lingüistica.
388 pàgs. 1.500 ptes.
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