NOTA DE PREMSA ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINAROS

Una biblioteca del segle XVIII a la seu d’Amics de Vinaròs
Part de la col·lecció de Jaume Miralles pot visitar-se fins el 30 d’abril
La seu d'Amics de Vinaròs acull, des
d'aquesta setmana, una exposició
formada per deu exemplars, provinents
de la casa Gil Cortina i recuperats per
José Antonio Gómez Sanjuán. Els
exemplars daten dels segles XVII i XVIII i
suposen una mostra de l'anomenada
col·lecció Jaume Miralles composta per
més de 100 exemplars i que va ser
cedida a l'Ajuntament de Vinaròs l’any 2003. Segons experts en patrimoni bibliogràfic,
"una de les millors col·leccions de llibres de Dret del segle XVIII, en l'àmbit valencià".
Alfredo Gómez Acebes destacava que "abans de l'enderrocament de la casa Gil
Cortina, els llibres es van trobar en un estat lamentable i poc a poc es van anar
recuperant i catalogant" i insistia que "és una col·lecció molt valuosa, que encara no
s'ha estudiant en profunditat ". Per la seua banda, Helena Román, explicava que "és un
indicatiu de la categoria social de la família d'advocats a la qual va pertànyer ja que
compta amb exemplars dedicats a temàtiques com el dret canònic o o les capitulacions
matrimonials". Les males condicions en què es van conservar han provocat que el pas
del temps i els agents externs siga evident en les pàgines i portades.
El president d'Amics de Vinaròs,
José Luis Pascual, destacava que "aquesta
exposició és una mostra del material,
provinent d'enderrocs o en estat
d'abandonament,
que
s'ha
anat
recuperant per part de persones i entitats
desinteressades". Pascual recordava la
gran quantitat de material bibliogràfic
amb què comptava Vinaròs, en
biblioteques com la de la Lògia Maçònica, la del Cercle d'Artesans o la de l'Arxiu
Parroquial, i que s'han anat extraviant, amb el pas del temps i el desinterès de les

institucions. En aquest sentit, Pascual demanava que "es defense escrupolosament el
nostre patrimoni local -en aquest cas, el bibliogràfic- i es realitze un inventari complet,
amb la finalitat de protegir-lo i preservar-lo". El regidor de Cultura de Vinaròs, Lluís
Gandia, explicava que "ara mateix, s'està inventariant tota la col·lecció Gil Cortina i
s'han trobat uns 70 exemplars. En el cas de no trobar els 50 restants, haurem de
demanar responsabilitats ". Gandia valorava l'exposició com "una forma de mostrar,
sobretot als més joves, que l'origen de la cultura està en els llibres, enfront de les
noves eines tecnològiques" i valorava la "tasca didàctica i de recuperació patrimonial
que desenvolupa Amics de Vinaròs ".

Aquesta exposició suposa el primer acte emmarcat en la celebració de l'Any Febrer de
la Torre.

