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INVENTARI PROVISIONAL 

José Aibar Guerra
(València, 1938 – València 1999)

Professor d’Història i Llatí, i crític de cine
Perfil biogràfic
Llicenciat en Història per la Universitat de València, va ser fundador de la Cartelera
Turia el 1964 junt amb Manuel Mantilla, Julio Guardiola i Enrique Pastor, i dirigí esta
publicació durant els seus quatre primers anys de vida.
La seua trajectòria professional es distribuïx entre la seua labor com a docent, ja que
va ser professor d’Història i Llatí en diversos instituts d’Ensenyança Mitjana; la seua
afició pel cine, camp en què digirí diversos cineclubs durant els seixanta, fou assidu a
cinefòrums, crític de cine i col·laborador en el comité de selecció de la Mostra del
Cinema Mediterrani i en publicacions especialitzades, i la seua passió pel món de la
informació, amb col·laboracions en periòdics locals i revistes. Publicacions seues són
El cine palestino, Pablo G. Del Amo i La nouvelle vague; també participà en Historia
del cine valenciano (1991) i Locuras de cine (2001).

Quin fons es conserva
En huit caixes d’arxiu hi ha documentació que és reflex de la seua labor com a
docent, com ara exàmens del seu alumnat, i de la seua passió pel món
cinematogràfic, com el material de diferents festivals de cine i fitxers de pel·lícules i
actors.

Importància del fons
En el fons de José Aibar destaquen els fitxers sobre produccions cinematogràfiques
que contenen fitxes completes de pel·lícules.

Com ha ingressat
L’any 2002, la senyora Consuelo Jarabo Latorre, viuda del senyor José Aibar Guerra, va realitzar la
donació de la seua hemeroteca a la Generalitat Valenciana, perquè passara a formar part dels fons
de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Entre el conjunt de publicacions periòdiques s’hi va
incloure documentació personal de José Aibar.
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Condicions d’accés
Se’n permet la consulta amb finalitat d’investigació històrica i cultural. Normativa
general d'accés i ús de la Biblioteca Valenciana.

Instruments de descripció
 Inventari provisional
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Caixa 1
- Documentació sobre “Concurso para la realización de 6 producciones audiovisuales” de la
Dirección General de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, del
què José Aibar era membre del jurat (1984-1985). Correspondència i projectes presentats.
Caixa 2
- Documentació sobre “Concurso para la realización de 6 producciones audiovisuales” de la
Dirección General de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, del
què José Aibar era membre del jurat (1984-1985). Correspondència i projectes presentats.
Caixa 3
- Documentació del 44e Festival Internacional du Film de Cannes (1991).
- Fullets de produccions cinematogràfiques.
- Reglamento General de la 12 Mostra de Cinema del Mediterrani.
- Fullets de diferents festivals de cine (1991).
- Documentació de La Biennale di Venezia '76.
- Material educatiu. Exàmens alumnes 1988.
Caixa 4
- Fullets i retalls de premsa representacions d'obres teatrals i exposicions.
- Material educatiu. “Técnicas de estudio”
- Material educatiu. Exàmens alumnes 1988-1990.
- Material de Cine Club Universitario “Sociedad Dante Aligheri”
- Fichas Filmográficas. Editorial y Librería Cinematográfica Visor, Madrid (1960).
- Material d'edició de publicacions.
- documentació de la 5ª Mostra del Mediterrani (1984).
Caixa 5
- Llista de telèfons.
- Sobres de “Cartelera Turia, Semanario de Información Local. Caballeros, 12. Teléf. 311487,
Valencia - 1” . I un butlletí de subscripció a la revista.
- Sobres buits amb el remitent imprés “J. L. Ronda. Sta. Mª Micaela, 12, 73ª. Valencia – 8”.
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- 3 carpetes amb noms d'actors, directors i varis tècnics, operadors, músics, productors, guionistes,...
- Carpeta amb material de la 12 Mostra de Cinema del Mediterrani.
- Sobre “Templo del Pilar” de “Construcciones Recortables “La Tijera”. Dipòsit Legal de 1959.
- Felicitacions nadalenques dels anys 1955 a 1962.
- Sobre amb una invitació de boda.
- Sobre amb autògrafs i dedicatòries de Bobby Deglane; Pigmalión; Manuel González Martí; Pepe
Iglesias “El Zorro”; i dos més de l'any 1955.
Caixa 6
- Fitxer d'actors i de títols de pel·lícules.
- Fitxer amb les fitxes amb informació completa de pel·lícules ordenades alfabèticament pel títol,
amb les dades de producció i síntesi. Lletres L a Z.
Caixa 7
- Fitxer de títols de pel·lícules.
- Fitxer amb les fitxes amb informació completa de pel·lícules ordenades pel títol, amb les dades de
producció i síntesi. Lletres A a K.
Caixa 8
- Fitxer de títols de pel·lícules [espanyoles i la seua productora].
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