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El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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ls responsables
de la nova televi-

sió valenciana, que
es dirà Àpunt, han
anunciat aquesta
setmana que no serà

possible començar les emissions de
l’ens públic valencià abans del 9 d’oc-
tubre, una data simbòlica que sem-
pre es tria com a referència.

És lògic que els treballs de posada
en marxa d’una corporació d’aquest
estil siguen farragosos i s’allarguen.
Això crec que tothom ho entén, en-
cara més tenint en compte que, a les
evidents dificultats tècniques, s’hi
afegeix una dificultat burocràtica
més que notable, derivada del preci-
pitat tancament de l’antiga RTVV i un
boicot discret però eficaç per part
d’algunes forces polítiques que no
veuen amb bons ulls l’existència
d’una corporació de mitjans valen-
ciana i encara menys sota la direcció
de qui la dirigeix. El fet que s’hagen
remarcat sòlids criteris professionals
ja en el primer llibre d’estil molesta
alguns polítics, per més que evident-

ment això no ho diran pas.
Que s’entenga la complicació, pe-

rò, no fa acceptable que més de dos
anys després de la formació del go-
vern de progrés valencià els valen-
cians continuem sense poder escol-
tar cap emissora en la nostra llengua
ni veure cap televisió en la nostra
llengua. En un primer moment es va
dir que les emissions de TV3 i IB3 en-
trarien amb total normalitat i amb el
suport del govern valencià tan bon
punt la nova ràdio televisió valencia-
na es posés en marxa. Això tenia la
lògica de la reciprocitat i evident-
ment salvava molts problemes polí-
tics que el govern valencià es podria
haver trobat al davant.

Ara bé, ja han passat més de dos
anys i després de l’anunci d’aquesta
setmana molta gent ens preguntem
quin sentit té esperar més temps
sense cap emissora en català, cap ni
una. Vista la situació ara potser seria
més sensat propiciar el desplega-
ment de TV3 i IB3 amb normalitat. O
el mentrestant se’ns farà ja massa
llarg.
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La vinyeta
Fer

otes les cases grans han tingut
sempre el seu racó sinistre o
aquell que l’arquitecte no ha sa-

but resoldre, sigui a les golfes, al re-
bost o al soterrani, i dimarts, en la
presentació del llibre de Jordi Amat
sobre Josep Benet al Museu del Dis-
seny de la plaça de les Glòries de Bar-
celona, els assistents vam ser acomo-
dats en una sala dues vegades sota ter-
ra que podria haver acollit un genera-
dor elèctric o el gimnàs dels empleats.
L’acte s’hauria d’haver celebrat a la bi-
blioteca pública que du el nom de Jo-
sep Benet, domiciliada en el mateix
edifici, però, com es deia abans, “l’èxit
va sorprendre la pròpia empresa” i es
va haver d’habilitar un espai més gran
que tot i així va mantenir molta gent a
peu dret. Benet està en la ment de
molts, siguin de dretes o d’esquerres i
sempre que estiguin impregnats de ca-
talanisme, i a més Jordi Amat té poder
de convocatòria. Mònica Terribas va
fer de mestra de cerimònies. Va mesu-
rar el temps pensant en els que esta-
ven drets i va interrogar Amat sobre
els punts essencials del llibre, que són
els del biografiat: el conspirador, l’acti-
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vista, el polític, l’historiador, el que
ambicionava la presidència de la Gene-
ralitat però es va trobar al davant les
figures formidables i encara més ambi-
cioses i killers de Tarradellas i Pujol, el
que tot i haver estat amic i gairebé
mentor de Pujol va presentar contra
ell una moció de censura en nom del
PSUC, el partit dels treballadors, de
les esquerres, o dels humils, com ell.
El marit de la Florència...

No he acabat de llegir Com una pà-
tria; vida de Josep Benet. M’hi trobo
dins. Amat és un jove historiador que
sempre implica la seva veu en el relat:
fa excursos de to personal, introdueix

interjeccions i interrogacions, s’arris-
ca a omplir els espais buits amb con-
jectures que dona per certes... Com
que soc un antic, de vegades em sor-
prenen. Joan Safont, que ha llegit més
llibres d’història que jo, que n’ha escrit
uns quants i que és molt amic d’Amat,
em confia: “És la nova tendència”. Afe-
geix: “jo no m’atreveixo a tant.” Una
“tendència” que no és ben vista pels
historiadors “sèniors”, dimarts esten-
tòriament absents de l’acte. Només hi
vaig veure Andreu Mayayo. A Amat
sembla que li agradi complicar-se la vi-
da, sabent, com sap, que el “gremi” al
qual pertany li reprotxarà les gosa-
dies. Ja voldrien molts del “gremi” es-
criure amb l’amenitat de Jordi Amat i,
per aquest motiu, aplegar tanta gent
en la presentació dels llibres que no
para de treure.

A Amat li passa com a Safont: en-
tren tan a fons en la matèria que estu-
dien, remenen tants arxius, que men-
tre fan un llibre en poden fer i publicar
simultàniament un altre amb els caps
i puntes del material sobrer. Són uns
grans productors. Volen viure dels lli-
bres i no, per ara, de la càtedra.

“Jordi Amat
publica un llibre
sobre el polític i
historiador

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Josep Benet presentat


