
potents com ara Els Marges –fundada 
el 1974 per Joaquim Molas–, Reducci-
ons –que van parir l’any 1977 Segimon 
Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Jordi 
Sarrate, Lluís Solà i Ricard Torrents–, 
Faristol –centrada en el públic infantil i 
juvenil–, L’Aiguadolç o Lletres, del Club 
del Llibre.

També hi ha, és clar, les històriques 
Serra d’Or i L’Avenç, o L’Espill, crea-
da per Joan Fuster, fonamentada en el 
pensament i que edita Publicacions de la 
Universitat de València (PUV), l’única 
de l’àrea catalanoparlant que és membre 
de la xarxa europea de revistes culturals, 
Eurozine. I n’hi ha de no tan antigues pe-
rò igualment arrelades, com per exemple 
la científica Mètode, o la cultural Caràc-
ters, que també són editades per PUV. 
En ambdós casos és usual la presència 
de signatures catalanes, valencianes i ba-
lears. El consell de redacció de la segona, 
de fet, l’integren persones procedents de 
tot el domini lingüístic.

Algunes de més noves encara també 
han assolit una influència important. És 
el cas de la musical Enderrock, de Sàpi-
ens, dedicada a la història de Catalunya i 
del món, o Descobrir, que ha sublimat el 
periodisme de viatges.

L’abundància de productes d’aquesta 
mena ha fet que fins i tot n’hi haja amb el 
nom repetit. Així doncs, Eines és, alhora, 
una revista de reflexió política editada a 
Barcelona i una altra, subtitulada Papers 
per al Canvi Social, que no té periodici-
tat fixa i s’edita a València des del 2007.

Les publicacions infantils i juvenils 
són un exponent més de la desconnexió 
que tot sovint impera en el panorama 
periodístic en català. D’una banda, hi 
ha les tradicionals Cavall Fort, feta a 
Catalunya, i Camacuc, del País Valencià, 
i de l’altra, la més recent dels Súpers i, 
encara més jove, Pelitrúmpeli, editada a 
València i que ha manllevat el nom del 
disc enregistrat per Al Tall a la darreria 
dels setanta.

Una diferenciació que no ho és tant en 
el camp de la cultura popular. Caramella 
ja fa anys que elabora uns continguts 
plurals, que inclouen tot l’àmbit catala-
noparlant, o Hamlet, revista mensual de 
les arts escèniques editada a Tarragona 
que va nàixer el 2009, en plena crisi.

En qualsevol cas, com ja ha quedat 
dit, totes són publicacions d’abast escàs 
i localització difícil. La majoria no són 
als quioscos i és la subscricpió la manera 
més senzilla d’aconseguir-les. N’hi ha 
moltes més, de temàtica ben diversa, 
que també cal adquirir per la via de la 
subscripció: de referents a l’agricultura 
i el món rural –Agro-cultura, Món Rural 
o La Drecera– , a l’arquitectura i l’in-
teriorisme –Eben Interiors–, a les arts 
plàstiques –Terrart, intitulada “revista 
ceràmica contemporània”–, a la recerca 
històrica –Recerques, Afers–, al coopera-
tivisme –Cooperació Catalana, editada 
per la Fundació Roca i Galés–, a l’eco-
nomia –Món Empresarial–, als esports 
–Pesca d’Illes, “la més llegida en català a 
les Balears”–, a l’excursionisme –Vèrtex, 
de la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, acumula una trajectòria de 
més de 40 anys–, a la sociopolítica –la 
illenca i quinzennal L’Estel–, al motor 
–Cotxes–, a l’oci –D’Estil–, a la pedago-
gia –com per exemple, Guix–, a la religió 
–com ara Foc Nou– o a la salut, com 
Viure en família.

En total, vora dos centenars de pu-
blicacions de periodicitat múltiple que 
mantenen la seua vitalitat i que, en ocasi-
ons, ja ofereixen subscripcions digitals.

A la xarxa ja fa anys que circulen 
diaris com ara Vilaweb, Nació Digital, 
El Singular Digital o El Debat.cat. En 
cap dels casos no disposen d’una redac-
ció fixa a València o Palma, per bé que 
el primer d’ells, nascut el 1997, sí que 
ofereix informació del País Valencià i 
les Illes, servint-se de la informació que 
subministren les agències. 

Amb tot, Vilaweb és un dels pocs 
mitjans catalanoparlants amb una visió 
global del domini lingüístic que han sor-
git darrerament. Ni tan sols Internet, que 
estalvia despeses i acosta la informació 
i els informants a tothom, no ha estat 
capaç de trencar unes fronteres geogrà-
fiques –polítiques– tan invisibles com 
infranquejables. O això sembla.

Víctor Maceda
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E
l 4 d’abril de 1984 s’imprimia 
per primera vegada un exem-
plar del setmanari EL TEMPS. 
Era el número zero, una peça 

de col·leccionista que marcava l’inici 
d’una informació en llengua catalana 
de qualitat arreu dels Països Catalans. 

Un mes després, sortia al quiosc el 
primer exemplar, amb una manxeta de 
col·laboradors de vertigen, que feia pre-
veure que el llançament d’EL TEMPS 
seria tot un esdeveniment cultural i pe-
riodístic. Entre les rúbriques, Joan Fus-
ter, Joan Francesc Mira, Josep Maria 
Espinàs, Manuel Vázquez Montalbán, 
Quim Monzó, Ignasi Riera, Ramon 
Barnils o Maria Aurèlia Capmany, i 
així noms il·lustres fins a una cin-
quantena. La redacció, dirigida per 
Francesc Pérez i Moragon, es trobava 
a l’avinguda del Baró de Càrcer, 40, 
de València. I avui, gairebé 
tres dècades després, 
aquest setmanari de 
referència als Països 
Catalans té sobre la 
taula el repte d’en-
carar una nova època, 
condicionada pel context 
de crisi econòmica de llar-
ga durada, però també per 
un tauler de joc polític prou 
complex al País Valencià i a 
les Illes Balears, on l’assetja-
ment institucional a la llengua 
catalana revifa en tots els àmbits. 

Malgrat aquest context, en els 
darrers anys s’han consolidat al-
guns àmbits que han cohesionat el 
país i que resisteixen tots els embats. 
És el cas de les universitats, aplegades 
en la Xarxa Vives d’Universitats, de 
les entitats culturals, aplegades en la 
Federació Llull –Obra Cultural Balear, 
Acció Cultural del País Valencià i Òm-
nium Cultural–, i, sortosament, també 
s’ha produït un apropament històric en 
el món econòmic. La tasca de l’Ins-
titut Ignasi Villalonga d’Economia i 
Empresa (IIVEE) de reivindicar, quan 
ningú no ho feia, l’Arc Mediterrani, 
ha donat els seus fruits, i avui l’em-
presariat valencià no té dubtes sobre 
la urgència d’articular un corredor me-
diterrani que connecti el País Valencià 
amb Catalunya, i en conseqüència, 
amb Europa. També hi ha un factor 
excepcional en el món financer. El 
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Banc Sabadell i La Caixa han assumit, 
respectivament, CAM i Banc de Valèn-
cia, una circumstància que sens dubte 
crearà noves sinergies entre ambdues 
economies, industrials i amb vocació 
d’internacionalització.

“Mai com ara hi havia hagut, des 
d’un punt de vista real i mental, un 
empresariat valencià disposat a establir 
vincles amb Catalunya per tal d’anar 
creant una euroregió econòmica ben 
articulada i aprofitant les sinergies per 
tenir una veu econòmica directa a Eu-
ropa. Però si aquesta realitat econòmi-
ca, que se suma a la social i cultural 
que ja tenim bastida, no té al darrere un 
projecte comunicatiu que ho vehiculi, 
queda esfilagarsada”, adverteix Eliseu 
Climent, editor d’EL TEMPS.

I és justament aquest repte el que 
vol prendre Edicions del País Valen-

cià, SA a partir d’ara: convertir-se 
en el mitjà de referència al País 
Valencià i alhora ser l’eix verte-
brador de l’espai de comunicació 
entre  tots els territoris de parla cata-
lana. Com explica el director general 
d’Edicions del País Valencià, Vicent 
Sanchis, “EL TEMPS pretén impul-
sar l’espai comunicatiu català des de 
Catalunya, i des del País Valencià 
si podem. En aquest sentit, totes les 
empreses de comunicació que no són 
incompatibles entre elles i que tenen la 
sensibilitat que cal, hem de començar a 
treballar plegats en aquesta direcció. I 
això és més urgent i més necessari que 
qualsevol altra qüestió, perquè sense 
aquest marc, la cultura no acaba de 
funcionar tampoc. Si no hi ha mitjans 
de comunicació que connectin la cul-
tura, tots els altres intents de vertebrar 

no serveixen”, sentencia Sanchis. 
Pel que fa a les Illes Ba-

lears, val a dir que el 
punt de partida per 
al projecte és prou 

diferent. Aquí l’espai 
comunicatiu s’ha con-

servat força millor –no 
hi ha hagut per exemple un 

conflicte intens per TV3 i els 
productes periodístics han fluït 

més–, i la relació històrica amb 
Catalunya sempre ha estat prou 

més sòlida en tots els àmbits que 
no pas en el cas del Principat i el País 

Valencià. 
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EL TEMPS amplia l’espai 
El procés d’ampliació de capital d’Edicions del 
país Valencià sa, obert a tota la societat i que 
finalitzarà el setembre de 2013, ha de convertir 
EL tEmps en el mitjà de referència al país 
Valencià i l’eix vertebrador de l’espai comunicatiu 

dels territoris de parla catalana. 
això sí, fomentant les sinergies 
amb d’altres projectes similars.



La nova etapa. Amb aquesta volun-
tat, l’empresa editora del setmanari EL 
TEMPS inicia un procés d’ampliació de 
capital que ha de culminar al setembre 
de 2013 amb un canvi en l’accionariat, 
que donarà lloc a Espai de Comuni-
cació, SA. La nova empresa, sòlida i 
més potent, encararà el repte de ser la 
referència comunicativa en l’espai que 
va veure nàixer l’empresa a València el 
1984. L’ampliació de capital és oberta 
a tothom qui vulgui comprometre’s 
amb un projecte comunicatiu nacional, 
amb participacions que se situen en tres 
franges: entre 1.000 i 5.000 euros (petit 
accionista), entre 5.000 i 20.000 euros 
(accionista mitjà), i més de 20.000 
euros (gran accionista). Des que Edi-
cions del País Valencià, SA va decidir 
endegar aquest procés de consolidació, 
va apostar per un projecte col·lectiu 
i transversal que impliqués el major 
nombre de persones compromeses amb 
el país i amb la llengua. Un dels punts 
claus d’aquesta amplicació de capital 
és que en el nou accionariat hi hagi 
representació de tots els territoris, així 
com de l’àmbit acadèmic, econòmic, 
social i cultural, per tal de garan-
tir l’essència del projecte comunicatiu 
d’EL TEMPS. 

Sigui com sigui, la nova etapa d’EL 
TEMPS no vol circumscriure’s només 
al manteniment del setmanari de paper, 
sinó que pretén ampliar al màxim la di-
versitat de productes periodístics oferts. 
En aquest sentit, EL TEMPS tendirà a 
convertir-se en una plataforma multi-
mèdia de difusió de continguts, aprofi-
tant precisament el gran avantatge que 
ofereix Internet de superar qualsevol 
frontera administrativa que intenti ai-
xecar murs comunicatius entre una 
comunitat lingüística única. De fet, hi 
ha projectes comunicatius a Internet 
que tenen com a marc de referència els 
Països Catalans. El cas de Vilaweb n’és 
un exemple clar. 

Amb un bagatge d’èxit, amb el pres-
tigi assolit després d’una llarga fase 
de treball i consolidació, EL TEMPS 
prepara el punt i seguit imprescindible 
per a enfocar amb solidesa un futur de 
canvis profunds en l’àmbit de la comu-
nicació arreu. El repte, doncs, és  tren-
car, amb naturalitat i en positiu, les ve-
lles dinàmiques informatives estatals, 
autonòmiques i provincials. En aquest 
projecte de futur s’integraran totes les 
publicacions vinculades a la capçalera 
històrica, EL TEMPS, EL TEMPS Di-
gital, Anuari The Economist, que cada 
any publica en exclusiva en llengua ca-
talana, i el contracte exclusiu en català 
de publicació de continguts del presti-
giós setmanari alemany Der Spiegel.  

“Sumar-se al nou accionariat és for-
mar part d’un projecte sòlid, i fins i tot 
imprescindible, que ha de respondre 
als nous temps amb més potència, amb 
més veus, amb més projecció i sempre 
al servei d’un país que es reclama nor-
malitzat i digne”, conclou Climent. 

De fet, ja s’han teixit les primeres 
complicitats amb el projecte. Entre 
els primers accionistes hi ha l’ex-pre-
sident de la Generalitat, Jordi Pujol; 
el president de la Borsa de Barcelona, 
Joan Hortalà; el director general 
de Ràdio Televisió d’Andorra, SA, 
Francesc Robert; el president de l’As-
sociació d’Empresaris Tèxtils de la Vall 
d’Albaida, Ramon Soler; els periodis-
tes Mònica Terribas i Miquel Calçada; 
el president del Cercle d’Economia 
de Mallorca, Alexandre Forcades; el 
president de l’Associació Empresarial 
Hotelera de Benidorm, Antoni Mayor, 
i l’ex-president de Caixa Catalunya i 
vice-president de l’IIVEE, Antoni Ser-
ra Ramoneda. 

A més a més, l’empresa compta 
amb un consell editorial integrat per 
l’advocada Magda Oranich; l’escrip-
tor i antropòleg Joan Francesc Mira; 
el professor de la UAB Joan Manuel 
Tresserras; el sociòleg Salvador Car-
dús; el socioecòleg Ramon Folch i el 
professor de geografia de la UV Josep 
Vicent Boira. 

El degà del Col·legi d’Economistes, 
Joan B. Casas i el periodista Vicent 
Sanchis formen, amb Eliseu Climent, 
l’equip assessor.

Gemma Aguilera 
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Q
uin sabor de boca us han deixat 
les eleccions del passat dia 25? 

—Crec que l’escenari ha que-
dat clar: aquestes eleccions han 

confirmat que existeix una majoria 
sobiranista com mai havia existit. Els 
partits que duien en el seu programa  
electoral la consecució de la indepen-
dència han assolit la majoria i això és 
indiscutible. Crec que són les eleccions 
on hi ha menys espai per a l’ambigüi-
tat, amb l’afegit que, a més a més, 
són els comicis on hi ha hagut més 
participació dels ciutadans. Per tant, 
des d’aquest punt de vista, i indepen-
dentment d’altres valoracions que es 
puguin fer, el procés cap a l’autodeter-
minació va endavant. 

—Vós heu mantingut que ha de 
ser el Parlament qui declare la inde-
pendència i després se celebre un re-
ferèndum. De moment, però, sembla 
que el primer pas serà convocar el 
referèndum. Confieu que en aquesta 
legislatura tindrà lloc la consulta 
sobre la independència? 

—El que jo vull dir –i aquestes de-
claracions les vaig fer fa dos anys– és 
que no és només una qüestió del Par-
lament, sinó que s’ha de consultar el 
poble. Crec que al final, malgrat el que 
pugui semblar, l’Estat espanyol haurà 
d’acceptar que el poble català exercei-
xi la seua sobirania i manifesti la seua 
posició, tant si és favorable com si és 
contrària a la independència. Negar-
s’hi, per part del govern espanyol, no 
té sentit.  

—Per a molts, la manifestació de 
l’Onze de Setembre va significar 
un punt d’inflexió. Molta gent va 
passar de militar en el catalanisme 
a l’independentisme. Això ha passat 
amb els ciutadans, però el viratge 
també s’ha produït en els mitjans 
de comunicació. Alguns mitjans de 
referència com ara La Vanguardia 
han fet també un viratge cap al sobi-
ranisme. A parer vostre, què indica 
aquesta reubicació dels mitjans dins 
l’espectre comunicatiu català? 

—No em sembla gens excepcional 
això que ha passat amb La Vanguardia.  
Com a conglomerat empresarial, el 
Grup Godó té uns interessos. Tenen la 
ràdio líder a Catalunya i un diari que és 
de referència per a molts sectors de la 
societat catalana. La Vanguardia ja ha 

EL tEmps 
vertebrarà  els 
vincles socials, 
econòmics i 
culturals de l’espai 


