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ROSANA SANAHUJA

La gent de Castelló, de la terra a la qual 

Manuel Vicent afi rma que deu tot allò que 

és com a persona i com a escriptor, va ren-

dir un sentit tribut al periodista i literat 

castellonenc més universal en l’acte de 

la seua investidura com a doctor honoris 

causa de la Universitat Jaume I celebrat el 

passat 7 d’octubre al Paranimf. 

Una cultura, un mar i un aire que va im-

pregnar tot l’acte i que, segons va afi rmar 

l’escriptor de la Vilavella, marca també 

l’essència de la Universitat de Castelló 

que és “fruit inseparable de la nostra ter-

ra”.  I és que el mateix Joan Fuster el va 

redimir d’escriure en castellà, recordava 

Vicent, en dir-li que “no podria mai dei-

xar d’escriure en valencià, perquè el meu 

pensament i el meu sentiment expres-

saven sempre les pulsions naturals de la 

nostra terra, de la nostra cultura, del nos-

tre caràcter”.

La intervenció de Vicent va girar entorn de 

la literatura, que “descriu la rea litat com ma-

tèria de la nostra  imaginació”, i el periodisme, 

“el nou gènere literari, que defi neix el món 

des de meitat del segle XX”. En l’any en què 

l’UJI ha implantat el Grau en Periodisme, Vi-

cent va repassar alguns dels mals que pateix 

la professió, com “periodistes que confonen 

la seua gastritis amb els mals de la pàtria, al-

tres que s’han convertit en consellers àulics 

de polítics i banquers, o es creuen intèrprets 

dels designis de la història”, davant els quals 

va alabar els “herois d’aquest ofi ci, aquells 

que donen notícies fi dedignes, emeten co-

mentaris intel·ligents i ponderats, cons cients 

que la moderació és la conquesta més àrdua 

de l’esperit i a la vegada l’arma més precisa”. 

Per a Vicent, “l’èxit d’un periodista no consis-

teix a ser llegit, sinó a ser cregut. La credibili-

tat és el seu únic patrimoni”.

L’escriptor va agrair a la Jaume I un doc-

torat “que duré amb orgull la resta de la 

meua vida”, després de ser investit pel rec-

tor, Francisco Toledo, i rebre l’aplaudiment 

i el calor de la seua terra.

Castelló rendeix tribut al més 
universal dels seus escriptors
Manuel Vicent apel·la a la terra en la seua investidura com a doctor honoris causa de l’UJI

El rector de la Jaume I, Francisco Toledo, l’escriptor i periodista Manuel Vicent, i el seu padrí en l’acte d’investidura com a doctor honoris causa, Francisco Fernández Beltrán. | FOTO: A. PRADAS

Fernández Beltrán 
lloa el “Sorolla 
de la paraula”

El director del Servei de Comunicació i 

Publicacions i professor de Ciències de la 

Comunicació de l’UJI, Francisco Fernández 

Beltrán, va defensar els mèrits de Manuel 

Vicent, “home del Renaixement”, al qual 

va qualifi car com “el nostre Sorolla de la 

paraula”. Beltrán va repassar la fructífera 

trajectòria de l’escriptor a través de les 

 seu es dualitats: la lluita entre la narració 

del viscut i el somiat; la seua labor literària i 

periodística, amb una prosa que “ens salva 

cada diumenge com un salm civil ple d’es-

perança”; un compromís moral que no està 

renyit amb un hedonisme primari que el 

converteix en defensor dels més simples i  

intensos plaers humans, i la dualitat entre 

la seua aparent timidesa i un humor des-

bordant. Beltrán va destacar l’observació, 

l’estil i la saviesa com a principals virtuts  

d’un dels periodistes que més han fet per 

elevar la categoria moral de la professió,  

“tot un exemple de compromís civil, de res-

pecte al proïsme i d’honradesa amb l’ofi ci”.

| VICENT: “L’èxit d’un 

periodista no consisteix 

a ser llegit, sinó a ser 

cregut. La credibilitat és el 

seu únic patrimoni”

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA, AMICS I ADMIRADORS ES BOLQUEN EN L’ACTE . Família, amics com el cantautor Joan Manuel Serrat, doctors, estudiants, personal de la Universitat Jaume I i de-

vots lectors van omplir el Paranimf durant l’acte d’investidura. En acabar, van ser molts els que no van voler deixar escapar l’autògraf i la fotografi a amb l’escriptor de la Vilavella.   | FOTO: A. PRADAS


