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Les primeres quatre décades de Saó, que s'acompliran en dos me- 
sos, han coincidit en el temps amb la publicado del Ilibre La re
vista Saó (1976-1987). Cristians i esquerrans nacionalistes, un mag
nifie estudi de Francesc Martínez Sanchis que acaba veure la llum 
de la má de Publicacions de la Universität de Valéncia. Si bé Saó 
ja comptava amb el treball de Vicent Cremades i Arlandis, titulat 
L'Església en la transido. El fet nacional al País Valencia: la revista 
Saó (1976-1983) i publicat per l’editorial Riu Blanc en 2013, aques
ta nova anàlisi, de major profunditat i ambició académica, confir
ma que la revista degana de la premsa en valencia ha esdevingut 
matéria de reflexió i d'investigació académica.
Sens dubte, l’amic i company Francesc Martínez -membre del 
Conseil de redacció de Saó, professor de la Universität de Valéncia 
i especialista en premsa local i comarcal- era una de les persones 
més preparades I adequades per a portar a terme una investigado 
d’aquestes caractéristiques. Entre d’altres coses perqué, com bé 
assenyala al prôleg I' acredítat historiador del periodisme, Fran- 
cesc-Andreu Martínez Gallego, es tracta d’un estudios que estima 
la premsa i que «té vocació de filar prim tant en matéria de con- 
textualització histórica, de genealogies, de vineles personáis, cul
turáis, politics i idéologies, com de reconstrucció d’esdeveniments 
i de protagonistes».
Així, el volum s'endinsa en les arrels que, connectades amb el Con- 
cili Vaticà II, varen fer possible el naixement, en juliol de 1976, d una 
«revista eclesial pero no eclesiástica», «fruit de l’evolució i madura
do del progressisme catôlic valenciá i del nou valencianisme d’en- 
cuny fusterià que comença a forjar-se ais anys selxanta i setanta 
del segle XX», tal com afirma l’autor; i analitza, d'una manera de
tallada i extremadament acurada, els primers dotze anys de Saó 
-«segurament l'etapa més decisiva»-, que es correspon amb el 
période comandat per Josep Antoni Comes, el primer deis quatre 
directors que ha tingut la publicado (el varan succeir Emili Marin, 
Vicent Cardona i Vicent Boscà, actual director). En aquest sentit, 
Francesc també assevera que Saó fou possible gracies a la unió de 
dues idéologies, catôlics i nacionalistes esquerrans, en un mateix 
projecte editorial. Circumstància que no dubta a qualificar com «un 
fet insôlit en la historia de la premsa valenciana» que, quaranta 
anys després, ha convertit Saó en un référant periodistic.

Com que no dispose d'espai per a 
glossar les multiples virtuts que en
galanen aquest llibre, fru it d ’in 
comptables hores de dedicado. In
vestigado i estudi, només afegiré que 
és de lectura obligatoria per a tots 
aquells que estimen Saó i tôt el que 
Saó representa. I també que inclou 
nombrases fotografíes i un pareil d'ín- 
dexs fináis -antroponímic i onomástlc 
general- ben valuosos, ja que faciliten 
notablement la localització de per
sones i temes.
L’enhorabona a l’amic Francesc per 
aquest impressionant estudi que tan 
bé explica els inicis d’un fructífer i sin
gular projecte comunicatiu; i que, en 
aquest moment, després d’un pareil 
de décades ben complicades, permet 
afrontar, amb força i il lusió renovades, 
el llarg futur que espera a la revista. 
No debades, i com també assenyala 
Francesc-Andreu Martínez, Saó conti
nua sent una flama que perdura.
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