
A la tauleta de nit l’esperen dos 
llibres: Insistències de la llum de 
Toni Sabater i una antologia de 
cartes, articles i monòlegs inèdits 
de Miguel Gila. Dos títols que in-
discutiblement parlen d’ell, de la 
seua capacitat de transitar «en-
tre la tendresa i el descollono» i, 
possiblement, també de les se-
ues aspiracions com a humorista i 

professional de la comunicació. El 
net de la pastissera i del metge de 
Castellar-Oliveral que va comen-
çar a treballar «de molt jovenet 
en una ràdio local cultural» encara 
conserva l’entusiasme, aquell que 
li permet gaudir de la faena com 
si fora la seua afició predilecta. El 
seu pas per l’antiga radiotelevisió 
valenciana i les cadenes nacionals 

PERE AZNAR, 
HUMORISTA
«Sempre tracte de  
tindre prop llibres i  
discos en valencià»

l’han dotat d’un bagatge i una ex-
periència que ara queden al des-
cobert en el programa Assumptes 
interns d’À punt, del qual n’és 
presentador i que ha deixat per al 
record entrevistes tan divertides 
com la de Silvia Abril o la impac-
tant conversa amb Isabel Bonig, 
presidenta del PPCV. Pere Aznar 
assenyala la importància de llegir, 
«en valencià i en el idioma que 
cada u considere», encara que, 
puntualitza, «en el meu cas, que 
he viscut anys fora de la terreta, 
sempre tracte de tindre prop lli-
bres i discos en valencià». Al res-
pecte de la campanya «Llegir en 
valencià» opina que «està feta 
amb afecte i trellat», dos paraules 
que al seu parer últimament no 
són molt populars i que sonen bé 
per separat i encara millor juntes: 
«Afectrellat. Això com va? Li pas-
seu vosaltres la nova paraula a la 
Acadèmia o li la passe jo?»

“ La campanya 
«Llegir en 
valencià» està 
feta amb afecte  
i trellat ”

8 làmines
mida DIN A4 
amb la cartilla

Una habitació pròpia

Sobre l’escriptor d’Insistèn-
cies de la llum, Toni Sabater, 
el presentador d’Assumptes 
interns diu que és un autor 
que sap traure una part d’ell 
que sol estar dormida, que 
«aquest escriptor és capaç 
de fer sentir al lector o lec-
tora que allò que conta no li 
pertany només a ell», apunta. 
Una qualitat que Pere Aznar 
atribueix també al programa 
Una habitació pròpia (À punt) 
«un espai televisiu amb una 
factura i una profunditat es-
pectacular» sobre el que l’hu-
morista assegura ser «molt 
fan així com d’Irene Rodrigo 
i la passió que demostra per 
cada lletra», assevera. Fa poc 
li han recomanat que llija l’es-
criptora Muriel Villanueva i ja 
l’ha incorporat a la llista de 
futures lectures. Precisament 
aquesta n’és l’autora d’un dels 
llibres de la col·lecció «Llegir 
en valencià, monuments em-
blemàtics» que podem trobar 
cada cap de setmana al quiosc 
amb el diari Levante-EMV pel 
preu simbòlic d’un euro.

És presentador del programa Assumptes interns (À punt).
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