
Eugeni Alemany es va donar a 
conèixer com a presentador a Ca-
nal  9 i actualment s’ha fet famós 
pels seus espectacles d’entreteni-
ment amb els que ha recorregut tot 
el territori valencià. A la televisió 
pública valenciana va conduir pro-
grames com ara Un país de llibres o 
Trau la llengua, en els quals sempre 
hi havia un toc d’humor. El presen-
tador creu que posar notes simpà-
tiques als programes afavoreix que 
les persones es queden amb la in-
formació que se’ls vol transmetre. 

Al de Sueca li agrada llegir i creu 
que per a un presentador és molt 
important, però confessa que pre-
fereix fer-ho en els nous suports 
com ara les tabletes. Considera que 
les noves tecnologies han potenciat 
l’ús del valencià perquè li estan do-
nant visibilitat. «El que necessitem 
els valencians és que passen coses 
que facen visible la nostra llengua, i 

en eixe aspecte les xarxes socials te-
nen un paper fonamental», apunta 
el reporter. Un exemple és la cam-
panya que actualment ell mateix 
està portant a terme, #paellaemoji, 
que va nàixer de manera viral i ha 
demostrat el poder de les xarxes al 
que es refereix. Consisteix en posar 
l’emoticona de la paella en what-
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Eugeni Alemany també va fer de reporter en el programa Caiga quien caiga. 
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sapp, però segons apunta Alemany, 
en el fons es tracta també de nor-
malitzar la llengua, un objectiu que 
s’ha aconseguit tenint en compte el 
revulsiu que ha creat la campanya, 
amb milers de seguidors, i les re-
percussions positives que ha tingut: 
fins i tot ha aconseguit que alguna 
empresa d’arròs haja posat les seues 
xarxes socials també en valencià. 

La capacitat de l’amor per superar les fronteres

Eugeni Alemany creu que els lli-
bres en valencià tenen un paper 
normalitzador, especialment des 
del moment en què n’han aparegut 
molts de temàtica diversa en què el 
valencià és només la llengua vehi-
cular. Aquest és el cas del llibre que 
es llença dissabte, Nosaltres els Ca-
teura, de Joanjo Garcia, que tracta 
sobre els canvis que experimen-

ta el barri d’Orriols de València, 
convertit en els darrers anys en un 
espai multicultural on hi viu gent 
dels cinc continents. En la novel·la 
també està present l’amor, que de-
mostrarà la seua capacitat d’unir 
persones més enllà de la seua pro-
cedència. Referent a la història del 
llibre, Alemany bromeja: «l’amor 
és internacional, com la música». 

Dissabte, 4 de juliol

I diumenge, 5 de juliol
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«Els llibres en valencià tenen 
un paper normalitzador»

«Hem d’aprofitar el el poder 
de les xarxes per a donar 
visibilitat a la llengua»

llegir en valencià... paraules d’amor


