
Els valencians vivim un moment 
ple de canvis i per això hem con-
vidat diversos responsables de 
signes polítics diferents a contes-
tar un mateix qüestionari. Cinc 
preguntes a través de les quals 
polsem l’opinió sobre la lectura i 
el valencià d’alguns dels nostres 
representants.
 Com a màxim responsable de 
la Direcció General de Cultura, 
Marta Alonso (PP) ha estat com-
promesa amb a la campanya «Lle-
gir en valencià» en els últims anys. 
Llicenciada en Ciències de la In-
formació per la Universitat Com-
plutense de Madrid, amb un màs-
ter en Relacions Internacionals per 
la Universitat Lliure de Brussel·les 
(ULB) i diplomada en Comunitats 
Europees per l’Escola Diplomàtica 
de Madrid, Alonso considera que 
la lectura és un instrument neces-
sari per a millorar la societat i que 
llegir en valencià ens fa valorar la 
nostra llengua. 

 Què significa per a vosté la lec-
tura?
 No resulta fàcil expressar en 
unes quantes línies tot allò que 
significa per a mi la lectura, ja que 
es troba molt present en totes les 
etapes de la meua vida des de la in-
fància. La lectura ha sigut un pilar 
fonamental com a ferramenta de 
descobriment i evasió.

Marta Alonso
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 Considere que la lectura és una 
activitat essencial en el desenrot-
llament de la persona que possi-
bilita aconseguir la nostra dimen-
sió de ciutadans amb un esperit 
crític i, a la vegada, tolerant, que 
ens aporte alguna cosa i que ens 
enriquisca. La lectura, i la cultu-
ra en general, són els millors ins-
truments de què disposem per a 

millorar com a individus i com a 
societat.

Per què creu que és important 
que els valencians comencen a 
llegir en valencià?
 Per a un valencià la lectura en 
la nostra llengua pròpia és un dels 
mitjans més assequibles i efectius 
en el procés de consolidació d’una 
dimensió cultural autòctona.
 Entenc que la iniciació prime-
renca a la lectura en valencià cons-
tituïx una condició ineludible per 
a propiciar una expressió oral de la 
llengua.
 Gaudir de la lectura en la nostra 

Diumenge, el llibre...

«La campanya “Llegir en 
valencià” pot considerar-se 
una iniciativa exemplar»

gratis

«Gaudir de la lectura en la 
nostra llengua ens permet 
acostar-nos a esta, respec-
tar-la i valorar-la»

llegir en valencià... paraules d’amor

llengua ens permet acostar-nos a 
esta, respectar-la i valorar-la.

Com valora els deu anys de cam-
panya “Llegir en valencià” de la 
Fundació Bromera?
 La campanya “Llegir en va-
lencià” de la Fundació Bromera 
pot considerar-se una iniciativa 
exemplar a causa de les participa-
cions que ha mobilitzat per al seu 
desenrotllament, on s’ha combi-
nat l’acreditació de la proposta 
per part de les institucions va-
lencianes amb la difusió massiva 
aconseguida gràcies a la implica-
ció dels mitjans de comunicació. 

Les institucions valencianes 
s’haurien d’implicar en el foment 
i en la promoció de la lectura en 
valencià?
 Sempre han estat implicades i 
de fet així ho fem des de la Gene-
ralitat, no sols a través del suport 
a iniciatives com la vostra, sinó a 
través d’una gran quantitat d’ac-
tivitats d’animació lectora en què 
els protagonistes són tant les obres 
en valencià com els autors valen-
cians. Com he dit abans, la lectura 
en valencià constituïx el mitjà per 
excel·lència de coneixement del 
valencià, que és un dret emparat 
per l’Estatut d’Autonomia. 

 El valencià ha estat molt pre-
sent en la estratègia de foment de 
la lectura duta a terme estos últims 
anys des de la Conselleria i, de fet, 
en el futur Pla Integral de Foment 
de la Lectura que estem dissenyant 
la promoció de la lectura en valen-
cià i dels autors valencians formen 
part dels eixos essencials.

Quins llibres ha llegit última-
ment en valencià?
 L’últim que he rellegit en valen-
cià és Llibre de meravelles, de Vi-
cent Andrés Estellés.


