
La inversió pública en llibres i lectu-
ra ha sofert una duríssima retallada 
en els últims anys, i això a pesar que 
l’índex de lectura dels valencians és 
dels més baixos d’Espanya. Ara, la 
nova realitat sociopolítica valencia-
na obri també perspectives de can-
vi per al llibre en valencià.
 Per a Ximo Puig, secretari ge-
neral del PSPV-PSOE, llegir en 
valencià és imprescindible per a 
mantenir viva la llengua. Compro-
més amb la política des del 1983, 
tot indica que aquest llicenciat en 
Periodisme, que ha sigut alcalde de 
Morella i diputat per Castelló a les 
Corts Valencianes, es convertirà 
el 25 de juny en el nou president 
de la Generalitat Valenciana. Puig 
assegura que treballarà per fomen-
tar el llibre i el valencià mitjançant 
campanyes d’animació lectora que 
impliquen tota la societat.

Què significa per a vosté la lectura?
La vida en gran mesura són els lli-
bres. Els llibres que llegeixes al llarg 

de la vida et marquen, formen part 
del teu aprenentatge, de la teua 
experiència i la teua cultura, però 
també t’aporten plaer, diversió, 
obren una porta a la imaginació. 

Ximo Puig:

www.llegirenvalencia.org

Per què creu que és important 
que els valencians comencen a 
llegir en valencià?
La lectura en valencià és impres-
cindible per mantenir viva la nos-
tra llengua. Igual que és necessari 
recuperar els mitjans de comu-
nicació en valencià, també ho és 
que els lectors en edat escolar lli-
gen més enllà de les obligacions 
acadèmiques; és necessari que es 
convertisca en un hàbit durant 
l’adolescència i que continue a 
l’edat adulta, si no, el valencià està 

perdut. Evitar açò implica fomen-
tar l’escola valenciana o aconseguir 
que el valencià estiga més present a 
Internet, entre altres mesures, que, 
a més, han de tenir el recolzament 
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«Calen polítiques públiques de lectura que no 
es limiten a l’àmbit escolar»

«És impressionant la  
faena realitzada per  

la Fundació Bromera 
durant estos 10 anys»

llegir en valencià... paraules d’amor

indispensable de les administraci-
ons públiques. 

Com valora els deu anys de la 
campanya «Llegir en valencià» de 
la Fundació Bromera?
És impressionant la faena realit-
zada per la Fundació Bromera 
durant aquestos 10 anys d’incan-
sable treball per fomentar la lectu-
ra en valencià i la nostra cultura, 
les nostres tradicions. Per això, és 
important que des de l’àmbit pú-
blic, però també privat, existisca 
una constant col·laboració en este 
tipus d’iniciatives i així aconse-
guir incrementar l’hàbit lector, 
sobretot, en valencià. Tanmateix, 
és essencial també que es potencie 
i desenvolupe una indústria edito-
rial pròpia.

Les institucions valencianes s’hau-
rien d’implicar en el foment i la 
promoció de la lectura en valencià?
Les dades sobre la lectura en valen-
cià no són bones, la situació és molt 
precària i, per tant, el foment és in-
dispensable per a la seua supervi-
vència. Calen polítiques públiques 
de lectura que no sols es limiten a 
l’àmbit escolar, sinó dirigides a la 
societat en general. És important 
que l’hàbit comence a l’escola, però 

també que implique els adults i la 
gent gran. D’un dia per a un altre 
no es pot aconseguir açò, però des 
de l’administració pública treballa-
rem per posar en valor el llibre i la 
paraula escrita mitjançant campa-
nyes concretes d’animació lectora. 

Quins llibres ha llegit última-
ment en valencià?
Els últims llibres han sigut Verti-
gen, d’Empar Marco i Esperança 
Camps, i Un dinar un dia qualse-
vol, de Ferran Torrent.


