
La seua és una història d’amor amb 
la literatura, d’on Fani Grande beu 
a glops per gaudir i saciar la curio-
sitat per tot el que l’envolta. A més, 
és font d’inspiració per a les seues 
vocacions de bloguera i guionista. 
El fèmur d’Eva i La filla del llaurador 
li han donat més alegries de les que 
pensava quan es va iniciar en el món 
digital. Dos veus completament dis-
tintes amb què Fani Grande acon-
segueix transmetre autenticitat i 
passió per conéixer, i per entendre. 
És al que s’ha dedicat de manera in-
tensa, a la professió de juntalletres, 
com li agrada definir-se, des que la 
va afectar l’ERO de Canal 9, on ha-
via treballat des dels seus inicis. Fani 
Grande té clar el paper que han ju-
gat les xarxes en la difusió dels seus 
textos: «sense les xarxes socials i 
sense tota la gent amb què interac-
tue, no existirien els meus blogs». 

«Llegir millora la teua qualitat de 
vida» és un dels seus lemes. «Quan 

tingues un mal dia, agafa un llibre; 
et passarà tot i et quedarà gravat 
que llegir et fa bé a la salut.» I ací, 
per a Fani Grande, els llibreters 
juguen un paper fonamental: «són 
com metges de capçalera, professio-
nals que et diagnostiquen i et recep-
ten el llibre que necessites». 

Fani Grande, bloguera

Fani Grande recomana lectures a través de les xarxes socials.
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També usa les xarxes socials per 
recomanar i descobrir lectures, com 
ha fet intensament durant la Fira 
del Llibre de València. «És un es-
pai per compartir, respectant a qui 
recomanes i havent llegit el llibre, 
clar.» No té dubtes en apostar per 
escriptores valencianes com Espe-
rança Camps, Anna Moner, Muriel 
Villanueva...  perquè assegura que 
«les seues obres són delicioses».

La cartoixa de Portaceli, un espai de silenci i de pau  

La serra Calderona i les muntanyes 
de Portaceli representen l’entorn 
natural més proper de la infante-
sa de Fani Grande, criada a Mas-
samagrell. «Els diumenges tocava 
anar a Nàquera per a la paelleta i 
tinc records fantàstics.» Ara, s’esti-
ma més anar a Portaceli: «allí no hi 
ha cobertura i entre setmana no-

més trobes silenci i pau. Els mon-
jos sabien molt bé on instal·lar-se 
i el lloc és espectacular, com ho 
és caminar entre totes estes mun-
tanyes». Quan li preguntem què 
sap de la llegenda de La nit de les 
pastràssimes li brillen els ulls: ho 
haurà de descobrir en el llibre d’es-
ta setmana...

Demà dissabte, el llibre...

I diumenge, 21 de setembre

1€
per només

1€
per només«Llegir millora la teua 

qualitat de vida»

paisatges de llegenda
llegir en valencià... paisatges de llegenda

«M’agrada recomanar 
llibres a les xarxes, sempre 
respectant el destinatari»


