
Xelo Miralles va ser la primera pre-
sentadora d’informatius de la desa-
pareguda Canal 9. Forma part d’una 
primera fornada de professionals 
que van tindre un paper destacat 
en la normalització del valencià als 
mitjans de comunicació. Gràcies a 
periodistes com ella, els valencians 
i valencianes vam poder fer una 
cosa tan fonamental com veure les 
notícies en la nostra llengua. Anys 
després, Miralles ha sigut la cara i 
la veu del prestigiós programa Medi 
Ambient, emés per Punt Dos. Un 
espai, segons ens conta la periodista 
d’Oliva, «fet sense grans inversions i 
que ha servit per engrandir l’estima 
de la ciutadania pel seu territori». A 
més, amb Medi Ambient, «hem do-
nat veu a les minories» i «hem ver-
tebrat i dignificat la llengua», cosa 
que ha estat reconeguda amb el Pre-
mi de la Crítica de l’Institut Interu-
niversitari de Filologia Valenciana, 
entre molts altres guardons. 

Per a Xelo Miralles, la televisió 
funciona com a mediadora, és bà-
sica «per a enganxar la ciutadania 
a la cultura». «Si aprofites un re-
portatge per a despertar l’espurna 
de la curiositat en l’audiència pots, 
fins i tot, despertar la necessitat de 
llegir, d’ampliar coneixements.» 
Una funció que, al seu parer, han 
de desenvolupar els mitjans de co-
municació públics.

Xelo Miralles, periodista

Xelo Miralles reclama una radiotelevisió pública de qualitat i en valencià.

www.llegirenvalencia.org

Per als no iniciats en la lectura 
en valencià, recomana «emocio-
nar-se amb els contes d’Enric Va-
lor i la poesia d’Estellés; la resta, 
ja va sol». Per a escollir lectures, 
es refia dels títols: «els bons creen 
addicció i la dèria de devorar pà-
gines». I «cada autor, cada coberta, 
ens durà a un escenari particular». 

Cultura i divulgació dels nostres paisatges

Xelo Miralles confessa que sempre 
li han «encisat els aiguamolls, les 
zones humides, per la seua fragili-
tat i la llarga història lligada als usos 
humans». Entre ells, tria la Marjal 
de Pego-Oliva «per cabuda, perquè 
han intentat assecar-la un fum de 
vegades i no ho han aconseguit». 
«No totes les persones», afirma, 

«tenen accés a la natura, a saber de 
la importància i la influència que 
té a les nostres vides». I és per esta 
estima i respecte cap a l’entorn que 
considera que una campanya de fo-
ment de la lectura «que duu unida 
la divulgació dels nostres paisatges 
i la cultura associada a ells és mera-
vellosa i necessària».

Dissabte, 4 d’octubre

I diumenge, 5 d’octubre

«Els mitjans poden despertar 
la necessitat de llegir»

paisatges de llegenda
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