
Encara hui recorda des del seu 
despatx els contes i contalles que 
li relatava la seua iaia Pilar quan 
només era un xiquet. «Les meues 
arrels, la meua identitat, la meua 
llengua, la meua cultura, els meus 
amics, les persones que estime, 
una part molt important de la 

meua vida està vinculada a More·
lla», relata el president de la Ge·
neralitat Valenciana, Ximo Puig, 
qui ha estat alcalde de la capital 
dels Ports durant dèsset anys. 

L’actual cap del Consell admet 
que «una de les coses per les 
quals vaig entrar en política és 

Ximo Puig, president de 
la Generalitat Valenciana

«Una de les coses per les 
quals vaig entrar en política 
és precisament pel valencià»

precisament pel valencià» i ex·
plica que «una de les qüestions 
fonamentals per a mi és que no 
es pot canviar la societat sense 
tindre en compte quina és la so·
cietat i quins són els trets d’eixa 
societat» sentència. 

Diumenge comença la campa·
nya d’animació lectora impulsada 
per la Fundació Bromera «Llegir 
en valencià, les nostres conta·
lles», una «magnífica iniciativa», 
segons Puig, que permet arribar 
«a les generacions joves i també 
a les no tan joves que no han tin·
gut l’oportunitat, en un moment 
determinat, de llegir en la nostra 
llengua». El primer llibre de la col·
lecció, Rodolf el Rata, escrit per 
Carles Cano, es pot aconseguir 
gratis este diumenge amb el diari 
Levante.

www.llegirenvalencia.org

Ximo Puig va ser alcalde de Morella durant dèsset anys.

“ Del que es 
tracta és d’arribar 
a les generacions 
joves i a les no 
tan joves que no 
han pogut llegir 
en valencià. ”

Diumenge, 18 de juny

Dissabte, 24 de juny
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De periodista a polític

Abans d’entrar en la política, 
Ximo Puig va exercir com a 
periodista en mitjans de co·
municació com Mediterráneo, 
l’Agència EFE, Radio Popular 
i Antena 3 Radio. «L’experi·
ència d’aquell temps és ino·
blidable. Eren uns anys apas·
sionants; i ara gràcies a les 
xarxes i a les noves tecnolo·
gies en general, d’alguna ma·
nera, hi pots continuar exer·
cint», reflexiona Puig.

Junt amb el periodisme, la 
literatura és una altra de les 
passions del secretari general 
del PSPV·PSOE. «Llegir és 
viure i entendre la vida», co·
menta. De fet, assegura que 
l’única cosa que ha canviat en 
el despatx de Presidència des 
que el va ocupar el 25 de juny 
de 2015 és que ha instal·lat 
una llibreria. «Cada dia llig 
una miqueta. Ara estic llegint 
Individus com nosaltres, de 
l’escriptor Ferran Torrent. A 
més, m’agrada llegir tots els 
llibres de Tony Judt, assajos, 
d’economia, novel·les, sobre·
tot novel·la negra», conclou.


