
L’encarregada de posar en funci-
onament à.mèdia, la nova RTVV, 
és la periodista Empar Marco. Un 
mitjà de comunicació «públic que 
naix nou, jove, sostenible i mirant 
al futur», assegura. Marco és una 
apassionada de la lectura, «he 
gaudit tant llegint que no sabria 
viure sense els llibres. Si no lle-

geixes, no t’obris a nous mons, ni 
a noves cultures, ni a noves llen-
gües. I llegir en valencià és el mi-
llor que podem fer per a conéixer 
la nostra cultura», apunta. Motiu 
pel qual afirma que hauria d’ha-
ver-hi més campanyes de foment 
de la lectura en valencià. «Des 
dels mitjans valencians també 
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directora de à.
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aportarem el nostre gra d’arena 
en aquest àmbit», revela.

L’home del sac és la contalla 
en què s’ha inspirat Carles Cano 
per a escriure el primer llibre de 
«Llegir en valencià, les nostres 
contalles», Rodolf el Rata, que 
es podrà aconseguir diumenge 
debades amb el diari Levante. So-
bre esta figura, comenta que «els 
nostres pares la usaven per a tot: 
quan no volies menjar, quan et 
barallaves amb els germans... 
“Vindrà l’home del sac i se 
t’endurà...”, ens deien». De fet, 
admet que hi havia una contalla 
que recorda i no, precisament, 
amb especial estima, que és la 
de Peret i Marieta: «A casa dels 
meus avis paterns es bullia ceba 
per fer botifarres i el meu iaio 
ens deia que anàrem espai de no 
caure en el perol».

www.llegirenvalencia.org

Empar Marco és periodista i escriptora.
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“ Llegir en 
valencià és 
el millor que 
podem fer per 
a conéixer la 
nostra cultura ”
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El plaer de la lectura

«Quan m’arriba a les mans un 
llibre que només amb la ma-
nera com està escrit ja em fa 
gaudir, m’empenta a voler sa-
ber més i més de l’autor o l’au-
tora», conta la també escrip-
tora, qui creu que la manera 
d’enganxar d’un llibre depén 
molt de l’estat d’ànim. «De 
vegades m’atrapa la llengua, 
el joc, i d’altres vegades, em 
quede més amb la trama o la 
història. El més redó és quan 
es conjuguen diversos ele-
ments», explica.

Per a estimar bé el valencià, 
s’ha de llegir en valencià, ma-
tisa Marco. Per això procura 
tindre sempre un bon llibre a 
l’abast. L’últim exemplar que 
ha llegit és Veus al ras, de 
l’autor Sebastià Perelló, que, 
segons ella, reuneix tot el que 
considera necessari en un bon 
llibre. 

Marco també assenyala la 
importància de llegir des de 
menuts. «Llegir ajuda a tindre 
vocabulari, a saber fer frases, 
a conéixer els autors de casa», 
conclou la periodista.


