
«Eixe és més lladre que Pinet», 
se sent dir encara en molts po-
bles de la Marina Baixa, explica 
Joan Borja. El director de la cà-
tedra Enric Valor a la Universitat 
d’Alacant conta que Pinet era per-
cebut com un heroi popular que 
plantava cara «als poders forans 

i despòtics», i repartia entre els 
més necessitats els recursos ob-
tinguts en les seues accions con-
tra els rics. Aquest bandoler és el 
protagonista de Pinet, un roder 
de la Marina, el relat que ha ima-
ginat Josep Franco al voltant de la 
història real de Josep Martorell.

Joan Borja, director de la 
Càtedra Enric Valor
«Llegir en valencià 
ens fa més lliures, més 
humans, més feliços»

Borja confessa que la contalla 
que realment li ha robat el cor 
és la llegenda del Puigcampana 
i l’illa de Benidorm. «Allò del ca-
valler Rotlà que s’enamora d’una 
donzella i, per amor, és capaç de 
tallar la muntanya amb una espa-
sa...», relata.

L’escriptor somriu orgullós 
quan se li pregunta sobre Altea, 
«el millor poble del món», bro-
meja. Per a ell, aquest municipi 
és «el lloc de referències certes 
i segures» des d’on mesura el 
món, «un refugi» on gaudeix del 
plaer de la literatura. «Llegir en 
valencià ens fa més lliures, més 
humans, més feliços...», asse-
nyala. A més, la lectura, reflexi-
ona, ens permet el luxe de viure, 
en la lectura tenim «altres vides 
de propina».

Pinet, un roder de la Marina, 
aquest diumenge per només 
1 euro amb Levante.

www.llegirenvalencia.org

Director del Departament de Publicacions i Investigació a l’Institut Juan Gil-Albert.
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“ Pinet era un 
heroi popular que 
plantava cara als 
poders forans i 
despòtics. ”

Dissabte, 1 de juliol

Diumenge, 2 de juliol

per només

1€

per només

1€
CD «Les nostres contalles» 
amb la cartilla

GRATIS

Alquimista de 
curiositats
La literatura és una altra de 
les passions de Joan Borja. Un 
bon llibre, segons l’escriptor, 
és aquell que encerta a des-
pertar-nos la curiositat, «que 
és el motor vital de tot», i des-
taca la «situació de privilegi» 
en què es troben els mestres 
a l’hora de crear hàbits de lec-
tura en el seu alumnat, con-
vertint-se així en una mena 
d’alquimista de curiositats. 
«Per a un mestre aviciat a lle-
gir serà fàcil contagiar a clas-
se l’enamorament per l’art de 
les paraules», aclareix.

A l’investigador li agrada 
llegir llibres que el fan sentir 
viu, que li fan «pensar, dubtar, 
riure, patir, plorar, somniar», i 
és un gran defensor de la li-
teratura valenciana. Llegir en 
valencià, explica, no solament 
ens fa més rics de paraules, 
ficcions i fantasies, també 
«ens nodreix l’ànima amb 
una perspectiva única». De 
fet, assegura que si no fóra 
pel valencià, «aquest món no 
tindria trellat!».


