
Al presentador li agrada contar 
que haver estudiat a l’institut 
Ausiàs March i haver pres la co-
munió al Palau dels Borja l’han 
marcat molt com a persona. Tot 
i que els primers anys de vida els 
va passar a Madrid, Ximo Rovira 
se sent totalment gandià i safo-
renc perquè és en aquests dos 

escenaris on situa els seus re-
cords d’infantesa. «Em vénen al 
cap els estius a la muntanya de 
Marxuquera amb els iaios baix de 
la figuera i les festes de Benio-
pa amb la música i els sopars al 
carrer», relata. Precisament en 
aquesta comarca ha situat Isa-
bel Canet Ferrer la trama d’Una 

Ximo Rovira, presentador

«Hem de transmetre l’amor 
per la lectura als xiquets 
des de casa»

ombra estranya. L’autora ha filat 
una història a partir de la conta-
rella popular de la Quarantamau-
la, una figura femenina, fosca, a 
qui ningú no ha vist el rostre, i de 
la qual podrem gaudir dissabte 
amb el diari Levante. 

Rovira es va posar davant d’un 
micròfon, per primera vegada, 
com a comentarista musical a 
Radio Gandia SER. El 1990 es va 
incorporar a la graella de la radio-
televisió valenciana, on va formar 
part d’un munt de programes fins 
al seu tancament. Actualment el 
presentador dirigeix diversos 
espais a la 97.7 i a Levante TV on 
procura fomentar la lectura en 
valencià perquè, assegura, «no 
hem de baixar la guàrdia malgrat 
que milloren els índex de lectura 
i sobretot hem de transmetre 
l’amor per la lectura als xiquets 
des de casa».

.

www.llegirenvalencia.org

Ximo Rovira és presentador de ràdio i televisió a la 97.7 i Levante TV.
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“ Recorda amb 
estima els estius 
a Marxuquera 
i les festes de 
Beniopa. ”

Dissabte, 15 de juliol

Diumenge, 16 de juliol

per només

1€

per només

1€
CD «Les nostres contalles» 
amb la cartilla

GRATIS

Un tresor de lectures

Mirar arrere i seleccionar un 
llibre sempre és una tasca 
complicada. No obstant això, 
a Ximo Rovira només li costa 
uns instants triar-ne un: L’Illa 
del Tresor, de Robert Louis 
Stevenson. «És el llibre que 
més m’ha impactat al llarg de 
la meua vida, és una aventura 
màgica i immortal», assevera. 

El comunicador explica 
que arriben a les seues mans 
tota classe de lectures i que 
té el privilegi de poder es-
collir-les, llegir-les i preparar 
les entrevistes als escriptors, 
«intente donar veu als autors 
que escriuen en la nostra 
llengua», relata. Rovira con-
sidera que llegir en valencià 
no hauria de ser una excepció 
sinó tot el contrari, una acció 
habitual i per tant «hem de 
tractar-ho amb normalitat». 
Darrerament ha triat els 
llibres que han publicat els 
escriptors Vicent Baydal, 
Felip Bens, Andreu Escrivà, 
Vicent Marco i Fani Grande 
per a acompanyar les seues 
estones d’oci. 


