
Com altres ciutadans de la Marina 
Alta, i més concretament de Xaló, 
els pares de Jaume Fullana van 
emigrar al Marroc, on van passar 
la major part de la seua infantesa. 
Després va seguir els estudis a 
Barcelona, però en la retina enca-
ra conserva imatges de «l’escal-
dà», dels riuraus, dels canyissos, 
del moscatell. «El teu poble és el 
teu poble. És on estan els meus 

orígens, la meua família, els meus 
amics i amigues, i moltes hores 
de vivències personals», remar-
ca el director general de Política 
Educativa. És exactament en 
aquest indret on es desenvolupa 
la història d’Ariadna, una dona 
que decideix tornar a la vall de 
Pop després d’un fum d’anys, 
d’experiències i de llocs viscuts. 
Un relat filat per l’escriptora El-
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«Xaló és on estan els 
meus orígens, les meues 
vivències personals»

vira Cambrils que podràs acon-
seguir amb el diari Levante-EMV 
el 14 de juliol per només 1 euro. 
Apunta el director general de Po-
lítica Educativa que la societat 
actual és una societat sobretot 
urbana i que a voltes s’associa el 
camp a la tradició i al passat. No 
obstant això, «viure al camp en 
la majoria de les localitats de la 
Marina Alta aporta tots els bene-
ficis de la vida rural, tranquil·litat, 
relacions veïnals... sense haver 
de renunciar als avantatges de 
les ciutats». Fullana conta que 
torna al seu poble tant com pot, 
«si puc i l’activitat m’ho permet, 
m’escape per dormir a casa i com-
partir unes hores amb el meu nét 
i les meues nétes». Xaló i la lec-
tura són dues de les passions que 
acompanyen a Fullana. L’últim lli-
bre que li ha caigut a les mans ha 
sigut 20 mestres del segle XX al 
País Valencià, coordinat per Car-
men Agulló i Vicent Romans. 
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Jaume Fullana va viure al Marroc amb els seus pares.
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passat ”
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Alumnes bilingües

Assegura el director general 
de Política Educativa que per 
a ell la campanya «Llegir en 
valencià» va associada a la 
compra del diari el cap de set-
mana i «estic ben segur que 
no hi ha cap docent al nostre 
país que no conega la Funda-
ció Bromera», apunta. Per a 
Jaume Fullana és fonamental 
la lectura en valencià, «si vo-
lem formar alumnes realment 
bilingües, hem de compensar 
l’exposició a la llengua mino-
ritzada i en això les lectures 
escolars fan un paper fona-
mental. A més a més, la llen-
gua és l’instrument amb el 
qual construïm el pensament 
i la que ens permet accedir 
al coneixement de totes les 
àrees». Fullana considera que 
quan un alumne o alumna 
valencianoparlant diu que li 
agrada més llegir en castellà 
en realitat el que està dient és 
que li resulta més fàcil llegir 
en eixa llengua que no en la 
pròpia. Per això és tan impor-
tant fomentar l’hàbit lector en 
valencià entre els més joves.
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