
Des de sa casa contempla el se-
quial ple d’aigua que ompli els 
camps d’arròs, «el paisatge, els 
colors, és una làmina lluenta 
que canvia de tonalitats durant 
la sembra, el creixement de la 
planta i la recollida». Quan era 
menut, sa mare cuinava arròs sis 
vegades a la setmana «i no ens 
avorríem d’ell», recorda divertit. 
Aquest cereal, que pot ser pre-

parat de mil maneres distintes, 
és un element omnipresent a la 
seua ciutat natal, Sueca, de la 
qual va ser alcalde entre 2007 
i 2011. «Hi ha tantes tradicions 
lligades a l’arròs a la capital de 
la Ribera Baixa que Sueca i este 
cereal estan indefectiblement 
units», subratlla. Joan Baldoví va 
decidir canviar la docència per la 
política quan es va adonar que 
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«Sóc el que sóc 
perquè era lector»

per a ell havia estat «una passió 
i un vici» des que era molt jove. 
De fet, rememora, amb només 16 
anys ja fantasiejava amb la idea 
de ser alcalde de Sueca. Ara, com 
a diputat al Congrés per Com-
promís, la seua faena consisteix 
a defensar els interessos dels 
electors i visibilitzar els proble-
mes que pateixen els valencians. 
Admet que ser alcalde de la seua 
ciutat ha sigut una de les coses 
més dures que ha fet a la seua 
vida. Però també «la que més 
satisfaccions m’ha reportat i de la 
qual més orgullós em sent perquè 
he ajudat les persones de forma 
més directa», matisa. Aprofita 
els viatges de tornada de Madrid 
a València per a llegir. Entre els 
últims llibres que han caigut a 
les seues mans hi ha Diàspores. 
Paraules i geografies d’exili, de 
Josep Ballester. Si d’alguna cosa 
està ben segur és que «sóc el 
que sóc perquè era lector».
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Joan Baldoví va ser alcalde de Sueca entre els anys 2007 i 2011.
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Un lector voraç

Quan només era un xiquet, 
esperava amb ànsia l’arribada 
d’una revista mensual a la qual 
estaven subscrits a casa per a 
llegir-ne els articles. Recorda 
els tebeos que li portava son 
tio, «anava al Casino i em tira-
va tres o quatre hores llegint». 
Alguna vegada li preguntaren 
si ell era soci. Però no, només 
era un lector voraç. Llegia tot 
el que queia a les mans. «La 
primera vegada que s’obri un 
llibre, l’olor que fa quan acaba 
d’eixir de la impremta» són 
records que evoquen la seua 
infantesa. Per això opina que 
la tasca que porta a terme la 
Fundació Bromera és neces-
sària, «permeteu que la gent 
puga obrir noves finestres». 
Precisament sobre Sueca i 
l’arròs s’han establit les bases 
del darrer llibre la col·lecció 
«Llegir en valencià, la nostra 
cuina». El títol Més tort que 
una corbella, escrit per Salva-
dor Vendrell, podrà aconse-
guir-se el diumenge 22 de 
juliol per només 1 euro amb el 
diari Levante-EMV.  
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