
Àngela Ballester s’obliga a llegir, 
encara que siga algunes pàgines 
d’una novel·la, cada nit. Concili-
ar família i la seua agenda com 
a diputada del Congrés per Va-
lència no li permet molt més. 
Recentment ha descobert molt 
gratament Sense la terra prome-
sa, part de la trilogia «El cicle de 
Cassana», escrita per Enric Valor. 
«Una novel·la bastant descone-
guda de l’autor de Castalla, si la 

comparem amb les rondalles va-
lencianes, que ens permet conéi-
xer millor el nostre poble». Àn-
gela Ballester és portaveu de les 
comissions de Cooperació Inter-
nacional per al Desenvolupament 
i també de Qualitat Democràtica, 
Contra la Corrupció i les Reformes 
Institucionals. Va estudiar Histò-
ria i es va dedicar a la cooperació 
internacional durant algun temps, 
fins que Podem li va suggerir que 

ÀNGELA BALLESTER
DIPUTADA AL CONGRÉS
«Per a mi és un privilegi poder 
millorar la vida de la gent»

formara part de les seues llistes 
fa quatre anys. Admet que l’ex-
periència com a diputada ha sigut 
dura, però també molt gratificant, 
«per a mi és un privilegi poder 
millorar la vida de la gent», as-
severa, «perquè t’adones de com 
funciona realment des de dins i 
també de les limitacions i les pos-
sibilitats existents». La diputada 
al Congrés espera, cada any, l’ar-
ribada de l’estiu per a fer-se una 
orxata i donar la benvinguda a la 
campanya «Llegir en valencià». 
Considera que és de vital impor-
tància que els joves puguen va-
lorar la seua llengua a través de 
la literatura i accedir a nous mons 
amb la lectura de llibres en valen-
cià. «Una faena fonamental que 
desenvolupa la Fundació Brome-
ra des de fa setze anys», conclou. 

www.llegirenvalencia.org

Àngela Ballester va estudiar Història i es va dedicar a la cooperació internacional.

“ La diputada 
recomana la 
lectura de Sense 
la terra promesa, 
de l’escriptor de 
Castalla Enric 
Valor ”
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Diumenge, 22 de juliol
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El camp com a mirall

Ella és de Bellreguard (la Sa-
for) i per tant ha crescut en-
tre camps de tarongers. Sap 
com d’important és la tradició 
agrícola valenciana i per això 
mateix considera que «no po-
dem idealitzar el treball asso-
ciat al camp, conrear la terra 
no és cap imatge bucòlica». El 
camp és un regal, continua, un 
lloc per a viure i per a créixer, 
però també el lloc de treball 
de molta gent que faeneja 
en condicions precàries. «El 
camp ara ens mostra el que 
som, una societat diversa», 
sentencia. Opina que el món 
agrícola ens dóna l’oportunitat 
com a poble de construir un 
futur millor, on puga conviure 
gent de diverses nacionalitats 
amb els mateixos drets. A tra-
vés dels onze llibres de la col-
lecció «Llegir en valencià, la 
nostra cuina» els lectors han 
pogut gaudir de les històries 
que s’han construït al voltant 
dels nostres productes tradici-
onals. El darrer títol de la col-
lecció es podrà aconseguir el 
diumenge per 1 euro.  

la nostra cuina


