
Des que l’any 2001 Teresa Brose-
ta va guanyar el Premi Carmesina 
de Narrativa Infantil per la seua 
primera obra La botiga del Carme, 
«l’aixeta de la creativitat no ha 
deixat de brollar», relata l’autora. 
Fins aquell moment ella només 
havia escrit de forma privada. Els 
seus estudis en Pedagogia i Edu-
cació Especial no li havien permés 

tindre un lloc de treball estable, 
així que va decidir apostar per pre-
sentar-se a unes oposicions d’Hi-
senda «de forma provisional». En-
guany fa 30 anys que treballa per 
a l’Agència Tributària. Aquell guar-
dó va encetar un camí que l’ha por-
tada a escriure un bon grapat de 
llibres, «no tinc temps per a gaudir 
tant com voldria de cada títol, però 

TERESA BROSETA 
ESCRIPTORA
«Els llibres de la col·lecció 
“Llegir en valencià" 
vertebren el nostre territori»

sóc feliç de poder escriure’ls», ex-
plica. Entre aquests, ha signat un 
grapat de llibres de la col·lecció 
«Llegir en valencià» correspo-
nents als anys 2006, 2008, 2012, 
2013 i 2016. Posteriorment enca-
ra va estudiar Filologia Hispànica 
i ha publicat poesia i teatre per a 
xiquets, narrativa per a adults i 
diverses obres en castellà. Per a 
Teresa Broseta la campanya de 
foment lector «Llegir en valencià» 
acompleix dues missions, «acostar 
el públic a la lectura i vertebrar el 
nostre territori a través de les 
temàtiques que trien». Per a l’es-
criptora, la temàtica d’enguany 
li evoca la seua infantesa, son 
pare treballant l’horta, plantant 
tomaques i espinacs, recol·lectant 
taronges i mandarines per a men-
jar-les després a casa, «ell tenia 
un hortet que treballava per afició 
i amb molt d’esforç, i on m’ensenyà 
a fer-ho a mi també», rememora.  

www.llegirenvalencia.org

“ La temàtica 
de la campanya 
d’enguany 
evoca la meua 
infantesa ”

Bossa serigrafiada 
amb la cartilla

GRATIS

Llegir ens connecta 
amb la cultura
L’autora valenciana Teresa 
Broseta ha escrit la major part 
de la seua obra en la nostra 
llengua, és per això que valo-
ra especialment el fet de lle-
gir en valencià «perquè ens 
connecta amb la nostra cul-
tura i la manté viva», apunta. 
Per a aquesta escriptora, que 
compta amb més d’una tren-
tena d’obres publicades i que 
ha estat guardonada amb el 
Premi de Narrativa Infantil 
Vicent Silvestre, el Premi Ciu-
tat de Sagunt o, recentment, 
amb el Premi de Poesia Ciutat 
d’Algemesí, «més que entrar 
en competició amb les noves 
tecnologies el que hem de fer 
per a fomentar la lectura entre 
els més joves és ensenyar-los 
que llegir és una activitat que 
es pot compatibilitzar perfec-
tament amb les altres». El prò-
xim cap de setmana podrem 
aconseguir a través del diari 
Levante-EMV els respectius 
llibres dels escriptors Mercé 
Climent i Vicent Pascual Ah!, 
bella reina i De la Pobla i dol-
ces per només 1 euro cada un. 

la nostra cuina

Enguany fa 30 anys que Teresa Broseta treballa a l’Agència Tributària.

Dissabte, 23 de juny

Diumenge, 24 de juny
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