
Quan pensa en un espai especial, 
sempre acaba tornant a Morella. 
Pareix evident perquè és el seu 
poble, el lloc on va créixer i del qual 
va ser alcalde. Però a ell li agrada 
pensar que Morella és un lloc espe-
cial per a persones d’altres comar-
ques i per a gent d’altres llocs. Tal 

vegada per ser dels Ports l’impres-
sionen altres talaies des d’on es 
dominen paisatges amplis, com ara 
Penyagolosa i el Montgó. Són cims 
que inspiren el president de la Ge-
neralitat Valenciana com van ins-
pirar en el seu dia les cançons d’Al 
Tall i de Paco Muñoz. La campanya 

XIMO PUIG, 
PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA
«Una societat que llig 
sempre serà més culta, 
més rica i més feliç»

«Llegir en valencià» d’enguany 
centra l’atenció en onze monu-
ments i espais emblemàtics de la 
nostra geografia. «Els espais fí-
sics, tant naturals com monumen-
tals, són part de la nostra història 
com a poble i també, en el pla per-
sonal, de la nostra memòria senti-
mental», afirma. Per a Ximo Puig la 
societat necessita referents com-
partits, per això el cap del Consell 
recomana llegir i comprar llibres 
d’autoria valenciana. «En l’actuali-
tat tenim un planter d’escriptors i 
escriptores i una producció editori-
al que ens permet trobar llibres de 
qualsevol estil i tema. Tenim litera-
tura infantil, juvenil, poesia, teatre, 
assaig i, darrerament, una produc-
ció novel·lística que pot satisfer els 
gustos de tota mena de públic», 
apunta. En eixe sentit considera 
que el treball que fa la Fundació 
Bromera per a fomentar la lectura 
en valencià és bàsic, perquè «una 
societat que llig sempre serà més 
culta, més rica i més feliç».

“ Puig recomana 
llegir els nostres 
autors i comprar 
els seus llibres ”

Diumenge, 16 de juny

Dissabte, 22 de juny
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Un lector voraç

Acaba de culminar En defen-
sa de la Ilustración, de Steven 
Pinker, i ara està immers en 
la biografia de Willy Brandt, 
un dels constructors de la so-
cialdemocràcia europea des 
de la seua experiència com a 
lluitador antifeixista, i paral·
lelament en l’última novel·la de 
Ferran Torrent, «un autor ge-
nial que descriu com ningú la 
societat valenciana». El cap del 
Consell recorda que en la pas-
sada legislatura es va impulsar 
el Pla de Foment del Llibre i la 
Lectura 2017-2021 i que «po-
dem afirmar que progressem 
adequadament perquè cada 
vegada es llig una miqueta 
més i es compren més llibres». 
El president de la Generalitat 
Valenciana afronta amb més 
passió, si és possible, aquesta 
legislatura que ara comença, 
en la qual s’ha proposat redu-
ir els nivells de desigualtat i 
acabar amb la pobresa infantil, 
«que ningú es quede arrere», 
remarca. Eixa és la seua voca-
ció i la idea central que sempre 
l’ha mogut en política.

Va ser alcalde de Morella durant dèsset anys.

www.llegirenvalencia.org
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