
Les arrels de l’actriu Marta Belen·
guer s’endinsen al barri valencià 
de Russafa. Tot i que guarda en 
el calaix dels records més esti·
mats un bocí de la capital de la 
Marina Alta, Dénia, el seu centre 
històric i el seu imponent castell. 
Escenaris en els quals l’autor d’El 
regne a l’horitzó, Jovi Seser, ha si·
tuat la trama de l’últim llibre de la 

col·lecció «Llegir en valencià, mo·
numents emblemàtics». L’actriu 
viu ara mateix a Madrid, i és allà 
on està sa casa i on estan creixent 
els seus fills, tot i que té molt clar 
que algun dia tornarà a instal·
lar·se a València. Entre els seus 
treballs més destacats hi ha el 
curt 7:35 de la mañana, de Nacho 
Vigalondo, que va ser nominat als 
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premis Oscar el 2005, o El futuro 
está en el porno, de Vicente Vi·
llanueva, i entre els més recents, 
Señoras del (H)Ampa, que es va 
estrenar el passat juny a Tele 5.

Marta Belenguer admet que un 
dels reptes als quals s’enfronta 
cada dia és conciliar vida laboral 
i familiar, «que no és poca cosa», 
puntualitza. Tot i que es reserva 
un temps per a practicar ioga i lle·
gir. Ara mateix està capficada en 
la lectura de les obres de Virginia 
Woolf, encara que les escriptores 
valencianes Gemma Pasqual 
o Maria Jesús Bolta estan ben 
presents a la seua prestatgeria. 
Opina l’actriu valenciana que la 
campanya «Llegir en valencià», 
impulsada per la Fundació Bro·
mera per al Foment de la Lectura, 
és absolutament necessària, ja 
que «l’educació i la cultura són la 
clau del desenvolupament de la 
societat».

“ La campanya 
«Llegir en 
valencià» és 
absolutament 
necessària ”

8 làmines
mida DIN A4 
amb la cartilla

El tresor dels seus 
fills
L’actriu de la sèrie La Vall 
que es va emetre en À Punt, 
Marta Belenguer, no oblida 
ni els seus orígens ni la seua 
llengua, per això no dubta a 
afirmar que aprendre i parlar 
qualsevol idioma és una gran 
riquesa i que, per tant, «és un 
tresor que vull per als meus 
fills». Aquest cap de setmana 
acaba la catorzena edició de 
la campanya d’animació lec·
tora «Llegir en valencià», que 
enguany ha centrat l’atenció 
en una selecció de monu·
ments i espais emblemàtics 
de la nostra geografia. Els 
lectors i les lectores podran 
trobar en els seus respectius 
quioscos i establiments els úl·
tims llibres d’aquesta edició, 
Una nit molt llarga, de Manel 
Pitarch, que té com a protago·
nista el Fadrí de Castelló de la 
Plana, i El regne a l’horitzó, de 
l’escriptor Jovi Seser, que se 
situa a Dénia. Dos títols que 
podran adquirir·se pel preu 
d’1 € en companyia del diari 
Levante-EMV.

Ella viu ara mateix a Madrid.
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