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“

La meua vida
podria resumir-se
en llibres

És professor de Dret Constitucional de la UV.

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU,
VICEPRESIDENT DE LA
GENERALITAT
«Tenim una literatura
d’enorme qualitat que cal
conéixer i reconéixer»
Ara mateix està acabant de llegir
un tractat gastronòmic titulat La
cuina de la Marina Alta, del xabienc Josep Vicent Miralles i de
Marisa Piles. Tot i que un dels
llibres que més l’han impactat en
la seua vida, per l’exuberància
de les relacions personals que

plantejava, ha sigut Retorn a Brideshead, d’Evelyn Waugh. «La
meua vida podria resumir-se en
llibres», reconeix Rubén Martínez
Dalmau, vicepresident segon de
la Generalitat. De tant en tant, el
jurista retorna a les novel·les gràfiques d’Alan Moore, especialment

”

Watchmen i V de Vendetta, i també als pobles que considera sa
casa. «Continue visitant TeuladaMoraira cada volta que puc; a la
cala de l’Andragó vaig conéixer la
mar. Però em trobe igualment bé
a Benissa, d’on eren mon pare i
bona part de la meua família, i especialment a Xàbia, on he passat
la major part de la meua vida. Són
els llocs on soc més feliç», explica. Recomana àmpliament llegir
autores i autors valencians i en
valencià, i fer-ho amb assiduïtat.
«Tenim una literatura d’enorme
qualitat que cal conéixer i reconéixer», continua. El politòleg
i professor de Dret Constitucional de la Universitat de València
compta amb una dilatada trajectòria en els àmbits docent i del dret.
«Ambdós tenen un punt comú
ben important: la capacitat de
canviar les coses. Quan el Dret és
democràtic, té capacitat de transformar la vida de la gent, de fer
que visquem millor. Quan no ho és,
es converteix en ferramenta de
control de les elits», puntualitza.

Les arrels de la llengua
Rubén Martínez Dalmau considera la campanya «Llegir en
valencià», impulsada per la
Fundació Bromera des de fa
14 anys, una ferramenta imprescindible. «La llengua ens
arrela i ens mostra qui som.
Som paraules, sons, connotacions i significats i, per tant,
llegir en la llengua pròpia ens
ajuda a reconéixer-nos com
a poble, a arrelar-nos més, i
a mantindre els lligams que
ens fan fortes i forts i que ens
donen la capacitat d’entendre’ns», explica el politòleg.
Considera que les institucions públiques haurien de fer
més per fomentar la lectura
en valencià: «S’ha fet poc, i el
que s’ha fet ha sigut en bona
mesura accidental i no central». Martínez Dalmau opina
que les institucions públiques
consoliden el forment cultural
basat en el coneixement i l’ús
correcte de les llengües que
parlem, però particularment el
valencià, «que és el graó més
feble i que cal cuidar amb més
esforç», remarca.
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