
Per al conseller d’Educació, In-
vestigació, Cultura i Esport, Vi-
cent Marzà, escoltar la melodia 
de La Panderola significa tornar 
a córrer pel passeig de Ribalta, 
jugar amb els iaios en eixe parc 
tan conegut de Castelló de la 
Plana i, en definitiva, fer un breu 
viatge de retorn cap a la somiada 
infantesa.  

Vicent Marzà va nàixer un 3 
de març de 1983 a la ciutat de 
Castelló, just abans de les festes 
de la Magdalena i el mateix any 

que els seus pares i amics van 
fundar una de les colles festeres 
més emblemàtiques: la Colla «El 
Pixaví». A Castelló s’emmarca la 
trama de L’anarquista imprevist, 
la història d’amor ajornada que 
Vicent Usó ha teixit al voltant del 
tren que feia el recorregut des 
del Grau de Castelló fins a Onda, 
i que ha esdevingut protagonista 
d’una de les cançons tradicionals 
més conegudes. «El meu iaio em 
cantava eixa cançó», apunta el 
conseller, «ell va pujar a la Pan-
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derola, la coneixia i la utilitzava. 
Per això m’emociona especial-
ment escoltar-la», explica Marzà. 

Assegura que llig tant com 
pot, tot i que últimament capten 
la seua atenció textos més aca-
dèmics i tècnics. «Llig molt sobre 
pensament i recerca acadèmica», 
apunta. Per a Marzà és importan-
tíssim llegir en valencià perquè 
és una bona forma de gaudir de 
la nostra llengua. «Jo pense, par-
le, escric i somie en valencià i, per 
tant, de forma natural també llig 
en valencià». Confirma que sent 
una predilecció especial pels 
autors que escriuen en llengua 
pròpia i opina que cal fomentar 
l’hàbit i augmentar el nombre 
de lectors en valencià. Objectiu 
pel qual treballa la Fundació 
Bromera a través de la campanya 
«Llegir en valencià».

www.llegirenvalencia.org
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El professor que va 
esdevindre conseller
Per al conseller d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, 
Vicent Marzà, Castelló de la 
Plana és la seua ciutat, allà on 
viu i on s’endinsen les seues 
arrels, estan els seus amics i 
també la família. «És la meua 
xicoteta tribu, jo sóc castello-
nero de soca, és on m’he cri-
at», sentencia. 

Fins que va ser nomenat 
membre del Consell, Marzà 
exercia com a professor a l’es-
cola pública Gaetà Huguet de 
Castelló. «Alguna nit encara 
somie amb els meus alumnes, 
sobretot amb aquells que te-
nien alguna dificultat, aquells 
amb qui vaig fer un vincle 
especial», relata. 

També li vénen al cap so-
vint els seus antics companys 
de treball, recorda les reuni-
ons de claustre i admet que 
ha notat el canvi. No obstant 
això, reconeix que està molt 
content perquè continua fent 
la mateixa tasca, «que és mi-
llorar la vida dels altres, però 
des d’un lloc amb major res-
ponsabilitat», conclou Marzà.
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