les nostres cançons

“

A casa sempre
hem procurat
tindre una bona
col·lecció de
llibres

”

Ana Lluch, cap de servei d’Oncologia de l’Hospital Clínic.

Ana Lluch, oncòloga
«La campanya ‘Llegir en valencià’ contribueix a conéixer la nostra llengua»
Quan Ana Lluch va començar a
investigar sobre el càncer, ara fa
trenta anys, hi havia molt poca
informació al voltant de la malaltia. No obstant això, les primeres
línies d’estudi obertes eren molt
interessants, segons recorda
l’oncòloga. Ara bé, dedicar-se específicament al càncer de mama
va ser una decisió que va prendre davant la crua realitat que
estava significant l’increment de
casos. «Cada vegada eren més i
més joves», explica la metgessa.

Va nàixer a Bonrepòs i Mirambell, on va passar la seua infantesa i també la seua joventut.
D’aquells temps encara conserva
amb estima records molt vius dels
seus pares i de la seua germana.
De fet, mai ha arribat a deslligar-se del poble. «Les meues amigues són una grandíssima colla de
dones meravelloses a qui estime
moltíssim i per les quals em sent
molt estimada», insisteix.
Ana recorda l’escola dels
«xicotets» de Mirambell i el seu

pas a Primària a Bonrepòs, les
mestres (Mercedes i Conxa), i la
tasca que duien a terme ambdues. Dècades després afirma que
és totalment conscient de com
d’important és llegir: «A casa
sempre hem procurat tindre una
bona col·lecció de llibres adaptats a les diferents edats dels
nostres fills i, darrerament, dels
nostres néts, i procurem llegir
amb ells sempre que podem».
Per això considera que «la campanya “Llegir en valencià” és
fabulosa perquè contribueix a
conéixer la nostra llengua».
A hores d’ara, Ana és una
investigadora premiada, catedràtica en Medicina i cap del servei
d’Hematologia i Oncologia de
l’Hospital Clínic de València. Tota
una referència que assegura que
cada dia hi ha més dones que superen victorioses la batalla contra
el càncer.

www.llegirenvalencia.org

Foment lector
Ana Lluch pensa que llegir en
la nostra llengua la dignifica, i
és per això que entén la importància de fomentar la lectura
a casa. Considera que comunicar-se en valencià és fonamental per a mantindre viva la
llengua, però no és suficient.
«Mitjançant la lectura s’incorporen noves paraules que enriqueixen el vocabulari, noves
formes d’expressió a voltes
desconegudes, la lectura ajuda
a estructurar el pensament»,
apunta Ana Lluch.
Entre els objectius de «Llegir
en valencià» hi ha la promoció de la lectura en la llengua
pròpia. La campanya, que
enguany fa 11 anys, està formada per una col·lecció d’onze
llibres la temàtica dels quals
gira al voltant de les cançons
tradicionals valencianes. En
concret, aquest cap de setmana, les dues obres que es publiquen són La Casa del Rellotge,
de l’escriptora Anna Moner, i
L’espill del temps, de Silvestre
Vilaplana.
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