llegir en valencià... paraules d’amor

Mónica Oltra:

interpretar el món. La lectura en
valencià és també com els valencians adquirim més competència, lingüística, de pensament,
de creació, en la llengua pròpia
i, per tant, estructurem una cosmovisió que és patrimoni de la
humanitat.

«El foment de la lectura ha de
ser una prioritat»
La lluita contra els índexs de lectura baixos és una aposta per la
millora lingüística, intel·lectual i
cultural d’una societat. Tot i que
sembla que els valencians ens hem
acomodat en els llocs baixos del
rànquing de població lectora, els
canvis que vivim actualment podrien ser un bon punt de partida
per a intentar invertir la tendència?
Per a Mónica Oltra, líder de Compromís, llegir en valencià és necessari perquè és així com s’estructura
la concepció del món pròpia dels
valencians. Militant en l’esquerra i
en el valencianisme des de fa més
de trenta anys, aquesta advocada
que ha lluitat per la justícia des del
seu despatx jurídic i com a diputada
a les Cortes Valencianes, està decidida a fer-ho ara des del nou Govern de la Generalitat. Pel que fa al
foment lector, és rotunda quan assegura que els poders públics hauran
de facilitar la lectura a la societat.
Què significa per a vosté la lectura?
Per a mi, personalment, és una
necessitat diària. En una societat
es mesura la seua competència

intel·lectual i la seua maduresa
col·lectiva pels índexs de lectura,
que malauradament en el nostre
territori estan, en general, molt
baixos. La lectura conforma una
manera de pensar i també de pensar col·lectivament i de millorar el
nivell cultural de la societat, per
tant, ha de ser una prioritat de
qualsevol poder públic el foment
de la lectura.

Com valora els deu anys de campanya «Llegir en valencià» de la
Fundació Bromera?
Ho valore molt positivament,
sobretot perquè ha tingut poc
suport del poders públics i ha
sigut un esforç molt gran per a
fomentar la lectura en general i
en la nostra llengua en particular. Iniciatives com estes sempre
són benvingudes quan vénen de
la societat civil, d’una editorial,
però entenem que també necessiten suport públic.

«Iniciatives com
"Llegir en valencià"
sempre són benvingudes
quan vénen de la societat
civil, però entenem que
també necessiten suport
públic»
Per què creu que és important
que els valencians comencen a
llegir en valencià?
És important perquè la lectura
en valencià també estructura una
manera de pensament col·lectiu i
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una cosmovisió, perquè les llengües no només són importants
pel que suposen de construcció intel·lectual, són importants
perquè projecten i interioritzen
la nostra manera de concebre i

Les institucions valencianes s’haurien d’implicar en el foment i la
promoció de la lectura en valencià?
Absolutament. Nosaltres tenim la
sort de tindre una llengua pròpia,
però eixa llengua pròpia s’ha de
fomentar, s’ha de promocionar, i
una de les maneres d’interioritzar
eixa llengua pròpia és la lectura.
Per tant, els poders públics han de
fomentar i promocionar la lectura, han de facilitar a la societat la
lectura.
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Quins llibres ha llegit últimament
en valencià?
A mi m’agrada molt la novel·la,
però últimament no he tingut molt
de temps per a dedicar a este gènere. L’últim llibre en valencià que
he llegit és un assaig que té a vore
amb la meua feina, ‘El finançament
valencià, de la submissió al canvi
necessari’, de Vicent Cucarella. Un
text que d’una manera amena i divulgativa explica la gran injustícia
que en este terreny sofrim els valencians.

