llegir en valencià... paraules d’amor

www.llegirenvalencia.org
Dissabte, 27 de juliol

Arturo Valls, presentador
«Els llibres en valencià ajuden
a mantindre la llengua i la
història viva»
Tot i que mai s’ho haguera imaginat, Arturo Valls és hui en dia un
dels presentadors més coneguts
de la televisió. Va començar amb
programes com Caiga quien caiga,
que barrejava periodisme i humor, i
actualment presenta cada vesprada
Ahora caigo. Al mes de juliol s’estrenarà la pel·lícula en la qual participa, El Rey Gitano, la darrera comèdia de Juanma Bajo Ulloa. L’humor
ha sigut un dels elements centrals
en la seua carrera televisiva, i també
a la vida. «Afrontar les coses amb
humor és fonamental, però tampoc
és bo prendre-se’l molt seriosament», assegura.
Al presentador li agrada llegir,
tot i que confessa que va arribar
tard a aquest plaer. Va ser la facultat la que li va obrir la porta al món
dels llibres; de xicotet solia passar
les hores al carrer corrent i jugant.
Però assegura que ja fa anys que

gratis

gaudeix amb les lectures, especialment amb les aventures o les novel·
les històriques.
Arturo Valls destaca també el
valor de llegir en valencià, el que
considera que contribueix a mantenir viva la llengua així com a recordar-nos qui som. «Els llibres en
valencià ens permeten retrobar-nos

«Llegir en valencià ens
permeten reviure el passat i
així conéixer-nos millor»

I diumenge, 28 de juliol

Arturo Valls s’estrena com a productor en un film que es rodarà partir de setembre

El Cabanyal, un barri escenari d’amor i de novel·les
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amb el caràcter i la cultura valenciana. També reviure el nostre passar,
que diu molt del que som hui en
dia, i ens ajuda a saber com som
i conéixer-nos millor», explica el
còmic. El presentador de televisió
destaca que el fet de llegir en valencià ha de quedar al marge de les
qüestions polítiques i anima a tothom a fer-ho.

Dels barris de València, la ciutat on
va nàixer i créixer Arturo Valls, assegura estar molt lligat al Cabanyal
i a la Malva-rosa, on ha passat gran
part del seu temps. Creu que el patrimoni cultural del Cabanyal hauria d’estar posat molt més en valor i
lamenta la deixadesa dels seus carrers per la falta de sensibilitat dels
polítics. El llibre de Vicent Sanher-

melando que es distribueix hui, La
dona de l’ermita, també té l’escenari inicial en aquest barri mariner.
Allà comença una història d’injustícies i d’amor. Sobre l’amor, Valls
assegura que la vida no es pot entendre sense la seua existència: «La
vida sense amor és com Cristiano
Ronaldo sense un espill», bromeja
el presentador.

