llegir en valencià... paraules d’amor

Demà dissabte, 18 de juliol

Gabriel Echávarri:
«Llegir en valencià ha de ser un hàbit no sols
en l’àmbit acadèmic»
Fomentar la lectura en valencià
és un dels reptes del nou equip
de govern de la ciutat d’Alacant.
Campanyes com «Llegir en valencià» són molt útils en este sentit,
ja que complementen el treball
que fan les escoles amb els xiquets
i les xiquetes i conviden la població adulta a perdre la por de llegir
en una llengua en la qual molts no
han estudiat.
Gabriel Echávarri, el nou alcalde d’Alacant, és un enamorat de la
lectura que vol transmetre la seua
passió tant als seus fills com a la
societat alacantina. Aquest advocat
nascut a Alacant, que ha sigut diputat del PSPV-PSOE al Congrés,
és fill de pare navarrés i mare asturiana. El valencià no és la seua
llengua materna, però no dubta
quan explica que paga la pena fer
l’esforç de llegir en valencià perquè
és una manera enriquidora i lúdica
de contribuir a l’ús i a la normalització de la llengua.

Què significa per a vosté la lectura?
És una de les meues passions. La
lectura és un hàbit que vaig adquirir gràcies a mon pare, un lector
incansable. Sempre he viscut rodejat de llibres i vull transmetre al
meu fill i a la meua filla aquesta
mateixa passió, perquè la lectura
t’obri un món desconegut i et permet formar-te com a persona, a
més d’aportar-te diversió.

«Vull animar les persones
adultes que, com jo,
no hem aprés valencià
a l’escola a fer l’esforç
de llegir en valencià»
Per què creu que és important que
els valencians comencen a llegir
en valencià?
Llegir en valencià és un exercici fonamental per a contribuir a l’ús de
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la nostra llengua i a la seua normalització. Ha de ser un hàbit comú a
les escoles. Però no sols en l’àmbit
acadèmic. Des d’ací, vull animar
les persones adultes que, com jo,

no hem aprés valencià a l’escola a
fer l’esforç de llegir en valencià. És
una forma d’apropar-se a la llengua
molt enriquidora.
Com valora els deu anys de la campanya «Llegir en valencià» de la
Fundació Bromera?
De forma molt positiva. Cal mostrar l’agraïment a la Fundació Bromera per aquestos 10 anys de gran
treball per a fomentar la lectura en
valencià. Aconseguir que milers
de lectors hagen pogut apropar-se
a la cultura i a la llengua valenciana és tot un premi que cal posar
en valor.
Les institucions valencianes s’haurien d’implicar en el foment i la
promoció de la lectura en valencià?
Evidentment, cal fer un esforç per
tal d’incrementar les dades de lectura en valencià. És necessari aplicar polítiques públiques de foment
no sols des de les escoles, sinó
també, per exemple, a través de la
xarxa de biblioteques públiques. És
important desenvolupar activitats
lúdiques que animen a iniciar-se
en el plaer de la lectura en valencià. Campanyes d’animació lectora
i major dotació pressupostària per
a l’adquisició de llibres són dos rep-
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tes que tenim per davant en l’ajuntament d’Alacant.

Quins llibres ha llegit últimament
en valencià?
El valencià no és la meua llengua
materna i no el vaig aprendre a
l’escola. Estic intentant millorar-lo
amb lectures breus i molt didàctiques, que són les que llig el meu
fill. M’agraden molt les rondalles
d’Enric Valor i l’obra de Vicent Andrés Estellés.

