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Enric Morera:

Dissabte, 25 de juliol

«M’agrada poder llegir
qualsevol matèria i qualsevol
autor, valencià o no, en la
meua llengua»
El compromís polític d’Enric Morera amb la seua terra, la seua cultura i la seua societat va començar
ben prompte, als dèsset anys, en les
files d’un valencianisme polític que
ara té capacitat executiva. El seu
lideratge assossegat, més conciliador que altisonant, ha sigut clau
en l’èxit electoral de Compromís.
Sense dubte, eixe caràcter dialogant facilitarà també la regeneració
democràtica que pretén per a una
institució on va arribar el 2007 i
en la qual ha sigut un dels diputats
amb major nombre d’intervencions parlamentàries.
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, i amb experiència com a assessor al Parlament
Europeu, el nou president de les
Corts Valencianes creu que llegir
en valencià és fonamental per a la
normalització de la nostra llengua

i també una bona manera de donar suport a la indústria cultural
valenciana.

Esta campanya té tot
el meu reconeixement i les
valencianes i els valencians
estem en deute amb la
Fundació Bromera
Quina seria la presència que voldria
donar-li al valencià en les Corts?
El valencià era la llengua vehicular
de les Corts des de la seua fundació
i jo, personalment, faig ús sempre
del valencià perquè és la meua llengua i perquè cal dignificar-la, i això
s’aconsegueix normalitzant el seu
ús i visualitzant que el valencià és
una llengua de prestigi amb la qual
es pot fer política també, com qualsevol altra activitat.

Què significa per a vosté llegir en
valencià?
Per a mi llegir en valencià és llegir
en la meua llengua i m’agrada poder
llegir qualsevol matèria i qualsevol
autor, valencià o no, en la meua llengua. Això és la normalitat que hem
d’aconseguir per a donar-li el prestigi que es mereix la nostra llengua.
Per a mi, llegir en valencià suposa fer
una cosa normal en un país normal.
Com valora els deu anys de campanya «Llegir en valencià» de la
Fundació Bromera?
El mèrit de la Fundació Bromera és
incalculable perquè els darrers deu
anys no han estat gens fàcils per al
valencià, però la Fundació no ha

defallit i ha continuat amb el seu
gran esforç de promoure la lectura en un país on es llegeix poc i, a
més a més, fer-ho en valencià. Sens
dubte, esta campanya té tot el meu
reconeixement i les valencianes i els
valencians estem en deute amb la
Fundació Bromera.
Per què creu que és important
que els valencians comencen a
llegir en valencià?
El valencià forma part de la nostra identitat i si parlem en valencià
també és normal que consumim llibres en valencià. És important perquè així es normalitza la llengua, la
gent aprén a fer-ne un ús correcte i
també és molt important per a tin-
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dre més i millors autors i autores i
donar suport a la indústria cultural
valenciana, de la qual viuen també
moltes famílies.

Quins llibres ha llegit últimament en valencià?
En un any electoral és difícil llegir i
ara en l’estiu vull aprofitar per a llegir moltes lectures pendents. Dels
darrers llibres, puc recomanar-vos
El retorn de l’Hongarès, d’Anna Moner, i també Vertigen, d’Esperança
Camps i Empar Marco.

