
Els moments de canvi polític que 
experimenta la societat valencia-
na són propicis per a reflexionar 
sobre el valor del llibre i la lectura 
en valencià, una de les assignatures 
pendents del nostre poble, si fem 
cas del que indiquen les enquestes 
d’hàbits lectors. L’escola ha fet un 
gran paper en l’extensió de la lectu-
ra, però les persones que, per edat, 
no han pogut escolaritzar-se en va-
lencià poden fer-hi ara els primers 
passos de la mà de Levante-EMV.
Per al nou alcalde de València Joan 
Ribó (Compromís), el foment de la 
lectura per part de les institucions 
públiques és una tasca imprescin-
dible. Enginyer agrònom per la 
Universitat Politècnica de València 
i catedràtic de Secundària, este pro-
fessor –que ha ensenyat Física i Qu-
ímica a diversos instituts valencians 
durant més de 30 anys– valora molt 
positivament la campanya «Llegir 
en valencià». Per a ell, la lectura en 
valencià és un valuós patrimoni que 
ens defineix com a poble. 

Què significa per a vosté la lec-
tura?
La lectura és alhora un dels ins-
truments que més m’ha fet créixer 
i un dels plaers que més em mo-
tiven; per això la considere fona-
mental en el desenvolupament de 
les persones: perquè ho he viscut 
en primera persona. Per posar un 
símil, diria que en els llibres es 
troba l’evolució conscient de l’ésser 
humà de forma pareguda a com en 
el seu DNA es troba tota la història 
de l’evolució com a espècie.

Joan Ribó, alcalde de València:

www.llegirenvalencia.org

Per què creu que és important 
que els valencians comencen a 
llegir en valencià?
Perquè el valencià és la llengua 
pròpia dels valencians, i en cada 
una de les seues paraules hi ha tota 

una visió del món al seu darrere. A 
més, en esta era de les noves tec-
nologies en què tot va tan ràpida-
ment, l’escriptura en valencià i, per 
tant, la lectura en esta llengua, és 
el patrimoni que heretem els lec-
tors, ple de matisos; que diu molt 
de nosaltres com a poble. És el que 
ens fa singulars respecte a la resta 
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«És irrenunciable que València s’incloga entre 
els promotors de la lectura»

«Des de l’Administració cal 
propiciar un retrobament 

entre la ciutadania i la llen-
gua de la seua ciutat»

llegir en valencià... paraules d’amor

del món: allò que ens fa únics i ir-
repetibles.

Com valora els deu anys de cam-
panya «Llegir en valencià» de la 
Fundació Bromera?
Una dècada de foment de la lectura 
a través de dos dels principals dia-
ris valencians és, de partida, tot un 
èxit de la societat civil valenciana, 
ja que al seu darrere hi ha tant ins-
titucions públiques com organitza-
cions privades. I sobretot la tasca 
incansable que la Fundació Bro-
mera ha demostrat per a fomentar 
l’estima cap a la nostra llengua i 
cap a la literatura, a tot arreu de les 
nostres comarques.

Les institucions valencianes s’hau-
rien d’implicar en el foment i la 
promoció de la lectura en valen-
cià?
Evidentment. Per això és per a 
mi una tasca irrenunciable que la 
ciutat de València també s’incloga 
entre els promotors de la lectura, i 
que des de la mateixa Administra-
ció es faça l’esforç necessari per a 
propiciar un retrobament entre la 
ciutadania i la llengua de la seua 
ciutat. No importa on hàgem nas-
cut, en quin barri vivim, o a què 
ens dediquem: el valencià és llen-
gua d’acollida.

Quins llibres ha llegit última-
ment en valencià?
Començaré per un clàssic que 
m’agrada rellegir i fullejar de tant 
en tant: La ciutat de València, de 
Manuel Sanchis Guarner. És un 
d’aquells volums imprescindibles 
que hauria d’estar en cada casa per 
la seua precisió i la seua impecable 
redacció. I seguint amb esta tònica, 
recomane l’obra de Vicent Artur 
Moreno Giménez, Una altra his-
tòria, perquè d’una manera molt 
amena, et satisfà moltes curiositats 
com a lector però, alhora, t’obri la 
ment a nous qüestionaments.


