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Dissabte, 27 de setembre

David Ferrer, tenista

«Hem de difondre els relats
dels nostres avantpassats»
Des que en 2002, amb vint anys, va
guanyar el seu primer títol de l’Associació de Tenistes Professionals
(ATP) a Bucarest, David Ferrer ha
consolidat una prolífica carrera al
tenis professional. Amb més de 500
partits guanyats a les seues esquenes,
el tenista de Xàbia ha aconseguit 21
títols individuals, entre els quals destaca el Masters 1000 de París de 2012
o el que ha alçat més recentment, en
febrer d’este any, a Buenos Aires. En
2013, any en què disputà la final de
Roland Garros contra Rafa Nadal,
aconseguí ser tercer en la classificació mundial i ha aconseguit mantindre’s entre el Top 20 durant les
últimes 9 temporades. A més, este
alacantí forma part d’una destacada
generació de tenistes, guanyadors
fins a tres vegades de la Copa Davis
(2008, 2009 i 2011).
A David Ferrer li encanta llegir,
«conèixer històries i aprendre d’altres cultures» i reconeix que acu-
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mula una bona col·lecció de títols.
«M’atrauen les novel·les històriques
i d’aventures, m’ajuden a relaxar-me
i desconnectar», assegura. A més,
sol regalar llibres «sobretot a la
meua família i pensant en quin tipus de temes els poden interessar
per a que els puguen gaudir».

I diumenge, 28 de setembre

«M’atrauen les novel·les
històriques i d’aventures»
David Ferrer «Ferru» és número 7 en la classificació de l’ATP.

David Ferrer s’enfronta a situacions d’extrema pressió, reptes que desafien la fortalesa física i mental. Les
lectures que acumula li han ajudat a
créixer i a conèixer-se millor. I és que
la perseverança i la motivació el defineixen. Recomana als més menuts,
això sí, que sempre tinguen a mà els
llibres: «primer que res són els estudis i llegir, després l’esport; en tot,
s’ha de ser constant i responsable».

Llegir per aprendre a estimar l’entorn
El de Xàbia estima la seua comarca i,
en especial, un paratge tan magnífic
com el parc natural del Montgó. Per
a ell, és molt important difondre als
nostres xiquets i xiquetes «la nostra
cultura i els relats dels nostres avantpassats» i considera molt interessant
haver unit llegendes valencianes i
paratges naturals en la proposta de

«Llegir en valencià» d’enguany. De
fet, amb motiu del llançament d’El
pescador de Moraira esta setmana,
s’alegra que hi haja llegendes marineres entre els títols de la col·lecció.
«Tenim paratges com els cap de la
Nau, el de Sant Antoni, el Portitxol
i la Cala Granadella que s’han de conèixer i valorar.»
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