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Demà dissabte, el llibre...

Jesús Figuerola, president AEPV

«Necessitem un Pla
Valencià de Lectura»
Jesús Figuerola és president de l’Associació d’Editors del País Valencià
i de la Fundació per a la Lectura i el
Llibre, entitats que s’han sumat a la
campanya «Llegir en valencià» impulsada per la Fundació Bromera.
El diagnòstic que fa sobre la situació actual de l’edició en valencià és
«optimista, però no inconscient».
«Hi ha una constatació històrica:
mai no han hagut tantes editorials que publiquen en valencià, ni
tants títols (vora 800 cada any) i
tenim un gran ventall d’escriptors
i escriptores», destaca. Però hi ha
xifres preocupants: «només un
percentatge mínim de la població
llig habitualment en valencià; és
dramàtic, perquè no augmenta... és
una barrera que hem de trencar».
Segons afirma, les causes cal buscar-les, entre altres, «en la pròpia
societat valenciana i en una administració amb falta de voluntat per
fomentar la lectura en valencià».
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Per al president de l’AEPV, «per
a que una llengua tinga futur ha de
ser normal, tindre una presència
cultural normal en llibres, música,
teatre, cinema...». I és que Figuerola
té la convicció «que el país vol la seua
llengua pròpia». «Ho demostra el fet
que lluitem per causes evidents, cau-
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«Lluitem per causes
evidents»
Jesús Figuerola, president de l’Associació d’Editors del País Valencià.

ses per les quals en altres pobles no
cal lluitar, com l’escola en valencià».
Pel que fa al món editorial, Figuerola defensa «l’elaboració d’un
estudi sobre el món del llibre i sobre
tots els agents implicats» i la necessitat de «posar en marxa, d’una
vegada, un Pla Valencià de Lectura
que faça front a la pèrdua de lectors,
un guió d’accions que trenque dinàmiques».

Llegendes i paisatges valencians
«Totes les iniciatives que visibilitzen
els llibres i els escriptors i escriptores valencians són fonamentals,
encara que no ens hem de conformar», adverteix Figuerola. «Cal
donar-los continuïtat, fan falta accions permanents de visibilització
i foment de la lectura perquè el
valencià està ben viu i hem de pres-

tar-li atenció». Respecte a la campanya «Llegir en valencià», considera
«simpàtica» la idea d’unir llegendes
valencianes i paratges naturals. Al
cap i a la fi, apunta, «la llengua viu
en un territori i així es contribueix
a dos causes: fomentar la lectura en
valencià i donar a conèixer l’entorn
i els relats més propers».
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