
El síndic de Comptes somriu i 
mamprén un xicotet viatge cap a 
la seua infantesa, «ma iaia vivia 
en una casa de poble, planta bai-
xa, primer pis i andana, a Castelló 
de la Ribera. A l’hivern encenia la 
llar i contava històries». Vicent 
Cucarella recorda amb claredat 

quan anava a dormir a ca la iaia i 
vivia espantat la contalla de Ma-
rieta, «imaginàvem l’avanç pel 
primer escaló, pel segon escaló, 
pel replanell... ja estic ací!», ex-
clama amb un somriure.

Amb motiu de la campanya 
«Llegir en valencià, les nostres 

Vicent Cucarella, síndic 
major de Comptes

«La col·lecció “Llegir en valencià” 
ens permet conéixer diferents 
aspectes de la nostra cultura»

contalles» l’algemesinenca Fina 
Girbés ha rescatat aquella conta-
lla al voltant de la qual ha escrit 
Nit d’ànimes, el tercer llibre 
d’una col·lecció que «ens permet 
conéixer diferents aspectes de la 
nostra cultura», apunta el síndic.

L’economista ha passat vint-i-
cinc anys de la seua vida envoltat 
de dades i documents a l’Institut 
Valencià d’Investigacions Econò-
miques (IVIE) on ha constatat que 
l’única manera que el valencià 
perdure en el temps és emprant 
la llengua de manera habitual i 
en qualsevol situació «a casa, 
al carrer, al treball i quan ens 
adrecem al metge o al jutge, sols 
així li atorguem l’estatus que li 
correspon». L’investigador expli-
ca que «la lectura em serveix no 
sols per a estar ben informat en 
l’àmbit professional, sinó també 
per a aprofundir en l’anàlisi de les 
meues inquietuds».

www.llegirenvalencia.org

Vicent Cucarella és economista, escriptor i investigador. 

“ Perquè el 
valencià perdure 
l’hem d’utilitzar 
en qualsevol 
situació ”
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Amant de la poesia

Al juny del 2016 li demanaren 
que ocupara el càrrec de síndic 
major de Comptes de la Comu-
nitat Valenciana. Prèviament 
havia publicat el llibre El finan-
çament valencià i Economia 
per a un futur sostenible amb 
l’objectiu de conscienciar la so-
cietat sobre la problemàtica de 
l’infrafinançament autonòmic 
i la falta de sostenibilitat de 
l’actual model de vida, respec-
tivament. Explica l’economista 
alzirenc que la seua voluntat 
és fiscalitzar els comptes pú-
blics i que per aquest motiu, 
continua, «hem d’avançar en 
l’anàlisi de l’eficiència i l’eficà-
cia de la gestió pública».

Conta que els llibres de «Lle-
gir en valencià» solen acompa-
nyar-lo durant els viatges en 
tren. «Gràcies a les dimensions 
de l’obra i al tipus de contingut, 
resulten molt accessibles a la 
majoria de lectors», comenta 
Cucarella. Quant a les seues 
preferències lectores assegu-
ra que hi ha temporades en 
les quals devora poesia i, unes 
altres, novel·la i assajos.


