
Va entrar en contacte amb la 
creació literària en valencià en 
començar la carrera de perio-
disme. A sa casa sempre s’havia 
parlat en valencià, però no en-
trava ni a l’escola ni en les seues 
lectures d’adolescent. Fou ja 
amb 18 anys quan va descobrir 

que la llengua no només servia 
per a l’ús domèstic familiar sinó 
que hi romania vigorosa, però 
invisible, en la poesia, la narra-
tiva i la música. Amàlia Garrigós 
entén i proclama que «l’ús de la 
llengua té influència directa so-
bre com entenem el món, com el 

Amàlia Garrigós,  
periodista

«L’ús de la llengua té 
influència directa sobre 
com entenem el món»

descrivim i com el sentim». Tam-
bé en té, d’influència, el lloc on 
s’enfonsen les arrels.

De fet conta que la novel·la 
d’Isabel Clara Simó, Júlia, la va im-
pressionar enormement. L’obra 
està ambientada en l’anomenada 
Revolució del petroli, la insurrec-
ció popular esdevinguda a Alcoi 
el 1873, i narra l’evolució de la 
seua protagonista. La directora 
del programa radiofònic El Mural 
manté ben sòlids els lligams fa-
miliars amb Alcoi, «els alcoians 
som fills de la revolució industri-
al. Un poble tossut i obert que té 
una història d’homes i dones que 
han volgut llibertat». Precisa-
ment a la comarca de l’alcoià està 
ambientat Un poble de llegenda, 
el relat que ha escrit Francesc 
Gisbert sobre el Gegant del Ro-
maní i que podrà aconseguir-se, 
per només 1 euro, dissabte amb 
el diari Levante.

www.llegirenvalencia.org

Amàlia Garrigós presenta el programa radiofònic d’Escola Valenciana El Mural.
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“ Mantinc  
ben sòlids  
els lligams 
familiars amb 
Alcoi. ”

Dissabte, 24 de juny

Diumenge, 25 de juny

per només

1€

per només

1€
CD «Les nostres contalles» 
amb la cartilla

GRATIS

Enric Valor  
i les rondalles
S’estima molt la rondalla Les 
velletes de la Penya Roja 
perquè va poder llegir perso-
nalment a Enric Valor un frag-
ment com a introducció a l’en-
trevista que li va fer a Ràdio 
Nou el dia en què va ser inves-
tit doctor honoris causa per la 
Universitat d’Alacant. Explica 
que fou entranyable «escoltar 
l’homenot Valor contant que 
era com Indurain, perquè tenia 
un cor de poques pulsacions».

La periodista assegura que 
les contalles «són retrats 
màgics que reflecteixen els 
nostres valors culturals i 
estètics» i que una de les 
seues característiques més 
valuoses és «la descripció 
acurada dels paisatges me-
ravellosos que ofereixen les 
serralades que s’escampen 
per les comarques centrals». 
El diumenge, 25 de juny, es 
publica el tercer llibre de la 
col·lecció «Llegir en valen-
cià» Nit d’ànimes, una his-
tòria de Fina Girbés sobre la 
contalla Marieta, ja estic ací.


