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LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN

Participa en www.llegirenvalencia.org

Amb més de 250.000 seguidores 
i seguidors en les xarxes socials, 
Fran Tudela s’ha convertit en un 
dels creadors de continguts en va-
lencià més reconeguts dels últims 
temps. «Uela de poble conservaora 
i moerna a parts iguals», Cabrafo-
tuda, com s’anomena a la xarxa, fa 
vídeos en què interpreta diferents 
personatges valencians i parla de 
costums, entre altres.

Va començar amb els vídeos 
perquè trobava «una mancança de 

referents en valencià». Prompte les 
persones que el seguien van anar 
augmentant de manera vertigino-
sa. «Et paren pel carrer per a dir-te 
que els ha agradat el teu vídeo, i 
això et fa pensar que estàs arribant 
a la gent», conta.

Una de les preguntes que més li 
plantegen és per què va decidir fer 
els vídeos en valencià. «Jo sempre 
he tingut passió per les llengües», 
explica el graduat en Turisme. Però 
va pensar: «si el més apreciat que 

FRAN TUDELA,
CREADOR DE CONTINGUTS
«El valencià té una riquesa dialectal increïble»

tinc és la meua llengua, que té una 
riquesa dialectal increïble, per què 
no utilitzar-la en els vídeos?».

La seua vida és indestriable de 
la Vila Joiosa, el seu poble. Per 
això, l’enfada que es tiren residus a 
la platja, com passa en el llibre de 
«Llegir en valencià, per a salvar el 
món» Marina i el misteri de l’aigua. 
«Hi ha hagut dies que he eixit de 
la platja amb una bossa plena de 
deixalles», adverteix. Per això, creu 
que s’hauria d’apostar per un «tu-
risme sostenible». 

Pensa que podríem ser més 
sostenibles si la gent agafara el 
costum de reutilitzar. «Jo soc su-
perfan de donar una segona vida a 
les coses. No fa falta produir tant. 
Vivim en una societat en què ne-
cessitem de tot tots els dies. Però 
no és necessari», conclou.

“ Jo soc superfan 
de donar una segona 
vida a les coses ”

DEMÀ, 19 DE JUNY

DISSABTE, 25 DE JUNY

PASSIÓ PELS ESCENARIS
L’èxit de Cabrafotuda ha sigut 
tan gran com inesperat. Grà-
cies al projecte, compagina la 
producció dels vídeos amb els 
monòlegs. No obstant això, 
Fran ja havia xafat abans els 
escenaris: va estudiar teatre 
durant sis anys i li encanta 
cantar. De fet, un dels seus 
somnis seria muntar un grup 
de música en valencià. Tot i 
aquesta experiència, sempre 
ha pensat que el més difícil 
per a ell seria fer un monòleg. 
«Estàs sol amb el públic i tot 
depén de tu. És una moguda 
però ho gaudeixes molt», con-
fessa.

Una de les seues aficions 
és la lectura. Ara es troba 
immers en la història de Ma-
leïts feixistes, de José Antonio 
Quesada Coves, ambientada 
en el 2008 i narrada per una 
dona de la tercera edat des de 
l’horta d’Elx. També recoma-
na L’últim vaixell, de Gemma 
Pasqual. «Me’l vaig llegir en 
l’institut i l’he rellegit en alguna 
ocasió perquè em va agradar 
moltíssim», afirma.

Fran Tudela és conegut a les xarxes com a Cabrafotuda.
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