LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN

“
© Nerea Coll

Els joves són el
futur d’aquesta
o de qualsevol
llengua i cultura

Maria Juan és actriu, còmica i presentadora.

MARIA JUAN,
CÒMICA

«El planeta és la nostra casa i tots volem tindre
un lloc on viure»
Maria Juan va estudiar art dramà·
tic perquè li ho va suggerir la seua
professora de literatura catalana
en 3r de BUP. El primer record que
té damunt d’un escenari és d’un
recital d’Ausiàs March a l’institut el
mateix curs.
Actriu, còmica, pallassa i monolo·
guista, el que més li agrada del món
artístic és que no s’acaben mai les
sorpreses. Els seus treballs estan,

sobretot, relacionats amb la comè·
dia, el clown, el cabaret i l’stand up.
Durant deu anys, va crear i produir
els seus propis espectacles.
També compta amb una àmplia
experiència en el camp audiovisual,
en què destaquen les seues col·
laboracions en els programes En el
aire, d’Andreu Buenafuente; Liarla
Pardo, de La Sexta, i Comediants,
d’À Punt.

”

Maria és de les que pensa
que «amb una bona història tot
arriba millor». Per això, li sembla
fantàstic que la campanya «Llegir
en valencià» d’enguany tinga com
a temàtica principal els Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
«El planeta és la nostra casa i
tots volem tindre un lloc on viure.
Crec que realment només actuem
quan tenim l’aigua al coll, no quan
la casa que s’inunda és la del veí»,
planteja sobre el nostre futur.
«Em preocupa com deixem
la responsabilitat en les mans
de les noves generacions, quan
aquesta està en l’educació que els
donem i en allò que ens veuen fer
a nosaltres», reflexiona, i afegeix
que cal eixir al carrer i escoltar la
gent més jove, «que són el futur
d’aquesta o de qualsevol llengua
i cultura».

FER RÀDIO AMB HUMOR
Maria Juan condueix el progra·
ma Podríem fer-ho millor, de la
ràdio d’À Punt, un magazín d’ac·
tualitat «fet per l’única gent que
volia treballar el cap de setma·
na» i que compta amb una bona
dosi d’humor.
Segons conta la presenta·
dora, aquest és un dels pro·
jectes que més satisfaccions
li ha donat. «No només pel fet
de fer ràdio, que em sembla
meravellós, sinó també per
ser veu i direcció del progra·
ma, cosa que m’ha donat
molts maldecaps i nervis,
però també grans satisfac·
cions», confessa. Creu que
és una experiència que tenia
pendent en la seua vida i en
destaca el fet de poder decidir
els temes i l’equip. «D’alguna
manera, tens la possibilitat
d’escollir allò que vols fer, i
això crec que és una de les
raons per les quals m’ha
omplit tant aquest projecte»,
aclareix. El seu programa va
rebre en 2021 el Premi Tres·
deu al millor espai de ràdio i
televisió.
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