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LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN

Participa en www.llegirenvalencia.org

La vida de Máximo Huerta està uni-
da per un fil invisible amb la lectura. 
El llibre sempre era el seu regal de 
Nadal, d’aniversari, de festes... És 
fill únic i tant sa mare com la seua 
iaia eren lectores. A casa, gaudien 
d’una xicoteta biblioteca. «Per a mi, 
llegir era com una fugida, com una 
habitació pròpia d’un xiquet de po-
ble per al qual anar a la biblioteca 
era una aventura fascinant. Mirar 
els títols, agafar-ne un en préstec, 
emportar-me’l a casa, quedar-me 

al llit llegint... Escriure era només 
qüestió de temps», relata. Entre les 
seues lectures de capçalera hi ha 
els autors Miguel Delibes, Luis Lan-
dero i Ana María Matute.

Tot i que és una cara coneguda 
de la televisió valenciana, la seua 
professió principal és la d’escrip-
tor. «Jo crec que em dedique des 
de fa molts anys a la literatura, i de 
tant en tant presente programes. 
Com Boris Vian amb el jazz o 
Colette amb el cabaret», comenta. 

MÁXIMO HUERTA,
ESCRIPTOR I PERIODISTA
«Cal apostar per llibres que parlen dels 
interessos dels nostres joves»

Fa poc ha guanyat el Premio Fer-
nando Lara de Novela 2022 amb 
Adiós, pequeño.

Pel que fa a l’educació, creu que 
cal apostar per «autors i autores 
de hui que parlen dels interessos, 
temes i pensaments dels nostres 
joves».

La sostenibilitat és un tema que 
considera bàsic. «Tindre cura del 
planeta és cuidar ma casa. Si tots 
cuidàrem l’entorn més pròxim, tot 
estaria bé», planteja.

Un dels llibres de la campanya 
«Llegir en valencià, per a salvar 
el món» és Una boda poc conven-
cional, de l’escriptora valenciana 
Marian Díez Picó. Aquest parla, 
a través de la divertida aventura 
d’una mare i un fill a una boda 
rural, de la producció i el consum 
responsable, un dels 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

“ Tindre cura 
del planeta 
és cuidar ma casa. 
Hem de cuidar el 
nostre entorn ”

DEMÀ, 16 DE JULIOL

DISSABTE, 17 DE JULIOL

FORMACIÓ PERIODÍSTICA
Máximo Huerta és una cara 
coneguda de la televisió va-
lenciana. Va debutar en la te-
levisió autonòmica un dimarts 
13 de maig de 1997, per casu-
alitat. Va començar de repor-
ter de Canal 9 i, a partir d’ahí, 
ha fet de presentador, editor i 
reporter de mitjans com Tele-
cinco, TVE o RNE. També ha 
col·laborat en mitjans escrits 
com Glamour, El Español o 20 
Minutos. Des de gener de 2021 
presenta el magazín diari Bona 
vesprada d’À Punt.

Llicenciat en Ciències de la 
Informació per la universitat 
San Pablo-CEU i màster en 
Disseny Gràfic i Il·lustració 
Editorial per l’Institut Europeu 
de Disseny de Madrid, ha sigut 
ministre de Cultura i Esport.

«Si mire arrere, veig que 
molts somnis de xiquet s’han 
fet realitat. Ara, als 51, espere 
alegries de fora, imprevis-
tes», afirma. Entre els seus 
projectes de futur hi ha es-
criure més novel·les i un llibre 
de viatges.

Máximo Huerta presenta el programa Bona vesprada d’À Punt.

LOT «PER A SALVAR  
EL MÓN»


