
Carme Miquel i el seu nét van 
veure les dones d’aigua un dia 
d’estiu, a poqueta nit, banyant-se 
nues a la seua piscina. L’escrip-
tora conta que estaven cantant 
quan, de sobte, es van convertir 
en uns «nuvolets» que deixaven 
rastres d’aigua. Aquestes dones 

màgiques són les protagonistes 
del relat que ha escrit Pepa Guar-
diola per a la col·lecció «Llegir en 
valencià, les nostres contalles», 
Tomeu i la fada Joanaina, que es 
podrà adquirir dissabte amb el 
diari Levante. Miquel encara hui 
recorda amb tendresa com, quan 

Carme Miquel, escriptora
«Treballe perquè els xiquets 
utilitzen el valencià en tots 
els àmbits»

era menuda, li contaven el relat 
de Marieta i el rei, una història 
que va tindre lloc en un poble 
de muntanya de la Marina Alta. 
«Marieta era ben llesta i no es 
deixava dominar pel rei, qui solia 
preguntar-li “Marieta, quantes 
fulletes té l’alfabegueta?” I ella 
responia “Senyor rei, quantes 
estrelletes hi ha al cel?”», explica 
divertida.

L’escriptora és membre de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua i va ser presidenta d’Escola 
Valenciana durant tres anys, càr-
recs des d’on ha treballat perquè 
els xiquets puguen utilitzar el 
valencià en tots els àmbits. En 
aquesta línia, Miquel assegura 
que llegir en valencià ens ajuda a 
conéixer i dominar la nostra llen-
gua, i suposa «una oportunitat 
per enriquir-nos culturalment i 
intel·lectualment».

www.llegirenvalencia.org

Carme Miquel és membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

“ Llegir en  
valencià és una 
oportunitat per 
a enriquir-nos 
culturalment i 
intel·lectualment. ”

Dissabte, 1 de juliol

Diumenge, 2 de juliol

per només
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1€
CD «Les nostres contalles» 
amb la cartilla

GRATIS

Lectora d’assajos

A Carme Miquel li agrada lle-
gir tot tipus de llibres, encara 
que té una certa preferència 
pels assajos que l’ajuden a 
interpretar el món en què 
vivim. Pel que fa a gèneres 
i als tipus de narracions, és 
una apassionada del realisme 
fantàstic i de la poesia. «Tinc 
tants amics i amigues poe-
tes...», comenta.

L’escriptora alacantina, qui 
va participar en la primera 
edició de «Llegir en valencià» 
amb la novel·la breu Cartes 
perfumades, creu que, per a 
fomentar l’hàbit lector entre 
els més joves, s’haurien d’om-
plir els llibres «de misteris i 
d’humor, d’emocions i d’intri-
ga, de saviesa i de simplici-
tat», continua, i fer que els 
llibres estiguen presents per 
tot arreu, és a dir, «als super-
mercats i a les botiguetes de 
llepolies, a l’escola, a casa i 
també al poliesportiu, a la sala 
d’espera dels centres de salut 
i a la perruqueria, a la televisió 
i en qualsevol de les xarxes 
socials».


