la nostra cuina

“

Els mestres
són una de les
coses que més
m’agrada del
món

”

El músic de l’Alcúdia va arrancar la seua carrera artística pel 2006.

DANI MIQUEL,
DOLÇAINER I CANTAUTOR
«Com que no tinc tele,
això implica que llig més»
En només uns pocs anys Dani Miquel s’ha convertit en un ídol de
masses infantil. Aquest dolçainer,
compositor i cantautor de l’Alcúdia
va arrancar la seua carrera artística pel 2006 amb la intenció de
recuperar el cançoner tradicional
infantil valencià i fer de la música
un motiu d’alegria. Escola a escola,
poble a poble, la gent va començar

a conéixer-lo i «la cosa ha anat a
més», relata, fins al punt que els
últims anys no ha parat. «Només
en el mes de maig he fet vint-i-dos
actuacions», explica. Entre actuació i actuació van brollant les idees, les cançons i els projectes. Alguns d’aquests han comptat amb
l’ajuda d’amics i còmplices com
Miquel Puig, l’autor d’Un pont de

plata, el sisé llibre de la col·lecció
«Llegir en valencià, la nostra cuina», que es podrà adquirir per només un euro el dissabte 7 de juliol
amb el diari Levante-EMV. «Miquel és amic meu i company, m’ha
ajudat molt en la correcció de les
lletres i, a més, és mestre, que és
una de les coses que més m’agrada del món», puntualitza. Un pont
de plata transcorre a l’Alcúdia i té
el caqui i aquells que el conreen
com a ingredients protagonistes
de la narració. Dani Miquel és un
lector voraç, com que «no tinc
televisió a casa, això implica que
llig més», assegura. De fet, quan
més llibres té a l’abast és precisament quan està investigant i
documentant-se per a un nou projecte. Els últims han versat sobre
la por o les bruixes. Últimament
ha llegit un llibre que li regalaren i
que li ha agradat molt, Les rondalles de Beneixama.

www.llegirenvalencia.org

El plaer de llegir
La Fundació Bromera impulsa
des de fa 13 anys «Llegir en
valencià», una campanya de
foment lector que naix amb
l’objectiu de fomentar la lectura i promocionar la nostra
llengua. Dues finalitats compartides pel compositor Dani
Miquel durant la seua trajectòria professional. Per a ell,
«els xiquets i les xiquetes valencians han de tindre l’oportunitat de cantar en valencià,
nadar en els seus costums i
conéixer la cultura pròpia»,
assenyala. Per això considera
que la lectura és una eina fonamental per a transmetre
aquests valors. De fet, recorda que de menut alguns llibres
el van impactar molt positivament, i d’altres, en canvi, el
van deixar amb mal gust de
boca. «Els infants han de llegir
allò que els agrade perquè la
lectura ens enriqueix, tu eres
l’amo de la velocitat a la qual
lliges i pots continuar estirant
una història tant com vulgues
quan deixes el llibre», assegura el músic de l’Alcúdia.

Dissabte, 7 de juliol

per només

1€
Diumenge, 8 de juliol

per només

1€
Bossa serigrafiada
amb la cartilla

GRATIS

