
Actualment compagina la seua 
faceta de cantautora amb un 
projecte col·lectiu. Forma part 
de Sis Veus, un grup format per 
sis dones que aborda la música 
tradicional des d’una perspecti-
va renovadora, tant des del punt 
de vista musical com pel que fa 
als textos. Eva Dénia ha gravat 
recentment el seu nové disc, Els 

dies i les dones, i està submergi-
da en la gira de presentació. Un 
seguit de concerts que combina 
amb un altre repte que l’apassio-
na, musicar els poemes de Maria 
Beneyto. Assegura que ha sigut 
molt bona lectora, però que la 
música ha anat apoderant-se del 
seu temps i de les seues ener-
gies. Ara llig sobretot poesia i 

EVA DÉNIA,
CANTAUTORA I MÚSICA
«Al nostre territori 
tenim molt bons autors 
i autores»

assaig, gèneres que li perme-
ten una lectura més fragmen-
tària. Ha dedicat molts anys de 
la seua vida a estudiar idiomes: 
francés, anglés, alemany, italià, 
portugués... Viatjar, conéixer 
altres cultures, poder comuni-
car-se amb la gent, llegir i cantar 
en la llengua original. Aquesta 
cantautora, nascuda a la Safor i 
instal·lada a Paterna, opina que 
«al nostre territori tenim molt 
bons autors i autores, narradors, 
poetes, assagistes... La produc-
ció és impressionant, en qualitat 
i en quantitat, i més tenint el 
compte la realitat sociolingüís-
tica que vivim. Però així som els 
valencians: com més difícil ens 
ho posen, més ens encabotem», 
remarca. Insisteix que cal animar 
els joves a llegir en valencià. En 
realitat, afig, «cal animar-los a 
llegir, ja que les xarxes socials 
els ocupen quasi tot el temps 
lliure. Però també els adults ne-
cessiten d’aquest estímul».

“ Cal animar 
als joves a llegir, 
però també els 
adults ”
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mida DIN A4 
amb la cartilla

El nostre patrimoni

Eva Dénia reconeix que no 
es pot estimar allò que es 
desconeix, i que no es poden 
apreciar i entendre altres cul-
tures si no se’ns ha ensenyat 
a observar i a valorar allò que 
tenim al nostre voltant. «Pen-
se que tant a l’escola Primària 
com a la Secundària hi ha mol-
ta faena a fer. Les programa-
cions estan tan carregades 
de continguts i els mestres 
tan estressats per haver de 
completar-les que finalment 
els estudiants acaben l’escola 
sense conéixer ni tan sols els 
nostres pobles i ciutats», es 
queixa. Considera que «Llegir 
en valencià» és tot un encert 
«perquè són narracions breus, 
assequibles a qualsevol lector, 
amb una edició molt acurada 
i a un preu a l’abast de qual-
sevol persona», encara que 
allò que més li agrada és que 
la campanya de foment lector 
permet al gran públic desco-
brir alguns dels nostres millors 
narradors, i en el cas concret 
de la catorzena edició, a més, 
el nostre patrimoni.

Forma part del grup Sis Veus
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