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Demà dissabte, el llibre...

Maribel Gil, concursant MasterChef

«Amb foc lent, bon fer
i ganes, tot funciona»
Maribel Gil es defineix com una
ama de casa que ha tingut la sort
de viure una experiència única.
La seua participació als concursos
MasterChef i Mira quién baila la
resumeix amb una frase: «han satisfet les meues expectatives i m’han
fet adonar-me del que sóc capaç,
que som capaços de fer el que ens
proposem». Assegura, però, que el
seu pas per la televisió no li ha canviat la vida perquè segueix «amb
les mateixes amistats, els mateixos
ambients i rutines». Això sí, esta
benicarlanda d’adopció, nascuda a
Terol, ha rebut enguany la Carxofa
d’Or, la màxima distinció que atorga la ciutat de Benicarló. «És un
premi que es dóna a gent il·lustre i
que mai pensava que rebria. M’he
sentit afalagada perquè és un reconeixement que em dóna el meu
poble, una demostració de la seua
estima.»

1€
per només

Maribel Gil realitza, de tant en
tant, tallers de cuina per als més
menuts on els anima a «perdre
la por, a experimentar; és com
s’aprén». De la mateixa manera,
«també s’ha de perdre la por a llegir, parlar i escriure en valencià». I

I diumenge, 5 d’octubre

«S’ha de perdre la por
a parlar, llegir i escriure
en valencià»

Maribel Gil estudiarà valencià a la Universitat Popular.

predica amb l’exemple. Encara que
ja sap parlar-lo, un dels seus projectes més immediats és fer un curs
a la Universitat Popular per aprendre a llegir i escriure correctament
en valencià. «És la llengua de la
nostra terra i hem de donar suport
a tot allò nostre». De fet, segons
Maribel, «igual d’entossudits que
estem a aprendre anglés, ho hem
d’estar a aprendre valencià».

Les receptes, com les llegendes,
passen d’unes generacions a altres.
«La gent gran sempre té els seus secrets a la cuina i els grans cuiners
s’hi fixen i busquen inspiració».
Igualment, «contar contes s’ha fet
tota la vida», comenta Maribel.
«Ho han fet les meues amigues,
els meus familiars, jo mateixa... no
s’ha perdut amb el pas del temps i
per alguna cosa serà...».

Les Columbretes, un paradís a revisitar

1€
per només

Quan li comentem que el llibre
que eixirà esta setmana dins la
col·lecció «Llegir en valencià.
Paisatges de llegenda» té lloc a
les Columbretes, somriu. «És un
paradís que s’ha de conéixer i,
precisament, aniré a visitar-lo
de nou este estiu». Segur que el
seu viatge no serà igual després
de llegir L’obsessió de Balthazar
Hurley.

