DOSSIER PRESENTACIÓ

DANI MIQUEL
I ELS MA-ME-MI-MO-MÚSICS

“Bon dia amigues i amics, benvinguts a viatjar.
Amb les maletes plenes, anem a començar.
La vida és una festa, viure riure i estimar.
Viure mil aventures, navegar sense parar.
Conèixer personatges, que no podràs oblidar.
La vida és una festa, benvinguts a viatjar.
Tots i totes anem a cantar.”

Disseny i maquetació: MINERAL GRÀFICS | mineralgrafics.com
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PRESENTACIÓ

DANI MIQUEL
Dani Miquel ja és tot un fenòmen musical arreu
del País Valencià. Amb una trajectòria treballada
des de de baix, poc a poc, poble a poble, la seua proposta esdevé ja un referent generacional; la Banda
Sonora Original que milers de xiquetes i xiquets valencians recordaran el dia de demà. I també les mares i pares -és clar-, perquè la seua música i espectacle són de vocació familiar, per a disfrutar grans
i menuts; connectant de manera natural amb les
noves sensibilitats d’oci cultural que eixigia l’actual
generació de famílies valencianes.
“Cantacançons” o “alquimista musical” serveixen
per definir l’esperit d’aquest inquiet músic de l’Alcúdia, a qui la formació de conservatori se li quedava estreta. Amb desig de recerca, amb ganes
d’oferir una proposta diferent que connecte generacions, Dani Miquel ha fet una important tasca
de recuperació de cançons infantils tradicionals

valencianes, perdudes a la memòria de les iaies,
iaios i dels que algun dia les van sentir de menuts
i avui les rememoren des del filtre màgic de Dani
Miquel. Un ric repertori que ara reviu gràcies a
l’alcudià i la seua banda.
Alhora, Dani Miquel suposa una proposta enriquida pels valors. Tant a les cançons pròpies com
les revisitades, cants alegres per viure plenament
en la nostra llengua, suposen un aposta per valors
amables, solidaris, inclusius, d’estima i respecte.
Lluny de relats sexistes, discursos estereotipats i
estètiques uniformitzadores. Si a tot això l’afegim
un desig d’investigar també a la base musical, acabem d’entendre el valor i èxit de la proposta. Dani
Miquel té cura pels detalls sonors, recupera instruments antics o estranys, incorpora joguets musicals, assolint així altres textures i matissos musicals
que obren la ment dels infants.

La proposta de DANI MIQUEL connecta amb èxit el nou públic familiar.
Escenaris com els del FERETES I CANÇONETES en són testimoni.
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“Els concerts són una gran festa compartida,
una trobada contagiosa on totes i tots,
menuts i grans, són partíceps i protagonistes.”

Amb tot, Dani Miquel resulta una proposta que
aborda la música infantil des de la dignitat i respecte que mereix un públic exigent com és el menut i familiar. Un espectacle obert i divertit que
connecta, des dels nostres dies, amb la filosofia
de projectes engegats al passat per referents com
Paco Muñoz, Toni Mestre, Carraixet o La
Pelitrúmpeli d’Al Tall.
I evidentment, Dani Miquel és també una gran
festa. Una gran festa compartida, una trobada sin-

gular i contagiosa, on totes i tots, menuts i grans,
esdevenen motivats partíceps i divertits protagonistes, en sinergia constant amb els músics.
En definitiva, en qualsevol dels seus formats (Dani
Miquel acompanyat d’un músic; o amb la seua
banda els Ma·me·mi·mo·músics), suposa una
cita especial a l’agenda cultural local. Una posada
en valor de les propostes en valencià fetes des de
la qualitat i els valors, i que alhora suposen events
integradors amb èxit d’assistència.

2 OPCIONS DE FORMAT D’ACTUACIÓ
·format menut:

dani miquel

·format gran:

josep alcover

dani miquel + un músic
dani miquel i els ma·me·mi·mo·músics

veu i dolçaina

trombó i acordió

rafa solbes.
guitarró i veu

àlvar carpi
guitarra i veu

vicent millo
bateria

josep maravilla
baix i veu

“És reconfortant i estimulant per a l’optimisme assitir
a un concert de Dani Miquel i comprovar com els
infants se saben de memòria la lletra de les cançons.
Com canten La princesa ratolina, La Masereta,...
Dani Miquel és un dels millors aliats i ambaixadors
de la llengua. Una persona que triomfa cantant
en valencià dissipant fronteres ideològiques”

francesc gisbert, La Veu

“Hem crescut i l’experiència m’ha portat a entendre i comprendre
la necessitat d’estimar al nostre delicat País, la importància de marcar les
nostres petjades perquè el que ara és actual, demà serà tradició, l’exigència
que els solcs queden ben definits per a què no oblidem valors
que ens defineixen i configuren com a poble”.

dani miquel
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“Dani Miquel conta amb un enriquidor i divers
bagatge creatiu sobre el que se sosté la solidesa
i sensibilitat del seu espectacle familiar.”

La trajectòria de Dani Miquel resulta ben diversa i activa als camps del folk, la recuperació de músiques
medievals i cançons populars de la tradició oral valenciana, la cançó i literatura infantil, el teatre,... Tot un
enriquidor i divers bagatge sobre el que se sosté la solidesa i sensibilitat del seu espectacle familiar.
CONTES I LLIBRES INFANTILS

DISCOS I PROJECTES MUSICALS

MÚSICA PER A ESPECTACLES

• Cançons de l’oratge. Edicions
Bullent, 2008

• Confluència. Música medieval
amb Rodamons Teatre, 2002

• L’Alcúdia 1252. Ajuntament de
l’Alcúdia, 2002

• La granota i el grill. Il·lustracions de Mariapi Miquel. Autoeditat, 2009

• L’Alcúdia 1252. Música per la
carta pobla de L’Alcúdia, 2002.

• L’Ombú i CRU. 250 Aniversari
de Jardí Botànic de València, 2002

• Musiqueries. Ed. Cantacançons,
2009

• Ales i arrels. Música medieval i
composició pròpia, amb el grup
Rodamons Teatre, 2003

• Artefactes. Albena Teatre, 2003.

• El tio Pep se’n va a Muro.
Il·lustracions de Pau. Edicions
Bullent, 2009

• Guaita i balla. Música folk amb
el grup Sonadors de la Guaita,
2003

• El calcetí perdut. Horta Teatre,
2007

• Velles i novelles, L’Alcúdia i
les festes de la Mare de Déu de
l’Oreto.

• Un camí d’històries, amb el
grup Trencaclosques, 2004

• La princesa ratolina. Il·lustracions de Jaime Espinar. Andana
Editorial, 2011
• Més Musiqueries. Il·lustracions
de Joanra Estellés. Andana Editorial, 2012
• El poema al sol i la lluna.
Il·lustracions d’Aitana Bernabé.
Andana Editorial, 2013
• La Maria no té por. Autor junt
a Francesc Gisbert i il·lustrat per
Riccardo Maniscalchi. Andana
Editorial, 2013
• Nadal de Tica i Andreu. Autor
junt a Miquel Puig i Enric Lluch.
Il·lustrat per Joanra Estellés.
Andana Editorial, 2013
• De Vinaròs a Oriola el País
vola. Musiqueries. Il·lustracions
de Joanra Estellés. Andana Editorial, 2015
• Joan Ratot. Il·lustracions d’Aitana Bernabé. Andana Editorial,
2015
• Per molts anys. Autor junt a
Miquel Puig. Ed. Bromera, 2015

• Triquilisó. Música de composició
pròpia, cercant l’alquímia de la
música. 2007

• El museu del temps. Albena
Teatre, 2007

• Peus. Engrata Teatre, 2008
• Els valents de Valor. Rodolant
Teatre, 2010
• Peus. Engrata Teatre, 2011

• Musiqueries. Disc en directe
infantil. 2009
• Vull ser Muixeranguera.
Música per a un conte. Andana
Editorial, 2011
• Més Musiqueries. Disc en directe. Andana Editorial, 2012
• A Nadal un pas de pardal.
Disc de nadales valencianes.
Andana Editorial, 2013
• De Vinaròs a Oriola el País vola.
Musiqueries. Disc en directe
infantil. Andana Editorial, 2015
• Per molts anys. Bromera, 2015

EDICIONS AMB VALORS AFEGITS
L’estima i acurat treball que hi ha darrere de les músiques, composicions, contes i espectacles de dani miquel es veu projectat a les
seues edicions. Un exemple d’això són els seus llibres-CD Musiqueries,
editats amb cura pels detalls, cercant oferir un producte amb valor
afegit, diferent, atractiu, pedagògic. Materials editorials que palesen
una altra forma de fer, desig d’enriquir, estima per allò creat.

CONTRACTACIÓ DANI MIQUEL

669 724 369
info@cercavila.com
www.cercavila.com
facebook.com/cercavila

ALTRES PROPOSTES CERCAVILA 2017
•
•
•
•
•

XAVI SARRIÀ i FELIU VENTURA
XIROMITA TRAD PROJECT
AUXILI
SMOKING SOULS
TRAIN TO ROOTS

•
•
•
•
•

SKATUTTIPRESTO
HERBA NEGRA
XALUQ
MUSICANTS
TARQUIM

