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DECRET 145/2021, de 6 d’octubre, del Consell, de con-
cessió de la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a 
Daniel Miquel i Antich «Dani Miquel». [2021/10183]

DECRETO 145/2021, de 6 de octubre, del Consell, de 
concesión de la Distinción de la Generalitat al Méri-
to Cultural a Daniel Miquel i Antich «Dani Miquel». 
[2021/10183]

El Consell, mediante el Decreto 35/1986, de 10 de marzo, creó la 
Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para distinguir a las per-
sonas físicas, entidades y colectivos que por sus méritos hayan contri-
buido a destacar la aportación de la Comunitat Valenciana en cualquier 
ámbito de la cultura.

El dulzainero, compositor y cantautor valenciano Dani Miquel i 
Antich, nacido en l’Alcúdia, ha formado parte de los grupos de folk 
valencianos Sonadors de la Guaita i Aljub. También participó en Roda-
mons Teatre, y fruto de la experiencia por ferias medievales, se dedicó 
en el grupo Trencaclosques a sacar del olvido canciones y romances y 
a hacer nuevas. Actualmente hace carrera en solitario como «el Canta-
cançons».

Ha compuesto música para los espectáculos: l’Alcúdia 1252, Arte-
factes o l’Ombú i Cru (250 aniversario del Jardín Botánico de València), 
entre otros, y es autor de libros como Tio Pep se’n va a Muro o Cançons 
de l’oratge.

Por eso, como reconocimiento a su dedicación como «canta-
cançons» y alquimista musical, creando la banda sonora de la infancia 
para miles de niñas y niños valencianos, previa deliberación del Consell, 
en la reunión de 6 de octubre de 2021,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural a Daniel 
Miquel i Antich «Dani Miquel».

València, 6 de octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Consell, mitjançant el Decret 35/1986, de 10 de març, va crear la 
Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per a distingir les persones 
físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a 
destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de 
la cultura.

El dolçainer, compositor i cantautor valencià Dani Miquel i Antich, 
nascut a l’Alcúdia, ha format part dels grups de folk valencians Sona-
dors de la Guaita i Aljub. També va participar en Rodamons Teatre, 
i fruit de l’experiència per fires medievals, es va dedicar en el grup 
Trencaclosques a traure de l’oblit cançons i romanços i fer-ne de nous. 
Actualment fa carrera en solitari com «el Cantacançons».

Ha compost música per als espectacles: l’Alcúdia 1252, Artefactes o 
l’Ombú i Cru (250 aniversari del Jardí Botànic de València), entre altres, 
i és autor de llibres com Tio Pep se’n va a Muro o Cançons de l’oratge.

Per això, com a reconeixement a la seua dedicació com a «canta-
cançons» i alquimista musical, creant la banda sonora de la infància 
per a milers de xiquetes i xiquets valencians, prèvia deliberació del 
Consell, en la reunió de 6 d’octubre de 2021,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a Daniel 
Miquel i Antich «Dani Miquel».

València, 6 d’octubre de 2021.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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