1/3/2018 Ahir vaig assabentar-me de la mort de Merxe Banyuls. Encara no acabe de creure-m'ho. Era una dona de gran personalitat, lluitadora, rebel quan pertocà, co…
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Ahir vaig assabentar-me de la mort de Merxe Banyuls. Encara no acabe de creure-m'ho. Era una dona de gran
personalitat, lluitadora, rebel quan pertocà, compromesa amb la llengua i la cultura del nostre país. Però
sobretot era una amiga. Més que una amiga, amb qui vaig compartir vivències, tant en la Conselleria de Cultura
durant quasi 30 anys, com en la faceta pública, sobre algun escenari o en l'estudi de gravació. Junts, al llarg de
5 anys seguits, vam presentar els Premis Euterpe del PV, que organitza la Federació de Bandes de Música.
Junts vam compartir vetllades i taula amb Vicent Andrés Estellés, Joan Fuster, Ovidi Montllor, Irene Papas, Juan
Gil-Albert, Ricardo Muñoz Suay, Toni Mestre, Luís García Berlanga, ... I junts vam enregistrar un disc als Estudis
Tabalet, en companyia de Lluís Miquel, Rosita Amores, El Titi, el mestre Boscà, etc.
Ella ens ha deixat un buit que no podrà emplenar ningú, però ens ha regalat el seu somriure, la seua veu i la
seua estima, els quals perduraran sempre en la meua memòria.
Exercí de cantant, actriu, relacions públiques i de mare coratge. Vull expressar les meues condolències a Núria i
Olga. Fins sempre, Merxe. Com cantava Lluís Llach, "que t'acompanyen els ocells i que t'acaronen els estels".
Gràcies per la teua amistat.
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