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Obituari

Mor Merxe Banyuls, l'ànima d'Els
Pavesos
L'activista cultural que va protagonitzar el renaixement de la Cançó v alenciana en els
anys setanta mor als 75 anys a V alència
Carles Gámez | València

28.02.2018 | 00:53

Oscars

Al novembre de 1975 Merxe Banyuls es pujava a
l'escenari del teatre de la Societat Coral El Micalet.
Juntament amb Joan Monleón i a les ordres de
Rafa Gallart i una troupe on es barrejaven
professionals del teatre, arts plàstiques, la Cançó,
el món faller, posaven dempeus la farsa La infanta
Tellina i el Rei Matarot mentre el país esperava la
notícia esperada de la mort del general Francisco
Franco.
La vitalitat i la desimboltura amb què donava vida

Mor Merxe Banyuls, l'ànima d'Els Pavesos

Fotos de la notícia

al personatge de Piula constituïa un dels al·licients
de l'obra enmig d'una atmosfera festiva i preludi llibertari que pareixia esperar molt a la vora.
Integrant de les Joventuts de Lo Rat Penat, Merxe Banyuls havia format part d'aquell valencianisme
emergent de principis dels anys seixanta promogut per Joan Fuster i el seu llibre Nosaltres els
valencians en el qual a la reivindicació nacional s'unia a l'oposició al franquisme. La seua ﬁgura animarà
els Aplecs del Puig que es desenvolupen baix una forta vigilància policial, un activisme cultural que no
abandonarà al llarg de la seua vida.
La ﬁgura de Merxe Banyuls al capdavant del grup Els Pavesos recorre en eixos anys, ﬁnals dels setanta i
principis dels anys huitanta, festivals, trobades, aplecs en un país que com havia anunciat Raimon «ja
anem fent».

Oscars 2018: La lista completa
de los nominados
Conoce a todos los candidatos que optan a
llevarse alguna estatuilla este domingo 4 de
marzo

Oscars: Los moment os
inolvidables de la
alfombra roja
Penélope Cruz, Angelina Jolie,
Brad Pitt o Meryl Streep son algunos de los protagonistas

Los vestidos más car os
de la alfombra roja de
los Oscars
El próximo 4 de marzo las
estrellas del cine volverán a desﬁlar con sus mejores galas
en la 90º...

Magic Circus a la valenciana
L'aparició del grup en els Festivals de Canet Rock i Canet Cançó constituïx una de les sorpreses
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Premios Oscars 2018:
Guía para no perderte
nada

escèniques amb la seua mescla de Cançó, varietés, música popular i espectacle faller. Més d'un
observador no dubta a comparar-los per la seua imatgeria sobre l'escenari a una sort de Magic Circus a
la valenciana.
Enfront de la Cançó més ortodoxa el grup representa una sort d'híbrid, reivindicant-se amb humor com

Conoce los entresijos de la 90ª edición de la gala, que será
conducida por Jimmy Kimmel

La quiniela de los
Oscars 2018: ¿quién
ganará?

el «Spaghetti-cançó» del paisatge musical. Espectacles com El Pardal de Sant Joan, València-IstanbulKonstantinopolis, Borrumballes falleres i Pavesos Nou i mig, este últim estrenat en el Teatre Alkazar i
amb la vedette Rosita Amores, que tornava a l'escenari dels seus grans èxits, animen l'escena
valenciana en paral·lel a la publicació d'una sèrie d'àlbums que acaben convertint algunes de les
cançons en autèntics himnes populars com La manta al coll o la seua versió del pasdoble Paquito

Haz tus pronósticos sobre qué
cintas y actores serán los ganadores de la 90º edición

Xocolatero.

Oscars 2018: Así son
las candidatas a Mejor
película

La veu de Merxe Banyuls servirà de vehicle per a la recuperació de vells cuplets o melodies oblidades
de la música tradicional o de la revista valenciana. La fallida producció d'un disc en solitari a les ordes
del compositor i director artístic mallorquí Antoni Parera Fons tancarà la seua carrera musical.

El 4 de marzo conoceremos
cuál de las nueve películas nominadas resulta vencedora

Todas las noticias de Oscars

Col·labora amb Canal 9 presentant una sèrie protagonitzada per les bandes de música valenciana. La
seua última etapa professional es desenvolupa en la Conselleria de Cultura i el Consell Valencià de

Ganadores Oscar 2018

Cultura. La cantant moria ahir dimarts en la més estricta intimitat per desig de les seues ﬁlles, Núria i

Alfombra roja

Gala

Olga. Tenia 75 anys.

Oscars 2018
Compartir en Facebook

Sé el primer a conéixer als
guanyadors dels Oscars 2018
en directe i gaudix de les
millors imatges de la catifa roja
i de la gala dels Oscars

Compartir en Twitter

Més informació
La jutge arxiva una de les denúncies contr a el central portugués Semedo
Errece oferix solucions a la manipulació de les gr ans peces
La ﬁnal del 4 i mig està ser vida
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Mort

Música

Artés
Sant Joan

Cultura

Dubte

Sant Joan d'Alacant

Espectacles
Teatre

Francisco Franco

La Volta

València

Premios Goya 2018

Te recomendamos

Troben morts a una
desapareguda i la seua parella
en una caseta de Vallada

Valenciaport podrà disposar
d'un fons de Foment per a
finançar l'accés nord

L'última vegada que es va
guanyar al Barça a Mestalla va
ser en l'avantsala de l'últim
títol

Contenido patrocinado

Ganadores Premios Goya 2018:
Conoce aquí a t odos los
premiados
Consulta todos los ganadores de los galardones
más famosos del cine español

Los ganador es de los
Goya 2018
'La librería' y 'Handia' han sido
las grandes triunfadoras de
una noche repleta de sorpresas

Sorprendió a su novia el día de
su boda tras ganar un bote
millonario en Marca Casino

La Polémica Foto De Maradona
De La Que Todo El Mundo
Habla

TodayPosts

desaﬁomundial

Gala de los Go ya 2018,
en directo

La criptomoneda Stellar llega a
eToro
eToro Blog ES

Conoce cómo llegan los
invitados a la alfombra roja y a
los ganadores de la noche al

recomendado por
instante

Lista de todos los
ganadores de los
Premios Goya 2018
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