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1 nou resultat

VilaWebPV @VilaWebPV · 26 de febr.
S'ha mort Merxe Banyuls, una de les veus d'Els Pavesos 
vilaweb.cat/noticies/sha-m…

  21  23

Corts Valencianes @cortsval · 26 de febr.
Ens ha deixat una dona amb un somriure etern: Merxe Banyuls. Va cantar, va 
ballar i va viure el retorn de la cançó en valencià i popular amb Els Pavesos.  
Gràcies Merxe. 

 3  76  133

Josep Guia @JosepGuia · 27 de febr.
 “En record de Merxe Banyuls” per @JosepGuia

En record de Merxe Banyuls

Marxa al VII Aplec de la Joventut del País
Valencià (El Puig, octubre 1966)

 Josep Guia @JosepGuia
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Acció Cultural PV  @AccioCulturalPV · 26 de febr.
Avui ha faltat Merxe Banyuls, d'Els Pavesos. Ens deixa la seua música i la seua 
alegria. El nostre condol a familiars i amics, i el més sincer homenatge a la seua 
fidelitat a la llengua, la cultura i el país 

 3  38  51

González Pons  @gonzalezpons · 27 de febr.
S'ha mort Merxe Banyuls, cantant de Els Pavesos. Va col·laborar, com pocs, en 
la recuperació del folklore valencià. Va ser la meua primera professora de 
somriure en valencià. Una insubstituïble. Em dol moltíssim.

 1  6  13

joan aureli @martiboigues · 27 de febr.
DEP Merxe Banyuls diarilaveu.com/noticia/80076/… vía @diarilaveu_

  4  2

Enric Morera  @enricmorera · 26 de febr.
Ens deixa Merxe Banyuls, cantant de “Els Pavesos” mític grup amb Joan 
Monleon. Dona fidel als seus amics. Vital, amb gran saviessa, gran creadora. 
Bona amiga. La trobarem a faltar (DEP) 

  17  49

manuel mata @manolomata · 27 de febr.



15/10/2018 (1) merxe banyuls - Cerca al Twitter

https://twitter.com/search?q=merxe%20banyuls&src=typd 3/9

Molt dolor. Ens ha deixat Merxe Banyuls. Gran artista i bona persona. 

 1  2  9

Lluís Fornés i Pérez @LlFornes · 27 de febr.
Merxe Banyuls, de Pavesos. DEP. fb.me/FY92ycfI

   

Pau Alabajos @PauAlabajos · 26 de febr.
Una notícia molt trista per a la gran família de la cultura valenciana. Merxe 

Banyuls DEP 

Avui ha faltat Merxe Banyuls, d'Els Pavesos. Ens deixa la 
seua música i la seua alegria. El nostre condol a familiars i 
amics, i el més sincer homenatge a la seua fidelitat a la 
llengua, la cultura i el país 

  5  5

Juanjo Aliño Gómez @jalinyogo · 9 d’oct.
#9DOctubreÀPunt 
 
Premi 9 d'octubre al mèrit cultural a  
PACO MUÑOZ, MERXE BANYULS (pòstum) i LLUÍS MIQUEL CAMPOS 
 
PACO MUÑOZ 
València, 1939 
 
Cantante y escritor valenciano. Empezó a cantar en 1975, animado por... 
facebook.com/14988837840754…

Mostra el fil
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Música en català @musicaencatala · 26 de febr.
Ha mort Merxe Banyuls, cantant d'Els Pavesos ift.tt/2ESIuLA via enderrock 
#músicaencatalà

   1

Acció Cultural PV  @AccioCulturalPV


