
CARTA OBERTA A L’EXCM. SR. JOAN RIBÓ, ALCALDE DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA


Excel·lentíssim senyor:


               En reiterades ocasions, he pogut sentir a dir que en «Compromís», partit representat pel 
seu govern, venien a «rescatar les persones», «a posar les persones en el centre de tot». 
Precisament, han estat aquestes paraules les que m’han dut a sentir el desig de poder traslladar-li 
el meu estat d’ànim, com en sent i com m’he sentit d’afectat personalment respecte a la situació 
que des de fa temps anem sofrint els professors i professores de la Banda Municipal de València. 
Sentiment que és compartit per la gran majoria dels meus companys i companyes.


Fa ja més de quaranta anys que forme part de la plantilla de la BMV. Primer vaig entrar com a 
eventual, més tard vaig aprovar unes oposicions per a poder ser interí i posteriorment, després de 
tornar a fer una altra oposició, vaig ser nomenat funcionari de carrera. Ambdues oposicions foren 
publicades al BOP i BOE, lliures i sense concurs. Aconseguir-ho en va suposar vuit hores d’estudi 
diàries durant molts anys, però vaig guanyar el meu nomenament com a funcionari de carrera en 
l’Ajuntament de València, signat pel seu alcalde d’aleshores En Ricard Pérez Casado.


Malgrat l’esforç, pertànyer a la BMV sempre ho he sentit com un regal, cosa que m’ha fet  
correspondre amb una total entrega, mantenint l’hàbit d’estudi intacte a través dels anys, deixant 
tota la meua essència en cadascuna de les notes que he interpretat al costat de la resta dels 
meus  companys i companyes funcionaris.


El dia d’avui, he perdut tota la il·lusió i desgraciadament la meua desmotivació és massa gran. 
Vaig a treballar i compleix amb la meua obligació, cosa estranya, puix per a mi fer música mai ha 
estat una obligació. I és que, senyor alcalde, la Banda Municipal de València es troba devastada, 
laboral, artísticament i anímicament. 


Al llarg de la meua carrera professional en la BMV, he conegut quatre alcaldes i sis directors 
titulars, i mai m’he sentit pitjor que en l’actual etapa. 

Senyor alcalde, estem destrossats i en semblants condicions transmetre emocions al públic és 
quasi impossible. El fet artístic, la màgia de la música, perquè es faça present, demana de certa 
motivació per així poder deixar-nos l’ànima en cada interpretació com sempre hem fet.

Alçar tot un auditori en una de les ciutats més importants del Japó, com ho va fer la BMV, no es 
fa simplement complint amb l’obligació.


               Nosaltres, som un col·lectiu dòcil, la conflictivitat del qual al llarg de la nostra història ha 
estat pràcticament nul·la. No perquè hem estat ben atesos en cap de les etapes que jo he 
conegut, sinó perquè sempre hem anteposat la música al nostre benestar personal. Però hi ha 



una cosa per la qual la BMV sempre ha lluitat unida, i és la seua permanència en l’Ajuntament de 
València.


En l’any 1997, el Partit Popular va intentar fer el mateix que vostè pretén dur a terme en aquests 
moments amb nosaltres. Llavors, la banda es va plantar com ara, els sindicats ens van defensar, 
com ara, i els polítics recapacitaren i rectificaren. Aquesta última frase hauria de complimentar-se 
dient: «com ara».

En les seues mans està senyor Ribó, 25 anys després, que així siga. 


En la BMV sols demanem seguir sent el que hem sigut fins avui dia: funcionaris de l’Ajuntament 
de València. Sols demanem el fet de poder mantenir la nostra doble funció, la protocol·lària i la 
simfònica i poder romandre dins el consistori amb un mínim de dignitat per poder desenvolupar el 
nostre servei a la ciutadania amb les millors condicions perquè la ciutat de València tinga el que 
sempre ha tingut, una de les millors Bandes de Música del Món.
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