
La Junta Directiva i el President de la Societat Musical Lira Almussafense, Saluden a les Autoritats Locals, 
Dames de la Música, socis i sòcies, director i components de la Banda i a tot el poble d’Almussafes, i els 
conviden a gaudir de les activitats que, com cada any, celebrem en honor a nostra Patrona Santa Cecília.

En este programa mostrem els actes que hem preparat, desitjant que siguen del gust de tots i esperant, 
amb il·lusió, la vostra assistència.
           Almussafes, novembre 2021

Dimarts, 10 de març de 2020. La banda està 
assajant i, al voltant de les onze de la nit, ens 
entra un avís al mòbil que diu: HAN SUSPÉS LES 
FALLES!

En eixe moment ens adonem que la cosa és 
seriosa i que no és qualsevol refredat. 

Allò que ve darrere, ja ho sabem; tots tancats a 
casa, a les huit de la vesprada eixir al balcó, un 
estiu “mig normal” i una tardor on tot es torna a 
trencar.

La conseqüència per als músics va ser que les 
notes a les partitures es tornaren silenci d’espera, 
de molta espera; massa llarg.

A poc a poc ens tornarem a ajuntar. Primer uns 
poquets; a metre i mig, netejant les cadires i els 
faristols, finestres obertes, la mascareta que no 
falte, però per fi, sonà de nou la música.

Gradualment han anat venint més músics a 
assajar. Hem pogut preparar els concerts i tots i 
totes tenim el desig de poder continuar així, amb 
tota la precaució necessària, però també amb 
totes les ganes de portar la música de nou al 
nostre poble.

Perquè eixe és el principal objectiu que ens 
marquem: aconseguir els mateixos músics 
evadir-se una estoneta mentre estem assajant. I 
com no, fer que la gent que ve a escoltar-nos als 
concerts puga, durant un interval, oblidar-se dels 
problemes, deixar aparcada la RESILIÈNCIA 
durant un moment i gaudir de la música.

Molts ànims i moltes gràcies per fer-nos costat.

RESILIÈNCIA: Capacitat que tenen les persones per adaptar-se a les situacions adverses.
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