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LA DANSA I LA MÚSICA  
DEL PAÍS VALENCIÀ, PROTAGONISTES 
D’UN ERASMUS DE JOVENTUT 
L ’Escola Sindical de Formació Melchor Bo-

tella ha coordinat i gestionat el projecte 
de mobilitat juvenil “La dansa i la música 

com a arrels d’una identitat cultural”, una inici-
ativa emmarcada en els projectes Erasmus de 
joventut –abans Joventut en acció–. El projecte 
va mobilitzar cinquanta joves del País Valencià 
i Itàlia, que van posar en comú les cultures tra-
dicionals sobre la dansa i la música d’ambdós 
territoris. Hi van participar el grup de danses 
Les Folies, el cantaor Jonathan Penalba, el li-
ceu Pretti-Frangipane i el conservatori de mú-
sica de Reggio Calàbria. Els viatges culturals 
d’intercanvi van servir per a unir en un parell 
de setmanes el bagatge cultural present en les 
danses, la indumentària, els instruments i les 
músiques tradicionals, sense excloure’n experi-
ències innovadores d’aproximació i mestissatge 
entre els dos països.

En l’actuació conjunta del 16 de maig a Car-
caixent (Ribera Alta), els instruments italians es 
van fondre amb el tabal i la dolçaina valencians. 
El cant tradicional del País, a càrrec del canta-
or d’albaes Jonathan Penalba, es va emparellar 
amb el del seu corresponsal italià, un músic 
que va interpretar temes típics calabresos men-
tre tocava la guitarra i era acompanyat per un 
intèrpret amb una flauta antiga [https://youtu.
be/55qndi46f1q]. 

Enguany ha sigut aprovat un nou projecte, 
“La dansa i el cant”, de característiques sem-
blants, que es desenvoluparà des del desembre 
del 2016 fins al juliol de 2017 amb la participació 
de 60 alumnes italians. En aquesta convocatòria 

poden integrar-se els grups valencians que de-
senvolupen danses tradicionals, música, vestits 
i danses valencianes.

Per a participar-hi des de qualsevol comarca, 
cal adreçar-se a l’Escola Sindical de Formació 
Melchor Botella (tel. 960 805 397, adreça elec-
trònica: europa@esfmb.org)
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