
Anem fent!

T elmo Gadea conti-
nuarà sent, durant
els pròxims quatre
anys, president de la

Federació de Falles-Junta Local
Fallera de Gandia. Així va ser
acordat ahir durant el Congrés
de les Falles celebrat a la seu
del Museu Faller per haver si-
gut, la seua, l’única candidatu-
ra presentada per a optar al cà-
rrec. Hui, a migdia, en acabar el
Congrés, serà investit oficial-
ment. D’esta manera el presi-
dent Gadea continuarà, amb la
seua labor, escrivint la història
fallera de la ciutat, la qual va
començar fa prop de cent cin-
quanta anys. Telmo, com és po-
pularment conegut, és, a pesar
de la seu joventut, un dels fa-
llers amb més experiència en la
cúpula regidora de la festa a
Gandia. Fou sis anys vocal
d’aquella primitiva Junta Local
Fallera, ha sigut secretari gene-
ral de la Federació de Falles i
durant els quatre últims anys,
ha sigut president en una etapa
verdaderament complicada, fo-
namentalment per la crisi eco-
nòmica .

Esta presidència té una relle-
vància ciutadana remarcable i
comporta una gran responsa-
bilitat. La festa de les Falles té a
Gandia un pes molt important,
per la gran participació ciuta-
dana que comporta, per la re-
percussió econòmica, turística,
política, laboral i social que
arrossega i, des dels darrers
lustres, per ser un revulsiu de la
salut cultural gandiana. 

Fa uns anys, quan jo em tro-
bava prou implicat en la festa,
arribat un moment semblant a
este, en el qual un president
acabava mandat i els periodis-
tes qüestionaven els possibles
candidats, pensant que jo po-
dia ser un d’ells, Antonio
Capó, aleshores cap dels ser-
veis informatius de Ràdio Gan-
dia, em va entrevistar i la pri-
mera pregunta que em va fer
fou: «Vosté vol ser l’alcalde de
les falles?». I davant la meua
sorpresa per la denominació va
ser ell qui em va assenyalar la
importància i la responsabilitat
que suposa ser el cap director
d’una festa amb tantes reper-
cussions ciutadanes com de les
que abans jo feia esment. Capó
deia que el president faller era
l’alcalde de les Falles de Gandia
i li ho vaig escoltar dir en altres
ocasions.

Ser president de la Federació
de Falles de Gandia no té cap
tipus de remuneració econò-
mica. Cap tipus de càrrec faller
la té, ni en l’executiva rectora
local ni en les comissions falle-
res de la ciutat. Es poden obte-
nir recompenses falleres perso-
nals pel treball desenvolupat al
llarg dels anys en benefici de la
teua falla i de la ciutat. En ge-
neral molt de treball altruista i
desinteressat, de vegades anò-

nim i quasi sempre de passar
desapercebut en el transcórrer
del temps. 

Però en el cas del president
de la Federació el pes del cà-
rrec públic és tan important
que, sovint, difumina la vàlua
humana i professional de la
persona. I crec que Telmo Ga-
dea en seria un clar exponent.
Jo he tingut sempre la idea que
el gran públic i, probablement,
també gran part del col·lectiu
faller, no té una clara idea de
qui és el professor Telmo Ga-
dea i que, tot i la seua joventut
és, des de fa anys, un gandià
molt reconegut professional-
ment fora de les fronteres caso-
lanes.

Telmo Gadea és professor
per oposició del cos de profes-
sors de música i arts escèni-
ques. Des que tenia  anys!
Després d’una important esta-
da acadèmica en el Conserva-
tori de València i en el de les
Illes Balears és, des del ,
professor de piano del Conser-
vatori Professional Josep Cli-
ment d’Oliva i, a més a més, el
de cap d’estudis del centre. I té

tan sols  anys! 
Format musicalment a Va-

lència, Madrid, Budapest, Por-
to i París, es va especialitzar en
la música de cambra i en
l’acompanyament vocal, la
qual cosa el va conduir a treba-
llar i col·laborar amb el Cor de
la Generalitat, amb la Capella
de Ministrers, amb l’Institut

Valencià de la Música i amb
l’Orquestra Barroca de Valèn-
cia. Ha fet produccions operís-
tiques com El Mikado, amb
Dagoll Dagom; El barber de Se-
villa amb el Teatre del Liceu;
Four notes, amb Pavana Teatres
i l’IVAM, amb la qual va recó-
rrer bona part de l’Estat, i va ser
nominat al Premi de les Arts
Escèniques de la Generalitat
Valenciana. També va ser se-
leccionat per a la setmana
inaugural del Palau de les Arts
Reina Sofia, amb l’Orquestra
de la Generalitat sota la direc-
ció de Lorin Mazel, perquè
Telmo Gadea és un concertista
de piano remarcable que, a
més a més de conrear la músi-
ca de cambra, ha interpretat
com a solista Bach, Grig, Saint
Saëns i Gaershwing. Jo l’he
vist actuar en directe i l’he es-
coltat traure del piano màgia,
d’eixa que et deixa eriçada la
pell, i fer-ho amb una desim-
boltura i naturalitat indesxifra-
ble. Telmo Gadea atresora una
trajectòria musical i concertís-
tica personal amb actuacions
nacionals i a l’estranger de més
de vint anys, a més a més de
quinze d’experiència coral, de
la qual són testimonis les de Si-
mat i la de la Parroquià de la
Sagrada Família de la nostra
ciutat.

Conec Telmo des que era un
xiquet perquè tenia relació
amb els seus pares. Fou sem-
pre un xicot amb una extraor-
dinària sensibilitat per a les co-
ses de l’ànima i amb una gran
fortalesa, si no tossudesa, per a
afrontar les dificultats quoti-
dianes. Estudià ací en el col·legi
de les Escolàpies, i fou alumne
de l’institut Maria Enríquez.
D’aquell temps conserva com-
panys amb els quals conrea
l’amistat que, quan és sincera
—com és este el cas— dura tota
la vida. Inicià els estudis musi-
cals formals en el Conservatori
Superior de Música Joaquín
Rodrigo de València. Tot i que
tingué una formació professio-
nal que li va obligar a moure’s
internacionalment, no perdé
de vista el campanar de la seu
de Gandia ni el dia a dia de la
ciutat que el va veure nàixer.
Em va sorprendre, aleshores,
veure’l apropar-se a aquella
Junta Local Fallera que presidia
Tomàs Femenia, en la qual jo
era el cap de l’Àrea de Cultura i
en la qual juntament amb Je-
sús Garcia i Miquel Pérez tre-
ballàrem perquè la ciutadania
canviara la imatge estereotipa-
da i arcaica de la festa i comen-
çaren a percebre les Falles com
el ric patrimoni cultural que
són. I Telmo Gadea ja estava
allí, era molt jove, el xiquet de
l’executiva, però amb unes àn-
sies de conèixer i saber,
d’aprendre d’aquell món tan
diferent del que vivia en la seua
professió. Ens apropà prompte
la simpatia mútua i, aleshores,
vaig conéixer un jove ple de
projectes de futur la trajectòria
humana, artística i fallera dels
quals he seguit, des de la dis-
tància, afectuosament.

Telmo es va casar amb Lilia-
na Fuster, qui fou Fallera Ma-
jor de Gandia, i conformen una
família amb el seus quatre fills:
un xic i tres xiquetes que vin-
gueren després de colp i que
ara tenen  anys. Liliana
s’ocupa directament de tots
ells, del pare i dels fills i tenen
molta ajuda per part dels iaios.
Telmo participa de les tasques
familiars diàries i esta present
en les activitats pròpies quoti-
dianes excepte que quasi mai
sopa a casa, perquè el tenen
ocupat reunions, assemblees,
assajos, actuacions musicals,
actes socials i altres de repre-
sentació institucional i de pro-
tocol com correspon al cap
d’una de les entitats cíviques
més importants de Gandia. 

A mi m’ha copsat sempre la
capacitat per a dur-ho tot a ter-
me, sempre amb un somriure
al llavis i mai amb un mal gest.
Sorprén, a pesar de la joventut,
la sensació de seguretat i de
maduresa amb la qual desen-
volupa totes les activitats.

Telmo Gadea president, pro-
fessor, persona!

Pasqual Molina
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«A mi m’ha copsat
sempre la capacitat per

dur-ho tot a terme,
sempre amb un

somriure als llavis i mai
amb un mal gest.

Sorprén, a pesar de la
joventut, la sensació de

seguretat i de maduresa
amb la qual desenvolpa

totes les activitats»

Telmo Gadea, al piano,
durant un concert.
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