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LLEGIR EN VALENCIÀ... PER A SALVAR EL MÓN

Participa en www.llegirenvalencia.org

La Fúmiga és un dels grups valen-
cians revelació dels últims anys. 
Des dels seus inicis, l’any 2019 
amb Espremedors, el grup s’ha ca-
racteritzat pel seu compromís amb 
la llengua, la igualtat i la sostenibi-
litat, entre altres. Fa ben poc, han 
publicat el seu segon àlbum, Foto-
síntesi, en què trobem la cara més 
madura de la banda, sense deixar 
de costat el seu estil festiu.

Artur Martínez, un dels seus 
cantants –l’altre és José Beteta–, 

assegura que ens trobem en un 
moment de normalització del va-
lencià en la música. «Sempre havia 
sigut des de la trinxera i des de la 
lluita, que va ser molt necessària 
en aquell temps. Nosaltres el que 
volem és naturalitzar-la. Que siga 
completament normal que qual-
sevol persona escolte música en 
valencià perquè és la seua llengua, 
la parle o no», afirma.

La normalització és també una 
de les metes de les campanyes 

ARTUR MARTÍNEZ,
MEMBRE DE LA FÚMIGA
«Volem naturalitzar la nostra llengua»

«Llegir en valencià», que permeten, 
segons Artur, «que els lectors i les 
lectores se senten identificats tant 
amb la història dels llibres com 
amb els escenaris». I creu impor-
tant «que la literatura tracte temes 
com els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible, que poden cons-
cienciar tant les noves generacions 
com les actuals». 

Curiosament, La Fúmiga té una 
cançó, Plàstic Àiland, on es parla 
amb ironia d’una illa plena de dei-
xalles. «La lletra parla d’una octava 
meravella, però realment això és un 
absolut atemptat contra el plane-
ta», explica. En aquest sentit, Artur 
pensa que «som conscients que 
hem fet les coses malament durant 
molts segles i que ara pareix que 
arribem tard, però no és tard».

“ Som conscients 
que hem fet les 
coses malament 
durant molts segles 
i que ara pareix que 
arribem tard”

DISSABTE, 2 DE JULIOL

DIUMENGE, 3 DE JULIOL

COMPAGINAR FAENA I MÚSICA
Als integrants de La Fúmiga els 
agrada compaginar les seues 
faenes amb la música perquè 
els retornen a la vida real. «És 
cert que això ens suposa un sos-
tre de vidre important, perquè 
no podem rodar entre setmana, 
però sabem on estan els nostres 
límits i fins a on podem créixer», 
confessa. De moment, se senten 
«feliços» tal com estan.

Ara mateix estan fent plans 
a llarg termini: «Volem seguir 
fent música, gaudir de la gira de 
presentació de Fotosíntesi i co-
mençar a traure alguna cançó 
nova. I preparar el tercer disc, 
que encara no sabem quan 
eixirà».

Pel que fa a les seues pre-
ferències lectores, Artur es 
descanta per l’assaig. «Busque 
llibres que analitzen en profun-
ditat temes que m’interessen o 
que toquen la meua sensibilitat. 
Fa poc vaig llegir El año que tra-
fiqué con mujeres, que és d’una 
persona, Antonio Salas, que es 
va infiltrar dins d’una xarxa de 
prostitució», conta.

Artur Martínez és una de les veus de La Fúmiga.
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