
La FiGA tanca les actuacions  
musicals a l’espera dels permisos

L’organització de la FiGA es mostra sorpresa pels entrebancs que està trobant 
per part de l’Ajuntament. “Som un grup de persones desvinculat de qualsevol 
formació política i no entenem per què ens posen tants problemes”.

Permisos i actuacions musicals

Pau Alabajos, Petit i Toni de l’Hostal ja han confirmat la seua presència 
desinteressada a la FiGA.

Gandia (13-09-2011)-. La FiGA, Fira de Gandia Autogestionada, segueix esperant els 

permisos pertinents per a poder dur a terme la seua primera edició a Gandia. Manifesta 

la seua sorpresa pel fet que, malgrat que l’Ajuntament ha mostrat públicament i privada 

el seu interés per la iniciativa, encara no ha signat els documents necessaris per a poder 

oferir els actes programats. A hores d’ara se segueix treballant per realitzar l’acte el dia 

30 de setembre canviant l’espai de la plaça del Loreto, demanat en primera instància, 

pel carrer Tossal.

L’organització de la FiGA es manté en el camí per superar els entrebancs que 

l’Administració local ha plantejat. La Fira de Gandia Autogestionada “mostrem sorpresa 

pel seguit de dificultats que ens estem trobant, ja que som persones desvinculades de 

qualsevol formació política i formem un grup heterogeni en eixe aspecte”. “No entenem com 

una proposta cultural de la ciutadania no rep més facilitats per poder dur-la a terme”.

A més, l’èxit obtés al Verkami –el portal de micromecenatge que ha servit per recollir 

les aportacions–, on s’ha sobrepassat amb escreix el mínim de 1053 euros per a cobrir 

les despeses inicials, demostra que ciutadans i ciutadanes volen que la FiGA siga una 

realitat i una alternativa autogestionada, lliure i que sume una nova mirada a les festes 

de la seua ciutat. Els organitzadors recorden també que qui vulga encara pot seguir fent 

aportacions al portal web.

Actuacions musicals confirmades

Malgrat els entrebancs, la FiGA vol deixar palés que està tancant activitats de primer 

nivell. És el cas d’actuacions musicals com la de Pau Alabajos qui, després de la 

publicació de Futur en venda (2004) i Teoria del caos (2008), torna a la càrrega amb Una 

amable, una trista, una petita pàtria (2011). El títol del seu nou CD és el primer vers de 

Coral romput, un dels llibres més viscerals que va escriure Vicent Andrés Estellés. 

Alabajos no estarà sol a l’escenari; l’acompanyaran alguns membres de l’Associació 

Estellesiana “Rodonors Invictes”, que ens regalaran un pessic de l’obra del poeta de 

Burjassot en el seu espectacle.



Petit tampoc ha volgut deixar passar l’oportunitat de formar part de la FiGA i ens 

presentarà el seu últim treball The Blackbird Dasy EP (2011). Per descriure la màgia de 

Petit cal pensar en una senzillesa a ritme d’arrels americanes com el pop-folk.

El toc àcid i satíric el posarà el cantautor de l’Alcúdia de Crespins Toni de l’Hostal, 

membre del grup Les Maedéus, qui arrancarà més d’una rialla amb la seua actuació.

Tots ells s’han prestat a participar sense cobrar a favor d’accions populars que 

reivindiquen espais autogestionats per a la cultura des de la pròpia ciutadania. A tots ells 

“la FiGA vol agrair la seua inestimable ajuda i esforç per oferir a Gandia unes festes populars 

i alternatives. A més, el gran nombre de grups i cantants que s’han oferit per a acompanyar-

nos en la primera edició de la FiGA no fa més que reflectir la vivacitat de la nostra cultura i la 

manca de teixit cultural i industrial per a poder gaudir d’ella”.
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