
Després de molts mesos d’intens treball a la Fira de Gandia Autogestionada li 
queden dos dies per a poder ser una realitat al carrer. Fa temps que es palpa a les 
xarxes socials i als mitjans de comunicació i ha anat de boca en boca per la ciutat 
creant una forta expectativa i per això ens trobem hui ací: per explicar tot el projecte 
i oferir-los la possibilitat que ens pregunten tot allò que creguen escaient.

En primer lloc agrair als mecenes, a tots els participants de manera desinteressada 
i d’altres col·laboradors que han fet possible que esta iniciativa tirara endavant. 
I no podem oblidar el bon tracte i interés que se’ns ha donat des dels mitjans de 
comunicació. Una bona acollida que es tradueix en 469 amics al facebook, 175 
seguidors al twitter i els 113 mecenes del Verkami que han donat 2.395 euros, 
superant en més del doble la xifra que nosaltres vam marcar com a mínima.

En cas de pluja l’organització ja compta amb un espai alternatiu cobert i s’informarà 
mitjançant les xarxes socials que els ciutadans ja coneixen.

Les activitats tindran lloc este divendres dia 30 al Carrer Tossal, enfront de la 
màquina del tren, a Gandia. La primera activitat serà l’engalanament del carrer a les 
17.30 hores. Es tracta d’un seguit d’activitats per als més menuts perquè participen 
directament de la festa del seu poble.

Al mateix temps al Casal Jaume I, al costat de la Biblioteca Central, començarà la 
projecció dels documentals. S’han fet dos blocs: el primer documental a les 17.30 
hores serà “Vides Pecuàries”, de Pau Reig. Es tracta d’un excel·lent testimoni de 
la transformació que viuen els ramaders a València. Les dificultats que han de 
suportar per tirar avant les seues explotacions i la seua gran voluntat de treball són 
les grans protagonistes.

El segon bloc comença a les 18.00 hores on es parlarà de l’estat de la música a les 
nostres terres. Dins d’aquest apartat comencem amb “Dolçaina: del carrer a l’aula”, 
de Jordi Cano i Rubén S. Ferrer, on professionals de tots els àmbits de la dolçaina 
ofereixen la seva visió de la manera de sonar aquest instrument tan valencià, així 
com del pas que va suposar de la manera antiga a l’estandardització a les aules 
de la manera de tocar la dolçaina. A més, el públic podrà gaudir del procés de 
fabricació d’una dolçaina de les mans d’un dels millors lutiers del país. I a les 19.00 
hores es projectarà per primera vegada a Gandia “València necessita una cançó” 
dirigit per Borja Pons i Guillem Nicolàs. Es tracta d’un documental que s’endinsa en 
el gran moment que travessa la música en valencià. Més de 30 músics, periodistes 
i professionals del gremi analitzen el que coincideixen a denominar com el millor 
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moment del sector de tots els temps. Quantitat, qualitat i diversitat en són les claus. 
L’objectiu: la normalitat dins d’un país lluny encara de ser-ho. En finalitzar aquest 
bloc, a les 20.00 hores hi haurà una taula redona on els protagonistes debatran 
sobre aquest tema.

Al mateix temps, al carrer Tossal a partir de les 18.00 hores hi haurà el taller de 
danses on Roda i Volta, d’ací de Gandia, ens ensenyaran els passos fonamentals per 
iniciar-nos a les danses valencianes.

Tot seguit, tindrà lloc la mostra de teatre. On Andy Hughes ens presentarà el “Show 
de la lechuguita” on podran acompanyar este simpàtic i delirant personatge en 
una volta pel seu insòlit món. Enlluernant-se amb els seus malabars i deixant-se 
sorprendre amb les seues acrobàcies impossibles el públic gaudirà, des dels més 
menuts als més majors, qui tornaran a sentir-se com a xiquets i xiquetes. Es tracta 
d’una aventura on l’únic objectiu és la diversió.

En acabar el teatre la colla de dolçainers i tabaleters el Rebrot oferiran animació de 
carrer amb els sons més tradicionals de les nostres terres, fins a les 20.00 hores 
que començaran les Albaes i el sopar popular.

El sopar popular està limitat a unes 200 persones i hem posat a la venda tickets a 
un preu simbòlic de 2 euros per a cobrir les despeses de la picadeta i la beguda. 
Cadascú ha de dur el seu sopar.

A les 22.30 hores es farà lectura del Pregó de festes, on es convidarà a la ciutadania 
a gaudir del seu carrer i a crear nous espais de cultura i diversió. A més, tindrà lloc 
l’homenatge a Enric Valor en el centenari del seu naixement. És per tant un moment 
molt especial per a la FiGA ja que comptarem amb la presència de la seua família. 
La seua filla ha mostrat un gran interés i emoció tant pel record a son pare com per 
la pròpia iniciativa popular que li ret homenatge; si el seu estat de salut li ho permet 
estarà entre nosaltres. Qui de ben segur estarà serà la seua neta Mª Lluïsa Gea 
Valor. 

A les 23.00 hores tindran lloc els concerts. 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.


