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LA FIRA AUTOGESTIONADA

La Fira de Gandia Autogestionada tornarà a estar present a les Fires de Gandia d’enguany el 28 i 29 de setembre. 
La FiGA presenta fortes novetats per a esta edició: a banda de comptar amb un dia més de festa. Des del col-
lectiu aseguren: “volem que la ciutadania isca al carrer a passar-s’ho bé, a compartir  i tindre una opció de disse-
nyar allò que vol fer”. 

Ovidi Montllor i Mengual (Alcoy, 4 de 
febrero de 1942 - Barcelona, 10 de 
marzo de 1995) fue un cantautor y 
actor valenciano que formó parte del 
movimiento de la nova Cançó cata-
lana.
Falleció en 1995 en Barcelona a 
consecuencia de un cáncer de esófa-
go. Cinco meses antes, Alcoy, su 
ciudad, le había tributado un emo-
tivo homenaje. Militó en el PSUC y 

posteriormente en el Partit dels 
Comunistes de Catalunya, hasta 
su muerte. Wikipedia.

Les ciutats cada vegada estan més pensades 
per als cotxes i negocis privats i no per als seus 
habitants. Per això “arreu del món són moltes 
les iniciatives que reivindiquen, des d’una filoso-
fia semblant a la nostra, una ciutat més amable 
i amb capacitat d’oferir llocs de qualitat per a 
tots i totes, ja que cada vegada és més compli-
cat participar de manera gratuïta de l’entramat 
urbà. Ens volem sumar a esta corrent i hem 
pensat organitzar un dinar on cadascú baixe al 
carrer per a menjar i passar un rato junts”. De 
la mateixa manera que l’any passat es va dedi-
car un acte a Enric Valor, un dels autors i aca-
dèmics valencians més importants, enguany es 
vol fer  un homenatge a Ovidi Montllor, ja que 
fa setanta anys del seu naixement. L’Ovidi ha 
estat en moltes ocasions maltractat i oblidat 
per les autoritats polítiques d’abans i d’ara per 
ser molest i contestatari. Així que la FiGA no pot 
deixar passar l’oportunitat de rendir-li tribut a un 
dels músics i actors més influents pel panorama 
cultural actual. D’esta manera la FiGA centra 
gran part de les seues activitats al voltant seu. 
Per obrir boca el dia 28 se celebrarà una taula 
redona al voltant de la seua figura, on músics de 
primera plana com Feliu Ventura, Josep nadal 
-cantant de la Gossa Sorda-, entre d’altres refle-
xionaran sobre què ha significat per a ells el 
treball d’Ovidi. A més, el dia 29 hi haurà un con-
cert del grup El Diluvi que versionen les cançons 
d’Ovidi Montllor.
La FiGA 2012 està plena d’activitats com ara el 
micròfon obert, tallers com el de pilota valencia-
na, concerts, xaranga i sopar popular al carrer.
L’organització ja ha presentat la petició de 
permís a l’Ajuntament de Gandia per al carrer 
Tossal, al mateix lloc que l’any passat, i està a 
l’espera de la seua aprovació.
La FiGA tindrà com a protagonista a Ovidi 
Montllor en el 70è aniversari del seu naixement 
amb una taula redona i el concert de El Diluvi 
FiGA 2012.
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