D’entre els nostres tants patrimonis vitals i identificatius, és el de la gestió de l’oci, entés com
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a temps de trencament de la quotidianitat dins dels nostres mateixos espais del cada dia, dels

4 D’OCTUBRE – TAULA REDONA FESTES DE FOC
19.30 h Auditori Municipal Josep M. Bru d’Agullent
Tomeu Pla · Fogueretes d’Agullent
Pepe Tortosa · Processó del Crist de la Bona Mort de Bellús
Laura Santos · Cordà de Bocairent
Modera: Jesús Pla

que més ha canviat amb el temps. Com que du el pols de la mateixa societat, ha esdevingut
un dels tensiòmetres que ens l’expliquen mentre ens adverteixen de la seua salut. Fa temps
que allò que celebràvem per “tradició” ja no guarda relació directa amb els motius que
obligaven les generacions passades a commemorar d’una manera determinada les ocasions
assenyalades d’un calendari que oscil·lava entre temors i agraïments creencials. La roda del
temps com passa ens ha fet folcloritzar els motius, banalitzar-los, abandonar-los fins i tot. I
ara, ens trobem en aquell impàs en què les formes velles es remesclen amb les novelles amb
una agilitat sorprenent que assumirem cordialment, o bé ens costaran d’engolir, però que,
sense dubte, ja és imparable. I amb el gaudi dionisíac imperant en la societat del postureig,
sovint se’ns oblida explicar-nos els camins que hem pres, i on ens duen.
L’oci segueix sent negoci, ofici i benefici. I l’ociositat social es carrega de fruit i substància,
perquè per interès sociopolític, identificatiu, comunicatiu, atractiu o fins i tot de subsistència,
cada festa es vol acréixer, ser un ítem referencial. Hereta arts d’arrel reconvertides a l’aire de
la tecnologia que genera l’ara mateix. Es reinventa i s’escampa per la xarxa humana que les
organitza, les viu i convida el món sencer a compartir-les. Esmola allò que no quadra amb el
gust ni l’ideari generalista i l’ofereix com un jo particular dins el nosaltres creixent. I encara
pensem que ens ancora a allò que, sense ser-ho, considerem origen i tenim com a orgull...
L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida ha volgut, per a aquesta tardor de 2019, provar
d’acostar-se a la multiplicitat inabastable del nostre riquíssim patrimoni ociós tot i volent
escoltar, mostrar i reflexionar sobre alguns dels seus aspectes més bàsics. Parlarem de la
nova “tradició”, què li queda de vella i com hem anat renovant-la, de com vivim ara els vells
motius, de com l’expliquem, de com l’aprofitem econòmicament, com ens la trobem
legislada... I prenent com a base la més ancestral de les cerimonialitats, la del foc,
compartirem experiències de represa, invenció i assentament per comprovar que sí, que eixe
oci patrimonial és i està a flor de pell de la nostra societat valldalbaidina, i ens toca de ple
molt més enllà del tòpic sentimental.

Sergi Gómez i Soler

17 D’OCTUBRE – UNIVERSITAT DE TARDOR DE LA UV
Centre Cultural Caixa Ontinyent
19.00 h Conferència del professor Gil-Manuel Hernández: La patrimonialització de la cultura
festiva
Presenta: Sergi Gómez i Soler
20.00 h Conferència del professor Antonio Ariño: El patrimoni festiu: l’evolució de la Festa
Presenta: Sergi Gómez i Soler
25 D’OCTUBRE – TAULA REDONA LA INNOVACIÓ EN EL FOC FESTIU
19.30 h Casa de la Música de Bèlgida
Rafa Cebrián · Grup de correfoc ARMIDAM d’Aielo de Malferit
Javier Nadal · Pirotècnia Nadal Martí de l’Olleria
Juan Mollà · Pirotècnia Aitana de Bèlgida
Modera: Noèlia Vidal
7 DE NOVEMBRE – TAULA REDONA L’ÚS DE LA PÓLVORA EN ELS MOROS I CRISTIANS
19.30 h Sala Joan de Joanes de Bocairent
Pepa Prats · Presidenta de la UNDEF
Joaquín Carbonell · President de l'Associacio de Festes de Moros i Cristians a
Sant Blai de Bocairent
Adrián Durà · President Comarcal de la Federació de Bandes
Francisco J. Cervera · Director d’Indústria de la subdelegació del govern a València
Modera: Josep Calatayud
15 DE NOVEMBRE – CONFERÈNCIA
19.30 h Auditori Municipal de la Pobla del Duc
Conferència de l’investigador Josep Martí: Homo festivus: fent comunitat mitjançant la festa
Presenta: Pau Benavent
22 NOVEMBRE – TAULA REDONA MOSTRAR LA FESTA
19.30 h Saló de plens de l’Ajuntament de Quatretonda
- Matilde Alcaraz · Periodista
- Xavi Pascual ·Associació FESTASA
Modera: Josep Albinyana

