
Presentació del documental

de Borja Pons i Guillem Nicolàs

VALÈNCIA NECESSITA UNA CANÇÓ

Divendres, 24 de febrer, a les 20 hores
Seu de la Coordinadora pel Valencià Camp de Túria

(c/ Font Nova, 5 - Vilamarxant)

València necessita una cançó és
un documental dirigit per Borja Pons i
Guillem Nicolàs que s'endinsa en el
gran moment que atravessa la música
en valencià al País Valencià.
L'audiovisual compta amb més de 30
entrevistes entre músics (Raimon,
Feliu Ventura, Xavi Sarrià (Obrint Pas),
Pep Gimeno "Botifarra"), periodistes
(J. Vicent Frechina, Amàlia Garrigós) o
sociòlegs (Rafa Xambó), en què
analitzen el gran esclat que ha
experimentat la música en valencià
durant els últims anys.

El documental, de 50 minuts, fa
un repàs per la història de la nostra
música, des de la nova cançó fins al
rap o el techno actuals; i analitza
l'espectacular projecció que viu als
nostres dies, en què la quantitat de
grups i discos publicats, la qualitat
d'aquests i la diversifiació d'estils, és la
més alta de tots els temps. També
aprofundeix en la relació entre música
en valencià i política, i denúncia la
invisibilitat a que les institucions i els
mitjans públics valencians sotmeten a
la cultura expressada en català al País
Valencià.

La cinta es va pre-estrenar el
passat 9 de juliol dins la programació
del Feslloch 2011, el festival de
cloenda de La Gira d'Escola
Valenciana, i fins a la data s'ha estat
fent una sèrie de presentacions per
col·lectius i associacions arreu de les
comarques. En l 'actual i tat , el
documental està en procés de
finançament a través del novedós
sistema de crowdfunding o micro-
mecenatge per tal de ser editat i arribar
al màxim número de gent possible.

Pots trobar més informació als
següents enllaços:

http://musicaenvalencia.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_embedded&v=toOmk70X_Uc
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