FELIU VENTURA – Música i lletra – 2011
Procedència:

Xàtiva

Gènere:

cançons en plural

Espectacle:

presentació Música i lletra

Formació:

Feliu Ventura – veu
Borja Penalba – guitarres, acordió, percussions, veus
Sarà Chordà – cello, veus

Contacte:

Xavier Angulo + xavi@ppf.cat + 938787488

Enllaços:

www.musicailletra.cat
www.myspace.com/feliuventura
promocioppf.com

Feliu Ventura es defineix com a cantant i autor de cançons: un ofici artesanal en l’època del dos-puntzero. A aquest ofici es deu, ara i fins avui, amb els seus dos anteriors treballs i el disc i gira en directe
amb Lluís Llach Que no s’apague la llum. Després d’un parèntesi sense publicar material, Ventura torna
als escenaris per defensar en directe el seu nou disc Música i lletra (Propaganda pel fet! – setembre de
2011). El nou disc és un treball de síntesi, d’aquell qui s’ha escoltat per dintre, però no és un disc íntim i
reflexiu, sinó el producte d’aquesta reflexió, la voluntat de resituar-se, d’aportar des de l’experiència
pròpia i volgudament subjectivada.
La cançó, però, només ha estat una “cèl·lula dorment” en la estructura artística de Feliu Ventura, que
durant tot aquest temps ha participat en l’elaboració dels textos de l’obra teatral Llits i ha escrit lletres per
artistes com Obrint Pas, Miquel Gil o Pep Gimeno ‘Botifarra’, entre moltes altres coses.
No ha estat, per això, una parada total de màquines. Ventura opina que no sempre es pot treure un disc
cada any, que s’ha d’utilitzar el temps necessari per bastir una obra amb qualitat i que una condició
indispensable per publicar és la capacitat de contar coses que altres no diuen.
A Música i lletra Ventura torna a comptar amb el seu torsimany i productor Borja Penalba amb qui ha
dissenyat aquest flascó transparent que deixa veure les essències del seu interior.
Amb Música i lletra la complicitat, el compromís, l’humor i la sàtira amb la signatura de Feliu Ventura,
tornen a planar pels escenaris del país. Ventura pretén aproximar la gravació al directe i per això torna a
comptar amb músics excepcionals com Pau Figueres, Sara Chordà i Borja Penalba. Junts, a l’escenari,
tornaran a fer sentir al públic la sensació d’estar participant de les interioritats de l’ofici de constructor de
cançons, en un espectacle que converteix els freds auditoris en càlides reunions d’amics.
Sembla que es hora de parlar d’algunes coses, Feliu Ventura té uns deutes pendents i ha tornat per a
ajustar comptes.

FELIU VENTURA – Música i lletra – 2011
DISCOGRAFIA
Música i lletra (Propaganda pel fet! – setembre 2011)
Alfabets de futur (Propaganda pel fet! - 2006)
Que no s’apague la llum – Feliu Ventura i Lluís Llach (Propaganda pel fet! – 2005)
Barricades de paper (Propaganda pel fet! – 2003)

ACTUACIONS DESTACADES
Dublín (Irlanda) · Derry, Belfast (Irlanda del Nord) · Festival Músiques Minoritzades (Marselha)
El Escorial (Madrid) · L’Auditori (BCN) · Senglar Rock (Lleida) · Acampada Jove (Arbúcies i Sant Celoni)
Arc de Triomf (11-S, BCN) · Festival Internacional (Torroella de Montgrí) · BarnaSants (BCN)
Mercat de Música Viva (Vic) · Festival del Mil·leni (BCN) · Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent)
·Llotja Música Urbana (Vila-Real) · Altaveu Frontera (Sant Boi) · IdentiCat (Perpinyà)
Palau de la Música (BCN) · BTM (BCN) · La Mercè (BCN) · Santes (Mataró) · Palau Sant Jordi (BCN)

VIDEOCLIPS
‘El pes d’un somriure’

‘No sé què sent’ – directe Palau Sant Jordi

‘El que diuen els arbres’

