FELIU VENTURA · VERS L’INFINIT · 20 ANYS EN DIRECTE
El 2013 el cantant xativí Feliu Ventura celebrava 20 anys sobre els escenaris. L’artista decidí compartir
l’efemèride amb una celebració conjunta sota el nom de “Vers l’infinit · 20 anys en directe”, de la qual en
participaren prop de 300 micro-mecenes i que ha servit per fer realitat alguns dels projectes que estaven
al tinter de Ventura durant aquests anys: enregistrar un disc en directe en solitari i en format vinil,
enregistrar un disc de versions i rareses, documentar el seus directes i la seva trajectòria en una mini-sèrie
online titulada “Per l’interior, codis en ruta”, crear un nou i curiós espectacle amb el públic privat del
sentit de la vista sota el nom de “A Cegues” i un grapat més d’il·lusions col·lectives fetes realitat que
podeu seguir al web www.verslinfinit.cat.

NOU DISC EN DIRECTE! DESEMBRE 2013!!!
FELIU VENTURA
Vers l’infinit · 20 anys en directe
(2013, PGD 098 VN)

11 desembre 2013
Pre-escolta’l aquí:
http://feliuventura.bandcamp.com/

16 gener 2014
Comercialització digital
(Spotify, iTunes…)
Format físic VINIL NEGRE 180GR
(sota comanda a partir
del 3 de desembre via
verslinfinit@gmail.com)

INFOS Vers l’infinit · 20 anys en directe
Feliu Ventura celebra els seus 20 anys sobre els escenaris amb un disc en directe. Si bé el 2005 signava
amb Lluís Llach un CD-DVD en directe titulat Que no s’apague la llum, el xativí encara no havia enregistrat
cap ni una de les vetllades a les que té acostumat al seu públic: proximitat infinita, nuesa musical,
compromís poètic i, en definitiva, pell de gallina. És per això que Feliu Ventura ens porta Vers l’infinit · 20
anys en directe: un vinil de dotze polzades amb dotze cançons enregistrades en directe al maig i juny de
2013 amb l’acompanyament de Borja Penalba a Ripoll, València, Les Borges Blanques i Xàtiva. Un vinil en
directe amb el que vol agraïr a totes aquelles persones que durant aquests 20 anys als escenaris i sia com
a públic, gestores, organitzadores o músics, l’han acompanyat en la llarga travessia del fer i desfer
cançons a lloms d’un grapat de somnis. Vers l’infinit · 20 anys en directe ens mostra un Feliu Ventura
sense artificis: sentireu les cançons tal i com ragen, sense trampa ni cartró, així com sonen van ser aquests
concerts doncs no hi ha hagut cap enregistrament posterior a l’estudi. De tots els 20 anys, Feliu Ventura
et porta en directe el duet amb el Borja, des del “No sé que sent” fins l’”Adeu”, i encara més lluny: fins el
“Lloc de partida”. Desembeina el vinil, acotxa’l al giradiscos i fes lliscar l’agulla al primer solc. I si no tens el
vinil, encén els altaveus, desplaça el ratolí i fes clic. Sigui com sigui, bon camí i bona sort.

TRACKLIST

CRÈDITS
Feliu Ventura: veu i guitarra
Borja Penalba: guitarres, acordió, percussions i veus
Pau Chafer: piano i teclat (A2 i A4)
Les melodies i les lletres són de Feliu Ventura excepte “Prometença” que és un
poema de Joan Salvat Papasseit i “D’acord, d’acord” que és un poema de Marc
Granell
Les cançons d’aquest disc han estat íntegrament enregistrades en directe durant
alguns dels recitals de celebració dels 20 anys en directe
B1 enregistrada el 28/06/2013 a La Barricona (Ripoll)
A1, A2, A4 i A5 enregistrades el 14/06/2013 als Jardins del Palasiet (Xàtiva)
A3, B2, B3, B4, B7, B8 i B9 enregistrades el 30/05/2013 a El Musical (Benimaclet)
A6, B5 i B6 enregistrades el 27/06/2013 al Cafè Slàvia (Les Borges Blanques)
En l’elaboració d’aquest disc no s’ha efectuat cap recording ni overdub posterior a
les dates d’enregistrament en directe
Tècnics de gravació en directe: Mark Dasousa i Joel Gilabert
Mescla: Mark Dasousa a Atomic Studio l’estiu de 2013
Disseny: Marc Padró | Fotografies: Gemma Boada

ELEMENTS PROMOCIONALS
Textos, fotografies, mp3 i vídeos a http://promocioppf.com/Feliu%20Ventura/feliu_ventura.htm

VIDEOCLIP “PROMETENÇA”
https://www.youtube.com/watch?v=FtoUmK8BHy8
Trobareu material audiovisual complementari al web
www.verslinfinit.cat

Aquest disc i la resta de projectes relacionats amb la campanya de celebració de Feliu Ventura · Vers
l’infinit · 20 anys en directe han estat possibles gràcies a la participació de 289 mecenes.
“Vull agrair-te a tu, que estàs llegint aquestes paraules impreses sobre aquest vinil, haver fet possible
l’edició d’aquest treball amb la teua aportació al projecte. Igualment vull agrair aquests 20 anys als
escenaris a totes les persones que com a públic, com a gestores, com a organitzadores o com a músics
m’heu acompanyat en aquesta llarga travessia del fer i desfer cançons a lloms d’un grapat de somnis. Ací
m’he mostrat sense artificis, així com sonen van ser aquests concerts. De tots els 20 anys et porte en
directe el duet amb el Borja, des del No sé que sent fins l’Adéu, i encara més lluny: fins el Lloc de partida.
Desembeina el vinil, acotxa’l al giradiscos i fes lliscar l’agulla al primer solc. Bon camí i bona sort.”
Feliu Ventura

CONTACTES
Més informació, elements promocionals i entrevistes:
Xavier Angulo
xavi@ppf.cat
938787488
http://www.ppf.cat

