
 Gandia (26/03/2012)-. La FiGA ja duu mig any fent-se preguntes 
i buscant respostes. Per això, ho vol celebrar amb Feliu Ventura qui pre-
sentarà el seu darrer disc Música i Lletra el proper dissabte 31 de març 
a les 22 hores al Teatre del Raval.

Des de l’organització “no hem pogut imaginar res millor per a festejar 
aquest primer mig any de vida que dur la veu resistent de Feliu Ventura”. 
El cantautor de Xàtiva ja du molts anys lluitant per la llengua i la cultura i 
“creiem que és un referent del bon moment musical de la nostra cançó”.

La Fira de Gandia Autogestionada ha apostat sempre per l’esforç i 
el treball a l’hora de gestionar la cultura des d’un altre punt de vista. 
D’aquesta manera, la ciutadania pot dir la seua i participar directament. 
Davant la sorpresa que un cantautor de primer nivell encara no hagués 
estrenat el seu últim treball a Gandia, la FiGA es posà mans a l’obra per 
solucionar aquesta anomalia cultural.

Cal recordar que Feliu Ventura i Música i Lletra, editat per Propaganda 
pel Fet!, han estat nominats als Premis Enderrock 2012 com a “millor 
artista”, “millor disc”, “millor directe” i “millor cançó” dins de la secció de 
“Cançó d’autor”. També ha estat nominat el seu treball com a millor disc 
de l’any per Ràdio Nacional d’Espanya 4.

Música i Lletra
Feliu Ventura presentarà Música i lletra, una aposta per la cançó nua, 
despullada d’artificis, un acte de fe en la melodia i en els textos curosos, 
intencionals i compromesos.
L’etapa saforenca de la gira coincideix amb la càlida rebuda entre el 
públic i també entre la crítica especialitzada del que és el millor disc fins 
ara de l’artista.

Feliu Ventura posa Música i Lletra a la FiGA
Feliu Ventura presentarà el seu darrer disc Música i Lletra el proper dis-
sabte 31 de març a les 22 hores al Teatre del Raval.

El cantant i el seu treball han estat nominats als Premis Enderrock 2012 
com a “millor artista”, “millor disc”, “millor directe” i “millor cançó” dins de 
la secció de “Cançó d’autor”. També ha estat nominat el seu treball com 
a “millor disc de l’any” per Ràdio Nacional d’Espanya 4.

Concert de la FiGA



Si més no, s’ha demostrat que hi havia expectació. Sis anys després del 
memorable àlbum en directe amb Lluís Llach Que no s’apague la llum 
(Propaganda pel fet! – 2005), i cinc des que apareguera el seu darrer 
treball en solitari, Alfabets de futur (Propaganda pel fet! – 2006), el disc
que el va consolidar com un dels músics valencians de referència, Feliu 
Ventura torna amb onze nous temes plens de la delicadesa i els textos 
colpidors que són la seua marca de fàbrica.

Música i Lletra, també editat per Propaganda pel fet!, és una aposta 
per la cançó nua, despullada d’artificis, un acte de fe en la melodia i en 
els textos curosos, intencionals i compromesos. El millor hàbitat possi-
ble per a la seua veu acollidora i límpida, capaç de transportar l’oient a 
indrets millors. Cançons amb solatge, treballades amb paciència, ador-
nades amb els arranjaments justos i construïdes amb el suport de grans 
músics: Borja Penalba (guitarres, acordió, percussió menor i cors, a més 
d’exercir de productor), Sara Chordà (violoncel), Pau Figueres (slide i 
guitarra espanyola) i Miquel Córdoba (violí i viola).

Un disc que manté les constants vitals de la trajectòria de Feliu Ventura, 
la fidelitat a les sonoritats mediterrànies i la tradició bastida per grans 
cantautors -el mateix Llach, Raimon, Ovidi Montllor o artistes fins i tot de 
fóra del nostre àmbit lingüístic, com ara Brassens- combinades amb una 
voluntat pop que actualitza el discurs.

Onze temes que indaguen en la condició humana, en els seus orígens 
xativins o en les perennes injustícies. Cançons com ara la commove-
dora Història d’un sofà, la reivindicativa Torn de preguntes, la divertida 
El nus de la corbata o l’efervescent Finalment, que estan sense dubte 
entre el millor de la seua producció.
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