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Els músics valencians pateixen la
violència feixista de la Diada
Feliu Ventura, Miquel Àngel Landete i Xavi Sarrià, entre altres, denuncien la
impunitat que té el feixisme als carrers de València | Músics com Borja Penalba
o Miquel Ramos (Obrint Pas) es veuen directament afectats pels aldarulls

Feliu Ventura i Xavi Sarrià són alguns dels músics que s'han pronunciat. | Koratge

La Diada del País Valencià d'aquest 2017 ha vingut marcada per la violència que es va viure als
carrers de València. Aquest dilluns 9 d'octubre el feixisme va irrompre enmig de la manifestació
pacífica convocada per l'esquerra valenciana per sabotejar-la a través d'amenaçes, destrosses,
proclames antidemocràtiques i agressions indiscriminades. Les lamentables imatges han
horroritzat el país sencer, molts músics han condemnat la violència i han denunciat la impunitat
que aquests grupuscles de l'extrema dreta tenen gràcies a la policia nacional.
Borja Penalba

Mi hija de 12 años encerrada en un bar y mi hijo en otro con su madre, rodeados de fascistas
gritando Viva España.
España? Vete a la mierda
&mdash; Borja Penalba (@BPenalba) 9 d'octubre de 2017
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Gràcies per la preocupació. Tots bé. Abans he piulat per si arribava a la bona gent d'Espanya, i
entenguen que és atroç el que està passant.
&mdash; Borja Penalba (@BPenalba) 9 d'octubre de 2017
Xavi Sarrià

L'extrema dreta atacant impunement hui a València!! #alertaantifeixista #alertaultra
pic.twitter.com/KeGfQPWe23
&mdash; Xavi Sarrià (@xavisarria)9 d'octubre de 2017

Per cert, no hi ha hagut CAP feixista detingut després de les agressions a plena llum del dia i
davant d'antiavalots.
&mdash; Xavi Sarrià (@xavisarria)9 d'octubre de 2017
Miquel Ramos (teclista d'Obrint Pas i periodista)

ME ACABA DE AGREDIR UNA ULTRADERECHISTA. Me ha tirado un te caliente en la cara.
Está todo en este vídeo. Otros me han amenazado de muerte. pic.twitter.com/7e7erLmx49
&mdash; Miquel Ramos (@Miquel_R) 9 d'octubre de 2017

Segunda agresión que recibo hoy por parte de fascistas mientras cubro la manifestación de la
izquierda valencianista en València. VIDEOðŸ‘‡ðŸ•½
pic.twitter.com/y4j7KiEg9y
&mdash; Miquel Ramos (@Miquel_R) 9 d'octubre de 2017
Feliu Ventura

Sempre nostres pic.twitter.com/siDIix2r5N
&mdash; Feliu Ventura (@FeliuVentura) 9 d'octubre de 2017

El delegat del Gobierno no dimitirà, la premsa no anomenarà nazis a "los ciudadanos con
banderas"... no canviaran. O ruptura o franquisme
&mdash; Feliu Ventura (@FeliuVentura) 9 d'octubre de 2017
Pau Alabajos

Normalitat democràticapic.twitter.com/MnIjFs6G32
&mdash; Pau Alabajos (@PauAlabajos) 9 d'octubre de 2017
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Miquel Àngel Landete (Senior i el Cor Brutal)

La Raíz

Los cerdos campando a sus anchas en València desde hace décadas. ¡No pasarán! ¡Vergonya
cavallers, vergonya! https://t.co/LGPEqlUpl7
&mdash; La Raíz (@laraizband)9 d'octubre de 2017
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