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Feliu Ventura ens convoca
El nou disc del xativí, 'La convocatòria', sortirà passat l'estiu

Feliu Ventura amb Xerramequ i els Aborígens | Juan Miguel Morales

Feliu Ventura està acabant de gravar el nou disc. Es dirà Convocatòria, serà publicat per Propaganda
pel fet! i sortirà a la venda passat l'estiu. Es tracta d'un recull d'onze cançons noves que, a més,
tindrà l'afegitó d'un bonus track. Pel que fa a l'estil, el cantant xativenc ho té clar: "La meua música
sovint no és per ballar per fora sinó que s'ha de ballar per dins, amb els sentiments i les idees".
Cadascuna de les cançons del disc tindrà un escrit d'alguna persona que coneix l'obra de Ventura i
que hi té algun tipus de relació. "Jo sempre he pensat que les meues cançons convoquen més
que no pas invoquen. Moltes vegades l'ofici de cantautor sembla un treball solitari i és important
saber d'on es ve i on es va i que tot està connectat com les baules d'una cadena. Per això m'he
acompanyat de persones que parlen de les meues cançons. Han fet aquests textos Santiago Alba
Rico, Natza Ferré, Carlos Taibo, Sònia Moll, Gemma Pascual i Marc Granell, entre d'altres.
El cantant confessa que ja té ganes de mostrar el nou disc, però assegura que no hi ha cap cançó
que el faci sentir més orgullós: "No hi ha cap cançó que marqui la personalitat del disc. Totes les
cançons són molt diferents i es vesteixen com elles volen. Jo no les governe. Tinc ganes
d'ensenyar-les totes. Fins i tot les que em generen dubtes perquè també em fan sentir orgullós
d'eixos dubtes que provoquen".
Ja fa vuit anys -des de Música i lletra (Propaganda pel fet!, 2011)- que Feliu Ventura no publica
cap disc amb cançons noves. En aquest temps, això sí, ha treballat amb Xerramequ i els
Aborígens -amb qui ha publicat Sessions ferotges (PPF!, 2018)- i ha impulsat el disc Antoni Miró,
pintura musicada (Autoedició, 2018), entre altres iniciatives.
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