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Ventura està immers en la gravació d’un nou disc.

FELIU VENTURA,
CANTAUTOR I MÚSIC
«Sense Xàtiva, segurament
no escriuria cançons»
D’ella canviaria moltes coses,
considera que té una transfor·
mació pendent, que la precarie·
tat ha condicionat l’ecosistema
cultural de les comarques cen·
trals valencianes i que s’ha de
batallar molt perquè això canvie.
Malgrat tot, per a Feliu Ventura
la capital de la Costera és la mi·
llor ciutat del món, «sense Xàti·
va, segurament no escriuria can·
çons», diu. El músic està immers

en la gravació d’un nou disc que
arribarà a la tardor «amb una il·
lusió desbordant». Un fet que no
li impedeix gaudir de la lectura,
precisament perquè la poesia
«són les ulleres amb les quals
veig el món», sosté, encara que
no descuida ni la narrativa de fic·
ció ni l’assaig.
La campanya d’animació lec·
tora «Llegir en valencià» d’en·
guany centra l’atenció en onze

Vicent Andrés
Estellés parla de
la Cova Negra en
el Mural del País
Valencià

”

monuments i espais emblemàtics
de la nostra geografia, des del
Monestir de Sant Miquel dels Reis
fins al castell de Peníscola o la
Cova Negra de Xàtiva. Un indret,
aquest últim, de visita obligada
per als socarrats, especialment
quan són menuts i durant la
Pasqua, on es van trobar restes
humanes prehistòriques corres·
ponents a l’època en què l’habi·
taren els neandertals. Recorda
el cantautor que quan el poeta
Vicent Andrés Estellés va visitar
Xàtiva per a escriure la seua part
del Mural del País Valencià va
parlar molt de la Cova Negra. A
causa de les troballes humanes,
«per al poeta es va convertir en
l’úter des d’on havia nascut el
País Valencià» i, al mateix temps,
la copa d’on bevíem els valenci·
ans d’ara, «Oh copa negra, cova
santa», recita el músic i cantau·
tor Feliu Ventura.

Un caprici deliciós
El xativí pensa que la campa·
nya de foment lector «Llegir
en valencià» és necessària,
imprescindible i vital. Tant
com atrevir-se a llegir els au·
tors i les autores valencianes.
Enguany Gemma Pasqual, Mu·
riel Villanueva, Xavier Aliaga,
Josep Franco o Maria Jesús Bol·
ta, entre d’altres, s’han prestat
a escriure els llibres de la ca·
torzena col·lecció impulsada
per la Fundació Bromera. Una
selecció de professionals que
Feliu Ventura defineix com
«una taula parada davall d’un
llimoner. Cadascú fa un gust
diferent i a pessics i a grapats,
a cullerades i mossos i glops
fan una dieta saludable i algun
caprici deliciós. Sabor de casa
que és sabor del món», asse·
nyala. Aquest cap de setmana,
amb el diari Levante-EMV i per
només 1 € cadascun, podràs
aconseguir un exemplar de La
biblioteca del papa Luna, de
Muriel Villanueva, dissabte, i
l’endemà el llibre La mirada
del neandertal, escrit per Xa·
vier Aliaga.

Dissabte, 22 de juny

per només

1€
Diumenge, 23 de juny

per només

1€
8 làmines
mida DIN A4
amb la cartilla

GRATIS

