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Han passat dues dècades
des que Feliu Ventura tre-
pitgés el primer escenari a
Ontinyent, en un moment
en què “els ajuntaments
només contractaven els
artistes de la movida ma-
drilenya i no els interessa-
ven els cantautors valen-
cians”. Un compositor fill
de Xàtiva, com Raimon,
que s’ha consolidat en l’es-
cena de la cançó d’autor en
català arrasant en diversos
premis Enderrock. Aques-
ta nit presenta un concert
exclusiu al Barnasants, a

les 21.00 al Teatre Joven-
tut de l’Hospitalet de Llo-
bregat, per presentar Re-
ferents, un recull de can-
çons que han marcat la se-
va trajectòria i que publi-
ca únicament per inter-
net, al BandCamp.

Un disc molt personal,
amb temes en directe i
una selecció de cançó de
protesta:: A desalambrar,
himne de Daniel Viglietti,
Manifiesto, del mític Víc-
tor Jara i un segell personal
al Jo vinc d’un silenci de
Raimon, entre d’altres. A
més, versiona Silvio Rodrí-
guez, juga amb els embar-
bussaments de Quico Pi de

la Serra i, com no, home-
natja Estellés i Ovidi Mot-
llor. El disc, finançat amb
micromecenatge, és una
prolongació de Vers l’infi-
nit, el treball que comme-
mora el vintè aniversari.

“L’acollida va ser tan bo-
na que vaig decidir editar
un disc de regal.” Ventura
reconeix la dificultat de
continuar fent cançó d’au-
tor, sobretot perquè falta
una xarxa d’equipaments
adequada: “Els Ajunta-
ments s’han fet un tip d’in-
augurar auditoris massa
grans que exigeixen co-
brar una entrada cara i no
han pensat en la supervi-

vència de la cançó autòcto-
na del país.” Un reclam his-
tòric entre cantautors, ci-
neastes i artistes indepen-
dents que, segons Pere
Camps, el director del Bar-

nasants, començarà a fer-
se realitat la primavera del
2015. Estan preparant el
cicle 100x100 Cançó d’Au-
tor, dedicat a la cultura
d’autor que s’estendrà ar-
reu del territori. “Volem
construir una xarxa cultu-
ral en petit format a través
de l’associacionisme, co-
mençarem amb uns 20
municipis i garantirem
l’accés a la cultura amb
una taquilla barata.” Feliu
Ventura recordava que
"molts locals no tenen el
permís per programar
perquè la música continua
en la normativa del soroll, i
això ha de canviar.” ■

Feliu Ventura celebra aniversari al Barnasants i presenta el disc
‘Referents’, en què versiona Raimon, Ovidi Motllor i Pi de la Serra

20 anys, punt i seguit
Elisabeth Roura
BARCELONA

El cantautor valencià Feliu Ventura presenta aquesta nit un concert exclusiu al Barnasants amb motiu dels seus 20 anys a l’escenari ■ JUDIT TORRES

El Barnasants
planifica una
programació de
cultura d’autor
arreu del país
pel 2015

La pianista de 27 anys i na-
cionalitat ucraïnesa Regi-
na Chernychko va gua-
nyar el 60è Concurs Inter-
nacional de Música Maria
Canals de Barcelona du-
rant la prova final que va

tenir lloc al Palau de la Mú-
sica Catalana dimecres al
vespre. Els membres del
jurat, presidit per Carlos
Cebro, van decidir ator-
gar-li el primer premi, do-
tat amb 15.000 euros, i un
seguit de recitals i gires
per Catalunya, l’Estat es-
panyol i fora de l’estat.

El premi del públic va
anar a parar al rus de 20
anys Sergei Belyavskiy,
que també va guanyar el
premi del jurat d’estu-

diants. En la prova final,
celebrada també al Palau,
va quedar en tercer lloc la
russa de 29 anys Tatiana
Chernichka. Els finalistes
van interpretar concerts
per a piano de Rakhmàni-
nov i Txaikovski, acompa-
nyats per l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès, dirigida
per Rubén Gimeno.

Ahir a la tarda es va ce-
lebrar el lliurament dels
premis al Saló de Cent de
l’Ajuntament. ■

Regina Chernychko guanya el Canals
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La pianista ucraïnesa
es va imposar als 90
participants inscrits
al concurs barceloní

La pianista ucraïnesa Regina Chernychko durant la seva
actuació dimecres al vespre ■ OLIVER ADELL

L’actor Pere Ventura va
morir ahir a Madrid als 54
anys a causa d’una atura-
da cardiorespiratòria, se-
gons va confirmar la seva
representant. Nascut a
Barcelona el 1959, Ventu-
ra era un rostre conegut
de l’escena catalana, so-
bretot per la seva partici-
pació en muntatges tea-
trals (Natale in casa Cu-
piello, Primera història
d’Esther, Magnus, Con-
sell familiar, etc.) i en sè-
ries de televisió (La Riera,
Infidels, Porca misè-
ria,...). Així mateix, també
va aparèixer en pel·lícules
com El coronel Macià, de
Josep Maria Forn, i Los úl-
timos días, dels germans
Àlex i David Pastor. ■

L’actor Pere
Ventura mor
a Madrid als
54 anys
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Pere Ventura era un rostre
conegut del teatre i la
televisió ■ EL PUNT AVUI

García Márquez,
hospitalitzat a
Ciutat de Mèxic

LITERATURA

Gabriel García Márquez, de 87
anys, està ingressat des de di-
lluns en un hospital de la capi-
tal de Mèxic, país on viu des
de fa anys, segons van con-
firmar ahir fonts properes a
l’escriptor colombià. Si bé no
es va entrar en detalls sobre
els motius de l’hospitalització
i l’estat del Nobel de Literatu-
ra, la seva dona, Mercedes, sí
que va explicar al periodista
mexicà Joaquín López Dóriga
que Gabo va ser ingressat “a
causa d’un refredat lleu” i
que “es troba bé”. “És una
grip lleu, però cal cuidar-la i
l’hospital és el millor lloc per
fer-ho”, va puntualitzar López
Dóriga des del seu compte
de Twitter. També el presi-
dent mexicà, Enrique Peña
Nieto, va tenir un record per
a García Márquez a través de
la xarxa: “Desitjo que es re-
cuperi aviat.” ■ REDACCIÓ


