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Xavi Sarrià i Feliu Ventura tanquen a
Vic la gira a Catalunya de 'Llibres.
Batalles. Cançons'
L'espectacle, basat en cançons d'Obrint Pas, Feliu Ventura i altres autors que els
han influenciat, també incorpora textos de les novel·les escrites pels dos
músics valencians | Els beneficis del concert, organitzat per l'Esquerra
Independentista vigatana, aniran a la campanya «Som 27 i més»

Xavi Sarrià, excantant d'Obrint Pas, i Feliu Ventura presenten aquest divendres a Vic el concert
Llibres. Batalles. Cançons, en una de les últimes oportunitats per veure aquest espectacle on els
dos músics valencians versionen alguns dels seus temes, a més d'altres compositors. En
concret, s'anuncia com a l'última actuació al Principat. El concert, organitzat per les diferents
organitzacions de l'Esquerra Independentista vigatana, serà a 2/4 d'11 de la nit a l'Espai ETC de
Vic.
Es tracta d'un espectacle íntim que va més enllà d'un concert, a partir de fragments de les seves
novel·les Totes les cançons parlen de tu, de Xavi Sarrià, i Com un record d'infantesa, de Feliu
Ventura. Una passejada emotiva al passat recent que neix de les escenes i cançons que
apareixen als seus llibres com ara Kortatu, Ovidi Montllor, Daniel Viglietti, Extremoduro o Víctor
Jara, entre d'altres. L'espectacle combina fragments de les dues novel·les amb les vivències a la
València dels anys noranta i la banda sonora que ha marcat una generació.
Aquest concert està organitzat per l'Esquerra Independentista de Vic, formada actualment pels
col·lectius Arran, COS, SEPC, Endavant OSAN, CUP i Capgirem Vic, i que està encarant una
nova etapa de coordinació entre els diferents col·lectius. Aquest fet es pretén plasmar en aquest
primer acte, del qual els beneficis aniran destinats a la campanya «Som 27 i més».
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Les entrades anticipades ja es poden aconseguir a la taverna social La Nyàmera, a la Martulina
Divina Discos i online a www.agenda.ppf.cat (http://www.agenda.ppf.cat) .
Abans, a 2/4 de 7, dos dels encausats en el cas conegut com a «Som 27 i més», Laura Gené i
Carles Duran, faran una xerrada sobre el cas a la taverna La Nyàmera. Sota el títol de «Defensar
la púlbica no és cap delicte!», exposaran els motius pels quals es va ocupar el rectora de la
Universitat Autònoma l'abril de 2013 i la posterior campanya de repressió contra algunes de les
persones que van participar en aquella ocupació. En concret es demanen penes de presó per a 25
estudiants, un treballador del personal d'administració i serveis i un professor de l'Autònoma. Els
beneficis del concert també aniran per a la campanya de «Som 27 i més».
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