
 

 

VESPRADES MUSICALS ALS ATENEUS  

CICLE DE CONCERTS MUSICALS ALS ATENEUS DE LES TERRES DE PONENT 

del 25 de setembre al 24 de novembre  

 

DOSSIER DE PREMSA 

 

 

Un projecte de: 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓ 

Què és? 

Aquest projecte presenta un cicle de concerts amb artistes de Ponent que es 

desenvoluparà als 14 ateneus que formen part de la Delegació Territorial Terres de 

Ponent de la Federació d’Ateneus. El cicle de concerts que presentem és una 

coproducció entre la Federació i la Fundació Orfeó Lleidatà emmarcada en el conveni 

de col·laboració entre ambdues entitats, i que té per finalitat ampliar l’abast de les 

activitats de la Casa de la Música de Lleida, Pirineu i Aran, mitjançant la participació i 

col·laboració de la Xarxa d’Ateneus de les Terres de Ponent. 

Objectius del projecte 

 Oferir a les propostes artístiques emergents del nostre territori un espai de 

qualitat on poder mostrar la seva creació. 

 Incidir especialment en el col·lectiu de joves de cada població i apropar-los a les 

entitats culturals de referència per rejovenir el seu teixit associatiu. 

 Fomentar les activitats en xarxa per a les entitats que formen la Delegació 

Territorial Terres de Ponent de la Federació d’Ateneus de Catalunya. 

Qui hi participa? 

Els ateneus que acolliran aquest nou projecte són:  
 

 Associació Cultural Ateneu Golmesenc (Golmés) 

 Centre Catòlic de Guissona (Guissona) 

 Societat l’Ateneu de Tàrrega (Tàrrega) 

 Ateneu Popular de la Fuliola (La Fuliola) 

 Ateneu Popular de Ponent (Lleida) 

 Ateneu Popular Garriguenc (Les Borges Blanques) 

 Casal Cultural de Tremp (Tremp) 

 Cercle de Belles Arts (Lleida) 

 Fundació Orfeó Lleidatà (Lleida) 

 Unió Recreativa Maialenca (Maials) 

 Associació Cultural i Gastronòmica Amics de Vilaller (Vilaller) 

 Ateneu de Térmens (Térmens) 

 Casino de La Granadella (La Granadella) 

  



ARTISTES  

AMULET 

  

Amulet és el nom artístic del 

cantautor de Santa Maria del Camí, 

Antoni Mulet (guitarra, veu i banjo). 

Engega la seva aventura el 2018 

amb la gravació d’En Clau de Son, 

un EP de debut enregistrat a 

l’estudi de casa seva que va 

publicar el 2019, i mitjançant el que 

consolida la banda de músics que 

l’acompanyen des de llavors: Pere 

Joan Company (guitarra elèctrica), 

Miquel Bennàssar (baix elèctric i 

violoncel), Paula Ruiz (violí) i 

Gaspar Oliver (bateria i percussió). 

Junts, participen en el concurs de 

música emergent Sona9, on arriben 

a la fase semifinal. Aquest 2021 

treballen per enregistrar nou 

material, consolidant cada vegada 

més el seu so, i confluint en el seu 

primer LP Un Desert de Colors; un 

recopilatori de senzills publicats 

durant el 2020/2021, i que veu la 

llum el 16 de juliol de 2021. La seva 

música neix a partir de les 

influències del folk-rock britànic i 

americà, mesclat amb referents 

musicals de Mallorca i d’arreu dels 

Països Catalans.  

 

 Ateneu Popular Garriguenc (Les Borges Blanques) Dissabte 6 de novembre a 

les 19h 

 Casino de la Granadella (La Granadella) – Diumenge 14 de novembre a les 18h 

 



DWAYNA 

 

Dwayna, cantautora, pianista i multiinstrumentista. Des de ben petita escrivia i cantava 

a totes hores. Va estudiar piano clàssic i després de molts anys amb ell va decidir 

embarcar-se en el repte de musicar aquests poemes escrits des de petita i continuar 

creant noves cançons.  

Amb 4 discos en el mercat, el seu últim treball, ‘Contes sense Llegendes’, ha estat 

nominat als Premis de la Música Catalana Enderrock 2020 com a millor disc d'autor. El 

seu primer videoclip ‘La que no pot ser també’ opta als Berlin Music Awards 2020. 

El seu últim disc només de piano clàssic-contemporani ha estat nominat en els premis 

Mim i Premis de la Música Catalana 2021. 

El seu estil es caracteritza per la fusió de tots els gèneres amb base de rock i blues, 

també inclouen covers de Nina Simone, Metallica, Bill Wilders, Macaco, Fito, Rosana, 

Amaral, Chambao o Deep Purple. 

 

 Amics de Vilaller (Vilaller)– Dissabte 30 d’octubre a les 19h 

 Cercle de Belles Arts (Lleida) - Dimecres 24 de novembre a les 19h 

 

 

 



EDU ESCAÑO  

 

Guitarrista autodidacta des dels 15 
anys, Eduard Escaño és un amant 
del blues i la música d’arrel 
americana. Ha deixat empremta en 
grups com Dolton, Perifèrics, 
Contraband, Blues by Chance o 
Forty Miles, entre d’altres. Es 
tracta de grups per als quals ha 
compost nombrosos temes i 
arranjat incomptables repertoris 
que han acabat formant part de 
discs. Però una inquietud interior el 
porta a seguir component per 
satisfer la seva creativitat durant 
anys.  
 
Després de diversos intents, Escaño 
grava alguns d’aquests temes 
propis al primer disc de la formació 
Blues by Chance, “Temps de 
gingebre”, treball que es presenta 
al Festival Internacional de Blues de 
Cazorla, Festival de Blues de 
Manresa, Old Rooster, entre 
d’altres.  
 
La seva creativitat no té aturador i segueix component temes, cada cop més eclèctica i 
personals: el funk, el rock i altres ritmes es mesclen amb el blues de manera natural i 
amb lletres que surten del cor. Escaño decideix fer un pas endavant i mostrar aquest 
treball tan personal en el seu primer disc en solitari. Gravat als estudis La Granja porta 
per títol “Catàleg d’homínids dispersos” i ha comptat amb col·laboracions d’amics amb 
qui ha compartit camí al llarg dels seus 25 anys de trajectòria. 
 
 

 Casino de la Granadella (La Granadella) – Dissabte 23 d’octubre a les 20h 

 
 
 

 



GUADA GARINO  

 

Nascuda a Córdoba (Argentina) 
i criada a Espanya, sempre ha 
portat la música de la seva 
terra amb ella. Ja des de petita, 
interpretava i cantava temes 
de Mercedes Sosa i de la Oreja 
de Van Gogh, aprenent a 
acompanyar-se amb la guitarra 
acústica i treballant amb el seu 
instrument principal: el piano.  
 
Va participar a nombrosos cors 
infantils i juvenils, fins que, als 
16 anys, va començar a pujar 
als escenaris amb el seu primer 
grup. Després de passar per 
diferents grups durant tres 
anys, Antoni Tolmos, que en 
aquell moment era el seu 
professor de música del grau 
d’educació primària, la va 
invitar a començar la seva 
carrera com a cantautora i, des 
de llavors, crea i interpreta els 
seus temes en acústic. 
 
L’any 2019 va participar en el primer cicle de “veus en femení” dels BucsLab Lleida i, 
posteriorment, va ser seleccionada per a participar en un “programa pilot per 
acompanyament a músics emergents 2019-2020” de l’Ajuntament de Lleida.  
 
Actualment, està preparant el seu primer senzill amb el productor Arnau Moreno i un 
equip de músics i professionals que l’ajuden a fer que el seu somni sigui una realitat. Es 
pot dir que, a hores d’ara, la cantautora està treballant durament per a emergir en el 
món de la indústria musical i per a poder compartir la seva música amb tots vosaltres. 
 
 

 Ateneu Popular de Ponent (Lleida) - Divendres 22 d’octubre a les 19h 

 Centre Catòlic de Guissona (Guissona) - Diumenge 24 d’octubre a les 18:30h 
 
 
 
 
 



HER MAJESTY  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her Majesty és principalment un grup de versions de clàssics del pop-rock que ofereix 
també alguns temes propis. El projecte sorgeix de l'admiració per una banda, els 
Beatles, de tal manera que en els seus inicis, el repertori estava format de peces dels 
de Liverpool, la majoria força poc conegudes o fins i tot inèdites.  
 
Posteriorment la banda va començar-se a interessar pel rock and roll dels anys 50-60 i 
més endavant pel rock dels 70-80, el qual culmina amb el repertori de clàssics del pop-
rock que ofereix actualment, sempre sense deixar de tocar alguns temes icònics del 
rock and roll. Paral·lelament, Her Majesty va gravar un disc de temes propis "Beauty 
queen" on es poden trobar totes aquestes influències. 
 
 

 Unió Recreativa Maialenca (Maials) – Dissabte 16 d’octubre a les 22h 

 Societat l’Ateneu de Tàrrega (Tàrrega) - Divendres 5 de novembre 20:30h. 
 
 
 
 

 

 



JOAN BLAU 

 

Joan Blau va iniciar la seva carrera com a cantautor l'any 2015 en la presentació del 
llibre 'Cambio de Rasante' del seu amic Víctor Lorenzo i el 2016, publica el single 
'Blau', dues cançons que formen part del seu primer treball, gravat a la Bucbonera 
Studios, amb la producció de Luis Robisco. 'Somnis' és el nom del disc, presentat el 
novembre de 2016 a la Sala Barts Club de Barcelona. L'abril de 2017, juntament amb 
Mia Fuentes, presenta el single '23 d'abril. La nova cançó de Sant Jordi' i el 2018 el 
single 'Cafè', una cançó que forma part de l'EP 'La Clau' presentat a la Sala Barts Club 
de Barcelona i al Cafè del Teatre de Lleida durant el febrer i el juny del 2019. 
 
Blau presenta un directe íntim i personal que ens endinsa dins del seu univers de 
sentiments i emocions fent volar la música en els seus concerts. Al cantautor li agrada 
riure's de si mateix i en els directes així ho demostra, juga amb la improvisació i 
interacciona amb el públic assistent, creant un clima còmode i amb ganes de celebrar 
la vida. 
 
El juny de 2020 es va proposar el llançament d'una nova cançó cada mes, en 
col·laboració amb amics i amigues, les primeres 16 cançons les recopilarà en format CD 
el setembre de 2021. 
 

 Ateneu Popular De La Fuliola (La Fuliola) - Diumenge 10 d’octubre a les 19h 

 Casal Cultural De Tremp (Tremp) – Divendres 29 d’octubre a les 19h 
 
 
 
 
 



 
 

JOANA CEBOLLA 

 

Joana Cebolla toca el trombó i canta amb molta naturalitat i això és el que intenta 
transmetre des de l'escenari. Després de treballar com a instrumentista en diverses 
formacions ha triat un seguit d'estàndards per donar-se a conèixer com a artista. 
 
Amb arranjaments propis i un grup de músics experimentats que l'acompanyen ha 
donat forma a Better Go, el seu primer treball discogràfic. Combina la sonoritat 
clàssica amb arranjaments atrevits per tal d'aconseguir un repertori heterogeni i 
interessant per l'espectador.  
 

 Orfeó Lleidatà (Lleida) -  dissabte 25 de setembre a les 20:30h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JOAN LOZANO  

 

Lozano y Los Frentes Abiertos és el nou projecte de Joan Lozano, fundador de bandes 

importants de l'escena de la ciutat de Lleida i del país, on destacarien Rosas Rojas i 

Mister Jones com les més importants fins ara, sent aquests últims els més longeus i 

fructífers.  

 

En aquest nou cicle hi ha una intencionalitat clara d'obertura, des de com encarar la 

producció de noves cançons amb l'estudi de gravació com a eina de treball, i amb un 

directe de diversos fronts oberts, essència que dóna nom a la banda i a l'esperit 

d'aquest nou projecte, i que va des de l'essència folk singer amb actitud Rockera, 

acústica i veu, un format a duet, acústica i piano amb el mestre Xavier Monge jugant 

amb la improvisació i harmonies més properes al jazz, i el format trio, al costat del 

bateria Josep Maria López, i amb el Lluís Boix al Baix, on l'actitud torna a ser més 

enèrgica, deixant que flueixin tots els matisos que sumen a aquesta nova proposta. 

 

Per dur a bon port la idea, 

comptarà amb un convidat de 

luxe com el mestre Xavier 

Monge, crucial en el suport 

instrumental i harmònic 

d'aquest nou front obert que 

busca donar-li noves vides a 

unes cançons que aspiren a 

ser atemporals i sense data 

de caducitat, obviant 

prejudicis i intentant 

demostrar que dos músics 

que vénen d'estils 

aparentment distanciats 

poden fer una feina més que 

satisfactòria. 

 

 

 Ateneu de Térmens (Sant Joan de Térmens) – Dissabte 2 d’octubre a les 20:30h 

 Ateneu Golmesenc (Golmés) – Dissabte 13 de novembre a les 18h 

 

 

 

 

 

 



 

CALENDARI D’ACTUACIONS  
 

ATENEU ARTISTA DATA HORA 

ORFEÓ LLEIDATÀ Joana Cebolla Quartet Dissabte 25 de setembre 20:30h 

ATENEU DE TÉRMENS Joan Lozano Dissabte 2 d’octubre 20:30h 

ATENEU POPULAR DE LA 

FULIOLA 

Joan Blau Diumenge 10 d’octubre 19h  

UNIÓ RECREATIVA 

MAIALENCA 

Her Majesty Dissabte 16 d’octubre 22h 

ATENEU POPULAR DE 

PONENT 

Guada Garino Divendres 22 d’octubre 19h 

CASINO DE LA 

GRANADELLA 

Edu Escaño Dissabte 23 d’octubre 20h 

CENTRE CATÒLIC DE 

GUISSONA 

Guada Garino Diumenge 24 d’octubre 18:30h 

CASAL CULTURAL DE 

TREMP 

Joan Blau Divendres 29 d’octubre 19h 

AMICS DE VILALLER Dwayna Laia Dissabte 30 d’octubre 19h 

SOCIETAT L’ATENEU DE 

TÀRREGA 

Her Majesty Divendres 5 de novembre 20:30h 

ATENEU POPULAR 

GARRIGUENC 

Amulet Dissabte 6 de novembre 19h 

ATENEU GOLMESENC Joan Lozano Dissabte 13 de novembre 18h 

CASINO DE LA 

GRANADELLA 

Amulet Diumenge 14 de novembre 18h 

CERCLE DE BELLES ARTS Dwayna Laia Dimecres 24 de novembre 19h 

 

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Nil Cervera / Sílvia Espinach 

 Departament de comunicació - 93 268 81 30 

 comunicacio@ateneus.cat 

 www.ateneus.cat/vesprades  

 

mailto:comunicacio@ateneus.cat
http://www.ateneus.cat/


AMB EL SUPORT DE: 

 

 

 

  

 

 

 

 


