


Amb una trajectòria que ja s’estén al llarg d’un 
quart de segle l’autor valencià i cantant de cançons 
Feliu Ventura ens presenta el seu darrer disc, 
Convocatòria, un treball que conté 11 noves perles i 
que destaca per haver estat totalment confegit a la 
seva estimada Xàtiva: de la integritat de la gravació, 
mescla i masterització fins al disseny i la impressió del 
magnífic llibre-llibreta que l’atresora. Convocatòria 
és també, finalment, el primer àlbum de cançons 
pròpies d’ençà d’aquell llunyà Música i lletra, que 
aparegué l’11 de setembre de 2011, i que consolidà 
l’artista en el panorama de la cançó mediterrània 
després dels seus primers discos Alfabets de Futur.
Nou anys i un esperit incansable han mantingut Feliu 
Ventura sempre a peu del canó, amb edicions de 
discos especials, directes i rareses com Vers l’infinit 
(2013), Referents (2014) o Sessions Ferotges (2018) 
amb la banda catalana de reggae Xerramequ i els 
Aborígens i també estrenant-se en el camp literari 
amb el seu primer llibre Com un record d’infantesa 
(2015, Sembra Llibres).
Feliu Ventura, l’autor xativí de cançons meridional 
de llarga distància i vol rasant, s’ha fet esperar amb 
aquesta nova Convocatòria, però cal reconèixer que 
sempre torna quan més ens calen les cançons.

FELIU VENTURA

Convocatòria

Fitxa artística

Feliu Ventura
veu i guitarra

23|-01 Dissabte, 23 gener
2021

Teatre Ateneu
20.00 h

Preu
5 €

Cançó d'autor



Miss Koko-Jean, l’admirada i descarada cantant de 
soul reconeguda pel seus 10 anys de carrera, torna 
amb nova munició, The Tonics! amb un enfoc més 
espontani en les seves cançons, tot i mantenint la 
cruesa de la música negra que tant ens agrada. És 
soul? Rhythm and blues? Rock’n’roll? Ho és tot! 
Koko-Jean & The Tonics s’han desempallegat de 
totes les etiquetes musicals, amb què intentem 
encasellar els grups, per fer simplement el que 
millor saben: fer que cantis i moguis el cul. El so 
és fresc, excitant, i definit per una química musical 
indubtable amb els seus nous companys.

El treball que presenten, Please Mr. Milton, és un 
homenatge a Little Milton, una de les grans icones 
del Rhythm & Blues dels 60, que ha comptat amb 
Dani Nel·lo com a productor. Però aquest cop la 
col·laboració ha anat una mica més lluny, i al front 
de l’escenari hi trobarem dos músics excepcionals, 
Koko-Jean Davis i Dani Nel·lo, que ens oferiran 
elegants, però greixoses, versions de ‘Satisfied’, 
‘She Put A Spell On Me’ i ‘Long Distance Operator’, 
així com a un repertori excitant i salvatge.

KOKO-JEAN & THE TONICS 
FEATURING DANI NEL·LO

Please Mr. Milton

Fitxa artística

Koko-Jean Davis
veu

Dani Nel·lo  
saxo

Víctor Puertas  
teclats

Anton Jarl  
bateria

Daniel Baraldes  
guitarra

06|-02 Dissabte, 6 febrer
2021

Teatre Ateneu
20.00 h

Preu
10 €

Descomptes
15%: Carnet biblioteca, 
20%: Tr3sc, Carnet 
jove, > 65 anys, aturats i 
discapacitats
5€ < de 18 anys 

Soul, R&B



A-Rítmiks és una companyia formada per dos 
components: el bateria i percussionista Gerard 
Muntané i el ballarí de claqué Jofre Costa. Dos 
joves targarins que l’any 2015 s’uneixen amb un 
objectiu poc corrent: experimentar amb la relació 
entre el claqué com a instrument de percussió i els 
instruments percutius mes bàsics i populars com 
són la bateria, el cajón, etc. A-Rítmiks és el resultat 
d’unir i combinar els dos elements demostrant que 
es pot crear música i melodia des de zero i partint 
d’una base rítmica i la improvisació com a element 
principal.

L’escenari del Teatre Ateneu es posa als seus peus 
després d’haver actuat arreu de Catalunya i part 
d’Europa.
 

A-RÍTMIKS

A-Rítmiks

Fitxa artística

Gerard Muntané 
bateria i percussió

Jofre Costa 
claqué 

06|-02 Percussió i claqué Dissabte, 6 febrer
2021

Teatre Ateneu
20.00 h

Preu
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Descomptes
15%: Carnet biblioteca, 
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jove, > 65 anys, aturats i 
discapacitats
5€ < de 18 anys 



El molt apreciat LP Dioptria, un disc avançat al 
seu temps i considerat número 1 a Catalunya 
i un dels 10 millors a Espanya, compleix mig 
segle i ho celebrem amb un sonat —i sonor— 
espectacle. Per commemorar-ho Pau Riba ha 
decidit tornar a muntar el repertori del doble 
disc, acompanyat per la banda De Mortimers.

“Tot i que en algun moment de la meva carrera 
he estat més aviat contrari a les celebracions, 
aquesta vegada em sembla que cal i que toca: 
en superar jo els 70 i ser absorbit per l’espiral 
inexorable del maalstrom de l’existència, que a 
cada volta i com més va més ràpid et va xuclant 
cap a l’àvid i poderós forat negre de l’aigüera 
còsmica, les perspectives cobren un altre valor. 
Som-hi doncs!”

Cançó d’autorPAU RIBA 

Dioptria

Fitxa artística
Pau Riba
veu i guitarra

De Mortimers:

Noè Escolà o Lia Queralt
teclats

Oriol Liñan
veu

Moisès Queralt
bateria

Marçal Guasch
guitarra

Maus
guitarra i veus

Jsu
baix i veus

28|-02 Diumenge, 28 febrer
2021

Teatre Ateneu
19.00 h

Preu
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Descomptes
15%: Carnet biblioteca, 20%: 
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MARIA RIBERA

Maria Ribera interpreta Emili Pujol, 
40è aniversari

Fitxa artística

Maria Ribera
guitarra

14|-03 Música clàssica Diumenge, 14 març 
2021

Teatre Ateneu
19.00 h

Preu
5 €

La guitarrista Maria Ribera Gibal ens presenta un 
concert pedagògic en homenatge al mestre lleidatà 
Emili Pujol Vilarrubí, un recorregut per la seva vida  i 
per la història de la guitarra.

Emili Pujol fou un dels guitarristes més destacats 
del segle passat i Maria es va formar en un entorn 
guitarrístic on coincidí amb deixebles de Pujol. El 
més significatiu d’aquell ambient d’aprenentatge era 
l’admiració que es respirava vers la figura del mestre i 
això despertà en ella un especial interès cap a l’obra de 
Pujol. L’any 2011, ja realitzà el documental Emili Pujol, 
mestre de vida. El 2018 publicà el CD Maria Ribera 
Gibal interpreta Emili Pujol, i a ell dedicà la seva tesi 
doctoral per la qual l’IEC li atorgà el premi Sant Jordi 
2019 a la millor tesi d’història de l’art  (Premi Josep 
Pijoan).

Guitarrista nascuda a Guissona, amb només 
trenta anys, Maria Ribera presenta ja un intens 
currículum, en el qual acumula beques, destacats 
premis i reconeixements. Ha estat invitada per oferir 
concerts, classes magistrals i formar part de jurats 
a diversos indrets d’Europa, Xina, Japó, Argentina… 
Com a doctora especialitzada en musicologia ha 
comissariat exposicions, ha treballat en arxius i llegats, 
i regularment col·labora en publicacions i imparteix 
conferències sobre història de la guitarra. 



Ens agrada fer sentir la música als nadons, en 
aquesta ocasió a partir de peces emblemàtiques 
dels musicals de tots els temps.  Passarem per 
himnes, moments dramàtics, corals, íntims, coreo-
grafies, solos… Molts nens i nenes segurament han 
quedat bocabadats davant dels colors brillants d’El 
mag d’Oz , un dels títols més populars. En aquest 
nou espectacle la Companyia Pels més Menuts ha 
triat un repertori per captar la seva atenció a través 
de tots els sentits. Un espectacle que no infantilit-
za les partitures populars i busca la complicitat dels 
adults, que també es veuran immersos en aquest 
univers de fantasia i màgia. 

Prepareu-vos per un viatge a l’imaginari del món 
dels musicals més universals, teatrals i de cinema, 
amb títols de musicals tan representatius com The 
phantom of the opera, Els miserables, El Mag d’Oz, 
Rent, The jungle book, The lion King, Sing’in the 
rain, Mar i cel, Cabaret, America, Little shop of ho-
rrors, West side story, Grease...

COMPANYIA PELS MÉS MENUTS

Musicals pels més menuts 28|-03 Diumenge, 28 març 
2021

Teatre Ateneu
17.00 h i 18.30 h

Preu
5 €

Concert per a nadons

Fitxa artística

Faló Garcia i Pallejà
veu

Adrià Bauzò
saxo baríton

Karol Green
veu i moviment

Xavi Molina  
saxo tenor

Pau Sánchez  
acordió, flauta i saxo alt

Andreu  Vilar  
vibràfon i percussió



Renaldo & Clara, el projecte liderat per Clara Viñals, 
torna amb L’amor fa calor, un disc que recordarem 
com l’ascens definitiu del seu pop cap a una nova 
fita. Si quedaven pocs dubtes sobre el talent de 
Renaldo & Clara, L’amor fa calor els ha dissipat 
per complet. Aquest nou disc desprèn confiança i 
atreviment, i suposa una evolució en tots els sentits. 
Les noves cançons són plenes d’originals lletres 
que oscil·len entre una honestedat desarmant 
i la ironia més punyent. Però no només són les 
lletres les que sorprenen en aquest disc. Les 
melodies són enganxoses i contagioses, pròpies 
de les grans cançons del gènere. I si seguim 
desgranant les cançons, no podrem passar per alt 
la producció, que demostra una riquesa sonora  
extraordinària, una evolució del so fruit de la 
maduresa i l’experimentació. Les cançons de Clara 
Viñals desborden personalitat, sense prejudicis 
ni encasellaments. Després dels primers treballs, 
Fruits del teu bosc i Els Afores, dos discos plens 
de cançons agredolces, amb L’amor fa calor 
demostren es troben en el seu millor moment, quan 
ja compleixen una dècada de vida.

Fitxa artística

Clara Viñals Galí 
veu i guitarra

Víctor   Ayuso Cabello  
baix i teclat

Hugo Alarcón Cochin  
guitarra i teclat

Genís Bagés Rubí  
bateria

Mònica Guiteres, Lidia   
Alberich
veus

10|-04 Dissabte, 10 abril
2021

Teatre Ateneu
20.00 h

Preu
10 €

Descomptes
15%: Carnet biblioteca, 
20%: Tr3sc, Carnet 
jove, > 65 anys, aturats i 
discapacitats
5€ < de 18 anys 

PopRENALDO & CLARA

L’amor fa calor



Amb Terror (Underpool, 2016), el seu primer disc 
com a hammondista Txema Riera es va convertir en 
un punt de referència de l’escena jazzística actual. 
Ara ens presenta el nou disc Allegoria, amb els seus 
col·laboradors habituals: Dani Pérez a la guitarra i 
el targarí Roger Gutiérrez a la bateria. També hi ha 
convidat el conegut saxofonista Santi de la Rubia, 
un company de viatge amb qui comparteix moltes 
afinitats i complicitats.

El resultat és un jazz modern, contemporani i fresc, 
que neix de la tradició per conduir-nos per camins 
de vegades coneguts, d’altres inesperats on ressona 
la vida quotidiana i on s’esforça per homenatjar els 
que l’envolten i que l’han guiat en el seu viatge, 
aquests són els autèntics protagonistes d’Allegoria.

Allegoria es va gravar per al segell Underpool, que 
ha tingut molta cura de fer d’aquest el seu primer 
llançament en vinil. Va ser enregistrat i barrejat 
pel productor Sergi Felipe i masteritzat als estudis 
Greenwood Underground de Nova York per Eivind 
Opsvik.

Fitxa artística

Txema Riera 
hammond

Dani Pérez
guitarra

Santi de la Rubia
saxo

Roger Gutiérrrez
bateria

17|-04 Dissabte, 17 abril
2021

Teatre Ateneu
20.00 h

Preu
10 €

Descomptes
15%: Carnet biblioteca, 
20%: Tr3sc, Carnet 
jove, > 65 anys, aturats i 
discapacitats
5€ < de 18 anys 

JazzTXEMA RIERA QUARTET

Allegoria



Carolina Blàvia treballa des de l’any 2002 amb 
música inspirada en el fado. Inicialment, treballa 
amb versions d’aquesta música. L’any 2006 
presenta amb el grup EnFado el CD A mil noranta, 
Discmedi Records, i l’any 2012 presenta un EP 
encara de versions anomenat Fado Enllà.

L’any 2018 presenta el seu primer CD Destino meu 
editat per Picap, disc format íntegrament de temes 
propis amb lletres en portuguès i català sempre 
amb la inspiració del fado com a teló de fons.

Aquest 2020, centenari del naixement d’Amália 
Rodrigues, considerada la representant del fado 
portuguès per excel·lència, Carolina Blàvia ens 
presenta un espectable d’homenatge a la fadista 
portuguesa. En l’espectacle es combinen fados 
tradicionals i fado “canção” popularitzats per Amália 
i també alguns temes propis del darrer treball 
de Carolina, els d’inspiració més fadista. Amb els 
anys, Carolina ha anat adquirint un elevat grau de 
maduresa interpretativa i pot considerar-se que ja 
forma part de l’elit internacional del gènere.

Fitxa artística

Carolina Blàvia
veu

Xavier Monge
piano

Francisco Javier Reyes
violí
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FadosCAROLINA BLÀVIA

Amália



Organitza:

Adherits al programa:

COMPANYIA PELS MÉS MENUTS
Diumenge 28 març 2021
17 h  i 18:30 h |  Teatre Ateneu  |  5 €

RENALDO & CLARA
Dissabte 10 abril  2021
20 h  |  Teatre Ateneu  |  10 €

TXEMA RIERA QUARTET

CAROLINA BLÀVIA
Dissabte 17 abril 2021
20 h  |  Teatre Ateneu  |  10 €

FELIU VENTURA
Dissabte 23 gener 2021
20 h  |  Teatre Ateneu  |  5 €

KOKO-JEAN & THE TONICS 
FEATURING DANI NEL·LO

A-RÍTMIKS
Dissabte 6 febrer 2021
20 h  |  Teatre Ateneu  |  10 €

PAU RIBA
Diumenge 28 febrer 2021
19 h  |  Teatre Ateneu  |  10 €

MARIA RIBERA
Diumenge 14 març 2021
19 h  |  Teatre Ateneu  |  5 €

Venda anticipada d’entrades a:

www.culturatarrega.cat 
Botiga del Museu - C/Major, 11
Taquilla 1 hora abans de cada concert

Més informació: 

Tel. 973310731  | www.cultura@tarrega.cat


