NOTA DE PREMSA
PRESS RELEASE
Al març tornen a Lleida els concerts d’ESCENA! Movistar amb
Pau Vallvé, Melenas i Belushi


Els concerts se celebraran al Cafè del Teatre de l’Escorxador, i la recollida d’entrades
pot realitzar-se de manera gratuïta a les botigues Movistar de Lleida fins a fi
d’existències



El dijous 14 març actuarà en directe Pau Vallvé, i el dijous 28 de març serà el torn de
Melenas i Belushi

Lleida, 12 de març de 2019.- Al febrer continua a Lleida el cicle de concerts ESCENA! Movistar
amb tres grups del panorama indie, rock i alternatiu de l’escena musical nacional. Aquesta
aposta cultural de Movistar va començar al setembre de l’any passat, amb gran acollida entre el
públic de Lleida, i va tornar el passat mes de febrer amb més concerts, tots gratuïts, al Cafè del
Teatre de l’Escorxador.
ESCENA! Movistar torna el dijous 14 de març amb l’actuació de Paul Vallvé. Amb més de 20
anys sobre els escenaris i després de dues llargues gires presentan els seus dos anteriors
treballs, Pau Vallvé ha tornat amb ‘Life vest under your seat’. Pau ofereix més que música: amb
el seu nou disc seguiran els seus directes explosius, elèctrics i, al mateix temps, introspectius i
emocionals. Aquesta mescla és la seva personalitat escènica i artística. La seva actuació al Cafè
del Teatre servirà també per a repassar les cançons més destacades de la seva discografia
anterior. Una mostra d’això són les dues edicions especials que ha fet durant el 2018. Costa-roja
(Sessions d’assaig al mig del no-res) i Concert 2018, ambdós gravats amb la banda en directe.
El dijous 28 de març arribarà el torn de Melenas. Les quatre components del grup són Oihana
(guitarra i veu), Leire (baix), María (teclat) i Laura (bateria). Tal com expliquen elles, durant
l’estiu de 2016, Oihana va composar varies cançons i les va passar a María, a Leire (Ginkas,
Delmonos) i a Laura (Panty Pantera, Río Arga). Les quatre es coneixien de les nits del Nebula, un
petit bar de Pamplona, on concerts de grups com The Sunsets les havien unit a les primeres
files. Melenas fan cançons de pop, de vegades més de garatge, altres més punk, on sempre
prevalen melodies i harmonies. Ara per ara, ja han tocat en festivals com Santander Music Fest,
el Monkey Week, BIME Bilbao, i un llarg etcètera. Aquest estiu el Primavera Sound les ha fitxat
al seu “New Normal”, i arribaran a Lleida per a presentar el seu “Melenas per primera vegada.
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El concert de Melenas i la seva banda estarà precedit de l’actuació de Belushi amb el seu àlbum
‘Maniobras en la oscuridad’. El seu nom amaga un homenatge a OMD, els mestres del synth pop
fosc però esperançat que potser van inspirar a Fernando Rascón, cantant i lletrista del quintet
barceloní, a posar un teclat a la seva vida, i en el seu grup. D’aquí neix Belushi, punts
d’electrònica que es fonen equilibradament amb “guitarrades” més dures i lletres
existencialistes.
Els concerts d’ESCENA! Movistar són gratuïts; les invitacions poden recollir-se a fins a fi
d’existències a les botigues Movistar de Lleida al C.C. Carrefour, c/ Bisbe Ruano, c/Segòvia,
plaça de Sant Joan i c/ Sant Joan de Mata.
Informació sobre la recollida d’entrades: [+]
DIJOUS 14 DE MARÇ

22.00 h

Telefónica S.A.

DIJOUS 28 DE MARÇ
21.30 h

Belushi

22.45 h

Melenas

Pau Vallvé
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