


És un grup de música folk de recent creació que beu especialment de la tradició me-
norquina, però també d'arreu de les terres de parla catalana. Comença a compondre 
i confeccionar el seu repertori a partir de l'abril de 2020 amb una clara voluntat de 
seguir experimentant amb la música tradicional a través d'un tractament polifònic de 
veus i d’una visió feminista en el tractament de lletres, així com la dinàmica del propi 
grup. La instrumentació de corda i percussió afegeix gravetat i contundència.

Figues d’un altre paner



És impulsat des de la voluntat de seguir en la recerca i innovació de la 
música tradicional, que les nostres components treballen des de fa més de 
20 anys, de la mà de projectes musicals com S'Albaida, el duet "A romandre" 
o la direcció musical i artística del recent Homenatge a Traginada, promogut 
pel Consell Insular de Menorca. La proposta actual passa pel plantejament 
d’un tractament acurat en la polifonia vocal (amb 4 veus) i en l’harmonització 
i producció rítmica, amb els instruments tradicionals de la guitarra i el guita-
rró, i la incorporació del baix elèctric i la percussió.

EL PROJECTE



revisa cançons que formen part del 
repertori tradicional menorquí, així 
com també de Mallorca, Eivissa, Cata-
lunya i el País Valencià, i les adapta 
amb atreviment musical des de dues 
perspectives: la polifonia vocal i una 
harmonització i un tractament rítmic 
diferenciats. La instrumentació i arran-
jaments harmònics cerquen un estil 
propi i acurat, i exploren sonoritats 
especials i compassos rítmics diferen-
ciats. Un altre element característic de 
la cultura pròpia que està present en el 
projecte és la glosa: la melodia de les 
porgueres, la tria de tonades i melo-
dies que s’empren a les gloses, l’espe-
rit subversiu en essència, la improvisa-
ció en el directe, la incorporació de 
gloses a les lletres de creació pròpia, la 
recerca literària de gloses escrites anti-
gues... 

Figues d’un altre paner



D'altra banda, el repertori i la pròpia dinàmica de Figues d'un altre paner 
parteix d’una visió que considerem essencial: la transversalitat de les pers-
pectives feministes. Des d’aquestes es demostra que històricament l’an-
drocentrisme i el masclisme han impregnat les societats i tot el que se’n 
deriva, i la cultura popular i, en concret, el folk no en queda al marge. És per 
això que el grup manté una mirada crítica amb la realitat del folk menorquí i 
d’arreu, reflexionant entorn a aquells elements que representen violèn-
cies i desigualtats.

Proposa adaptacions i creacions a favor de la visibilització de les figures de 
les dones i el seu paper revulsiu, incorporant elements discursius nous i girs 
diferents en les històries heretades de la tradició. També reivindica i dona 
veu a figures femenines de la nostra història no prou reconegudes, així 
com fa un clam a la llibertat sexual i reivindica la diversitat de les identitats 
de gènere. 



Així mateix, el grup també persegueix 
altres aspectes que considera impor-
tants. L’ús de la llengua catalana i la 
seva promoció és un element que cal 
reivindicar, tant en la tria del repertori 
(de diferents territoris dels Països Ca-
talans) com en la recerca de diferents 
melodies o la investigació en el con-
cepte de mediterraneïtat. Un altre 
dels elements presents és la memòria 
històrica, que l’actualitat sociopolítica 
posa de manifest que és important 
reivindicar. El record de lluita per les 
llibertats o la necessitat de recordar 
escenaris importants en la història 
de Menorca són elements que el grup 
també incorpora.



NOSALTRES



Educadora social en constant formació en estudis feministes i de gènere, alhora que militant dels movi-
ments de base social. És una de les fundadores i actual presidenta de Filosa Associació, la qual ofereix 
serveis socioculturals i educatius desde les perspectives feministes. Ha participat de diverses formacions 
musicals d’estils variats a Catalunya i actualment participa de la pràctica, la difusió i el foment de la glosa 
menorquina amb l’associació Soca de Mots. Formada en els usos inclusius del llenguatge i de la mà d’en 
Joan Carles Villalonga, fa un anàlisi crític de les lletres i missatges de la música folk menorquina i d’arreu i 
proposa la transformació d’aquestes a favor de la justícia social. 

Des de ben jove l’Anna viu envoltada de música popular i folc i posteriorment s’endinsa en la pràctica de la 
música clàssica i el gospel.
Estudia música a l’escola Juan Pedro Carrero de Barcelona on cursa també estudis de veu i cant. D’altra 
banda estudia direcció coral a la Federació Catalana d’Entitats Corals..
En el darrer tram professional, ha estat immersa en el grup "Llunes Brunes" i en el projecte "Homenatge a 
Traginada".

Aurora Brullet
veu

Anna Janer 
veu



És llicenciat en filologia catalana, actualment professor de llengua catalana i un apassionat pel món del 
folklore i la cultura popular. Es forma en cant vocal a l'Aula de Música Moderna de Cerdanyola i des dels 
inicis del grup S'Albaida, del qual és membre, es dedica a la recerca en el món de la música tradicional, 
tasca a què ha dedicat bona part de la seva activitat musical i també pedagògica. Participa, sobretot com 
a sonador, en les gloses organitzades pel grup de glosadors i glosadores. Altres projectes musicals de què 
forma part són els Sonadors de Son Camaró o el grup de rock Espina. 

Neix en una família vinculada a la música menorquina i d’arrel. Comença a tocar guitarró i a cantar des de 
molt petita i la música es converteix en la seva professió. Va estudiar guitarra clàssica al Conservatori de 
Menorca i guitarra moderna a l’Aula del Liceu de Barcelona. Va formar part del grup “S'Albaida” amb una 
llarga carrera discogràfica i concerts internacionals. Actualment, participa en el duet Cala Joia i entre 
d’altres acompanya a Sam Lardner amb qui realitza gires pels Estats Units. També participa de la pràctica, 
el foment i la difusió de la glosa menorquina amb l’Associació Soca de Mots. Per altra banda ha dut a terme 
els arranjaments i la direcció de diferents projectes musicals com el darrer Homenatge a Traginada, en 
commemoració de quarantè aniversari del reconegut grup menorquí.

Joan Carles Villalonga 
veu i guitarró

Annabel Villalonga 
veu i guitarra



Es va formar al Taller de Músics de Barcelona i a l’ESMUC com a contrabaixista i baixista. La major part de 
la seva carrera ha estat vinculada al món del jazz tot i que ha fet moltes i variades incursions en altres gène-
res. Ha tocat amb reconeguts artistes com Benny Golson, Frank Wess, Phil Woods, Jesse Davis, Scott 
Hamilton, Ray Gelato Giants, Ignasi Terraza, Susana Sheiman o la Barcelona Jazz Orquestra entre molts 
d’altres. Després d’una llarga temporada al Regne Unit recentment s’ha instal•lat a Menorca on toca amb 
Anna Szostak Quartet i Figues d’un altre paner.

Viu i creix a Menorca on es desenvolupa com a bateria i percussionista.. Estudia amb Pere Arguimbau, 
Suso Gonzalez i Guiem Pons a l’Escola Municipal de Ciutadella on segueix formant-se també en l’àmbit de 
la producció. Les seves inquietuds el porten a tocar amb diversos projectes d'estils molt variats, endin-
sant-se sobretot  en el mon del flamenc i la música llatina, dotant-lo d'un llenguatge personal i eclèctic. Ha 
compartit escenari amb artistes com Jorge Pardo, Julio Lobos i Maxwell Wright, entre d’altres. Actualment 
toca amb Subtext, Back Yaad, K de cúmbia, Rudymentari i altres formacions en procés de creació. El folk 
forma part de la seva identitat i és amb Figues d’un altre Paner que fa una relectura d’aquest gènere, tenint 
en compte les simbiosis i aportacions d’altres territoris del Mediterrani.

Manel Álvarez 
baix

Eduard Coll 
percussió



web: www.figuesdunaltrepaner.com
FB: figuesdunaltrepaner
Twitter: @FiguesP
Instagram: figues_dunaltrepaner
YOUTUBE: Figues d’un altre Paner
Gmail: figuesdunaltrepaner.menorca@gmail.com
promoció:   683323216 (Anna Miquel) / annamiquelbono@hotmail.com
Telèfons contractació:  666379939 i 660661241 (Annabel i Joan Carles Villalonga)

contacte


