H AVA N E R E S I C A N Ç O N S D E M A R

Clara

Clara, l’autora que parla amb el mar
 La Clara és una enamorada del mar.
altempordanesa per part de pare, les
platges de Portbou fins a l’Escala han
dibuixat el paisatge de la seva infantesa.
D’adolescent va descobrir el Baix
Empordà, des de Calella fins a Blanes.

La Clara parla amb el mar, l’escolta, es
planta a la platja amb la seva llibreta i
les cançons surten soles, al ritme de les
onades.

La Clara i els seus compositors:
El mestre Bastons, Antoni Mas i Albert Prat
El mestre Antoni Mas ja fa 5 anys que musica les
havaneres de la Clara. Destaquen L’havanera del
Nàufrag, La Pell Freda o El dia que Coneguis el
mar

Clica per veure el vídeo

El mestre Bastons fa 4 anys que va començar a
posar música a les lletres de la Clara. Destaquen
Pastor de Mar enllà i Eres tan Petit fill meu.
Albert Prat, dels Pescadors de l’Escala, també
musica les lletres de la Clara, com ara,
Tramuntana amiga meva i Estrelles i rom cremat.

Clica i veuràs el vídeo

Així sonen les havaneres de la Clara cantades per Neus
Mar, Boira, Por t Bo, Ar jau i els Pescadors de l’Escala

Clica les fotos i veuràs el vídeo

UN CONCERT GENUÍ, PROPER I
EMOCIONANT
La Clara és original perquè s’escriu les seves
havaneres. De fet, és de les poquíssimes autores del
gènere que hi ha actives actualment. Escriu per ella i
pels grups d’havaneres que li demanen, que cada
vegada en són més. “No hi ha res més emocionant que
sentir cantar les teves cançons”, ha dit la Clara en més
d’una ocasió.
Amb un repertori molt ampli d’havaneres clàssiques i
pròpies, acompanyada pel piano o a trio amb
contrabaix, la cantautora te un directe molt potent.
La seva veu vellutada i dolça captiva pels seus
matisos. Propera i càlida, la Clara va explicant com
han nascut les seves històries i després les canta... i el
públic s’entusiasma.

H AVA N E R E S I C A N Ç O N S D E M A R
És el mar fet havanera, valset, tango,
fado, bolero, cançó… És el mar de la
Clara, el que li xiuxiueja a cau d’orella
les lletres quan ella es planta davant
d’ell als seus racons preferits de la Costa
Brava.
L’autora explica la relació emocional que té
amb el mar i tot el que l’envolta amb
havaneres que parlen de les seves platges,
dels records amb gust de sal de la seva
infantes, dels pobles de la costa brava on ha
viscut estius inoblidables, d’històries de
sirenes i mariners...



Repertori:

El meu mar (Clara )
Portbou (Clara i Antoni Mas)
La Sirena de Foc (Clara i Marc Mas)
El Fado Infinit (Clara)
Què t’ha dit el mar? (Clara)
Pastor de mar enllà ( Clara i Josep Bastons)
La Pell Freda ( Clara i Antoni Mas)

L’havanera del Nàufrag (Clara i Antoni Mas)
Tramuntana amiga meva (Clara i Albert Prat)
El dia que coneguis el mar (Clara i Antoni Mas)
Estimada Rosina ( Clara)

Clara, la periodista que escriu cançons
Sóc una entusiasta del periodisme i de la música. La primera és la
meva professió i la segona la meva passió. Sóc periodista i
cantautora, sí, totes dues coses. No sabria dir ara mateix quina
faig millor. Totes dues són la meva passió i amb totes dues he
viscut moments inoblidables. Nascuda a Sant Joan les Fonts (
Garrotxa) el 30 de desembre de 1972, de ben petita els meus
pares es van adonar que seguia el ritme de la música de la tele
picant a la trona amb la cullera de les farinetes. Així va començar
la meva relació amb el món del ritme, la música i la comunicació
en general. He estudiat solfeig i piano al CONSERVATORI
ISAAC ALBÈNIZ de Girona, cant modern a la ESCUELA DE
MÚSICA CREATIVA de MADRID i també a Barcelona amb el
professor del TALLER DE MÚSICS, Xavi Garriga. Sóc membre
del SINDICAT DE MÚSICS DE CATALUNYA ( MUSICAT),
de L’SGAE i de l’AIE.
El 2012 vaig editar el meu primer disc com a
cantautora, Autoretrat (Temps Record), un
treball intimista dirigit pel mestre ANTONI
MAS BOU.
L’octubre de 2015 he publicat moltClara,
(Temps Record) el meu segon disc, una barreja
d’estils i de gèneres, com jo mateixa.
El desembre de 2016 interpreto Angie al disc de
la Marató de Tv3

Vaig formar duet professional durant 4 anys amb el pianista
JOAN FIGUERAS (Nito Figueras) interpretant estàndards de
Jazz, soul, boleros… 7 anys fent tàndem amb el guitarrista
JOAN ELOI VILA, els darrers 4 anys amb el pianista i
compositor Antoni Mas i actualment amb la banda de 4 músics
del disc moltClara. La meva faceta com a cantant i lletrista
sempre m’ha acompanyat a tots els programes de ràdio que he
dirigit i presentat, sempre cantant en directe els temes musicals.

Marc Mas, Cassà de la Selva 1969
compositor i pianista

Inicia els estudis de música i piano amb Francesc Camps Comellas.
Després continua la seva formació instrumental de manera
autodidacta, si bé en moments puntuals sota la supervisió d’alguns
músics, com és el cas de Ramon Escalé o Lluis Escuadra. Pel que fa
a la seva formació en composició estudia arranjaments i harmonia
moderna amb Lluis Vergés, orquestració i harmonia contemporània
amb Enric Palomar, i més endavant composició i orquestració altra
vegada amb Lluis Vergés i amb Joan Albert Amargós.
En la dècada dels 90 treballa com a músic freelance en múltiples
formacions de música moderna i jazz. Destaquen els concerts
realitzats l’any 1998 amb Pannonica, juntament amb el baixista Toni
Pujol, el saxofonista Gorka Benítez i els bateries César Martínez i
Enric Juncà.

És el compositor i coautor musical juntament
amb Antoni Mas del musical IsaVel (2013).
Torna al món del jazz amb l’àlbum ‘entre
nosatros’ per desig exprés d’Agustí Borrell
després de coincidir a l’escenari durant una festa
en homenatge al clarinetista Émile Lachambre.
El 2015 fa els arranjaments i la direcció musical
del segon disc de la cantautora gironina
moltClara.

A partir del 2000 passa a dedicar-se de ple a la música comercial i als
arranjaments musicals. Destaquen els treballs per a la Principal de la
Bisbal i els arranjaments de Lucía de Joan Manel Serrat, interpretat
per Nina, i María de la O, de Valverde, León i Quiroga interpretat
per Mònica Lucena, recollits en l’àlbum Dones amb nom propi, de
Produccions Fila6.
És finalista en diversos concursos de composició: Concurs de
Sardanes de Mollet del Vallès (2002), Concurs de Composició de
Sardanes de Sant Gregori (2006), Premi de Composició de Sardanes
Conrad Saló (2010), Premi Musical de Composició Sardanista Manel
Saderra i Puigferrer a Ceret (2011).

Pedrito Martínez Troya, (Girona 1973)
Contrabaixista.
Estudià baix de la mà de Carles Benavent(Paco
de Lucía). Ha acompanyat per Espanya, Europa
y Mèxic i gravat discs amb: Adrià Puntí, Maria de
Mar Bonet, Robin Nolan, Reynald Colom, Los
Gazpacho, Blues de Rostoll, Miguel Talavera,
Carlos Segarra, Dani Nello, Big mama, Amadeu
Casas, Biki Mel, Gemma 4, Blas de Cordoba(el
Quejío), Companyia de Danza Cobosmika,
Joanjo Bosk, Nito Figueras, Susanna del Saz,
Bourbon Sextet, Clara, Quico Pi de la Serra,
Agujetas Chico, Josemi Carmona(Ketama), El
"Piraña" (Paco de Lucia), entre d´altres.
Actualment imparteix classes a L´Escola de
Música de Torroella de Montgrí, prepara disc
amb Los Gazpacho y està de gira per Cataluña
amb Adrià Puntí.

Havaneres i Cançons de mar

Havaneres i Cançons de mar- Format trio

Havaneres i Cançons de mar

Havaneres i Cançons de mar- Format duet

Contractació i mana gement
Format duet acústic
(( piano i veu))

Format trio
(( piano, veu i contrabaix))
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