L’ A L T R A C A R A D E L’ H AVA N E R A
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 amb quintet, 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.

R E I V I N D I C A R L’ H AVA N E R A C O M U N G È N E R E V I U I
AMB PROJECCIÓ EN PLE SEGLE XXI

Per això a l’Altra Cara de l’Havanera
presentem 7 havaneres noves, escrites per
l’autora i periodista gironina Clara SánchezCastro Bonfill. La Clara ha fet un treball
periodístic, donant veu als personatges que no
n’havien tingut fins ara com l’esposa del Llop de
Mar, la mare de la famosa havanera Mare vull
ser Pescador o la Lola la Tavernera. També ha
deixat volar la seva imaginació per descriure el
moment en què es varen enamorar el Pastor i la
Sirena de la Sardana de l’Empordà, o com
havia de ser la vida d’un pescador que somiava
ser pastor i córrer per les muntanyes, l’altra cara
de Mariner de Terra Endins. Sense oblidar els
“americanos” que varen anar a Cuba, així ha
escrit l’altra cara de Rosina de un verde Palmar.
Totes les havaneres han estat musicades pels dos
grans mestres del gènere de casa nostra: Josep
Bastons i Antoni Mas.

La Clara i el mestre Bastons interpretant Eres
tan Petit fill meu, l’altra cara de Mare vull ser

Pescador.
( Clica per veure el vídeo)

L’Altra Cara de l’Havanera

El compositor cassanenc Marc Mas

Renovar el gènere i donar
una volta a les havaneres
de tota la vida
Les 7 havaneres conegudes les presentem
amb nous arranjaments, que busquen
donar un altre aire al que ja hem escoltat
tantes i tantes vegades. Ho hem fet des
del respecte i la senzillesa, buscant
l’impacte de les petites coses i tenint molt
en compte l’estètica i la bellesa de les
cançons originals. Per fer-ho hem
comptat amb els arranjaments del
compositor Cassanenc Marc Mas ( fill
del mestre Antoni Mas Bou) i una
formació de sextet amb piano,
contrabaix i quartet de corda .

L’ A L T R A C A R A D E L’ H AVA N E R A
REPERTORI
El llop de mar/ La pell freda (Clara i Antoni Mas)
Mare vull ser pescador /Eres tan petit fill meu ( Clara i Josep Bastons)

Lola la tavernera/ El tango de la Lola ( Clara i Antoni Mas)
Mariner de terra endins/ Pastor de mar enllà ( Clara i Josep Bastons)
Rosina de un verde Palmar/Estimada Rosina (Clara)
La Barca Xica/ El dia que coneguis el mar (Clara i Antoni Mas)

La Sardana de l’Empordà/ El pastor i la sirena ( Clara )

L’havanera del Nàufrag (Clara i Antoni Mas)
La Sirena de Foc (Clara i Marc Mas)

Portbou (Clara i Antoni Mas)

Clara, la periodista que escriu cançons

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

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.
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)
Baixista i 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.

GRUPETTO

Q UA R T E T D E C O R D A

GRUPETTO

Quartet de corda

 Neus Cuberta, nascuda a St. Hilari l’any 1980. Comença els seus estudis de violí al seu poble i
obté el Títol Superior de violí al Conservatori del Liceu amb el professor Evelio Tieles. Durant aquests
anys, assisteix a diversos cursos de violí, pedagogia i música de cambra amb Gerard Claret, Àngel Soler,
Cecilio Tieles, Àngel Soler, entre altres. Continua la seva formació amb el violí amb Eva Graubin i Raquel
Castro. A banda dels seus estudis amb aquest instrument, ha rebut classes de violoncel i cant i ha realitzat
diversos cursos de direcció coral. Des de fa anys, combina la seva tasca com a professora de violí, coral i
orquestra a diferents escoles de la província de Girona amb la participació en diverses orquestres i grups
de cambra.
 Francesc Alsina, nascut a Girona l’any 1977. Comença els estudis musicals amb el seu pare.
Posteriorment a Barcelona, continua el piano amb la Mª Carme Poch, MªJesús Crespo i finalment a
Perpinyà amb François Rignol. El violí estudia amb Eva Graubin i Raquel Castro. És titulat en les
especialitats de violí, piano, música de cambra, solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament.
Des de fa anys, combina la seva tasca com a professor de violí, piano, llenguatge i acompanyament a
l’Escola Municipal de Música Josep Carbó a Santa Coloma de Farners, del qual realitza la funció de
Director, amb la participació en diverses orquestres, grups de cambra i acompanyament de corals.

GRUPETTO

Quartet de corda



Joan Fèlix, nascut a Maó. És titulat superior en les especialitats de viola, violí i música de
cambra i llicenciat en Medicina per la UB. És cap de violes de la GIOrquestra i de l’Orquestra de
Girona, membre de l’Orquestra Nacional d’Andorra, i col·labora regularment amb l’OBC i com
a viola principal de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Participa en nombrosos projectes de música
de cambra i des del 2004 és professor titular de viola del Conservatori “Isaac Albéniz” de
Girona.
 Domènech Surroca Sàbat neix a Palamós (1980). Estudia violoncel a Girona amb Josep Bassal i
obté el Títol Superior de Música a Portugal i Alemanya amb Paulo Gaio Lima i Michael Flaksman, així
com el de Música de Cambra amb Susanne Rabenschlag. El 1997 i 1998 va ser premiat amb la beca per a
joves intèrprets de la Fundació Pau Casals de Barcelona. Ha rebut classes magistrals de professors i
solistes internacionals i ha format part de nombroses orquestres i formacions de música de cambra
juvenils i professionals. Ha estat professor de violoncel a diferents escoles de Portugal i Alemanya.
Actualment exerceix aquesta feina a la província de Girona amb una intensa activitat musical dins i fora
del país
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