
UN CONCERT CALIDOSCÒPIC, 

PROPER I EMOCIONANT 



La Clara Sánchez-Castro Bonfill és una periodista que escriu cançons, pensa melodies i les 

canta. Una comunicadora nata que aconsegueix connectar amb el públic des del minut zero, amb 

una gran capacitat per emocionar i transmetre amb la seva veu dolça i potent els mil matisos de 

les seves cançons. 

La cantautora gironina desplega en aquest segon disc tot el seu ventall de gèneres i gustos 

musicals. Així moltClara (Temps Record) beu del pop, el folk, la balada, l’himne, l’havanera, la 

nadala o el rap.  

La Clara ha 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. És membre del Sindicat de Músics de Catalunya ( MUSICAT), de L’SGAE 

i de l’AIE. 

Va 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, i els darrers 4 anys  amb el pianista i compositor Antoni Mas. 

La seva faceta com a cantant i lletrista sempre l’ha acompanyat a tots els programes de ràdio 

que ha dirigit i presentat, sempre cantant en directe els temes musicals. 

El 2012 va editar el seu primer disc com a cantautora, Autoretrat, un treball intimista dirigit pel 

mestre Antoni Mas Bou.  

LA PERIODISTA QUE 

ESCRIU CANÇONS 



A moltClara la cantautora ha buscat la complicitat 
d’altres artistes que l’ajudessin a expressar el seu 

univers musical. Així, no només fa duet amb el raper 
Saiko al primer single, RESPIRA, sinó que també fa 
tàndem amb el cantautor de la bisbal Miquel Abras a 

la balada pop L’AMOR LÍQUID, i amb la seva filla 
Maria a LA MANDRA.  

BUSCANT COMPLICITATS… 



MOLTCLARA EN 5 MINUTS 

Clica i mira els vídeos 

https://www.youtube.com/watch?v=cXSsHA3jFuU
https://www.youtube.com/watch?v=YBPat8eW9I8


MOLTCLARA RESSÓ MEDIÀTIC 

Clica les fotos, llegeix, mira i escolta! 

http://www.moltclara.cat/?page_id=34
http://www.moltclara.cat/?page_id=286
http://www.moltclara.cat/?page_id=278


El format estàndard, combinant 

instruments elèctrics i acústics. 

 

   

 Clara, veu 

 Marc Mas, piano i direcció musical 

 Enric Canada, bateria i percussió 

 Pedrito Martínez, baix i contrabaix 

 Jordi Aguilar, guitarra acústica i elèctrica 

 

 

CLARA+BANDA 





Per gaudir de tota la formació de músics que varen 
participar a la gravació del disc moltClara, tot un luxe! 

 

         La banda:   

 Clara, veu 

 Marc Mas, piano i direcció musical 

 Enric Canada, bateria i percussió 

 Pedrito Martínez, baix i contrabaix 

 Jordi Aguilar, guitarra acústica i elèctrica 

 

El quartet de corda Mare Nostrum Musicae: 

   

 Fréderic Descargues (1er.violí) 

  Eszter Schütz (2on violí) 

  Joan Felix (Viola) 

 François Ragot (Cello) 

CLARA+BANDA+QUARTET DE 

CORDA 





C l a r a  i  M a r c  M a s  , l e s  c a n ç o n s  d e  m o l t C l a r a  d e s p u l l ad es  a  p i a n o  i  ve u  

DUET ACÚSTIC 





 

 

Per a contractar qualsevol dels 3 

formats de concert que ofereix la 

Clara podeu contactar amb 

 

 Eva Arderiu -  686 37 07 93    

clara@moltclara.cat 

www.moltclara.cat 

CONTRACTACIÓ I CONTACTE 

mailto:clara@moltclara.cat
http://www.moltclara.cat/

