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UBALDO
Casa és un disc de canvis. Ubaldo (alter ego d'Andreu Garcia Serra) 

busca sentir-se lliure per poder fer música i amb aquest propòsit ha 

viscut en pocs anys en diversos llocs. Aquest àlbum es concep 

coincidint amb l'arribada al seu últim destí, Brussel·les, i es 

converteix en el diari sonor d'aquest període.

A l'àlbum es busca un punt de trobada entre les dues definicions 

que té "casa": l'edificació que habitem i el lloc on sentim que 

pertanyem. Casa és el lloc que Ubaldo es construeix i on 

persegueix aconseguir l'equilibri entre l'interior i l'exterior. La 

capacitat expansiva d'Andreu es redueix aquí a gestos més precisos 

i elementals i l'expressivitat que li és tan característica tendeix a 

essencialitzar-se i alhora evita la perfecció formal. La reducció 

resultantesquerda l'abstracció característica de la música i ens 

permet entreveure darrere a Andreu nu. És inaudit mostrar-se amb 

tanta franquesa com ho fa ell.

DISSABTE 20 h
05 DES 2020



SOMMELIERS
Sommeliers combinaran la 

música del nou disc que 

preparen, que serà el tercer 

disc del grup, amb versions de 

temes d'estils ben diferents, 

unes  vers ions  que  van  

començar en CDs anteriors i 

en una iniciativa de gravar els 

seus temes preferits a casa, 

SomACasa. Es tracta d'un 

maridatge molt cuidat que 

destaca l'aroma de l'especial 

sonoritat d'aquest quintet 

femení.

SOMMELIERS

DIMARTS 19 h
08 DES 2020



MARTA & GREGORI
Marta i Gregori és el nom artístic del duet format per Joan 

Farnós (guitarrista de Xeic!, Raïna, Vitruvi i Kontrol Antidòping) i 

Marc Sendra (guitarrista de Raïna, Vitruvi i Eric Vinaixa), dos 

músics ebrencs amb una dilatada trajectòria musical. 

Amb “Del cap ençà” ens proposen un viatge per la història de la 

música popular del nostre país, des de principis dels anys 60 fins a 

l'actualitat. Un recorregut que va des de la Nova Cançó fins al Nou 

Pop Català, passant pels cantautors galàctics, el “boom” del Rock 

Català o la música de revetlla. Cada època es contextualitza amb 

anècdotes i històries sobre les obres i els autors.

DISSABTE 20 h
12 DES 2020



LAURA GUARCH
Seguint l'estrena dels senzills Fleeting Light i Nàufrags, Laura 

Guarch presenta en concert el seu còsmic pop d'avantguarda al 

Cicle de Música Ciutat d'Amposta. Ho fa acompanyada del 

multiinstrumentista Chris Murphy, amb qui ha treballat colze a 

colze amb la producció de la seua nova música a Londres.  

Escoltarem les versions delicades i còmplices de Fleeting Light i 

Nàufrags en directe, així com també altres temes inèdits que 

formaran part del primer àlbum original de la cantant 

d'Ulldecona. Espereu trobar-hi harmonies vocals elaborades, 

sintetitzadors eteris i sons de paratges naturals que configuren 

una sonoritat envolvent entorn a una de les millors veus del 

territori. 

DISSABTE 20 h
19 DES 2020



KEILA
Keila, cantant i compositora ampostina, ens presenta el seu 

primer treball d'estudi "Ectoplasma". Un EP que relata una 

història personal que té com a finalitat transportar a l'oient per 

diferents estats i sensacions a l'hora d'escoltar-les.

Aquest primer concert de presentació destacarà sobretot la corda 

que l'acompanyarà (violins i violoncel), instruments 

indispensables tant a les versions d'estudi, com en directe, 

mesclant el Pop i l'Indie per a les seves creacions musicals.

Entrada solidària 1 € a benefici del Projecte Emma
de recerca contra el càncer de mama

09 GEN 2021
DISSABTE 20 h



TOMÀS FOSCH QUARTET
El pianista català Tomàs Fosch presenta "Solid Society", disc 

recentment gravat en directe al Jamboree amb Gianni Gagliardi 

(tenor sax), Tom Warburton (bass) i Jesse Simpson (drums).

"Solid Society" pretén captar les inquietuds actuals de Fosch i 

trobarem composicions originals i arranjaments d'estàndards del 

jazz amb combinacions rítmiques i pinzellades de hard-bop. 

Aquest àlbum es converteix en el resum d'una etapa a Barcelona, 

de composició i introspecció, però també d'interacció i compartir. 

En aquesta societat "líquida" intentem posar pilars que la facin 

més sòlida.

Pendent nova data
AJORNAT



Patrocinen:

lafila.cat

lafilaamposta

lafilaamposta

Entrada General: 5 € - Carnet Jove: 4 € 

Abonament: 25 € - Carnet Jove: 20 € 

Socis de la Fila: Gratuït

Concert KEILA entrada solidària 1 € a benefici del

Projecte Emma de recerca contra el càncer de mama

Tots els concerts es faran a l’Auditori de la Societat 

(carrer Miralles 10 - Amposta)

NORMES COVID-19

-Cal mantenir la distància de seguretat en les cues per accedir a l’auditori.

-Ordenació d’aforament de distància física d’acord amb el que indiquen les autoritats 

sanitàries.

-Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.

-El públic haurà de portar posada la mascareta obligatòriament en tot moment: 

entrada/sortida i durant tot el concert.

-L’ús de l’ascensor es limitarà a una persona. En casos de persones que puguin 

necessitar assistència, es permetrà la utilització per part de l’acompanyant.

-No es donaran programes de mà.

-Els concerts poden patir cancel·lacions en funció de l’evolució sanitària.

Organitza:

Venda d’entrades a 

i a la  secretaria de la Fila. A taquilla 2 hores abans del

concert.

www.lafila.cat/ciclemusica2020
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