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ARTURO GAYA  Bonaire 12

Arturo Gaya presenta BONAIRE 12, el seu treball en solitari. Un disc on la 
veu i la paraula se situen en un pla primeríssim, acompanyat de músics 
dirigits pel guitarrista i arranjador Sergi Trenzano. El cant i la paraula 
sense distància. 

Cançons de carrer, nascudes al barri de ningú. Amb temes de composició 
pròpia i musicant versos de Gerard Vergès, Enric Casasses, Zoraida 
Burgos, Jaume Rocamora, Carles Renau i Jon Gras. Gaya es reinventa 
com a cantautor, després de 44 anys als escenaris, 2500 concerts i 22 
treballs discogràfics. És també Premi Nacional de Cultura 2015, per la 
trajectòria del seu grup Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
 

DIUMENGE 3 OCT 2021 - 19 h - Entrada 10€ €



Des dels inicis del segle XX les dones han tingut un paper 
rellevant en la difusió del blues, essent cronistes d’una 
època a través de la seva creativitat musical. Els seus motius 
eren temes que atenyien a tothom on es despullaven els 
sentiments donant-els-hi forma de cançons. 

En un concert en format de duet, Big Mama Montse a la veu 
i Sister Marion al piano, ens apropen al món del Blues 
Femení. 

Amb elles retrobarem les tonades d’una època on la veu de 
les dones va ressonar en teatres i viles, posant a l’abast del 
públic el missatge de l’experiència expressada a vegades 
de forma intimista i melangiosa, o bé amb enginy i 
extroversió. 

BIG MAMA MONTSE & SISTER MARION

DISSABTE 16 OCT 2021 - 20 h - Entrada 10€ €



CLÀUDIA XIVA QUARTET

Clàudia Xiva Quartet és una formació que sorgeix 
oficialment el 2020, just després del confinament més 
estricte. El quartet està integrat pels músics David Espinós al 
piano i la guitarra, Jesús Pacheco al baix, Sergi Molina a la 
bateria i Clàudia Xiva a la veu.
 
Aquests quatre artistes, tot i que joves, compten amb una 
llarga trajectòria a sobre dels escenaris i des de la formació 
del grup, han experimentat junts amb diversos estils com ara 
el jazz, el funk, el pop, el soul, el rock... Una barreja d'estils i 
sensacions portades al territori de Clàudia Xiva Quartet.

DISSABTE 23 OCT 2021 - 20 h - Entrada 6€ €



MARIDATGE MUSICAL amb SALVA RACERO 
La música i el vi són germans a l'hora de transportar-nos cap a un 
viatge de records i emocions. Alguns vins i algunes cançons són 
frescos i desenfadats, alegres i despreocupats. D'altres són intensos i 
profunds. Cada vi té el seu moment i la seva emoció associada, igual 
que els té cada cançó.

El Maridatge Musical és un espectacle en què els vins i la música en 
directe es busquen i es troben en sintonia, on l'espectador és 
transportat a un món de sensacions, emocions i record que no 
només es perceben a l'oïda o al paladar, sinó a una perfecta fusió de 
tots dos alhora.

Salva Racero, cantant, actor i sommelier, ens guiarà per aquesta 
experiència sensitiva, amb la seva música i vins de la DO Terra Alta.

El Maridatge Musical inclou el concert i el tast de 4 vins. Cada vi 
anirà acompanyat d'un aperitiu  elaborat per Agrapats.

DISSABTE 13 NOV 2021 - 20 h - Concert + maridatge vins i aperitus: 30€ €



MARIDATGE MUSICAL
PORTAL - Celler Piñol. Batea
Garnatxa blanca, viognier i Sauvignon blanc

Tàrtar de llagostí cuit amb mango, alvocat i ceba

BALART - Celler Germans Balart. Gandesa
Jove amb criança 100% Garnatxa blanca 

Brandada de bacallà amb llom ibèric, olivada i melmelada de pebrot
Brandada de bacallà amb llom ibèric, olivada i melmelada de pebrot.

LAQUARTA - Sant Josep Vins. Bot
Negre monovarietal de garnatxa peluda amb criança

Pernil i formatges amb picos

SOMDINOU - Celler Cooperatiu Gandesa
Mistela 100% garnatxa blanca

Pastisset de cabell d’àngel



RAMPAIRE

AIGUA DEL CEL és el nou disc del  músic i artista visual 

ampostí Alfred Porres.  

Cançons vitalistes i reflexives alhora, amb melodies cuidades i 
lletres madures i compromeses que transiten pel pop, entre els 
clàssics britànics dels seixanta i l'indie folk americà més 
contemporani, amb denominació d’origen ebrenca.

Una posada en escena sòbria que es complementa amb uns 
visuals dissenyats expressament per a acompanyar cada cançó i 
reforçar visualment l'expressió literària de cada peça. 

DISSABTE 27 NOV 2021 - 20 h - Entrada 10€ €



Col·laboren:Organitza:

*Aforament limitat. Els concerts poden patir cancel·lacions segons l'evolució de la situació sanitària.

www.lafila.cat/ciclemusica2021

 

Arturo Gaya: 10 €  |  Big Mama Montse & Sister Marion: 10 €  | Clàudia Xiva Quartet: 6 €  |  Rampaire: 10 €
Abonament dels 4 concerts: 30 € (no inclou el maridatge musical)

Maridatge musical amb el cantant i sommelier Salva Racero: 30 €
(Inclou concert en directe, tast de 4 vins DO Terra Alta. Cada vi anirà acompanyat d’un aperitiu elaborat per Agrapats)

Venda d’entrades a la Fila i a www.ebreticket.cat
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