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EL GRUP 
La Tieta Clara, grup format per quatre músics de dilatada trajectòria, presenta un repertori de 
versions de cançó catalana d'una forma personal i exquisida. Des dels arranjaments musicals fins a 
l'escenografia i l'estètica del grup, La Tieta Clara irromp amb un espectacle-concepte càlid i original.  
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•Qualsevol Nit Pot Sortir El Sol - Sisa 

•Cançó De Matinada - Joan Manuel Serrat 

•L'home Del Carrer - Pi De La Serra 

•Vestida De Nit - Silvia Perez Cruz 

•La Plaça Del Diamant - Ramon Muntaner 

•Abril Del 74 - Lluis Llach 
•El Drapaire - Joan Manuel Serrat 

•Quan Érem Infants - Delfí Abellà 

•A Margalida - Joan Isaac 

•Paraules D'amor - Joan Manuel Serrat 

•Amor Particular  - Lluis Llach 
 
 

•La Cançó del Lladre - Popular 

•Noia De Porcellana - Pau Riba 

•L’àguila Negra - Mª Del Mar Bonet 

•Lola La Tavernera -Carles Casanovas 

•Tornarem - Laxa'm Busto 

•Camins - Sopa De Cabra 

•Que Boig El Mon - Laxa'm Busto 

•Louisiana o Els Camps De Cotó - Amics De Les 

Arts 

•El Soldadet - Manels 

•Pa Amb Oli I Sal – Blaumut 

 
 

Les  Nostres Cançons: 
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ELS INTEGRANTS DEL GRUP 
 

Bàrbara Flores, veu, percussió i ukelele. 
Debuta la seva faceta teatral a l'institut Narcís Oller de Valls, formant part de 
les obres i musicals i donant classes extraescolars. Més tard al GTP (Grup del 
Teatre Principal) on protagonitza diferents obres i espectacles. A l'Institut és on 
dirigeix els seus dos primers musicals: Només hi faltes tu! i Una de bojos. Enmig de 
tot això, es desplaça a Barcelona per regularitzar la seva formació teatral i vocal a 
l'escola Eòlia, on ha rebut classes de Carol López, Ester Bové, Viv Maning i Lluís 
X. Villanueva entre d’altres. 
S'endinsa al món professional de la mà de Ferran Madico, director del Centre d'Arts 
Escèniques de Reus(CAER) on participa com a ajudant de direcció en l'espectacle 
Shakespeare Nigth, a la Sala Muntaner de Barcelona, protagonitzat per Mercé 
Sampietro; i assistent de direcció i regidoria de Tornar a Casa de Harold Pinter, 
amb temporada al Teatre Nacional de Catalunya. Ha treballat en l'obra Tres 
Dramolette, de Thomas Benhard, dirigida per Carme Cané i Rosa Maria Sardà al 
Teatre Romea, en la versió en castellà  Regreso al hogar al Teatro Español de 
Madrid amb gira per Espanya, entre d’altres,… 
Forma part del grup Trams des dels 15 anys, amb ells va crear "La Torratxa 
Produccions", realitzant dos musicals: Somnis, el musical que et farà viure i Disculpin 
les molèsties. Forma part del grup Arrels fins el 2017. Actualment és cofundadora 
del grup. 4 



ELS INTEGRANTS DEL GRUP 
 

Ernest Bertran, veu i guitarra. Nascut en la dècada dels 50 a la ciutat de Tarragona dins d’una família d’artistes i 
músics aficionats. 
El primer contacte amb els escenaris fou a l’escola, al “Teatre de La Salle Tarragona” 
on debutà amb 9 anys i es converteix amb una habitual de les emissores de radio de Reus, 
Tarragona i Barcelona. Participa en el “Festival de la Canción de TVE” on aconsegueix 
el 2on lloc. 
De formació musical totalment autodidacta rep tota la influencia dels màgics 60, el Pop-
Rock dels The Beatles, Stones i grups Anglosaxons.  
Mes endavant el moviment de “La Nova Cançó” li dona caràcter al seu futur musical. 
Creador del del Primer Grup de Folk de Tarragona, del grup “Triste Vida” a la Ciutat 
de Valencia i membre de les “Tunes Universitàries de Valencia i Saragossa”.  
A la dècada dels  70/80 actuà en solitari en Cafès Cantants i Pubs.  
Es membre fundador del “Sindicat Musical de Catalunya” i juntament amb altres 
cantautors va muntar el grup “Tarragona Canta”.  
Després de una llarga absència, torna al món musical i edita dos CD’s en solitari “Mai 
és Tard” i “Ha Valgut la Pena”, tots dos amb cançons seves. 
S’integrà al grup “Trams”, on hi participa com ha guitarrista i veu. Posteriorment amb 
altres membres crea el grup “Arrels”.  
En l’actualitat col·labora amb “Toca’m el Xotis” orquestrina de Música Tradicional, “Els 
Tres Xicots” fent balls de plaça i “La Tieta Clara” del que és membre fundador. 
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ELS INTEGRANTS DEL GRUP 
 

Albert Ferré, clarinet, saxo tenor, flauta i percussió. 
Obté el diploma de Grau Professional al Conservatori de 
Tarragona, amb el professor Quim Subirats, i el Grau Superior 
de Saxofon al Liceu de Barcelona amb el professor Albert 
Julià. 
Paral·lelament als estudis de música clàssica cursa estudis 
d’harmonia moderna al Taller de Músics de Barcelona. Als 
conservatoris de Montreuil i al conservatori Nadia Boulanger a 
París 
obté el DEM en l’especialitat de Jazz (Diploma d’Estat). 
Ha cursat estudis amb els professors: Malo Valois, Xavier 
Cobo, Nicolas Dary, Stephane Payen, Pierre Gastaldin, i 
masters class amb Dave Libman, Steve Coleman i Christophe 
Bois.  
De forma autodidàctica s’interessa a la flauta travessera, el 
clarinet, la guitarra i a la música electrònica. 
A estat membre de vàries formacions musicals, anant del jazz a 
la pop i les músiques del món 
. 
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ELS INTEGRANTS DEL GRUP 
 

David Ferré, piano i acordió. 
Va començar els estudis a l’edat de set anys al Liceu Musical de Reus amb la professora Amalia 
Font, complementant la faceta interpretativa amb el pianista Josep Maria Raja. El 1996 ingressa 
al Conservatori de Vila-seca al servei del catedràtic de piano cubà Cecílio Tieles. 
Periòdicament rep classes magistrals del pianista Salomon Mikowsky de la “Manhattan High 
School of Music” de Nova York. El 1998 es gradua de grau mig amb les màximes qualificacions i 
Menció d’Honor. Posteriorment ingressa al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona on obté 
el títol de grau superior de piano l’any 2001.Seguidament, estudia música moderna (harmonia 
moderna i piano jazz) al Taller de Músics de Barcelona durant en any. 
Obté premis en el Concurs Nacional “Vila de Salou” i al Concurs Internacional d’Andorra. Amb 
l’agrupació en trio “Triodi” obtenen Menció d’Honor de Cambra i són seleccionats per Joventuts 
Musicals fent gires per importants auditoris de Catalunya i Aragó. Obtenen premis en els 
concursos de Vinaròs i Castellterçol. Amb l’espectacle Duets de vent i piano participen en 
diversos concerts i enregistren un CD de promoció. Interpreta música americana del s. XX i crea 
la formació d’aquest estil “Gerhwin’s piano band”. A la inauguració de l’Auditori Josep Carreras 
de Vila-Seca, participa com a pianista solista en l’estrena mundial de l’obra italiana “Rèquiem para 
el Milenio”. Durant els anys 2001 al 2005 s’especialitza com a pianista d’acompanyament amb 
multitud d’instrumentistes i cantants. El 2005 crea l’Escola Municipal de Música d’Alcover 
(Tarragona) i n’ocupa el càrrec de director i professor titular de piano des d’aleshores. En la 
vessant interpretativa, treballa intensament el repertori iberoamericà i realitza concerts com a 
pianista solista. Participa en espectacles de teatre musical i realitza tasques diverses dins l’àmbit 
de gestió cultural. 
. 
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FITXA TÈCNICA (Rider): 
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