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Ària són aquells fragments que formen part d’una obra més gran, d’essència melòdia, que
s’alcen amb veu solista allitats amb un acompanyament instrumental. En un moment donat de
la història, s’independitzen i esdevenen, simplement, cançons, amb entitat pròpia, que beuen
de la poesia, de la litúrgia i de la trobadoria.
Ària és el nom de l’espectacle musical format per la cantant Clàudia Cabero i el baixista
Guillem Aguilar, un repertori de melodies tradicionals, cançons prestades del lied català i
poemes musicats de diferents gèneres i autors (fins i tot de la mateixa cantant, que rep el
premi Miquel Martí i Pol 2018 amb la musicació de “Dona-dindi”, de Rosa Maria Arrazola).
Tot de tonades passades pel sedàs dels dos músics, interpretades amb la veu càlida de
volguda matriu mediterrània d’ella i la sensibilitat a les cordes d’ell.

CONTRACTACIÓ OBERTA 2020-2021

CLÀUDIA CABERO

GUILLEM AGUILAR

Arquitecta de formació i professió, cantant de vocació, i cantautora
com a dany col·lateral. Després de vint anys cantant en cors, al 2016
arranca un projecte personal en solitari de música d’autor i d’arrel
mediterrània. Sota el seu nom ha publicat MELIC (autoeditat, Gen2018) i AORTA (U98, Oct-2019), ha guanyat el XI concurs Sons de la
Mediterrània 2018 i el premi Miquel Martí i Pol en el XIIè Certament
Terra i Cultura per la musicació del poema Dona-dindi de Rosa Maria
Arrazola, cançó inclosa en el seu últim disc.

Baixista versàtil especialitzat en músiques del món. La seva vasta
experiencia, sensibilitat i bon gust fa que sigui un músic valuosíssim
en qualsevol projecte de qualsevol gènere musical. Ha col·laborat
en projectes musicals de tot tipus i amb nombrosos artistes, entre
ells Misirli Ahmet, Erkan Ogur, Jackson Browne, La Shica, Chambao,
Jorge Drexler o Trilok Gurtu, i actualment el podem escoltar tocant
amb Aziza Brahim, Eliseo Parra, Bufa&Sons, Coetus, Raul Rodriguez o
Clàudia Cabero.
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