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Biografia
Tona Gafarot és una cantant i compositora de Llambilles 
(Girona). Té dos treballs de llarga durada: Alba Sísmica 
(Autoeditat, 2014) i El foc, el caliu i la cendra (Autoeditat, 
2021).

L'anyL'any 2012 va guanyar el concurs Altaveu Frontera de Sant 
Boi de Llobregat. Més tard, l'any 2015, va guanyar el primer 
premi al Concurs de la Cançó de Salitja, amb la cançó 
Adela. 

ElEl juliol del 2013 va fundar Les Anxovetes, el grup d’havane-
res en femení, on fa la veu de contralt. També forma part 
del septet vocal format per Les Anxovetes i The Hanfris 
Quartet, els quals ofereixen l’espectacle The Beatles A Ca-
ppella Tribute. 

Ha col·laborat en diversos projectes com a corista, en 
discos de grups com Los Sírex, Le Croupier, Howlin’ dogs, La 
Senyoreta Descalça, La banda del Yuyu, Big Black Rhino, Els 
Atrapasomnis, Grateful Blues, The Hanfris Quartet, Acousters, 
Arjau, Sesc PJ o Fina!, entre altres.

TonaTona Gafarot s’acompanya d’una banda formada pels 
músics Emili Bosch (Medusa Box, b1n0) als sintetitzadors i a 
les guitarres elèctriques, Jordi Bosch (Medusa Box) al baix, 
Toni Molina (The Gruixut’s, Mazoni, Sanjosex, Miquel Abras, 
Adrià Puntí, XebiSF) a la bateria i Adrià Bravo (Medusa Box, 
Teletexto) al piano elèctric i sintetitzadors.



Alba sísmica
Autoeditat, 2014
Estudis 44.1

1. Life in emerald
2. July sun
3. Banc turquesa
4. Alba sísmica
5. Don’t really matter
6. What if
7. Joguets del destí7. Joguets del destí
8. Blue summer night 
flavoured biscuits
9. Temps
10. Aigua estancada

El primer disc de Tona Gafarot consta de 10 cançons, escrites 
en català i en anglès, de temàtica i sonoritat pop-folk, que 
parlen del destí, el temps, l’amor propi, Irlanda i fins i tot d’unes 
galetes blaves amb gust de nit d’estiu.

EnEn el disc s’hi troben diferents instruments complementaris en 
forma de col·laboració, com són la mandolina, l’harmònica, el 
piano o el violoncel. Un disc eclèctic amb el qual Tona Gafarot 
es va estrenar en el món de la composició pròpia i a partir del 
qual ha crescut i evolucionat, obrint-se a noves sonoritats.

El foc:
1. Joc en viu
2. Ni a Ebay

El caliu:
3. Plomalls de llumeneta
4. Adela

La cendra:La cendra:
5. Ombres dins el bosc
6. La nòria

Nou!
El foc, el caliu i la cendra
Autoeditat, 2021
Cardamomo Studios

Tona Gafarot ens presenta el seu segon disc "El foc, el caliu i la 
cendra" a través de cançons on ens parla del seu poble, de 
l'àvia, del bosc… tot renovant la sonoritat amb uns aires més 
elèctrics i ambientals i enllaçant temàtiques rurals, més 
pròpies del gènere folk -el qual ha abandonat del tot- amb 
sons més propers al pop electrònic.

ElEl disc es divideix en tres parts: una part més viva, que corres-
pon a El foc, una altra part amb una temàtica més dolça i pro-
pera, El caliu, i la part amb la sonoritat més fosca, La Cendra.

Discografia



Contacte tècnic: 
Jordi Bosch
+34 626 67 24 63
jordibomo@gmail.com

Contacte management: 
Marta Serra
+34 650 80 79 78
info@comiuniti.cat

Tona Gafarot | Format quintet (actualitzat 2021)

Monitors: 5 enviaments, 6 monitors, preferiblement.
Proves de so: 30 minuts muntatge backline i 60 minuts proves de so.
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Rider tècnic



Contacte

COMIUNITI MUSIC
Marta Serra 
Tel. +34 650 80 79 78
info@comiuniti.cat

comiuniti
music

www.tonagafarot.cat


