
SALA MONTSALVATGE 

Durada aproximada: 90 minuts sense pausa 

 

PREU EMOCIONAL 
Posa preu a les teves emocions! 

A la sortida del concert, el públic fixa el 
preu de l’entrada en funció de 
l’experiència obtinguda.  

 

Auditori de Girona  
Cor Maragall 
CaNtalà 

Dt. 1/11, 12h 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Programa 

 

Joan del riu 
Tradicional del Rosselló 

harm. Mauel Oltra (1922-2011) 

La filadora 

Divertiment sobre la cançó popular 

catalana de Francesc Vila (1922-2011) 

El testament d’Amèlia 

Popular catalana,  

harm. Enric Morera (1865-1942) 

En Pere Gallarí 
Popular catalana,  

harm. Josep Viader (1917-2012) 

El general Bum-bum 

Joan Llongueres (1880-1953). 

harm. Manuel Otra (1922-2015) 

El mariner 
Popular catalana,  

arr. coral d’Antoni Pérez Simó (1920-

2005) 

 

 

 
 

 

 
 

La gavina 
Frederic Sirés (1900-1972) 

harm. Josep Gustems (1960)  

Canto negro 

Xavier Montsalvatge (1912-

2002), text de Nicolàs Guilén 

(1902-1989)  

La presó de Lleida 

Popular catalana,  

arr. coral de Josep Prenafeta 

(1936-2011) 

Un núvol blanc 

Lluís Llach (1948) 

arr. coral de Josep Crivillé 

(1947-2012) 

Tot esperant 
Manuel Valls (1920-1984), 

text de Pere Quart (1899-

1962)  

Cinnamom i flor d’acàcia 
Àngels Alabert (1937), lletra de Mn 

Josep Casassa, melodia gregoriana de 

Mn. Josep Trias  

Si us plau! 
Ricard Lamote de Grignon (1899-

1962) 

Tot prové d’una sardina  

Òscar Salvador Medina (1976), text 

d’Enric Casassas (1951) 

Baixant de la font del gat 

Popular catalana, 

arr. coral de Ramon Noguera (1937-

2016) 

 

 
 

Joan Sadurní, piano 

Salvi de Castro, narrador 

Sara Pujolràs, direcció  

Ho organitza Patrons 

Col·laboradors principals Mecenes Mitjans col·laboradors 



 

Cor 
Maragall 

 

El Cor Maragall, dirigit per Sara Pujolràs, fou creat l’any 1979 per Àngels 

ALabert i actualment compta amb uns 45 cantaires. És membre de 

l’Agrupació Coral de les Comarques de Girona i de la Federació Catalana 

d’Entitats Corals (FCEC). 

El Cor Maragall ha fet concerts arreu de les comarques gironines i de 

Catalunya. A Girona, entre d’altres, destaquen els concerts emblemàtics de 

Tots Sants i els concerts de música religiosa a la Catedral. El repertori del cor 

és molt variat i comprèn des de cançons tradicionals catalanes i música sacra 

de tots els temps, fins a obres de gran format amb acompanyament 

d’orquestra. A més, el cor acostuma a col·laborar en els diferents 

esdeveniments que enriqueixen el món musical i cultural de la ciutat, com ara 

el Messies participatiu i Temps de Flors. Així mateix, realitza concerts benèfics 

per diferents entitats socials de la ciutat. 

El 2009 el Cor Mava celebrar el 30è aniversari durant el concert tradicional de 

Tots Sants, on a més va homenatjar Àngels Alabert, la seva fundadora. En el 

concert de Fires de 2019 el cor va celebrar el 40è aniversari amb l’estrena de 

l’obra Gènesi, creada expressament per a l’ocasió pel compositor Miquel 

Sunyer, amb la col·laboració dels solistes de la GiOrquestra, la mezzosoprano 

Gemma Coma-Alabert i el narrador Salvi de Castro. 

L’any 2022 ha realitzat una gira per diferents ciutats de Catalunya cantant la 

Novena Simfonia de Beethoven amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor 

de Cambra del Palau de la Música Catalana i el Cor de Cambra de la Diputació 

de Girona sota la direcció d’Edmon Colomer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerts recomanats 
 

Ute Lemper & 
GIO Symphonia  
Dv. 11/11, 19h 
 

 

 
 

 
 
Orquestra de Músiques 
d’Arrel de Catalunya, 
OMAC  
Dg. 13/11, 19h 

 
 

 
 
 
 

 
 

Servei de bar 

Des d’una hora abans i fins una 

hora després del concert 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
@auditori_gi 

@AuditoriGirona 

 
@Auditoridegirona 

@auditori_gi 

Concert inclòs en el segell Compromís creació de l’Auditori  de Girona, que acull de forma regular 

els projectes del Cor Maragall.   


