
La Capella Polifònica de Girona va ser fundada
pel Mestre Josep Viader el curs 1956-57, dins
l’associació Música de Girona i continua
present en la vida musical de la ciutat i de les
comarques.
El seu marc d’actuacions està reconegut en
tots els àmbits –nacional i internacional- i el
seu repertori extens comprèn des del cant
gregorià fins a la música contemporània.
Ha col•laborat amb directors tan coneguts com
ara Edmon Colomer, Michel Corboz, Antoni Ros
Marbà, Lazlo Heltay, John Rutter, Josep Vila i
Casañas i Josep Prats, entre d’altres i amb
orquestres com l’OBC o l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà.
L'any 2019 ha estat distingida amb el Premi
Anselm Clavé  en la categoria de Millor
programa de música coral catalana.
L'any 2020 va impulsar, amb èxit, la creació de
la coral infantil GiroNins que aquest curs 2021-
2022 reprendrà la seva activitat amb nous
cantaires.
Participa activament en la vida musical de la
ciutat amb concerts propis així com en els
projectes participatius. Martí Ferrer i Bosch,
n'és l'actual director.

CAPELLA POLIFÒNICA DE GIRONA

Nascut a Girona el 1977, va iniciar els seus
estudis musicals a Girona i es graduà en
Direcció Coral i Direcció d’Orquestra al
Conservatori Superior de Barcelona (Bruc).
Els primers passos com a cantaire i com a
director els va fer a la Coral Infantil Saba Nova
de Girona. Des d’aleshores ha dirigit nombrosos
cors arreu de Catalunya (Igualtat de Gavà,
Solvay de Martorell, Stabat Mater de
Mollerussa entre d'altres).
Actualment dirigeix la Capella Polifònica de
Girona i el Cor de la Universitat de Girona a
més dels cors i les orquestres del Conservatori
de Música de Tarragona. 
L'any 2015 crea, juntament amb Bernat Cabré,
l'editorial de música i discogràfica FICTA
edicions i produccions amb la que impulsa
importants projectes de recuperació
patrimonial i de promoció de nous creadors.
Convidat sovint com a preparador per a
projectes participatius i trobades de corals, ha
compaginat la seva feina amb una important
tasca de gestió en el món associatiu,
especialment coral: president del Secretariat
de Corals Infantils de Música de Catalunya,
president del Moviment Coral Català, impulsor
de la creació del Cor Jove Nacional de
Catalunya i actualment és membre de la junta
de l’European Choral Association – Europa
Cantat i tresorer de l'International Music
Council.

MARTÍ FERRER I BOSCH, DIRECTOR

AMB LA COL.LABORACIÓ DE:

CONCERT PROMOGUT PER:

Capella Polifònica de Girona i Associació Coral de les
comarques de Girona

PROGRAMA

Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924)Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924)

El gran dia de Girona de Francesc Civil (1895-El gran dia de Girona de Francesc Civil (1895-
1990) sobre un text de Salvador Sunyer (1924-1990) sobre un text de Salvador Sunyer (1924-
2017)2017)

1. Introït et Kyrie 

2. Offertoire

3. Sanctus 

4. Pie Jesu 

5. Agnus Dei

6. Libera me

7. In Paradisum

1. Introducció

2. Digues enemic felló

3. Si, mare, els teus infants

4. La batalla 

5. Cor d’heroïnes de Santa Bàrbara

6. La Seu que tremola

7. S’acabà l’històric 19 de setembre

8. Plora els teus morts

9. Creixeràs, Girona altiva

10. Gironins! Sempre! Lluitem!

11 de setembre de 2021
 

A LES 12:00 A L'AUDITORI DE GIRONA
 
 

EL GRAN DIA DE GIRONA de Francesc Civil i
REQUIEM de Gabriel Fauré

 
Mireia Tarragó, soprano

Maite Mer, soprano
Xavier Mendoza, baríton

Pau Riuró, organista
Orquestra de Girona

Coral Filharmonia
Capella Polifònica de Girona

Cantaires individuals
Martí Ferrer i Bosch, director

 



MIREIA TARRAGÓ, SOPRANO

Neix a Tarragona l’any 1995. Va acabar els estudis
superiors de cant amb el màxim reconeixement a
l’Escola Superior de Música de Catalunya on ha
cursat també el Màster en interpretació del Lied. Ha
estat becada en tres ocasions per la Fundació
Victoria de los Ángeles. 
Ha debutat com a solista a l’Auditori Nacional de
Bordeaux, sota la batuta de Marc Minkowski, en el
reconegut festival la Schubertíada de Vilabertran,
juntament amb la pianista Marina Pelfort, a l’Auditori
de Barcelona com a soprano solista del Messies de
Händel, sota la batuta d’Edmon Colomer, en
diverses ocasions al Palau de la Música Catalana i al
Festival Life Victoria Barcelona, juntament amb els
pianistes Eric Ledesma i Francisco Poyato. El 2019
va formar part del cartell principal, tot oferint un
concert acompanyada del Trio Pedrell al Recinte
Modernista de Sant Pau. 
També té un duo amb la pianista Carmen
Santamaría, amb qui actualment estan estrenant el
seu primer disc en homenatge al compositor
càntabre Arturo Dúo-Vital. Juntes van participar
també a la instal·lació artística “Seis Canciones
Montañesas” de l’artista visual Inés García i van
formar part del concurs Nadia et Lili Boulanger de
París, l’any 2019.
Al setembre del 2020 va guanyar el premi Catalunya
Música del concurs El Primer Palau, que li permetrà
enregistrar una maqueta professional.
Aquest 2021 ha debutat el paper de la Contessa de
Ceprano de Rigoletto al Camp de Mart de Tarragona
sota la batuta d’Óliver Díaz i al costat de companys
com Àngel Òdena, Antonio Gandía i Sabina
Puértolas.

Nascut a Girona (1983). Després dels primers
estudis de solfeig i piano ingressa al
conservatori Isaac Albéniz de Girona, on obté
els títols professionals de piano i d'orgue.
També estudià clavicèmbal, baix continu,
anàlisi i composició.
Entre 2008 i 2011 continua els estudis al CRR
de Toulouse amb els mestres Jan Willem
Jansen i Michel Bouvard. 
Entre 2012 i 2016 estudià a l'ESMUC amb Oscar
Candendo i Juan de la Rubia.
Ha rebut cursos i classes magistrals de
Montserrat Torrent, Maria Nacy, Pieter van Dijk,
Daniel Roth, Wolfgang Seifen i Franz-Josef
Stoiber, entre altres.
Col·labora habitualment amb la Capella
Polifònica de Girona, la Capella de Música de
la Catedral i l’Orquestra de Girona. Participa a
la Consueta de Sant Jordi i altres activitats a
l’orgue de la catedral.
Des de 2016 és el president de l’Associació
Catalana de l’Orgue.

PAU RIURÓ BOFILL, ORGANISTA

La carrera lírica de la soprano Maite Mer se
centra en l’òpera, la sarsuela i la cançó.
És titulada superior de la carrera de cant pel
Conservatori Superior de Música de
Barcelona i llicenciada en Història de l'Art,
especialitat de Musicologia, per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Amplia la seva formació lírica amb Carme
Bustamante, Marimí del Pozo, Victòria dels
Àngels, Àngels Sarroca i Enriqueta Tarrés
entre d’altres.
El 1997 obté el Primer Premi del concurs de
cant "Joan Massià" de Barcelona.
Ha interpretat com a solista òperes, oratoris i
misses de Mozart, Vivaldi, Pergolesi, Paisiello,
Galuppi, Purcell, Schubert, Humperdink,
Montsalvatge, Lehár...
Els autors contemporanis catalans sempre
ocupen un lloc important en els seus recitals.
Ha editat els CDs: “Recital” (2003),
“Compositors de Girona” (2008). “Altres
músiques” (2021).
Ha estat presidenta dels Amics de l’Òpera de
Girona i impulsora de la Cobla D de dones.

MAITE MER, SOPRANO LÍRICA

Nascut a Girona, és membre de “L’Escolania de
Montserrat” del 1981 al 1985.
Debuta com a professional l’any 1994 al Festival
de Perelada amb l’estrena de Babel 46, de X.
Montsalvatge.
Del 1996 al 2002 estudia a Alemanya on obté el
títol superior de cant i participa en diferents
òperes al Teatre Estatal de Freiburg. Guanya
diversos premis en concursos internacionals. Es
sumergeix en el món del lieder amb Irvin Gage al
Conservatori Superior de Zürich (2003). Establert
a Catalunya des del 2004 debuta a les
temporades del Teatro Real de Madrid, Gran
Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro
Campoamor d’Oviedo, Maestranza de Sevilla,
Teatro Cervantes de Málaga i Arriaga de Bilbao
entre d’altres. D’aleshores ençà ha cantat un
total de 32 títols diferents del repertori operístic.
Ha interpretat les grans obres del repertori sacre
a sales de concert com: el Palau de la Música
Catalana, la Maestranza de Sevilla, l’Auditorio
Nacional d’Espanya a Madrid, l’Auditori de
Barcelona, de Granada i de Cuenca.
En l’apartat docent, ha estat professor a
l’ESMUC, al Conservatori del Liceu de Barcelona
és preparador de veus de la Coral Sant Jordi i del
Cor de l’Empordà. Dirigeix l’associació Òpera
Jove per a la promoció de noves veus.

XAVIER MENDOZA, BARÍTON

Fundada el 1996, de 2004 a 2007 el director
titular va ser Pablo Heras-Casado des
d’aleshores una Temporada de Concerts a
l’Auditori de Girona. Xavier Puig actualment és
el director titular de l’OdG. Tanmateix,
l’Orquestra de Girona actua sovint sota la
direcció musical dels seu concertino Vladimir
Kunça.
L’OdG ha tingut ocasió d’actuar també amb
directors com: Josep Vicent, J. López Cóbos, F.
Llongueres, J. Albert Amargós, Salvador
Brotons, JM. Mindán, Daniel Tosi i Daniel Mestre,
entre d’altres.
Sovint actua en festivals i cicles dins i fora de
Catalunya i ha col·laborat amb solistes
instrumentals com: Ara Malikian, Michel Lethiec,
Michel Moragues, Jaime Martín, Mats Rondin,
Friedemann Breuninger, Olvido Lanza, Jordi
Molina, Josep Fuster, Alba Ventura, Mireia
Farrés entre molts d’altres. També amb solistes
vocals com: Mireia Pintó, Maria Hinojosa, Marta
Mathéu, Raquel Andueza, Gemma Coma-
Alabert, Josep Pizarro, Ulrike Haller, per citar-ne
només alguns. També amb formacions corals de
Catalunya i sobretot amb nombroses corals de
Girona. 
El seu repertori, aplega des del barroc fins les
obres d’autors actuals, tenint especial cura en la
promoció del patrimoni musical de Catalunya
així com també dels seus autors i intèrprets.

ORQUESTRA DE GIRONA

Va ser fundat a Girona el 1976 amb el nom
de Coral Oidà fins que el 1991 va prendre el
seu nom actual.
És membre de l’Agrupació Coral de les
Comarques de Girona i membre directe de
la Federació Europea de Joves Corals-
Europa Cantat.
La seva trajectòria l’ha dut a realitzar
concerts dins i fora de Catalunya amb
produccions pròpies i a interpretar diferents
tipus de programes, així com també obres
de repertori per a cor i orquestra d’autors
com Monteverdi, Purcell, Vivaldi, Mozart,
Händel, Buxtehude, Brahms, Schubert,
Verdi, Fauré, Orff, Rutter entre d’altres.
També ha participat en esdeveniments
corals internacionals a Anglaterra, Bèlgica,
Itàlia, França i Suècia amb directors de gran
prestigi, així com també totes les
produccions organizades, en els darrers
anys, per l’Auditori de Girona i també les de
la Fundació “La Caixa”. 
El seu fundador David Sunyer va ser-ne el
director fins el 2005, Actualment Irene
Llongarriu exerceix aquesta funció.

COR FILHARMONIA



I. Cor general

Digues, enemic felló,
què vols de la nostra terra?
Per què ens has portat la guerra,
maleït Napoleó?
Ai, àguila rapaç,
mentre ací tinguem bales
t’eixalarem les ales
que te’n recordaràs!
Si vens, oh cors brivall,
te’n tornaràs gallina:
no volem res del gall
que tot ho emmetzina.
No pots morir, ciutat!
Pels aires hi fulgura
el bàcul de pastura
del màrtir sant Narcís!

II. L’Àngel de la ciutat

Si, mare, els teus infants
no canten d’alegria,
després del teu «gran dia»,
te’ls tornaré més grans.
Lliura-me’ls sens recança!
Lluita sempre amb l’esperança
de la pau en el teu pit.
T’alçaràs, matrona altiva...
Gironins! La Pàtria és viva
i viurà fins l’Infinit!

III. La batalla

Pit enfora i als rampants!
Tots al cim de la muralla.
I si no tenim metralla
posem-hi el cor amb les mans!
I lluitem fins a enrogir
com la garba i la rosella.
I estimem alguna estrella
perquè és l’hora de morir...
De la part de Sant Daniel
han pujat fins al Calvari.
Per la bretxa d’Alemanys
mitja França vol entrar-hi.
Tots els homes als portals,
trepitjant tots amb sordina,
de sant Pere i sant Cristòfol,
que no ho senti l’enemic!
Ves, fill, a la Catedral.
Toca ferm a generala.
Tu, Miquel, carrega amb bala
que ja els tenim al capçal.
Apa, nois, amb l’arma al braç!
Venes, draps i medecines!
Filles, no us quedeu dubtant.
Cerqueu ferro mentrestant
i esquinceu les robes fines.

IV. Cor d’heroïnes de Santa Bàrbara

On no arribin els guerrers
hi arribaran les esposes
fins que tapin nostres roses
els seus mutilats llorers.
Herois! Ací teniu vi!
Teniu enemics ofesos
i us durem tions encesos
perquè els hi feu engolir!
No ens rendirem, no, valents!
Ans de cedir ens lligaríem
dintre un canó, i volaríem 
esmicolades al vent!
Que esclati el vostre braó!
No sou homes si fugiu.
Portem l’empenta d’un riu
i arrosseguem l’opressor.

V. L’heroïna

La Seu que tremola,
l’altar que es consum,
la llar que s’enfonsa
i el cel sense llum!
Ai! Amant! No em deixis! Vine!
Què serà de tu i de mi?
Per què aquesta por em domina
si jo no la vull sentir?
La tragèdia que ens aplana
el cor em fa en mil bocins.
Tinc set! Tinc set i tinc gana
de devorar aquests botxins!
Estel de la meva vida,
no ens separarà la mort.
L’abraçada fes més fort.
Que ha començat l’embranzida!
No moriràs, amor meu!
Jo et carregaré el trabuc
i enmig del combat feixuc
jo estaré amb tu i amb tots, Déu!
Sants Domènec i Susanna,
amics, no em desempareu!
Vós, Mare de Déu del Carme,
auxilieu-me els que sabeu
m’estimen i us volen bé!
Si els salveu, la vostra esclava
us prometo que seré!
No puc més! L’ànim se’m trava.
Avant! Amor, amor! Endavant!
Anem, fidel somniat!
Anem junts. Jo no vull seguir-te!
Et salvaré! Per cobrir-te 
he de lluitar al teu costat!

VI. El narrador

I acabà l’històric 19 de setembre...
Després de dues hores de combat,
i vist el fracàs de la temptativa,
el francès es baté en retirada...
Poques setmanes més tard,
havent resistit diversos assalts,
perduda tota esperança de socors,
esgotades les forces, els aliments i l’aigua,
fins al punt de semblar els comptadíssims
defensors un exèrcit de cadàvers,
convertida la ciutat en un cementiri i
hospital,
totalment delmats els combatents, Girona
capitulà...
La ciutat enrunada plorava i fumejava. Era
l’admiració de tot el món.
Els seus defensors només tenien esma i
llàgrimes per a plorar,
per a gemir, per a mirar al Cel...

VII. Cor general

Plora els teus morts, oh ciutat!
Purificada foguera!
No miris mai endarrere
sinó a l’eternitat!

VIII. L’Àngel de la ciutat

Creixeràs, Girona altiva!
No et mancaran fills, veuràs!
Perquè els multiplicaràs 
i no et cabran en el teu llit.
Gironins! La Pàtria és viva
i viurà fins l’Infinit!

IX. Cor General

Gironins! Dempeus! Lluitem!
La ciutat caiguda en runes,
soldats, de nou bastirem.
Reviuran cendra i engrunes
a la llum de les estrelles.
I demà al sol del matí
de nou els ulls alçarem
amb l’amor a les parpelles
i amb espigues i roselles
farem l’arc de sant Martí...
Gironins! Avui i sempre 
abracem-nos al treball
amb el cor ben alt i recte
i amb carícies al bon Déu!

EL GRAN DIA DE GIRONA


	DEFINITIU Programa de mà Gran dia de Girona (1).pdf
	Binder1.pdf

