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CONCERT EXTRAORDINARI

J. S. BACH
Coral Belles Arts de Sabadell

Divendres 2 de desembre de 2011
A 2/4 de 10 del vespre

TEATRE LA FARÀNDULA



CORAL BELLES ARTS DE SABADELL

La Coral Belles Arts de Sabadell es va crear a partir d’un grup de cantaries que des del 1967
dirigia Montserrat Busqué. Es presentà públicament l’11 de juliol de 1971, sota la direcció de
Pere Puig. N’han estat directors també Joan Rodà, Lluís Vila, Josep Pons, Josep Vila, Fernando
Marina, Francesc Cortés, Frederic Oller, Rosa Ribera, Jaume Sala, Pablo Heras-Casado i Emili
Fortea. Actualment la dirigeix Esteve Costa.

Ha actuat sota la direcció d’Edmond Colomer, Francesc Llongueres, Sergio Siminovitch, Manuel
Cabero, Antoni Ros Marbà, Laszlo Héltay, David Malet, Andrea Marcon i Xavier Puig. Amb 
l’Orquestra del Teatre Lliure, l’Orquestra Ciutat de Barcelona, l’Orquestra Simfònica del Vallès,
l’Orquestra de Girona, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, l’Orquestra Terrassa 48, l’Orquestra
Filharmònica de Catalunya i la Cobla Simfònica de Catalunya.

Ha interpretat, entre d’altres, la Passió segons Sant Joan i el Magnificat en Re major de Bach,
la Missa d’Stravinski, els Te Deum de Händel i Purcell, la Missa de la Coronació i el Rèquiem de
Mozart, els Valsos amorosos i Nänie de Brahms, la Missa en Si bemoll de Schubert, la Missa de
St. Joannis de Deo de Haydn, el Rèquiem de Fauré, el Festino de Banchieri i el Via Crucis de
Liszt. Ha preparat programes monogràfics de barroc català, d’autors modernistes, de música
nòrdica, dels compositors Narcís Casanoves i Josef  Rheinberger, com també l’espectacle 
medieval de producció pròpia De camí cap a Sant Jaume de Galícia, amb l’actor sabadellenc
Jep Barceló.

Ha obtingut el primer premi als certàmens corals de Rivas-Vaciamadrid (2007) i Cocentaina
(2009) i la Medalla d’Honor de Sabadell (2011).
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PRESENTACIÓ

Amb l’actuació d’avui la Coral Belles Arts de Sabadell (CBAS) clou els actes de celebració del
40è aniversari del seu primer concert. Durant tot l’any 2011 la formació ha recordat l’11 de
juliol de 1971, el dia que un grup de nois i noies que assajaven a l’Acadèmia de Belles Arts
van decidir de compartir la música que feien setmana rere setmana organitzant un concert.
La llavor sembrada per Montserrat Busqué és avui una coral consolidada a la ciutat. Un cor
que durant més de quaranta anys no ha deixat de cantar i que afronta el futur amb molta
il·lusió.

Ara és el moment de recordar les gairebé 400 persones que han cantat a la coral, les que l’han
dirigida i les que han presidit o han format part de les diferents juntes directives. Com tampoc
no es poden oblidar les entitats a les quals ha pertangut la CBAS: l’Acadèmia de Belles Arts
de Sabadell i Joventuts Musicals de Sabadell. És gràcies a l’esforç col·lectiu que s’ha arribat
fins aquí.

Al llarg de tot aquest temps la Coral Belles Arts s’ha dedicat a cultivar i difondre la música
coral clàssica i popular de tots els gèneres, fent atenció sobretot a les composicions catalanes
i al repertori clàssic universal. Fidel a aquesta línia, avui el cor ofereix tres obres de Johann
Sebastian Bach. I tal com es va fer en els concerts de celebració del 20è i el 25è aniversaris,
també ara s’ha ofert als excantaires la possibilitat de sumar-se a la celebració tornant a formar
part del grup.

Cantar Bach és un gran repte per a qualsevol coral, però val a dir que la seva és una de 
les músiques que més recompensen els esforços esmerçats. Avui, tot i ser conscients que 
les dimensions del cor que hi haurà sobre l'escenari de la Faràndula són ben diferents de les
reduïdes dimensions dels cors de les esglésies alemanyes on va treballar Bach, es recrearà
aquesta música des del més gran respecte a una de les figures més importants de la història
de la música, amb l’objectiu que el públic en pugui gaudir.
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Nascut a Barcelona, comença els estudis musicals a l’Escolania de Montserrat
sota el mestratge d’Ireneu Segarra. Posteriorment, i compaginant-los
amb la carrera d’enginyeria tècnica de telecomunicacions, inicia els 
estudis de cant amb els professors Xavier Torra, Joaquim Proubasta i,
més endavant, amb el tenor Dalmau González.  Ha estat membre del
Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i ha cantat amb orquestres
com la JONC, l’Orquestra de l’Empordà, l’Orquestra Simfònica del Vallès,
l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, l’Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias i l’Orquestra del Gran Teatre del Liceu, entre altres.
En el camp de l’oratori ha cantat obres com el Rèquiem de Mozart, la
Petite messe solennelle de Rossini, el Magnificat de Bach, la Creació de
Haydn, el Messies de Händel, Davide penitente i la Missa de la Coronació
de Mozart...
El seu debut operístic va ser amb Il pirata de Bellini amb els Amics de
l’Òpera de Sabadell, amb qui també va estrenar el paper de Ferrando
del Così fan tutte, Il barbiere di Siviglia i l’Elisir d’amore. Des de fa unes
temporades ha participat en la producció del Petit Liceu amb 
La Ventafocs, en el paper del príncep Ramiro, i recentment ha debutat

amb Tamino de La flauta màgica de Mozart. D’altra banda, al Gran Teatre del Liceu ha interpretat Maese
Pedro d’El retablo de Maese Pedro, Arlecchin de Pagliacci de Leoncavallo, Lord Percy d’Anna Bolena i 
Die Fledermaus a l’Òpera de Oviedo. Entre els propers compromisos destaquen Lucia de Lammermoor a
l’Òpera de Oviedo, Albazar d’Il Turco in Italia al Liceu i Romeu i Julieta a Sabadell.

Gironí i membre de l’Escolania de Montserrat sota la direcció d’Ireneu
Segarra. Comença els estudis de cant líric amb la soprano Chantal Bo-
tanch. Gràcies a l’aposta personal de la seva segona professora, Carmen
Bustamante, té la possibilitat d’iniciar-se en produccions operístiques
professionals: debuta als festivals de Peralada, Cadaqués i Música Re-
ligiosa de Conca amb l’estrena de l’òpera Babel 46 de X. Montsalvatge.
Del 1996 al 2002 estudia a la Musikhochschule de Freiburg (Alemanya)
amb Werner Hollweg i B. Heuer-Christen. Durant aquesta estada a Ale-
manya participa en produccions d’òperes de gran repertori.
Guanya el premi especial a un cantant català destacat al V Concurs In-
ternacional de Cant Jaume Aragall, “Medalla” al 46è Concurs Interna-
cional Maria Canals i és finalista al Concurs Internacional Ferrucio
Tagliavini a Àustria. S’ha endinsat en el món del lied de la mà del pia-
nista Irvin Gage al Conservatori Superior de Zuric i ha ofert recitals de
cicles de Brahms, Schumann, Schubert i Ravel.
Instal·lat des del 2004 a Catalunya, ha treballat amb Ana Luisa Chova
a València. 
Ha format part d’un total de catorze òperes en produccions al Gran Te-

atre del Liceu de Barcelona i al Teatre Reial de Madrid i altres escenaris d’Espanya. Combina aquesta
feina amb produccions educatives produïdes pel Gran Teatre del Liceu, l’Auditori de Barcelona, l’Ajunta-
ment de Sabadell i l’Auditori de Girona.
En el terreny de l’oratori ha cantat les passions de Sant Joan i de Sant Mateu, l’Oratori de Nadal i el Mag-
nificat de J. S. Bach, la Missa en Do m de Beethoven i Mozart, el Te Deum de Charpentier, els Rèquiem
de Mozart, Verdi i Fauré o el Messies de Händel.
Actualment el baríton Carlos Chausson i el pianista Marco Evangelisti l’aconsellen en la preparació del
repertori i l’ajuden a millorar dia a dia la seva activitat professional.
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Nascuda a Sabadell el 1987, és llicenciada en periodisme per la UAB.
Té els títols de grau professional de flauta travessera i cant cursats al
Conservatori de Sabadell amb Bernat Castillejo i Elisenda Cabero,
respectivament. Ha estat alumna de la soprano Carmen 
Bustamante i ha rebut classes magistrals d’Ana Luisa Chova. 
Actualment cursa el Grau en Interpretació del Cant a l’Escuela
Superior de Canto de Madrid amb el tenor Miguel Bernal.

En el món coral va començar al Cor Sant Esteve de Castellar del
Vallès, sota la direcció de Jaume Sala, i a la Coral Belles Arts de
Sabadell, sota la direcció de Pablo Heras-Casado i Esteve Costa.
Ha participat en produccions de cors com la Camerata de Sant
Cugat, sota la direcció de Xavier Baulies; el Cor Madrigal, dirigit
per Mireia Barrera, i el Cor Francesc Valls de la Catedral de 
Barcelona, sota la batuta de David Malet. Com a solista ha cantat
el Te Deum de Charpentier i la Passió segons Sant Joan de 
J. S. Bach amb l’orquestra Canticela i el Cor Bach, sota la direcció
de Gabriel Miralles. Anteriorment havia tingut papers de solista

en diverses òperes infantils representades al Teatre la Faràndula de Sabadell: Brundibár, dirigida
per Manuel Valdivieso; Hansel i Gretel, amb Josep Vila i Casañas; L’arca de Noè, sota la direcció
de Josep Ferrer, i El petit escura-xemeneies, amb el director Santiago Serrate.

Nascuda a Sabadell , va estudiar cant, piano i violoncel i formà part
de la Coral Belles Arts del 1978 al 1984, sota la direcció de Lluís Vila. 

Va començar el cant amb Maria de Vega i el va prosseguir amb
Myriam Alió i Manuel García Morante al Conservatori Superior de
Barcelona. El 1990 va rebre el Premi Extraordinari en el Concurs
Internacional Francesc Viñas per estudiar amb Carlo Bergonzi a
Busetto (Itàlia, 1990). El 1991 va obtenir el premi Agnes Baltza
per a mezzosoprano, el Premi Plácido Domingo (ex aequo) i el
premi de grup de liceistes del 4t i 5è pis del mateix concurs Viñas.
El seu repertori inclou òpera, oratori i lied.

Ha interpretat, entre altres, els papers de Sextus de La clemenza
di Tito de Mozart, Teresa de La Sonnambula de Bellini, Enriqueta
d’I puritani de Bellini, Mercedes de Carmen de Bizet, Orfeo d’Orfeo
ed Euridice de Gluck i Mercè a l’estrena de l’òpera Violeta de 
M. García Morante. Ha participat en la producció de l’estrena de

Don Quijote de J. L. Turina a Barcelona amb la Fura dels Baus al Gran Teatre del Liceu (2000).

Ha cantat, entre altres, la part solista del Magnificat i la Missa en si menor de J. S. Bach, l’Stabat
mater de Pergolesi, la Petite messe solennelle de G. Rossini, el Messies de G. F. Händel i el 
Rèquiem de W. A. Mozart.

També ha fet nombrosos recitals de lied acompanyada pel compositor i pianista M. García
Morante, amb qui ha enregistrat dos CD, l’un amb obres del mateix compositor i l’altre amb
una integral de les peces per a veu i piano de M. de Falla. Ha interpretat i estrenat obres de
compositors contemporanis catalans i ha gravat amb la pianista Glòria Peig un CD dedicat a
compositors sabadellencs de principis del segle XX.

Ha cantat el paper de primera mezzo de la Simfonia núm. 8 de Mahler a l’Auditori Nacional
de Madrid amb l’Orquestra i el Cor Nacional d’Espanya, sota la direcció de Yuri Ahronovich.
Ha cantat el Cant de la terra de Mahler amb el grup Enigma dirigit per J. Olives. I ha interpretat
l’Amor brujo de M. de Falla a l’Òpera de Nancy et Lorraine amb l’Orquestra Simfònica de Nancy
i coreografia de Blanca Li.03
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Conegut per la seva tasca pionera al nostre país en la interpre-
tació de la música antiga amb criteris històrics, actualment com-
pagina la seva activitat concertística amb la docència. És
professor a l’Escola M. M. Can Ponsic de Barcelona i a l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on imparteix matè-
ries d’interpretació històrica i vocal. La seva trajectòria profes-
sional l’ha portat a especialitzar-se en la interpretació sobre els
instruments de teclat històrics, especialment el clavicèmbal i el
fortepiano, amb els quals ha fet nombrosos recitals com a solista
(Barcelona, Santander, Madrid, Anvers) i ha participat en els fes-
tivals internacionals més importants (Viena, Granada, Puerto
Rico), especialment fent el paper del baix continu (Passió segons
Sant Joan i Passió segons Sant Mateu, Oratori de Nadal, Messies
de Händel). 

Nascut a Castellar del Vallès, on comença els estudis musicals,
els continua al conservatori de Sabadell cursant el grau mitjà de
cant amb Elisenda Cabero, i compaginant-ho amb la llicencia-
tura en filologia francesa a la UAB. Ha rebut classes de cant de
Toni Gubau i Margarida Natividade i ha participat en classes ma-
gistrals de Maty Pinkas i Joan Ferrer.
S'inicia en la pràctica coral al Cor Infantil Sant Esteve de Castellar
i als 16 anys entra a cantar a la Coral Belles Arts. Cada cop més
interessat pel món coral, als 18 anys s'endinsa en el camp de la
direcció als cursos de la Federació Catalana d'Entitats Corals
(FCEC) amb professors com Xavier Sans, Xavier Puig, Josep Prats,
Elisenda Carrasco, Xavier Pastrana i d'altres. També ha assistit a
les classes magistrals organitzades per la Federación de Coros
de la Región de Murcia (FECOREM) amb Josep Vila, Harry Chris-
tophers, Gary Graden, Celso Antunes, David Lawrence, Martin

Schmidt, Néstor Zadoff, Vytautas Miskinis, Pablo Heras i Albert Alcaraz. Actualment està com-
pletant els estudis superiors de direcció coral a l'Escola Superior de Música de Catalunya
(ESMUC) amb Johan Duijck.
Ha col·laborat esporàdicament amb diverses formacions corals d'arreu de Catalunya i des del
2003 és membre del cor Lieder Càmera de Sabadell. Ha treballat a escoles de música i ha
dirigit cors de diverses poblacions del Vallès Occidental i actualment és el director artístic de
l'Escolania-Coral de Sant Agustí de Sabadell.
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Dirigida pel sabadellenc Quim Térmens, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT 48) es funda
l’any 1987 i ha adquirit un nivell que l’ha portat a guanyar el primer premi del I Concurs de
Música de Cambra de Sant Mateu de Castelló l’any 2003.

Ha fet concerts per tota la geografia catalana i espanyola, ha col·laborat en importants 
produccions simfonicocorals i ha fet enregistraments per als segells Ars Harmònica, Mà de
Guido i la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Destaquen també col·laboracions amb 
directors com Héltay, Josep Vila, Mireia Barrera, Xavier Puig o Pep Prats; solistes com Mireia
Pintó, Gerard Claret o Ashan Pillai, i agrupacions com la Coral Cantiga, el Coral Sant Jordi, el
Cor de Cambra de l’Orfeó Català i Kimbala Percussions, entre d’altres. 

Amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa i de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de
l’Obra Social d'Unnim, l’OCT48 ha explorat nous camins musicals i escènics amb la creació
d’espectacles multidisciplinaris de producció pròpia com Carmen, de Shchedrin i Gudbranstal,
les històries de Peer Gynt, les col·laboracions amb cantants com Pep Sala, en l’espectacle Una
nit amb orquestra, i Sisa, amb qui estrenen Arriba una cançó, i amb formacions jazzístiques
com el Manel Camp Trio.

Amb la voluntat d’incentivar el coneixement i la il·lusió per la música clàssica entre els més
petits, l’OCT48 ha dut a terme iniciatives pedagògiques. Destaquen els espectacles infantils
Telemann i la història d’en Quixot; El botó de Händel; Popoff, un compositor despistat, i Els
quadres de Hartmann, que s’han representat a sales d’arreu de Catalunya. 

Atesa l’acceptació general i el beneplàcit de la crítica vers els seus programes, l’OCT48 ha 
programat ininterrompudament des de l’any 2000 la seva temporada de concerts a Terrassa
i, des de la temporada 2004-05, és orquestra resident a l’Auditori Municipal de Terrassa, on
actualment ofereix el seu cicle estable de concerts.
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Aus der Tiefen BWV 131 és una de les primeres cantates que es conserven
de J. S. Bach. La va compondre durant una breu estada a Mülhausen per 
commemorar un incendi que acabava de devastar la ciutat. Els textos tenen
un marcat caràcter penitencial, alhora que ple d'esperança. Bach escull un 
reduït conjunt instrumental i només dos solistes masculins.

La introducció coral, lenta (“Des de l'abisme clamo a vós, senyor”), desemboca
en una segona secció més viva (“Senyor, escolteu la meva pregària”). Sense
tall, l'ària del baix, de línia tortuosa i ornamentada, i la serena melodia de les
sopranos manifesten el temor a Déu però també la confiança en el perdó. El
tercer número comença amb una invocació més valenta, “Confio en el Senyor”,
seguida d'un moviment fugat lent però esperançat, “la meva ànima espera en
el Senyor”.

L'ària del tenor amb coral de contralts es reafirma en aquesta esperança (“La
meva ànima espera el Senyor des d'un matí fins al següent”), que esclata en
el darrer número, “Israel, confia en el Senyor”, i conclou amb una brillant fuga
(“i ell deslliurarà Israel de tots els seus pecats”), que condueix a un vibrant
final en què l'optimisme s'acaba imposant i el mode menor imperant a tota
la cantata es converteix en major. 

La segona obra és una de les misses luteranes de l'autor alemany, concretament
la Missa en Sol Major BWV 236. Les misses luteranes es limiten al Kyrie
i al Gloria. En aquest cas, Bach va recórrer a l'habitual mètode de la 
paròdia, reutilitzant fragments d'algunes cantates pròpies.

Així, el Kyrie i l'ària de tenor “Quoniam tu solus sanctus” provenen de la Cantata
179. El Kyrie és una complexa fuga en què el cor està doblat pels instruments
de l'orquestra, la qual cosa dóna com a resultat una certa nuesa que recorda
la polifonia antiga que Bach tant havia estudiat.

El “Gloria in Excelsis” recupera el primer número de la Cantata 79, composta
per a la festa de la Reforma. La desaparició de les trompes de la versió original
es supleix fent cantar la fanfàrria inicial a les dues cordes femenines mentre
els oboès i les cordes teixeixen un viu contrapunt sobre el qual entrarà tot el
cor amb el text “et in terra pax”, en unes intervencions majestuoses, que 
reapareixaran al final del número i que contrasten amb la secció central,
“Laudamus te, benedicimus te”, d'un dens i virtuós contrapunt coral, i amb
reminiscències de la secció inicial.

08

P R O G R A M A

Cantata Aus der Tiefen BWV 131
Simfonia i cor: Aus der Tiefen ruche ich Herr, zu dir
Airoso (baix) amb coral (sopranos): So du willst, Herr, Sünde zurech nen
Cor: Ich harre des Herrn
Ària (tenor) amb coral (contralts): Meine Seele wartet auf den Herrn
Cor: Israel, hoffe auf den Herrn

Missa en Sol Major BWV 236
Cor: Kyrie Eleison
Cor: Gloria in Excelsis
Ària (baix): Gratias Agimus
Duet (soprano i contralt): Domine Deus
Ària (tenor): Quoniam tu solus sanctus
Cor: Cum Sancto Spiritu

Sanctus en Sol Major BWV 240

Coral Belles Arts de Sabadell
Orquestra Terrassa 48 (director Quim Térmens)

orgue:
Albert Romaní

solistes:
Laia Prat

Montserrat Torruella
Albert Casals

Xavier Mendoza

Direcció:
Esteve Costa
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GLÒRIA ALABERN
JOAN ALFONSO
ÀNGELS  BALAGUERÓ
LLORENÇ BALSACH
QUICO BELTRÀ
JOSEP BOLTAINA
ELENA BORRÀS
ÀNGEL BRINGUÉ
TONI BRUNET
LAURA BUNDÓ
ROSA M. CANET
MARTA CARRILLO
DOLORS CASAJUANA
MONTSE CASAMITJANA
NÚRIA  CASANOVAS
M. DOLORS CASTELLS
PERE CASTELLVÍ
GRETEL COLOM
SERGI COMAS
MADRONA DALMAU
JOANA DE LA RUBIA
ÀNGELS DOMÈNECH
MONTSE DOMÈNECH
ELISABETH DUBREUIL
JOAN ELIAS
MARTA FERNÀNDEZ
AGNÈS FERRER
ASSUMPTA FOSALBA
MONTSE GARCIA
MAITE GARSOT
MERCÈ GIBERT

TERESA GIBERT
LLUÍS GIMÉNEZ
LLUÍS GOMÀ
MARISOL GÓMEZ
RICARD GÓMEZ
MIQUEL  HUMBERT
MONTSERRAT IGLESIAS
ISABEL IZARD
NÚRIA IZARD
ALEJANDRA JUNCOSA
XAVIER LLOANSÍ
JORDI LLONCH
MERCÈ LOMBARTE
JOSEP M. MANYOSA
ELISENDA MARCOS 
KEILA MÁRMOL
FERRAN MARQUINA
HELENA MARTÍNEZ
MARIONA MAS
MARTA MIRACLE
ANNA MIRALLES
JORDI MONTRAVETA
BRUNO NÁJERA
ÀNGELS OLIVELLA
JORDI OLIVELLA
ISHTAR OLMO
ESTEVE PADRÓS
MÍRIAM PAGÈS
GLORIA PEIG
MARTA PELLICER
ELAINE PÉREZ

NÚRIA PÉREZ
ÀNGELS PLANELL
JUDIT PRADOS
CESC PRAT
NÚRIA  PUIG
ORIOL QUINTANA
DAVID RAMON
JORDI RAVENTÓS
ROSA RIBAS
JOSÉ MIGUEL ROBIOU
ANNA M. ROCA
CARMINA ROCA
CLARA ROCA
LLUÍS ROCA
DAVID  RODRÍGUEZ
ESTEVE SABATER
JOEL  SIGNES 
EULÀLIA SOLER
MIQUEL  SOLEY
ROSER TARRUELL
MARIA TORRUELLA
MARIONA TRIAS
JORDI UYÀ
RAFAEL UYÀ
GLÒRIA UYÀ
JOAN VIDAL
NÚRIA  VIDAL
ÀNGELS VILANOVA
CLARA VILASECA
ANNA VIÑAS
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LLISTA DE CANTAIRESAquesta explosió coral troba el repòs necessari en els tres números de solistes
de la missa: l'ària de baix, “Gratias Agimus”, extreta de la Cantata 138, amb
un cert aire de minuet i una part vocal exigent i molt ornamentada; el duet
de soprano i contralt, “Domine Deus” (adaptat de la Cantata 138, on era per a
soprano i baix), amb l'acompanyament de continu i de violins, i l'ària per a
tenor i oboè obligat “Quoniam tu solus sanctus”.

El número final prové de la Cantata 17 i inclou canvis a la secció inicial. El que
a la cantata era una introducció instrumental aquí és una aclamació de tot el
cor reforçat per les cordes i amb respostes dels oboès sobre el text “Cum Sancto
Spiritu”, al qual segueix la fuga, amb un subjecte sorprenentment llarg i res-
postes del tutti amb el text “In gloria Dei Patris”. La fuga, en dues parts, conclou
amb una brillant cascada de semicorxeres a l'Amen final.

El concert acabarà amb el Sanctus en Sol Major BWV 240, probablement
una adaptació de Bach de l'obra d'algun compositor contemporani. Una obra
breu, vibrant i festiva, cantada per tots els excantaires que s'han pogut afegir
a la celebració d'avui.
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Propera actuació

CONCERT DE REIS

Amb la Coral Belles Arts de Sabadell 
i el cor de noies Aglepta de Sant Cugat del Vallès

Diumenge 15 de gener de 2012, a les 6 de la tarda
a l’església de la Santíssima Trinitat de Sabadell (Rambla, 176)

Obres de Mendelssohn, Lauridsen, Whitacre, Warlock, Rutter, Nees, Duijck i nadales populars



www.coralbellesarts.cat

Organització:

Patrocinadors:

Hi col·labora:

l’estudi
impressió digital


