
“Només per a uNs quaNts?”

CoNCert beNèfiC 
a favor de les persoNes 
amb disCapaCitat 
iNtel·leCtual

Sala Barts
Av. Paral·lel, 62  
Barcelona

Dimarts
4 de novembre de 2014  
a les 20:30h

Gran espectacle de música simfònica i òpera

Programa

Votre toast...

Carmen  /  G. Bizet

Casta diVa

Norma  /  V. Bellini 

o mio babbino Caro

Gianni Schicchi  /  G. Puccini

Que fai?... amami, alfredo

La Traviata  /  G. Verdi

Zadok the Priest

 1er. Anthem de la coronació  /  G.F. Händel

nessun dorma

Turandot  /  G. Puccini

beVo al tuo fresCo sorriso

La Rondine  /  G. Puccini
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ApoloTeatro Victoria

FUNDACIÓ FINESTRELLES
C/ Sometents, 46-54
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 371 34 41
info@fundaciofinestrelles.com
www.fundaciofinestrelles.com

Un any més,  
necessitem  
la vostra ajuda!  
Podeu comprar l’entrada  
a la mateixa Fundació trucant al 93 371 34 41  
o enviant un e-mail a info@fundaciofinestrelles.com.

Platea i amfiteatre: 50€  
Segon pis: 30€ 

També podeu col·laborar amb un seient “Fila 0”.  
Compte bancari: 2100-0555-34-0202162137. 

Adquirint una 

entrada ajudareu 

a fer realitat nous 

projectes per 

a les persones 

amb discapacitat 

intel·lectual.

Amb el patrocini de:

SALA BARTS 
Av. Paral·lel, 62
Barcelona
(Antic Estudio 54 )

SALA 
BARTS

Amb la col·laboració de:  

L2 Paral·lel



benvolguts amics, 
l’espectacle que us presentem mira de respondre la 
pregunta que el titula assegurant que no, que no és  
cert que l’òpera hagi d’anar adreçada només a uns  
quants privilegiats que estan capacitats per entendre-la. 

Durant prop d’una hora, mirarem d’acreditar de manera 
lúdica, no només que l’òpera forma part indestriable de 
la vida quotidiana de tots nosaltres, sinó que, a més a 
més, ens agrada que sigui així. 

Però Només per a uns quants? té encara una altra 
responsabilitat perquè, amb aquest concert, neix un 
projecte d’il·lusió: Simfonova. Un projecte que té la 
intenció de presentar concerts d’òpera i de música 
simfònica d’alta qualitat, que incorporin recursos comu-
nicatius encara inèdits en aquesta mena d’espec-tacles, 
i que satisfacin alhora l’interès dels grans aficionats i la 
curiositat dels qui, potser sense ser-ho encara, estan 
disposats a deixar-se guiar cap a un món d’emocions  
que entenem que no té perquè ser vedat a ningú.

Només la vostra resposta ens marcarà el camí. Només 
el vostre escalf pot confirmar-nos la idea que, quan la 
música val la pena, no pot ser  només per a uns quants.

Gràcies per la confiança.

Marcel Gorgori

toNi marsol  /   baríton

Nascut a Cervera, culmina la 
formació obtenint el Premi 
d´Honor en el Conservatori  
Superior de Música del Liceu.  
La seva activitat concertís-
tica l´ha portat a actuar per tot 
l´Estat espanyol i per la majoria 
de països europeus, destacant 
en òperes com La Flauta Màgica, 
Gianni Schicchi, La Bohème, Car-
men o La Traviata, entre d´altres.

Josep fadÓ  /  tenor

Debuta el 1999 amb Manrico, 
Il Trovatore. Ha protagonitzat 
òperes com: Norma, Aida, 
Pagliacci, Carmen, La forza 
del destino, Nabucco, Un 
ballo in maschera... a teatres 
d’Espanya, Europa i Sudamèri-
ca. Habitual en les progra-
macions del Teatre del Liceu, 
Teatro Real, Campoamor a 
Oviedo i altres.

maribel orteGa  /  soprano

Estudia amb E. Tarrés al 
Conservatori del Liceu. Ha 
interpretat Norma, Abigaille 
(Nabucco), L. Macbeth, 
Amelia (Ballo in maschera), 
S. Angelica, Tosca, Turandot, 
Bohème, entre altres.  
El 2013 debutà a l’Scala 
amb Macbeth, i aquest 2014 
al Liceu, amb una de les 
valquíries, a La Valquíria.

sara blaNCH  /  soprano

Premi d’Honor en els estudis 
de Grau Professional de Cant, 
premiada en el concurs de 
l’ACPC i 1er premi en diver-
sos concursos de cant, va ser 
seleccionada per l’Accademia 
Rossiniana, i va fer a Itàlia el 
seu debut operístic. Aquest 
any ha debutat amb gran 
èxit el rol de La reina de la nit 
(Flauta Màgica de Mozart).

Daniel Antolí Marcel Gorgori


