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TOT CANTA O BRUNZ EN EL MÓN 
Recital de poesia de Víctor Català amb música de Narcisa Freixas 

 

 

DESCRIPCIÓ 
 
Proposta per descobrir els múltiples registres de la poesia de Caterina Albert-Víctor Català 

(l’Escala 1869-1966), la part menys coneguda de la seva obra, en diàleg amb la música de la 

compositora i pedagoga Narcisa Freixas (Sabadell 1859-Barcelona 1926). 

 

 
 
 

Dos anys després de la mort de Narcisa Freixas el seu fill va publicar un llibre d’homenatge 
amb l’obra de la compositora, acompanyada d’escrits de les diferents personalitats que la vàren 

conèixer; aquí es troben aquestes paraules signades per Víctor Català: Narcisa Freixas, 
pròdigament dotada per la naturalesa, dins de sa senzillesa aparent, d’una capacitat d’ampla 
base, que li permetia desenrotllar múltiples apteses, era una catalana d’excepció, que bo i 

servant gelosament totes les virtuts tradicionals de la dona de sa casa, posseïa a bastament 
les virtuts novelles que reclamen les necessitats i les aspiracions dels temps novells i que 

haurien pogut fer d’ella, en son medi, una assenyada davantera de les modernes legions 
femenines. 
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QUI SOM 
 
Anna Casas: ballarina-actriu i coreògrafa amb una extensa carrera internacional, també té 

experiència com a directora i productora d’espectacles. Ha format part dels programes de 

Pictoescriptura i Teatre a Girona i Barcelona. Des del 2014 és conductora del programa “Llegir 

el Teatre” (iniciativa del TNC i les Biblioteques de Catalunya). Guia de les Rutes Literàries Víctor 

Català del Museu de l’Escala i conductora a “Clàssics catalans” d’Espais Escrits i Biblioteques de 

Catalunya. 

 

 

 

Carme Ubach: arpista, professora d’arpa i musicoterapeuta. Com a intèrpret cultiva la música 

de cambra, la música simfònica i l’òpera, en col·laboració amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

És professora d’arpa a l’Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa. És llicenciada en 

filosofia per la Universitat de Barcelona. 
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ESTRENA i HISTÒRIC DE FUNCIONS 
 

ESTRENA 
12.10. 2019. Capella de Santa Reparada de Cinclaus (L’Escala), en el marc de les Jornades 

Europees del Patrimoni 2019 organitzades per l’Ajuntament de l’Escala. 
 

29.02.2020. Alfolí de la Sal, sala Víctor Català, amb motiu de la  segona Vila del Llibre 

celebrada a l’Escala. 
 

12.06.2020. Espai FOC. Sabadell. AJORNAT PER LA COVID-19 
 

27.09.2020. Can Ramos, La Garriga, en el marc de les Festes del Bosc. 

Enregistrament a partir de 2:09:18 
 

14.11.2020. Alfolí de la Sal, Museu de l’Escala. A CAUSA DE LA COVID-19, SUBSTITUÏT PER 
UN ENREGISTRAMENT 

 
 

FITXA 
 
Intèrprets:  

Anna Casas, veu 

Carme Ubach, arpa 
 

Durada: 50 minuts sense interrupció. 
 
Requeriments tècnics:  

- Tipus d’espai: sales de concert, museus, esglésies, capelles, teatres, biblioteques. 

- Amplificació de la veu (només si l'espai ho requereix): 1 micròfon amb peu. 
- Camerinos o espai en condicions per canviar-se. 
- Disposar d’algú que ajudi a descarregar i carregar l’arpa abans i després del concert. 

 

 

ALTRES OPCIONS 
 
En cas de sol·licitar-ho, es pot incloure al final una xerrada amb les intèrprets, al voltant de les 
autores i del procés de creació del recital.  
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