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Aquesta mostra s’emmarca en l’acció
Museus i Liceu: una història comparti-
da, una celebració en xarxa impulsada
per la Fundació del Gran Teatre del Li-
ceu per a commemorar el 175è aniver-
sari del coliseu de la Rambla de Barce-
lona. El projecte se centra en la idea
que hi ha fragments de la memòria del
Teatre a les entitats culturals d’arreu
del territori i, partint d’aquesta premis-
sa, s’ha convidat a diverses institu-
cions a dialogar amb el Liceu a partir
de les seves col·leccions cercant una
obra, peça o document que reconstru-
eixi la seva història.

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer
s’ha adherit a aquesta commemoració
i ha enriquit la proposta inicial, amb la
concepció d’una mostra que relata la
història compartida entre ambdues ins-
titucions centenàries. 
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La Vitrina d’hivern proposa un viatge al
llarg de la trajectòria artística del Tea-
tre, des de la seva inauguració el 4
d’abril de 1847 fins als anys seixanta
del segle XX. El fil conductor d’aquest
recorregut per la història són els testi-
monis documentals de quatre persona-
litats que han estat rellevants tant per a
la Biblioteca Museu com per al Liceu.  
  
La primera figura és Víctor Balaguer,
nomenat poeta oficial del Liceu el 1847
i a partir del qual ens endinsem en la
programació i el funcionament d’un
Teatre alçat per la burgesia catalana
emergent. Durant les primeres tempo-
rades s’hi van representar diverses
obres signades per ell com a autor, tra-
ductor i arranjador. En són un exemple
Don Joan de Serrallonga, De cocinero
a ministro, ¿En qué paran estas mi-
sas?, La tapada del Retiro o l’òpera Els
Pirineus.



El canvi de segle queda reflectit per
l’estrena el gener de 1902, en italià, de
l’òpera Els Pirineus, una de les grans
obres de la Renaixença, amb text de
Víctor Balaguer. Una òpera de Felip
Pedrell, precursor i gran figura del na-
cionalisme musical, el qual va tenir un
paper molt destacat en la introducció
de l’obra de Wagner a l’estat espanyol
i consegüentment al Liceu.
  
El segle XX ve de la mà dels vilanovins
Joan Magriñà i Eduard Toldrà. La tra-
jectòria del primer, ballarí, mestre de
ball i director coreogràfic del ballet del
Gran Teatre del Liceu anà de bracet
amb la consolidació del cos de ball del
Teatre que passà de tenir un paper
complementari a les funcions d’òpera a
esdevenir l’eix central d’un espectacle
amb propostes coreogràfiques pròpies. 
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La representació d’Atlàntida, obra pòs-
tuma de Manuel de Falla, sota la direc-
ció d’Eduard Toldrà al capdavant de
l’Orquestra Municipal de Barcelona,
clou el recorregut dels fons liceistes de
la Biblioteca Museu Balaguer. El fons
documental de Toldrà desvetlla els de-
talls d’aquesta esperada estrena abso-
luta, la qual va congregar entre el pú-
blic algunes de les personalitats mes
representatives del món polític, social i
cultural del moment.
  
Volem agrair a la Biblioteca Museu Víc-
tor Balaguer el seu homenatge i com-
plicitat en els actes de celebració del
175è aniversari amb la tasca de docu-
mentar, a partir dels seus fons, recons-
truir i difondre alguns dels moments
més icònics de la història liceista.

Helena Escobar Socias
Responsable de l’arxiu de la Fundació del Gran Teatre del Liceu



Aquest 2022, el Gran Teatre del Liceu
commemora el 175è aniversari de la
seva fundació, mitjançant la programa-
ció de diverses iniciatives produïdes i
promogudes des de la mateixa institu-
ció.

El dia 4 d’abril de 1847 s’inaugura el
Liceu, el qual, durant molts anys, és
considerat el teatre d’òpera europeu
amb major capacitat d’espectadors i
espectadores (més de tres mil perso-
nes). La vocació inicial és la de com-
paginar teatre de text i òpera. D’aquí
prové, seguint la terminologia france-
sa, el qualificatiu de Gran Teatre. El 17
d’abril del mateix any, s’hi representa
la primera òpera, Anna Bolena de Ga-
etano Donizetti.

La Biblioteca Museu s’afegeix a aques-
ta commemoració difonent i exposant,
de forma virtual i física, una petita
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mostra dels fons bibliogràfic i museístic
que tenen relació amb el Liceu.

Els documents d’aquesta mostra es
disposen de forma cronològica. Amb
ella, revivim la història del Liceu des de
la seva fundació fins a mitjans del se-
gle XX. Ho fem a través de quatre figu-
res fonamentals: Víctor Balaguer, Felip
Pedrell, Joan Magriñà i Eduard Toldrà.

Ja des dels seus inicis, la institució
conserva documentació relacionada
amb l’òpera, mercès a la biblioteca per-
sonal del propi Víctor Balaguer. L’histo-
riador Joan Palomas en recull el motiu
al seu llibre Víctor Balaguer: Renaixen-
ça, revolució i progrés (2004): « [...]
des de molt jove [Balaguer] havia
estat un entusiasta de l’òpera i havia
treballat per a la formació d’una òpe-
ra nacional, que continués el treball
de Vicent Cuyàs a La Fatuchiera ».



Aquesta obra de Cuyàs impacta Bala-
guer, qui la considera un referent per a
la formació de l’òpera nacional abans
esmentada, la qual s’ha de basar en
elements musicals propis, no en grans
produccions europees. En aquesta lí-
nia, Balaguer escriu diferents obres
per a què serveixin de llibret operístic,
com ara la inèdita El doctor burlado
(ca. 1843) i les sarsueles Los recursos
del latín (1852) i La tapada del Retiro
(1853). Molts anys després, el 1893,
escriu el llibret de l’òpera Los Pirineus.

Tant a les publicacions que dirigeix
com a les quals col·labora, Víctor Bala-
guer dóna a la música un tractament
informatiu important. A més a més,
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participa en associacions barcelonines
que tenen la música com a finalitat, per
exemple la Societat Musical Barcelone-
sa i la Societat Filharmònica i Literària
de Barcelona.

Entre finals de la dècada dels 40 i prin-
cipis de la dels 50, Víctor Balaguer és
el poeta de moda de Barcelona. En ter-
túlies literàries i salons, recita els seus
poemes amb una energia i entonació
admirades pel públic. Enmig d’aquesta
aurèola romàntica, l’any 1847 és pro-
clamat “poeta oficial del Liceu”, alesho-
res una societat artística amb el nom
de Liceu Filharmònic de Barcelona,
embrió del futur Gran Teatre del Liceu.



Hem disposat en dos apartats la documen-
tació del segle XIX. En el primer, ens apro-
ximem a l’etapa del primer Liceu (1847-
1861), amb documentació sobre el seu fun-
cionament i sobre obres que s’hi van repre-
sentar, tant d’òpera com de teatre. En el se-
gon apartat, fem un repàs de la seva histò-
ria durant la segona meitat del segle XIX, a
través de les cartes de l’epistolari de Víctor
Balaguer on es fa palesa la seva relació
amb el Liceu.
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Portada de l’obra de Víctor Balaguer, Vi-
fredo el Velloso. Barcelona: Imp. y Lib.
de la Viuda e Hijos de Mayol, 1848. Sig.
top. 3 “C” B-172.

EL SEGLE XIX

https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Imp.%20y%20Lib.%20de%20la%20Viuda%20e%20Hijos%20de%20Mayol%2C


A la Biblioteca, d’obres adaptades per a ser
representades al Liceu se’n conserven de
molts compositors, sobretot de Giuseppe
Verdi, de Gaetano Donizetti, de Luigi Ricci,
de Gioachino Rossini i de Saverio Merca-
dante. També n’hi ha de representades al
mateix Liceu, per exemple d’Alexadre Du-
mas (pare) i de Daniel François Auber. Fins
i tot, d’aquesta època, la Biblioteca disposa
d’obres estrenades al Gran Teatre, com
ara: El Conde de Monte-Cristo (Alexandre
Dumas, pare, 1848), Giovanna di Castiglia
(Antonio José Cappa, 1848) i No mas zar-
zuelas (Francisco Porcell, 1854). Dins d’a-
quest corpus, destaquen especialment: Il
Regio Imene (Marià Obiols i Tramullas,
1847), cantata composada per a la inaugu-
ració del Gran Teatre del Liceu; Vifredo el
Velloso (Víctor Balaguer, 1848); Yaqoub el
sarraceno (Alexandre Dumas, pare, 1853),
traducció de Víctor Balaguer; i, sobre la
gestió del Liceu, hi ha el Reglamento para
el régimen y gobierno de la sociedad del
Gran Teatro del Liceo (1854).
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Portada de la cantata Il Regio Imene.
Barcellona: Tipografia di T. Gorchs,
1847. Sig. top. SL 8401.

El primer Liceu 1847-1861

https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Tipografia%20di%20T.%20Gorchs%2C
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Portada del Reglamento para el régimen
y gobierno de la Sociedad del Gran Tea-
tro del Liceo. Barcelona: Tomás Gorchs,
1854. Sig. top. F347/33.

Repertori de la representació de l’obra Yaqoub el sarraceno, traduïda per Víctor
Balaguer. [Barcelona: Impr. de A. Brusi, 1853]. Sig. top. 3 “B” B-27.

Portada de l’obra Ana Bolena, de Do-
nizetti, adaptació per a ser represen-
tada al Liceu. Barcelona: Imprenta de
Tomás Gorchs, 1858. Sig. top.
SL 12993.

https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Tom%C3%A1s%20Gorchs%2C
https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%5BImpr.%20de%20A.%20Brusi%5D%2C
https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:Imprenta%20de%20Tom%C3%A1s%20Gorchs%2C
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Portada i repertori de l’obra de Verdi Macbeth, adaptació per a ser representada al Liceu. Barcellona:
T. Gorchs, 1848. Sig. top. FP/1906.

https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:T.%20Gorchs%2C
https://victorb.orex.es/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%2236178%22


Seguim la seva història en el transcurs de la
segona meitat del segle XIX, a partir de les
cartes de l’epistolari de Víctor Balaguer on
consta la seva relació amb el Liceu. En va
rebre de diferents figures importants de la
societat del moment i de persones vincula-
des amb el Gran Teatre. En destaquen,
d’alguns presidents del Círculo del Liceo,
com ara Joaquim Cabirol i Pau, empresari i
polític, i de Ramon Estruch i Ferrer, polític i
industrial. També n’hi ha del militar, actor,
director d’escena i autor teatral Joaquín
García Parreño. En aquest epistolari, hi tro-
bem, a més a més, cartes estretament rela-
cionades amb el Liceu, com ara l’estrena de
l’obra La fattucchiera (Vicenç Cuyàs, 1838),
el manuscrit original de la qual és un dels
documents emblemàtics de la Biblioteca.
També cartes sobre el dia a dia del Círculo
del Liceo, amb referència a les visites del
rei Alfons XII els anys 1875 i 1877, al vol-
tant de la gestió de l’empresa del Gran Tea-
tro del Liceo, de l’activitat del Conservatorio
de Música del Liceo o l’atemptat amb bom-
ba al Liceu el 7 de novembre de 1893, entre
altres aspectes.
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El Gran Teatre, a través de
l’epistolari de Víctor Bala-
guer
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer,
enviada per Felipe Pedral Virgili. Barce-
lona, 29/04/1871. Tracta del Círculo del
Liceo i del Gran Teatre del Liceu.
Sig. top. 7101486.
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer, enviada per Cecilio Roda. Barcelona, 10/01/1875. Crònica detalla-
da de l'estada d'Alfons XII a Barcelona. Va visitar el Liceu. Sig. top. 7500039.

1

2

3
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer,
enviada per Miguel Elias Marchal. Bar-
celona, 06/03/1877. Sobre la visita del
rei Alfons XII al Liceu. Sig. top.
7700210.
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer,
enviada per Juan Belza. Barcelona,
06/01/1878. Sobre les dificultats econò-
miques del Liceu. Sig. top. 7800016.
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer, enviada per Joaquín Cabirol. Barcelona, 1886. Sobre el Conserva-
tori de Música. Podeu veure, també, el fragment d’un programa de música. Sig. top. 8601949.

Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer, enviada
per José V. Gibert. Barcelona, 19/05/1886. Sobre
el Conservatori de Música. Sig. top. 8600688.
Continua a la pàgina següent.
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Carta de l’epistolari de Víctor Bala-
guer, enviada per Isidro Gil. Burgos,
19/11/1893. Sobre l’atemptat amb
bomba al Liceu, l’any 1893. Sig. top.
9300345.

Carta de l’epistolari de Joan Oliva i Milà, enviada per Francesc Soler i Rovirosa. Barcelona,
11/06/1895. Sobre La fattucchiera, de Vicenç Cuyàs. Sig. top. Oliva/1686.



La transició del segle XIX al XX queda re-
flectida a la documentació i a les peces
relacionades amb l’òpera Els Pirineus, es-
tructurada en tres quadres i un pròleg i ba-
sada en la trilogia homònima de Víctor Ba-
laguer (1893).

Com hem vist anteriorment, Balaguer havia
maldat per a bastir una òpera nacional. Fe-
lip Pedrell anava en la mateixa línia. Aques-
ta coincidència entre ambdues personalitats
queda reflectida a l’epistolari de Víctor Bala-
guer, concretament a les cartes que tots
dos es van enviar mentre va durar la crea-
ció i la posada en música d’aquesta obra. El
4 de gener de 1902 se n’estrena la versió
italiana al Gran Teatre del Liceu. Apel·les
Mestres en va dibuixar els figurins, els quals
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ELS PIRINEUS, OBRA DE FELIP PEDRELL
I VÍCTOR BALAGUER: A CAVALL

ENTRE ELS SEGLES XIX I XX



es conserven a la Biblioteca Museu. Poste-
riorment, de forma parcial, Los Pirineus es
representa a diferents ciutats europees i a
Buenos Aires.

Com dèiem abans, la informació sobre
aquesta òpera és molt rica a l’epistolari ba-
laguerià. Hi podem trobar les cartes envia-
des per Felip Pedrell, sobre l’estrena, la di-
fusió posterior i l’edició de l’obra; i per altres
remitents, com ara el crític musical Benito
Busó Tapia, el metge i erudit barceloní An-
toni Garcia i Llansó o el periodista i polígraf
Lluís Cutchet i Font.

Als fons de la Biblioteca, també hi ha dispo-
nibles obres i articles sobre l’òpera, com ara
Por nuestra música: algunas observaciones
sobre la magna cuestión de una escuela lí-
rico nacional motivadas por la trilogía (tres
cuadros y un prólogo) Los Pirineos, poema
de D. Víctor Balaguer, música del que sus-
cribe (Felip Pedrell, 1891), Prologo alla tri-
logia "I Pirenei: poema di Victor Balaguer,
musica di Filippo Pedrell (Giovanni Tebaldi-
ni, 1897) o La trilogía Los Pirineos y la críti-
ca (Isaac Albéniz [et al.], 1901).

Finalment, es conserven diferents edicions
de Los Pirineus. Per exemple, la de Henrich
y Ca., 1892 (seguida de la versió italiana de
José Ma. Arteaga Pereira i de l’obra de
Pedrell Por nuestra música).
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Los Pirineos / trilogia original en verso
catalán y traducción en prosa castellana
por Víctor Balaguer; seguida de la ver-
sión italiana de José Ma. Arteaga Pereira
acomodada á la música del Mtro. D. Feli-
pe Pedrell; y de la obra de este último ti-
tulada Por nuestra música. Barcelona:
[Henrich y Ca.], 1892. Sig. top.
3”C” B-76, SL 4245, 3“C” B-228.
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer, enviada per Felip Pedrell. París, 09/12/1879. Sobre la trilo-
gia Els Pirineus. Sig. top. 7900941.

Portada de l’obra de Felip Pedrell Por nuestra músi-
ca: algunas observaciones sobre la magna cuestión
de una escuela lírico nacional motivadas por la trilo-
gía (tres cuadros y un prólogo) Los Pirineos, poema
de D. Víctor Balaguer, música del que suscribe. Bar-
celona: Imprenta de Henrich y Ca., en Comandita,
Sucesores de N. Ramírez y Ca., 1891.
Sig. top. PED Por, SL 17331, SL 23721.
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Portada de l’obra de Víctor Balaguer i Felip
Pedrell Los Pirineos: trilogia dramático-lírica
con un prólogo y tres cuadros (actos). Bue-
nos Aires: La Victoria, 1910.
Sig. top. 3 “B” B-188.

Carta de l’epistolari de Joan Oliva i Milà,
enviada per Felip Pedrell. Madrid, 17/06/
1901. Sobre la representació i els deco-
rats d’Els Pirineus i sobre la Junta del
Liceu. Sig. top. Oliva/2468.

Portada i preliminars de l’obra d’Isaac Albéniz i altres autors La Trilogía Los Pirineos y la crí-
tica. Barcelona: [s.n.], 1901. Sig. top. TRI, CL Oli (1901 TRI).
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Carta de l’epistolari de Víctor Balaguer, enviada per Felip Pedrell. Barcelona, 24/01/1894.
Sobre la trilogia Els Pirineus. Sig. top. 9400033.
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Figurins, obra d'Apel·les Mestres, per a l'òpera Els
Pirineus. Núm. inventari: 2131 i 2144.



L’aproximació a la història del Liceu
corresponent al segle XX, la fem a
través de les figures de Joan Magriñà
i d’Eduard Toldrà. Amb Magriñà, des
del seu vessant de ballarí i coreògraf,
repassem l’evolució del ballet del
Gran Teatre. Amb Toldrà, en tractem
l’aspecte més musical, mitjançant la
documentació conservada, en relació
amb l’estrena de la cantata Atlàntida,
obra pòstuma de Manuel de Falla.
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Representació de l’obra Festa Major. Paris, 1952.
Sig. top. I Mag P/66.

EL SEGLE XX



Resseguim l’evolució del ballet del Gran
Teatre del Liceu per via de quatre obres, on
Magriñà és protagonista: El príncep Ígor
(1926), on debuta com a ballarí del cos de
ball; Corrida de feria (1937), el primer cop
que dirigeix aquest cos de ball; Festa Major
(1951), considerada un dels cims del Magri-
ñà coreògraf; i Policromía del XVII. Goyes-
cas y Tapices de Goya (1957).

Sobre aquesta darrera obra, les funcions
dels dies 2 i 3 de febrer al Liceu són les dar-
reres on Magriñà actua com a ballarí i on,
en acabar, és homenatjat. D’aquestes obres
ballades i/o feta la coreografia per Magriñà
podeu veure’n una selecció de fotografies,
manuscrits i programes de mà. A més a
més, també hi podeu veure les puntes de
ballet de color rosa utilitzades per Joan Ma-
griñà, conservades als fons del Museu, on
hi ha també, figurins i escenografies.
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Representació de l’obra El prín-
cep Ígor. Ca 1926. Sig. top. I Mag
P/800 i 803.

A través de la figura de
Joan Magriñà

Puntes de ballet de Joan Magriñà.
Núm. inventari: 9253.
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Una pàgina de la coreografia manuscrita, probablement autògraf de Joan Magriñà, corresponent a
l’obra El príncep Igor. Sig. top. 5.2.1/13.

Representació del ball que formava part de Los tapices de Goya. Barcelona, 1957. Sig. top. I Mag
P/223 i 226.
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Primera pàgina del programa de la repre-
sentació de l’obra Policromía del XVII. Go-
yescas y Tapices de Goya. Barcelona, Gran
Teatre del Liceu, 1957. Sig. top. 6.5P-28/13.

Primera pàgina del guió, manuscrit, de l’obra Fes-
ta Major. Sig. top. 3.7.1/3.

Representació de l’obra Festa Major. Paris, 1952. Sig. top. I Mag P/141.
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Representació de l’obra Festa Major. Paris, 1952. Sig. top. I Mag P/97.

Programa de la representació de l’obra Corrida de feria. Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 8/11/1938.
Sig. top. CU-41/12.



La darrera etapa d’aquest viatge per la his-
tòria del Gran Teatre del Liceu a través de
les col·leccions de la Biblioteca, queda re-
collida a la documentació del Fons Eduard
Toldrà sobre l’estrena mundial de la cantata
pòstuma de Manuel de Falla Atlàntida, el 24
de novembre de 1961. D’aquest fet, en dei-
xa constància Joan Alemany a Eduard Tol-
drà i Soler (1895-1962), número 2 de la
col·lecció “Retrats”, obra editada per l’Ajun-
tament de Vilanova i la Geltrú l’any 1999:
«El punt i final de la seva carrera musical
com a director foren les dues audicions
a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu,
amb l’estrena mundial de L’Atlàntida,
obra pòstuma de Manuel de Falla, inspi-
rada en el poema de Mossèn Cinto Ver-
daguer. Uns dies després, [hi hagué] una
tercera audició a Cadis, la ciutat de Falla.
Toldrà preparà i estrenà l’obra del músic
andalús per exprés desig d’aquest, ja
que abans de morir designà Toldrà per-
què dirigís aquesta gran cantata. 
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Retrat d’Eduard Toldrà. Sig. top.
4 Tol FB/17.

A través de la figura
d’Eduard Toldrà



Toldrà, ja greument malalt, volgué com-
plir el desig del seu amic i admirat com-
positor. Toldrà, esgotat per la malaltia,
féu esforços sobrehumans. A Cadis cele-
brà l’últim dels seus actes musicals, un
Toldrà demacrat, dèbil, però amb energi-
es sobrehumanes sorgides de les restes
de la capacitat i l’entusiasme pel seu art,
obtingué el comiat amb els més fabulo-
sos aplaudiments de tota una vida al ser-
vei de la música. Era el 30 de novembre
de 1961. El 6 de gener de 1962 s’allità i el
31 de maig, morí plàcidament».

Sobre l’estrena d’Atlàntida al Liceu i la pos-
terior representació a Cadis, la biblioteca
conserva, juntament amb fotografies i pro-
grames de mà, cartes de l’epistolari d’Edu-
ard Toldrà, per exemple del militar, musicò-
leg i periodista Antonio Fernández-Cid de
Temes i de l’empresària i fundadora de
“Conciertos Victoria” Felicitas Keller.
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Estrena de la cantata Atlàntida. Barcelona, Gran Teatre
del Liceu, 24/11/1961. Sig. top. 4 Tol FC/75.
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Estrena de la cantata Atlàntida. Barcelona, Gran Teatre del Liceu, 24/11/
1961. Sig. top. 4 Tol FC/77.

Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per Norberto Almandoz Mendizabal.
Sevilla, 02/12/1961. Full 1. Sig. top. Toldrà/1.
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Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per Norberto Almandoz Mendizabal.
Sevilla, 02/12/1961. Full 2. Sig. top. Toldrà/1.
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Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per Juan Gorostidi Garmendia, de l’Orfeón Donostiarra. Sant
Sebastià, 27/02/1962. Full 1. Sig. top. Toldrà/406.
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Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per Juan Gorostidi Garmendia, de l’Orfeón Donostiarra. Sant
Sebastià, 27/02/1962. Full 2. Sig. top. Toldrà/406.
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Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per Felicitas Keller. Madrid, 18/12/1961.
Sig. top. Toldrà/605.
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Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per ell mateix a Antonio Fernández-Cid. Ca.
1961. Sobre la cantata Atlàntida de Manuel de Falla. Fulls 1 i 2. Sig. top. 4 Tol carpeta 41/7.
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Carta de l’epistolari d’Eduard Toldrà, enviada per ell mateix a Antonio Fernández-Cid. Ca.
1961. Sobre la cantata Atlàntida de Manuel de Falla. Fulls 3 i 4. Sig. top. 4 Tol carpeta 41/7.
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Carta de l’epistolari d’Eduard
Toldrà, enviada per ell mateix
a Antonio Fernández-Cid. Ca.
1961. Sobre la cantata Atlàn-
tida de Manuel de Falla. Fulls
5 i 6. Sig. top. 4 Tol carpeta
41/7.
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