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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

 

Els Gironins de Viaggio al Liceu (15-IX) 
La primera òpera de la temporada, Il Viaggio a Reims, 

de Rossini, ha estat visitada pel bus operístic 

..Al nostre web..      ..Ressenya de l’obra..    
CRÍTIQUES:  ..Radigales..  ..El Periódico..   

..Infernemlland..    ..El País..    ..La Vanguàradia..     

 
  

 

 
 

 

Preparant Un Ballo in Maschera, òpera 
de Verdi. S’hi anirà el 21-X 

Conferència a Girona (19-X) i Ressenya 
..Al nostre web..    ..Ressenya de l’òpera..    ..Busos..     

 
  

 

 

  

Publicació d’un CD dedicat al mestre de 
capella de la seu de Girona Jaume Ballius 

Amb l’oratori a sant Tomàs d’Aquino, del 1783. 
També uns Goigs a Sant Narcís.  

Editat per Música Antiga de Girona 
..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 El Palau de la Música Catalana acaba de 
començar la temporada 2017-18 

El 27 setembre ha començat la producció pròpia amb la 
Novena de Beethoven. Important relació de cantants 

..Tota la programació del Palau..    ..Cicle Grans Veus.. 

 

 

  

 

 

 
 

Entrevista a Diana Damrau 
Publiada a Òpera actual aquest estiu. La soprano 
alemanya acudirà a Barcleona aquesta temporada 

..Al  web.. 
 

  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeDGAfzxbDDfc8gnIa6Kgj-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-244863-annex/que_te_el_viaggio.pdf
https://www.nuvol.com/noticies/il-viaggio-a-reims-reobre-les-portes-al-liceu/
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20170914/liceu-il-viaggio-a-reims-rossini-irina-lungu-6286115
https://infernemland.blog/2017/09/16/liceu-20172108-il-viaggio-a-reims-lungu-viotti-puertolas-iniesta-stayton-brownlee-tagliavinni-spagnoli-chausson-estevesagi-sagripanti/
https://cat.elpais.com/cat/2017/09/11/catalunya/1505139284_634096.html
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-catal%C3%A0/20170915/282475708995581
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeDGAfzxbDDfRlOEHI-nZNz
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-245308-annex/ressenya_un_ballo.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
http://magirona.org/cat/disc07.htm
http://www.palaumusica.cat/ca/programacio_314?external=false&subset=promoted-season
http://www.palaumusica.cat/ca/programacio_314?cycle=390907&subset=upcoming
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/entrevistas/33-entrevistas-articulos/654-diana-damrau-el-bel-canto-protege-el-sonido-en-toda-circunstancia
https://www.youtube.com/watch?v=wk9VwBtxE04
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAYJfS0GbJyffi5MbEKHBgIa
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeDGAfzxbDDfc8gnIa6Kgj-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeDGAfzxbDDfRlOEHI-nZNz
http://magirona.org/cat/disc07.htm
http://www.palaumusica.cat/ca/programacio_314?external=false&subset=promoted-season
http://www.palaumusica.cat/ca/programacio_314?cycle=390907&subset=upcoming
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/entrevistas/33-entrevistas-articulos/654-diana-damrau-el-bel-canto-protege-el-sonido-en-toda-circunstancia
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  ACTIVITATS   
 

  
30-IX 

(20,30 h.) 
 

Concert Tríptic de l’Est: 
Xostakóvitx, Janácek i Bartók 

A l’Auditori de Girona. 
 Orquestra de Cambra de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

1-X 

 
 
 

Bon cop de falç.  Liceu  → 

 

 

  

 

 
 

1-X 

(17,30 h.) 
 

El lirisme dels quatre últims lieder de 
Strauss. Amb la soprano Ainhoa Arteta 

Orquestra Simfònica Camera Musicae.  
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

3-X 

(20,15h) 

 

Òpera als OCINE de Girona: 
 La Bohème  de Puccini 

Projectat en directe des del ROH de Londres 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

5-X 

(20 h)  

Lied: Amb ànima eslava. Ketavan 
Kemoklidze (mezzo) i M. Evangelisti (piano) 

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles. 
A la capella de Sta. Àgata (Plaça del Rei) 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
7-X 

(10,30 a 
13,30 h.)  

XERRADA: La Creació, oratori de Haydn, 
per Rafael Esteve 

A la Biblioteca Carles Rahola. Hom pot adquirir el curs 
sencer o sessions concretes 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7-X 

(19 h)  

Òpera als Cines Olot: Aida  de Verdi 
Projectat en diferit des de l’Òpera de Pequín 

..Cine..       ..Al nostre web.. 
 

Olot 

  

 

 
 

7-X 
(12,30 h) 

 Lied: Consolidacions inesperades. Mercedes 
Gancedo (soprano) i B. González (piano) 

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles. 
 A la galeria Carles Taché (recital-aperitiu) 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
10-X 

 

Il Convito, de Ciamrosa, espectacle per 
Òpera Jove 

Òpera còmica en 2 actes. En directe 
..Al  web.. 

 
Roses 

  

http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2090
http://www.palaumusica.cat/ca/ainhoa-arteta-orquestra-simfonica-camera-musicae_480154
http://www.ocinegirona.es/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=240&lang=ca
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://www.lifevictoria.com/ca/kemoklidze_evangelisti/
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=109
http://www.cinesolot.cat/index.php/esdeveniments
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://www.lifevictoria.com/ca/4-gancedo-gonzalez-miralles-3/
http://www.operajove.com/calendari-il-convito/
http://diadelamusica.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=fbNv5u43RB8
http://www.palaumusica.cat/ca/ainhoa-arteta-orquestra-simfonica-camera-musicae_480154
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://www.lifevictoria.com/ca/kemoklidze_evangelisti/
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=109
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://www.lifevictoria.com/ca/4-gancedo-gonzalez-miralles-3/
http://www.operajove.com/calendari-il-convito/
http://diadelamusica.cat/
http://diadelamusica.cat/
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13-X 
(20,30h) 

 

Dansa: Dancing with frogs.  
Amb la direcció de Sol Picó 

En el marc de Temporada Alta. Al centre El Canal 
..Al web.. 

 
Salt 

  

 

 
13-X 
(21 h)  

Dansa: BCN CITY BALLET 
Amb una selecció internacional de joves 

ballarins. Al Teatre de Bescanó 
..Al  web.. 

 
Bescanó 

  

 

 
 

15-X 
(18 h) 

 

Comèdia lírica: Tempesta esvaïda, de 
J. Serra i C. Montoriol 

Amb solistes i el Cor Lieder Càmera i l’Orquestra 
Camera Musicae. Al Teatre Municipal el Jardí 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

16-X 

(19 h.)  

CONFERÈNCIA: Els secrets de la veu en  
Per l’otorrinolaringòleg Pere Clarós.  

Al Palau de la Música Catalana 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17-X 

(20 h.) 

 

Recital Violeta Alarcón (soprano), 
Alexeider Pérez (tenor) i Eric Varas (piano) 

A la reial Acadèmia catalana de Belles Arts 
 de Sant Jordi 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

19-X 

(18 h) 
 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Don Carlos  de Verdi 

Projectat en directe des de l’Òpera Nacional de París 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

19-X 

(20 h)  

5 cèntims de ... En cru. Dansa en procés 
Assaig gratuït. Al Teatre principal d’Olot 

..Al  web.. 
 

Olot 

  

 

 
 

20-X 

(20 h) 

 

Lied: Homenatge a la cançó basca. Mirien 
Urbieta-Vega (soprano) Rubén Fernández 

 (piano) i Jordi Bosch (actor) 
Al Lied F. Victoria de los Ángeles. 
 A la capella de Sta. Àgata (Pl. Rei) 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

20-X 

(20 h)  

Dansa: L’estol 
Amb Roser López i Many. Al Teatre principal d’Olot 

..Al  web.. 
 

Olot 

  

 

  
21-X 

(18 h.  

III Trobada de corals palamosines 
Al teatre La Gorga, amb 7 grups. Durada prevista de 100 

minuts. Entrada gratuïta 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

21-X 

(20,30 h.) 
 

Considering Matthew Shepard. 
 Un oratori contemporani de Hella Johnson 

Al Palau de la Música Catalana 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

http://www.temporada-alta.net/ca/programacio/659-dancing-with-frogs.html
http://www.teatrebescano.cat/espectacle.php?id=551
https://www.figueresaescena.com/index.php/programa-teatre-musica-dansa-altres-2014-figueres-a-escena/teatre-jardi/musica
http://www.palaumusica.cat/ca/conferencia-els-secrets-de-la-veu-en-l-opera_484223
http://barcelonaclasica-info.b.iwith.org/events/2017/10/17/01/violeta-alarcon-alexeider-perez-i-eric-varas-recital-de-cant-i-piano
http://www.ocinegirona.es/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=240&lang=ca
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://www.agendaolot.cat/event/5-centims-de-en-cru-dansa-en-proces/
http://www.lifevictoria.com/ca/5-urbieta-vega-fdz-aguirre-bosch-3/
http://www.agendaolot.cat/event/lestol-roser-lopez-espinosa-i-many-thomas-noone/
https://lagorga.cat/espectacle/89
http://www.palaumusica.cat/ca/considering-matthew-shepard_482845
http://www.temporada-alta.net/ca/programacio/659-dancing-with-frogs.html
http://www.teatrebescano.cat/espectacle.php?id=551
https://www.figueresaescena.com/index.php/programa-teatre-musica-dansa-altres-2014-figueres-a-escena/teatre-jardi/musica
http://www.palaumusica.cat/ca/conferencia-els-secrets-de-la-veu-en-l-opera_484223
http://barcelonaclasica-info.b.iwith.org/events/2017/10/17/01/violeta-alarcon-alexeider-perez-i-eric-varas-recital-de-cant-i-piano
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://www.agendaolot.cat/event/5-centims-de-en-cru-dansa-en-proces/
http://www.lifevictoria.com/ca/5-urbieta-vega-fdz-aguirre-bosch-3/
http://www.agendaolot.cat/event/5-centims-de-en-cru-dansa-en-proces/
https://lagorga.cat/espectacle/89
http://www.palaumusica.cat/ca/considering-matthew-shepard_482845


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

23-X 

(20,30 h.) 

 

 Vespro della Beata Vergine. Amb Philippe 
Herreweghe i Collegium vocale Gent    

 De Claudio Monteverdi 
Al Palau de la Música Catalana 

Conferència prèvia de Luís Gago a les 19,30 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
28-X 

(18h.) 
  

Òpera comentada i projectada a Rupià: 
Khovanshchina de Mussorgsky 
Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc 

..Al  web.. 

 
Rupià 

  

 

 
 

28-X 
(12,30 h) 

 Lied: Cançons etèries. Mireia Tarragó 
(soprano) i Enric Ledesma (piano) 

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles. 
 A la galeria Carles Taché (recital-aperitiu) 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

  

http://www.palaumusica.cat/ca/conferencia-parlem-de-musica_492701
http://www.palaumusica.cat/ca/vespro-della-beata-vergine-de-monteverdi_472275
http://operaemporda-net.blogspot.com.es/
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tarrago-ledesma-2/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.palaumusica.cat/ca/vespro-della-beata-vergine-de-monteverdi_472275
http://operaemporda-net.blogspot.com.es/
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tarrago-ledesma-2/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

Balls de fires la dècada del 1840 
 

 De balls en el que s’acabaria nomenant Teatre Municipal de Girona se’n van fer de 
diversa naturalesa, segons el moment i la intencionalitat en la seva organització. Com a 
tipologies que hem trobat esmentarem els balls de màscares, pel Carnestoltes, els més 
populars i freqüents; els balls benèfics, organitzats per a recollir fons amb alguna finalitat; 
balls que en podem dir socials, promoguts per alguna associació o entitat i reservats als seus 
membres; balls estiuencs, promoguts en èpoques de bon temps, sobretot a l’estiu;  balls de 
carrers, organitzats pels veïns d’alguna via gironina i que es celebraven al teatre ciutadà; i, 
finalment, balls de Fires, promoguts als voltants de la data de Sant Narcís, el patró de la ciutat. 
Aquestes tipologies es poden combinar: per exemple, un ball social pot tenir una finalitat 
benèfica. 
 

  
 
   Ens centrarem en un període de dos anys, una trentena anteriors a la construcció de l’actual 
edifici: els anys 1837 i 1838. Cal recordar que aleshores l’edifici actual encara no existia. En el 
mateix solar, aproximadament, hi havia l’edifici, habilitat com a teatre, dit el Pallol. La 
documentació en què es basa aquest escrit (quan sigui altra ho esmentarem) procedeix de 
L’Arxiu Municipal de Girona. Teatre: Lligalls 2 i 3. Citarem els documents per la seva data i el 
lligall [Ll.] en què es troben en aquets moments (es preveu que els contenidors dels documents 
es reordenaran a mitjà termini, segons informen els responsables de l’arxiu). 
 
     El Pallol, precedent del Municipal, era una 
construcció amb moltes limitacions. Molt a 
prop de l’època que aquí analitzem i vuit 
anys abans de fer-se el nou edifici, un viatger 
dóna notícia del teatre i no és gaire positiva. 
Deia Francisco de P. Fénech, el 1852: el 

teatre “es de bastante capacidad, y lo creo 
suficiente para la población, pero no puedo 
menos de decir, aunque con sentimiento, que 
le faltan muchas de las condiciones que pide 
un teatro de esta clase” [a Josep Clara. 
Excursions abans de l’excursionisme. Girona: 

DOC. 1.-  Rebut dels músics 

que intervingueren el febrer 

del 1838 als balls de la pl. 

Constitució a la tarda i alguns 

dies que ho van fer a lla nit al 

teatre. [Ll.3: 28-II-1838. Cal 

notar que el cobrament no és 

el mateix al carrer que al 

teatre. 



Associació d’Història Rural, 2003. p. 101]. 
Després dels informes de l’arquitecte 
municipal Martí Sureda Deulovol, el teatre de 
comèdies situat en el Pallol va ser 
enderrocat, per donar lloc a l’actual, però en 
el moment en què parlem encara estava en 
funcionament l’antic. 
 

Les normes 
     Els balls comportaven un moment que a 
les autoritats els feia, si no por, sí com a 
mínim força prevenció. Els balls es veien per 
part de l’autoritat com a moments propicis 
per alterar l’ordre públic i, molt en particular, 
la moral i els bons costums. Tant el 
governador (primera autoritat en 
l’autorització de balls a la província) com els 
respectius alcaldes solien publicar bans 
posant normes i advertint de possibles 
sancions als que es passessin de la ratlla que 
es marcava. En altra ocasió podríem dedicar 
un espai a analitzar els bans destinats a 
reglamentar els balls. Aquí en farem prou 
recollint un text del preàmbul d’un ban, de 
força bon rotllo per altra part, que l’alcalde 
de Girona, Narcís de Carles, escrivia exposant 
amb claredat les intencions de la normativa, 
 

“Para hermanar la diversión con el decoro, 
la moderación y orden público en los bayles 

de máscara de este prócsimo Carnaval, y 
desenado que reine la concordia y 

fraternidad propias de la alegria, de la 
cultura y educación de un pueblo civilizado 

y libre, he creido conveniente hacer las 
prevenciones siguientes.” 

[a 27-I-1837 –lligall 2 del Teatre a l’Arxiu Municipal-] 

Balls al teatre gironí 
          Com és de suposar, la informació de 
què disposem és fragmentària. S’acumula 
més en determinats anys sense que puguem 
assegurar gaire detalls d’altres moments en 
què no s’han conservat documents. Pel que 
fa als dos anys que analitzem consten 
●  1837.- 5 balls per de Carnaval. (18, 22, 25, 26 i 
27-II). 

●  1937.- 4 balls per Fires (29 i 30-X i 4 i 5-XI) 
●  1838.- 5 balls per de Carnaval (18, 22, 25, 26 i 
27-II) 
●  1838.- 20 balls entre primavera i estiu. Sembla 
que al teatre. 
●  1838.-  Un nombre indeterminat de balls 
promoguts per algun carrer i que es podien 
celebrar al teatre: Hem pogut localitzar:  
     ▪  Carrer Ballesteries (s/d) 
     ▪  Carrer Ciutadans (21 i 22-VII)  
     ▪  Carrer Nou (3-VIII). Rebut del 6-VIII 
     ▪  Carrer Argenteria (2-IX ?). Citat en un rebut 
del 4-IX. 

 

 
 
Doc. 2.- Cartell de l’època, del 1839. En aquest cas no és de 

balls sinó d’una funció benèfica (en pro de la milícia 
nacional). Com era freqüent s’altermnava el teatre amb la 

música. Hi participà una banda milita (la del batallón 7). 
Per cert, que es van tocar 3 fragments d’òperes: de 
Gabriela di Vergi de Donizetti; d’Anna Bolena, de 

Donizetti i de Zelmira, de Rossini. 

Els músics en els balls 
     El nombre de músics variava segons 
l’ocasió. Era normal que actuessin entre 10 i 
15 intèrprets. 

Nombre de músics que actuaven en el ball 

1837, carnaval, 14 
1838, carnaval, 15 

1838, d’un carrer 12 
(el 22-VII) 



  
   El pagament dels músics podia no se idèntic 
per a tots: de fet tenim contractes o 
especificacions del 1847 o de 1861 molt clars 
al respecte. En el cas dels balls, però, sembla 
que els emoluments, que anaven per 
vetllada, podrien ser igualitaris. Per al 
moment que analitzem tenim algunes dades 
referides a diversos tipus de balls. Els balls 
promoguts per carrers o el que es van fer a la 
Plaça Constitucó 4 tardes de febrer van ser 
recompensats amb 16 rals (de vegades es diu 
4 pessetes). En els balls de carnestoltes del 
1838 els músics van cobrar 24 rals per 
ballada [veieu el DOC.1]. Els costos sovint 
s’expressaven en rals, però paulatinament es 
va parlant de pessetes. Una pesseta equivalia 
a quatre rals. 
   Als intèrprets se’ls solia oferir un refrigeri. 
Moltes llistes de despeses del segle XIX i XX 
parlen d’aquest concepte: 
 

 
 

Doc 3.- Podem llegir “refresco de los musicos 12 [rals 
i]  2 cuartos”, en un rebut referent a un sarao del 22 
de juliol del carrer Ciutadans. La data del document 

de 26-VII-1838 [Ll. 3] 

Els preus de les entrades 
     Com és lògic, l’import a pagar per 
assitència va anar variant. Ens referirem 
bàsicament al cost de l’entrada però també 
hi havia altres pagaments, com ara per 
accedir a les llotges (el 1837 les de pati es 
llogaven a 6 rals, de 1r pis 5 rals i i les de 2n 
pis a 4 rals –lligall 2: 25-X-1837-). Calia pagar 
per l’ús del guardarropia on es dipositaven 
objectes i determinades vestimentes, 
particularment la capa o similar, que era 
obligatori treure’s quan hom entrava al 
teatre. El 1838 deixar la capa al guardarropia 
costava 6 quartos. 
 Per descomptat que qui volia fer ús del 
cafetí també tenia les seves despeses, com 
avui en dia, però optatives en aquest cas. 
   Les entrades es compraven al teatre des de 
tres dies abans de la funció, en horari de 11 a 

12 del matí [Ll. 2: 25-X-1837]. En algun 
moment també es treie a la venda a casa del 
cobrador, com és el cas del domicili del Sr. 
Josep Llach i Aleñá, a la Plaça de sant Pere, 
en el carnaval de 1838 (Ll. 3: 11-II) 
   L’entrada ordinària es pagava a 4 rals el 
1837 i 1838. En cas dels abonament 
s’aplicaven alguns descomptes, com ara 
pagar 20 rals per parella per a 5 balls. 

La promoció 
    De tant en tant consta entre la despesa els 
cartells. El cost que surt sovint es fa constar 
en la comptabilitat dels balls, per a la 
impressió dels cartells és de 2 rals. Sabem 
que en aquest moment qui enganxava els 
cartells era el pregoner. 

Despeses i enllumenat 
    Hi ha altres despeses que consten 
associades als balls. Com a pagaments 
esmentats en aquets anys citarem: guàrdia i 
agutzil [ball del c. Ballesteries, 1838]; treball 
de 2 homes [en rebut C. Ciutadans del 22-VII] 

no especifica per a 
què (però en altres 
moments es destaca 
la feina de treure els 
bancs per a poder 
fer el ball); i alcaldia 
(solen imputar-se 6 
rals.) 
    Els que més 
s’esmenten són 
pagaments per 
enllumenat. Sovint 
es cita el quinqué. 
Un gran canelobre 
amb diverses 
làmpades que la 
ciutat havia adquirit 

pel seu teatre feia relativament poc, el 1828 i 
que presidia els balls i altres actes al centre 
de la sala. Pel que indiquen els costos el 
manteniment del combustible era significatiu 
(es citen 18 rals per al call C Ciuadans del dia 
22-VII). 

Doc 4.- Quinquer 

dissenyat per al Pallol 

el 1828 



Com és de preveure existien altres despeses 
de llum, per exemple l’apartat d’il·luminació 
de passadissos (s’imputen en aquest 
concepte 4 rals i 2 quartos en el ball del C. 
Ciutadans del dia 22-VII). A part de l’oli de 
quinquer es feien servir el que en alguns 
rebuts s’esmenten espelmes de grassa 
animal (velas de sebo) concepte en el que 
s’imputa una mesura de 2 lliures al cost de 4 
quartos en el ball del carrer Argenteria del 
dia 2-IX (document 4-IX).  

El ball 
    Els documents no solen ser massa explícits 
determinat quins eren els tipus de balls o 
títols que s’interpretaven. Consta la 
interpretació de contradances (Carnestoltes 
1837 i 38), 
   L’horari podia variar segons els dies i 
moments. Els balls de carnaval es feien de nit 
en el teatre. 
     Però abans hi podia haver balls dels balls 
de màscares de la nit se’n feien de tarda, 
oberts i gratuïts, a la Plaça Constitució, eren 
les vulgo ballades. Així es va fer durant 4 
dies, pel Carnaval del 1837 i 1838, de les 
dues del migdia fins que comencés a 
fosquejar [Ll.2:27-I-1837 i Ll.3:11-II-1838] 

El públic 
     En aquest moment i quan ens consta hi 
acudia força més dones que homes, sobretot 
si la ballada es feia a la tarda. Per dades 
d’altres èpoques podria ser que les 
proporcions variessin per a balls de nit al 
teatre.  Entre els mesos de maig i agost de 
1838 tenim dades de taquillatge de vint balls 
que, quan consta es diu que ren a la tarda. 
L’assistència femenina era superior, entre un 
50% a més del doble d’assistència femenina: 
 

Balls de maig a agost del 1838. Assistents 
Número Homes Dones Comentari 

No 1.- 127 198  

No 2.- 116 200 25-V. Diu de tarda 

No 3.- 81 141 30-V 

No 4.- 109 173 5-VI. Diu de tarda 

No 5.- 95 179  

Balls de maig a agost del 1838. Assistents 
Número Homes Dones Comentari 

No 6.- 67 135  

No 7.- 66 173  

No 8.- 61 124 19-VI. Diu de tarda 

No 9.- 54 135 Diu de tarda. 

No 10.- 64 110  

No 11.- 61 120 15-VII 

No 12.- 56 101 24-VII 

No 13.- 70 101 Diu de tarda. 

No 14.- 70  133 5- VIII Diu de tarda 

No 15.- 90 109 12-VIII. diu de tarda 

No 16.- 81 158 19-VIII. Diu de tarda 

No 17.- 49 128  

No 18.- 60 136 Diu de tarda 

No 19.- 70 119 Diu de tarda 

No 20.- 59 111 Diu de tarda 

 
 És veritat però que el preu per als homes era 
de 2 rals i per a les dones de prop de 0,5 rals. 
Entre tot a cada sessió de les descrites el 
públic que va pagar entrada es situava entre 
unes 160 persones en jornades més fluixes a 
sobrepassar àmpliament els 300 en les 
diades exitoses. 

Balls de carrer 
     En algunes ocasions fa difícil de deduir, 
sobretot per la brevetat dels documents, si 
els balls d’un carrer es celebren realment en 
la via pública o en el teatre.

 
 

Doc. 5.- Rebut per un ball promogut pel carrer Ciutadans 
celebrat en el teatre del Pallol, amb dotze músics, el dia 

22-VII-1838. Document de data 28-VII [Ll. 3] 

 
 En algunes èpoques es constaten balls 
organitzats pels veïns d’algun carrer o plaça 



gironins que es realitzaven en el teatre de la 
ciutat, a aquets és als que ens referim aquí. 
    En el cas que ara ens ocupa i concretament 
pel 1838 es documenten diversos balls de 
carrer o saraos que sembla que es 
realitzaven al teatre, de nit. Així ho testifica 
un rebut, precisament dels músics, que 
correspon al dia 28-VII, data en la que sabem 
que era el carrer Ciutadans el que promovia 
la gresca. Ho reproduïm tot seguit 

Idioma 
     Els documents relacionats amb els balls 
que tenim d’aquests anys són sempre 
manuscrits amb excepcions dels bans que es 
publicaven. La llengua gairebé sempre és la 
castellana. Tenim una excepció en el 
document corresponent al dia 21 de juliol del 
1838, que està en català. 
 

 
 

Doc. 6.- Capçal d’un rebut escrit en català, referent a 
un ball al carrer Ciutadans. Data 21-VII-1838 [Ll. 3] 

 
    Comentarem que, pel que fa al segle XIX 
quan es tracta de documents oficials o d’ús 
intern de l’Ajuntament la llengua sol ser la 
castellana. En canvi, en factures amb 
proveïdors és freqüent l’ús del català, cosa 
que va decreixent a mesura que avança el 
segle XIX. Hem de suposar que els menestrals 
solien entendre millor el català, cosa que va 
disminuir a mesura que es va estendre la 
formació reglada. 
 

Funcions benèfiques 
        Com que els balls eren una bona font 
d’ingressos en algunes ocasions ens consta 
que s’organitzaven per a recollir fons per 
alguna causa. Hem trobat, entre d’altres: 
●  1837.-  A benefici de la milícia,  recaptant 
per a “los fondos de equipo y vestuario de la 
milicia” [a 17-II-1837 –lligall 2 del Teatre a l’Arxiu 

Municipal-]. 
    Cal fer constar que sovint les bandes 
militars intervenien en benefici d’actes 

ciutadans. I també la ciutat realitzava 
activitats en benefici de l’exèrcit [veieu 
l’exemple del document 2]. Per aquesta 
època tenim uns documents de col·laboració 
entre l’Ajuntament de Girona i el quarter 
d’artilleria del gener de 1840. La importància 
dels militars en la música del teatre i de la 
ciutat en general podria ser objecte d’un 
altre estudi. 
   També en altres èpoques trobaríem força 
exemples de balls i altres funcions en 
benefici d’alguna persona o institució, amb 
finalitats ben diverses. 
 

Concloent 
     Acabarem constatant que deu ni do l’afició 
dels gironins, i particularment de les 
gironines, pel ball. La freqüència de les 
ballades, la majoria celebrades en el teatre, 
no és pas deguda a que el local no s’utilitzés: 
en un balanç dels ingressos i despeses del 
teatre que avarca del 6-XI-1836 a 31-XII-1837 
es fan constar 152 representacions 
dramàtiques, promogudes per llogaters (més 
d’una funció cada dos die si mig!). 
 
    Remarcarem que aquesta efervescència 
pels balls i la música, forà documentada a 
finals dels 30 del s XIX, la detectem en un 
moment ben significatiu. És el moment en 
què Girona viu una efervescència musical. És 
el moment que, segons recalca Enric Claudi 
Girbal neix l’òpera a Girona (abans només 
trobaríem alguna, poca, incidència 
ocasional); el mateix Girbal, el 1893, ens 
explica com el 1839 es van fer al teatre de 
comèdies “obras de consideración”. 
Finalment direm, i això és molt significatiu, 
que l’Ajuntament de Girona contractà al 
prestigiós Francesco Berini per a donar 
classes de violí a joves músics de la ciutat. 
Vers 1840 hi ha un important ambient de 
floriment musical gironí. El ball en resulta un 
petit exponent. En parlarem properament. 
 
                             joan manel barceló sitjes, 2017 



GENT  per la Música 

 

Joaquim Carreras Turón 
 i el col·leccionisme 

 
 Tot seguit ens referirem a un gironí aficionat al col·leccionisme. De fet, ell porta molts 
anys col·leccionat tant articles relacionats amb la música com altres temàtiques molt variades. 
A nosaltres ens ha interessant centrar-nos en els discos antics de temàtica operística de la 
seva col·lecció, però ell podria parlar de molts altres article. Entre els materials que Quim 
Carreras ha conservat hi ha una selecció de discos antics dedicats a diverses òperes. 
 

 
Grup 1 d’anagrames dels discos operístics que comentem: Tosca, Amleto, Fedora i Manon. 

 

El Personatge 
        Joaquim Carreras Turón va néixer a Bescanó tot i que viu i ha viscut molts anys a Girona. 
Professionalment es dedicava a la part comercial i 
administrativa d’una empresa de fusteria. La dèria per 
col·leccionar li va començar vers el 1945. Aleshores tenia 
entre set i vuit anys. El seu oncle treballava com encarregat 
de correus en el Palau de Justícia de Barcelona (edifici en el 
que el nostre personatge hi havia viscut). Des del palau es 
controlaven les falsificacions de moneda. L’oncle va regalar al 
Quim algunes monedes falses: van ser les primeres peces de 
la col·lecció Carreras. Després van venir moltes altres 
monedes, segells i una mica de tot. 
    Al Quim li agrada també escriure, de tant en tant. Havia fet 
col·laboracions en diaris. També li plau col·laborar en 
recerques de documentació i en tal línia ha fet contribucions 
en estudis publicats. La seva gran afició en escriptura són els 
contes o narracions curtes, de vegades transformant o 
adaptant temes ben coneguts, històries que procura que tinguin una base documental i algun missatge. 
     Pel que fa a la custòdia dels objectes que guarda, el nostre protagonista hi té dedicats alguns racons 
del propi domicili, com ara una habitació, que fa de despatx-arxiu, i dues terrasses grans convertides en 



amplis armaris. Però també necessita altres llocs, com un parell de locals de 30 o 40 metres quadrats i 
algun garatge-traster, que també utilitza. 
     En relació a la música en Joaquim ens explica que no és el seu principal motiu d’atresorament. En 
altres àmbits i aspectes sí que n’ha gaudit més. Recorda que va ser quan tenia divuit anys que va tocar 
en públic per primera i única vegada. Ell tocava una mica el piano, d’aquella manera i sense un gran 
domini però com que li agradava anar als balls de molts pobles de les conrades, a Sant Hilari Sacalm s’hi 
va trobar un conegut, intèrpret de contrabaix, al qual li feia falta algú que l’acompanyés al piano. I així va 
anar l’únic concert donat en públic. 
     Més intensa i estreta ha estat la relació amb la música degut a ballet i per causa de dos dels seus fills 
que, en alguns moments, s’hi han dedicat professionalment. El petit, en Carles Carreras Canals, va ser 
ballarí clàssic professional, sobretot a les ciutats de Zurich i de Karlsruhe. Aquest fet va permetre al 
nostre personatge de conèixer i parlar en alguna ocasió amb Maurice Béjart, donat que en Carles hi 
havia treballat. La Carme Carreras Canals és l’altra filla que ha treballat en el món de la dansa, en aquest 
cas regentant diverses escoles d’aquest àmbit. 
      En Quim ha tingut ocasió de veure òpera, sobretot per circumstàncies familiars. N’ha vista tant o més 
a l’estranger que no al nostre país, especialment a Suïssa, França i Alemanya, països que ha sovintejat 
per diversos motius. Valora que hi ha una gran diferència amb el nostre entorn perquè, en moltes 
ciutats dels esmentats països, l’òpera i el ballet són un fet de “cada dia”: no és que de tant en tant hi 
hagi algunes representacions sinó que l’oferta existeix de manera regular i continuada. Quan en Joaquim 
visita una ciutat procura anar a algun teatre d’òpera i, en el cas que no coincideixi amb una 
representació, si més no, fer una visita a l’edifici, com va fer en el teatre de La Scala de Milà, on va anat 
de visita però no va poder enganxar cap funció. 
 

 
Grup 2 d’anagrames dels discos operístics que comentem: Manon Lescaut, La favorita, Il Barbiere, La Vídua alegre 

 

De col·leccionisme 
      En aquest apartat recollirem la informació i opinions que ens ha ofert Joaquim Carreras en una 
entrevista. A parer del nostre protagonista sempre hi ha hagut afecció per col·leccionar i tot es pot 
col·leccionar i quasi tot es col·lecciona. A partir d’aquí les modes i les fluctuacions econòmiques 
condicionen una mica les compres i intercanvis, però, qui té la dèria mira d’anar-se adaptant a les 
possibilitats que té d’obtenir els objectes del seu desig. Els reis de l’atresorament són els segells i les 
monedes, articles que de fa més temps i en un major grau d’organització han donat peu a comerços 
específics. De l’efervescència que va tenir el món del segell en pot ser l’amplitud del cas, que ha derivat 
en denúncia d’estafa, del Fórum Filatèlico, que va atreure a milers d’aficionats i/o inversors a finals del 
segle XX. Mols altres col·leccionistes són de naturalesa esporàdica i de més modest abast. A un altre 
extrem existiria el col·leccionista “selecte”, sovint amb molts mitjans, que acumula obres d’art o 
arqueològiques. Explica en Quim que el col·leccionista popular guarda objectes de la vida quotidiana 
(com caixes de llumins, taps d’ampolla, postals,). 
     S’han anat creant associacions per a facilitar i potenciar l’afició de guardar. En els casos més assentats 
tenim les societats filatèliques i numismàtiques. En moltes poblacions s’han anat creant mercadillos, 
més o menys formalitzats. Avui totes les poblacions una mica importants de les comarques gironines 



tenen el seu lloc i moment d’intercanvi. En el cas de 
Girona es realitza els diumenges al matí, entre les 
voltes de Sant Francesc i la plaça Catalunya. Va ser en 
Joaquim Carreres qui va confeccionar i portar la petició 
escrita a l’Ajuntament per tal que es reconegués 
aquesta fira, era el 1983. 
       A Girona l’associació disposa de dos locals, un a la 
Rambla de la Llibertat i altre a Sant Narcís, per a 
guardar les pertinences comunes, com ara estris per a 
organitzar exposicions. Antigament es reunien en cafès 
de la ciutat, forces dels quals ja han desaparegut. Els 
aficionats a col·leccionar s’havien ajuntat als cafès 
Coliseu, al Gran Via i a Sant Agustí. Ara compten, com 
dèiem, amb el mercat públic, els diumenges al matí, 
proper al carrer Sant Francesc. L’associació promou 
conjuntament activitats com ara exposicions, encarrega 
edicions filatèliques dedicades, o organitza i participa 
en congressos del ram, com el que es va realitzar a la 
casa de Cultura de Girona ara farà set o vuit anys. 

 
El mercat del col·leccionisme dels porxos de Sant Francesc a 

 Girona [també podeu consultar Les Pedres de Girona] → 
  

Dels discos 78 RPM (de pissarra) 
     Solem anomenar discos de pissarra als discos que tenen el nom més precís de 78 RPM (o sigui, que 
giraven a 78 Revolucions Per Minut). Aquest tipus de discos són gruixuts i poden estar fets, malgrat el 
nom de discos de pedra, de diversos materials durs, com ara:  resina, goma, cel·luloide, pissarra o paper 
en capes. La seva consistència els fa molt trencadissos. La seva capacitat d’emmagatzematge és limitada 
i no poden contenir fragments de més de quatre minuts d’enregistrament per cara (així una òpera 
d’unes dues hores i mitja necessitaria prop d’una vintena de discos de pedra). La comercialització dels 
discos 78 RPM s’inicià el 1889 i fou substituïda per l’aparició dels LP (33 RPM)  i els 45 RPM, cosa que va 
fer que discos de pissarra anessin deixant-se de produir a partir del 1955 de manera que el 1965 ja era 
rar que se seguissin editant. A Espanya els enregistraments en pissarra es van fer entre 1899 i fins a 
finals dels anys 50 del s XX. 
 

L’òpera que escoltava algú a Girona fa més de mig segle 
     Els objectes col·leccionats són, entre altres coses, fonts de documentació història. Procurarem doncs 
aplicar aquesta capacitat informativa a una petita col·lecció de discos antics, del tipus 78 RPM, que el Sr. 
Carreras ha guardat. 
     No sabem, i potser no ho podrem saber mai, quina persona o família en concret va ser propietària del 
grupet de discos d’òpera que considerem. En Quim els va obtenir d’un altre col·leccionista, el Sr. 
Figuerola. Aquest va manifestar-li que havia aconseguit els discos amb motiu d’un canvi de propietat en 
una casa de la ciutat de Girona, no s’ha conservat notícia de quina casa i qui els va detectar per primera 
vegada ja és difunt. Amb tot, mirarem de treure alguna conclusió analitzant el que tenim. Un xic més 
avall oferim un quadre resum dels objectes fonogràfics. Els discos, són de pissarra i són set, la majoria 
enregistrats per les dues cares però dos per una sola cara [el A i el B]. En tots els casos es recullen 
fragments amb àries o duets de durada més aviat curta (ja s’ha explicat que el temps màxim dels 
suports 78 RPM són de fins a uns 4 minuts). En el nostre cas, una ària una mica llarga, Una Voce poco fa, 
d’<Il Barbieri di Siviglia>, ha de partir-se en dues parts (anvers i revers del disc F), amb 2’30” i 3,14” 
respectivament, deixant per a la segona cara la parts segona de l’ària, la cabaletta Io son docile.  

http://www.pedresdegirona.com/separata_colleccio.htm


Discogràfica 
Compo-

sitor 
Òpera Peça 

Interprets i 
altre 

 So 

     
 

 ..A.. 
Gramophone  

 
[publicat ca 1910] 

Anvers 

Una sola 
cara. No 
053243 

PUCCINI 

Tosca Romanza Atto 2º 
“Vissi d’Arte” 

B. Ruszcowska, Sopra-
no. Mº direttore d’or-
chestra Carlo Sabaino.  
Soprano with Orch. 

 

► 
Radvanovky 

(4’00”) 

..B.. 
Gramophone 

 
Publicat 1910 

Anvers 

Una sola 
cara. No 
052188 

THOMAS 

Amleto 
(Hamlet 
en francès) 

Brindis: [O vin, 
dissipe la tristeses] Titta Ruffo.  Mº 

direttore d’orchestra 
Carlo sabaino, Milano 

 

► 
Original 
(3’35”) 

► 
Sempey 

..C.. 

Fonotipia 
 

Enregistrat 
1907 

Anvers 
Nº 

62164 
GIORDANO 

Fedora Ariosos di Loris 
“Amor ti vieta” 

Tenore Giuseppe 
Anselmi 

 

► 
Original 

► 
Del Monaco 

Revers 

Nº 
62165 

MASSENET 
Manon Sogno “Chiudo gli 

occhi” 

 

► 
Fleta 

..D.. 
 

Fonotipia  
Enregistrat 

1909 

Anvers 

Nº 
62396 

PUCCINI 

Manon 
Lescaut 

Romanza di des-
Grieux: “Donna 
non vidi mai” 

Tenore Giuseppe 
Anselmi 

 

► 
Original (2’31”) 

► 
Kaufmann (2’23”) 

Revers 

Nº 
62397 

“ 
Solo di Des-Grieux “Ah! 
Manon, mi tradisce” 

 

► 
Original (2’43”) 

► 
Domingo (2’36”) 

..E.. 
 

Fonotipia  
 

Publicat 1925 

Anvers 

Nº 
92428 

DONIZETTI 

La 
Favorita 

Aria di Alfonso 
“Vien Leonora” 

Baritono Strapciari con 
accompagnamento a 
grande orchestra. 
Milano. Nº 1796 

 

► 
Original 

► 
Renato Bruson 

Revers 

Nº 
92429 

“ 
Cantabile di Alfonso “A 
tanto amor” 

 

► 
Original 

► 
Zancanaro 

..F.. 
 

Fonotipia 
 

Publicat 1925 
 

Anvers 

Nº 
39459 

ROSSINI 

Il 
Barbiere 
di Siviglia 

Cavatina di Rosina 
“Una voce poco 
fa” (1)    Soprano Maria 

Barrientos 

 

► 
Original 

► 
Berganza 

“ 

 

Revers 

Nº 
39460 

“ 
“Una voce poco fa” (2): 
Io son docile 

 

..G.. 

 
Odeon 

 
Ca 1922 

Anvers 

Nº 
68269 LEARH 

 

La viuda 
alegre. 

Vals   embria-
gador 

Con acompañamiento 
de orquesta. Tiple Sta. 
Palacios. Barítono Sr. 
Hervás y Coro Madrid  
No 68269 IMPORTED 

 

► 
 

Original 3’23” 

Revers 

Nº 
68270 

“ 
Duo del Caballero 

 

► 
Contemp. 

 
  

Enllassos per escoltar les 
peces citades en l’article. 

Quan s’indica Original és que 
podem sentir exactament la 
mateixa versió que contenen 
els discos, donat que alguns 
servidors els han publicat a 
partir d’altres exemplars. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3pryZos2oOk
http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Amleto.%20Brindisi/qls/Thomas,%20Ambroise%20(1811%201896)/qls/bdh0000179429;jsessionid=E21B5342C973F936A995AD11FF5FA74C
https://www.youtube.com/watch?v=DYZHkg5W3FU
https://www.youtube.com/watch?v=loCS7lVehlQ
https://www.youtube.com/watch?v=D5T6J8BrD08
https://www.youtube.com/watch?v=DZy4i_8haGk
https://www.youtube.com/watch?v=EwlAWjVqT_0&index=3&list=PLfvnPRKlejeyGFM823zDZE2SI_MrOOfyW
https://www.youtube.com/watch?v=esoABheVgcA
https://www.youtube.com/watch?v=hXklHZ3mtPc
https://www.youtube.com/watch?v=3UZk1JC-AoI
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http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/La%20viuda%20alegre%20Acto%203%C2%BA%20Vals,%20Raconto%20de%20tiple%20Y%20en%20el%20arte%20del%20amor%20sabiendo%20coquetear/qls/Leh%C3%A1r,%20Franz%20(1870%201948)/qls/bdh0000179567;jsessionid=18EFFC0906675C6C06A888BF2E35BDDF
https://www.youtube.com/watch?v=ZJw-EKhkExU


   Pel que fa al lloc, es trobaven a la ciutat de Girona, sense que puguem precisar més. 
   En relació a l’època. Els enregistraments o edicions originals van ser fets entre 1907 el més 
antic [C] i 1925 els més moderns [E i F]. No podem determinar si els discos són primeres o 
posteriors edicions. Tampoc sabem el moment i a on van ser comprats. En qualsevol cas 
l’aficionat/da gironí/a deuria gaudir-ne pels voltants del segon quart del segle XX (recordem 
que el sistema 78 RPM va començar a quedar obsolet vers el 1955). 
     Si ens fixem en les empreses editores dels discos que considerem, hi ha un domini de la 
milanesa Fonotipia. Recordem que Milà havia estat en bona part del segle XIX i inicis del XX la 
principal ciutat editora de partitures i llibrets operístics, especialment amb les cases Ricordi i la 
seva gran rival Sonzogno, o la mateixa Barion, entre d’altres. Però altres editors van anar 
guanyat el mercat. Fonotipia va ser absorbida per Odeon a partir del 1926 i de fet en la nostra 

col·lecció tenim un disc d’aquesta empresa [el 
G]. Finalment, trobem dos enregistraments del 
segell germànic Gramophone. [el a i B], 
publicats dotze anys després de la fundació de 
la discogràfica.  
     Pel que fa al gust operístic del 
conciutadà/na que va adquirir en el seu 
moment els discos, hi trobem una preferència 
per autors italians: Donizetti (La Favorita), 
Giordano (Fedora) Puccini (Manon Lescaut i 
Tosca) i Rossini (Il Barbiere di Siviglia); 
segueixen dos de francesos, Massenet (Manon) 
i Thomas (Hamlet); i, finalment, un austríac, 
Lehar (amb l’opereta La vídua alegre). 

 
←  En el disc de Manon Lescaut [D] hi podem veure encara el 

segell amb els cànons de l’editora milanesa Ricordi, 
propietària dels drets de les obres de Puccini  

 

     Considerant idiomes, es constata un domini de l’ús de l’italià, i alguna traducció. Hem de 
recordar que en molts països, fins molt entrat el segle XX, es traduïen moltes òperes a la llengua 
pròpia o a l’italià, a diferència de l’actualitat en què, tot i que encara es canten òperes traduïdes, 
domina àmpliament el criteri d’usar la llengua original. En la mostra de discos que tenim, encara 
que el seu nombre no permet assentar doctrina, sí que resulta coherent i ratifica la freqüent 
italianització d’òperes. Els dos fragments d’autors francesos, Massenet i Thomas, estan cantats 
en italià, quan la versió original és en francès.  
      En el cas de l’opereta La vídua alegre, en lloc de cantar-la en alemany, com correspondria a 
l’original, s’adopta una traducció al castellà. És curiós que l’empresa, Odeon és de seu alemanya 
i al disc hi posa “imported” però l’enregistrament es va fer, com dèiem, en castellà amb cantants 
espanyols. També es cita un coro de Madrid (tot i que les dues peces que s’escolten no 
s’acompanyen de cor). 
 
    En definitiva, una petit recull de discos antics ens han permès conèixer algun detall dels 
gustos operístics d’algun/a aficionada o aficionat gironí en el període que va, aproximadament, 
entre les dues guerres mundials. 
           joan manel barceló sitjes, 2017 



RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES 

 

Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musiucals que hauriem de 
sentit o concerts als que hauriem d’anar:   PER A FER SUGGERIMENTS  el correu: 

Jbarcel1@xtec.cat 

 

 

Posa una òpera 
de Vivaldi a la 
teva vida (07) 

 

En l’òpera La Fida ninfa 
Vivaldi va incloure l’ària 

Alma Opressa. Ens la canta 
Anna Maria Panzarella sota 

la direcció de Jean-
Christophe Spinozi amb 

l’Ensamble Matheus. 

 

Un dels grans 
duos de Verdi. 
Preparant Un 

Ballo in 
Maschera  

Aquí va el duet Teco 
io sto, del segon acte 

d’Un Ballo in 
maschera, de Verdi. 
Pavarotti i Ricciarelli 

així de bé el 
cantaven el 1976.  

 
ALTRES 

 

Un duet de 
Nicola Porpora 

per Rial i 
Sabadus 

 

 

La Irene Llongarriu, de 
Girona, ens fa un 

suggeriment. És Della fragile 
mia vita de l’oratori de 

Porpora Il martirio di san 
Giovanni Nepomuceno. 

Diu la Irene: 
La Núria Rial i Valer Sabadus 
que per la seva comuna alta 
sensibilitat, combinada amb 

una tècnica de cant 
extraordinària, en la meva 

opinió, conformen per 
separat i en aquesta ocasió 

junts, una de les millors 
propostes del moment. 

TEXT 
Sant Joan: 

 Fins a l'últim moment de la meva fràgil vida, 
Enmig del dolor i el turment, 
Sempre restaré fidel. 
Benvingut sigui el destí 
Gaudiré com el teu company 

Una vegada em trobi lliure del meu vel 
humà. 
Fins al moment final, etc. 

Àngel: 
 Fins al moment final de la teva fràgil,vida 

Enmig del dolor i el turment, 
Jo sempre et sostindré. 
La victòria és dolça al cel 
Et veuré gaudint 

Un cop alliberat del teu vel humà, 
Fins al moment final, etc. 

Quan Txaikovski 
es posa a fer 

òpera 
 

Fantàstic és l’inici de 
l’òpera Eugene Onegin 
de Txaikovski, amb el 
preàmbul musical i un 

duet, Slikhali l vi za 
roschei glas, que aviat 

deriva en quartet. 

 

 

Amici miei 

per Beczala 

Saper vorreste 

Per Sumi Jo 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
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UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Rossinyol de Sales 
 

    En aquesta ocasió volen acostar-nos a una coral de la Cellera que és centenària. Per tant, amb ampli recorregut, 

encara que en l’actualitat potser es trobi una fase menys activa que en altres moments.  

 

110 anys de vida  
(des del 1907) 

Un xic més d’un segle, 
amb un total de nou 

directors/es diferents 
i algun petit parèntesi 

en el funcionament 

 Direccions 
  Salvador Peracaula (bibliotecari, 1907 a 1912); mossèn Josep Esteve (1912-14); 

mossèn Alfons Bosch (1914-14); mossèn Ramon Marquès (1924-27); mossèn Camil 
Geis (1927-29); mossèn Joaquim Ausellé (1929-36) 

Hi ha un parèntesi amb motiu de la Guerra Civil que no funciona la coral, 
concretament entre 1936 a 1940. Tornarà a la direcció Ramon Marquès (1940-*); 

Mossèn Emili Bohigas –director de la coral infantil-¸ Ramon Bosch (1978-93); 
Carme Puigdemont, Consol Vidal i Dolors Alabau, que és la directora actual. 

 

TRETS DEL ROSSINYOL DE SALES 

Per  LLUÍS LLAGOSTERA 
 Un membre de la coral és una de les 

persones que ha historiat molts aspectes de La 

Cellera. De cares a la present ressenya ens ha passat 

algunes idees escrites o en entrevista. En recollim 

diverses.  

   ●  La Coral Rossinyol de Sales de la Cellera de Ter va 

néixer al si del Centre Catòlic, el qual es constituí 

formalment l’any 1906. Una de les activitats del 

Centre era la formació humana, artística i musical dels 

cellerencs. Es promogué el teatre popular, Pastorets, 

sarsueles i recitals. Això propicià que un grup de 

cantaires es presentés formalment com a cor la diada 

d ela Puríssima. El nom de Sales prové de la patrona 

de la població i Rossinyol (en singular, que hi ha qui 

s’equivoca i ho escriu en plural) a referència a un cant 

de tots a la una, com un so rossinyol. 

 
 

 

 

Foto de grup amb motiu d’un 

concert de Fi d ecurs el 19-VII-2009. 

 

[D’un programa de mà de la 

col·lecció de Lluís Llagostera.] 

  



●  Sorprèn avui en dia com malgrat la forta naturalesa 

rural de La Cellera i amb una demografia d’unes 1700 

persones s’arribés a formar una coral que va tenir 

continuïtat. 

●  És de lloar el treball pacient d’aquelles directors 

[d’abans de la guerra] ja que els coneixements 

musicals dels cantaires eren molt limitats i, malgrat 

tot, interpretaven peces a 4 i a 6 veus amb notable 

encert. 

●  La coral parroquial abans d ela guerra era vista com 

del sector de dretes: gent d’ordre i catòlica. 

●  La directora, Dolors Alabau, que fa una gran tasca, 

es dóna la coincidència que és besnéta d’un dels 

fundadors. 

●  La principal explicació d’una continuïtat tant 

perllongada la dóna l’impuls que hi ha donat la 

Parròquia i els capellans que han estat a la població. . 

●  La nostra és en l’actualitat una corral modesta, 

d’àmbit local i comarcal, a la que se li planteja un 

futur incert per falta de relleus. 

Lluís Llagostera 

 

EVOLUCIÓ DE LA CORAL 
 

 

     Es tracta d’una coral de caire parroquial encara que 

sovint ha intervingut i intervé en altres àmbits més 

enllà de l’eclesiàstic. Es va fundar un 8 de desembre 

de 1907 al si del Centre Catòlic de La Cellera després 

que aquest es formés el 11-I-1906. El 1909 la coral 

estrena uniforme en el que hi figurava una ben 

vermella barretina. 

   Explica Ll. Llagostera que el cor “des del seu 

començament va participar activament en els actes 

del Centre i de la Parròquia i es va donar a conèixer 

arreu de la comarca. Va participar en les grans 

concentracions marianes de 1910 al santuari dels 

Àngels i el 1912 a La salut de sant Feliu de Pallerols 

que varen reunir nombrosos coral i peregrins” 

 

Crònica de l’estrena oficial de la Choral 
Lluís Llagostera [1984:213] reprodueix la descripció 

del concert inaugural. En citem alguns fragments 
(mantenint la grafia pre fabriana i hi afegim 

elements d’èmfasi) 
“ Vetllada Literari-Musical. Que se celebrà ab motiu d ela 
inauguració y benedicció de la Senyera del chor del Centre 
que’s doná a coneixer, degudament organitzat ab el títol 
Rossinyol de Sales  [...] començà la vetllada amb el següent 
ordre: 

1a part. 
●  Ave Maria: Choral a 4 veus mixtes per al chor. 

●  El Rossinyol de Sales: Poesia escrita expressament per 
l’acte per F. Gay y llegida per J. Noguer. 

●  Què és la Senyera?: Dialech esplicatiu recitat per F. Vila i 
J. Vila. 

●  El desterrat: Duet cantat per el tenor J. Reig. 
●  Discurs: per D.J. Ribas. 

●  Lo toch de l’Ave Maria: Choral a tres veus d’homes per el 

Chor. 
 

2a part. 
●  Muntanyes del Canigó: Choral a 4 veus d’homes per el 

Chor. 
●  La nostra senyera: poesia escrita expressament per P. 

Riera i llegida per J. Torner. 
●  Las aranyes: Pel tenor M. Vila, cançó catalana. 

●  Discurs: pel Sr. Jutge municipal D.C. Noguer. 
●  A Maia Immaculada: cançó infantil per als tibles. 

●  Discurs: per Mn. Oliver, Missionista. 
●  Discurs de gràcies per el Sr. President [del Centre Catòlic] 

Sr. Masferrer. 
L’atenció i silenci ab que eren escoltades tots u cada un dels 
números del programa, junt amb els estrepitosos 
aplaudiments que se’ls tributava demostran clarament que 
foren interpretats ab molt feliç acert. Se començà l’acte a 
les 7 del vespre, y s’acabà mol prop de les 10. La 
concurrencia fou numerosissima de tal manera que el local 
era insuficient pera contenirla. 

Visca per molts anys y ab felicitat el Rossinyol de Sales“  

 

 Dissolta l’entitat mare el 1912, el conjunt vocal va 

passar a dependre del Sindicat Agrícola cellerenc fins 

al 1935. Els primers anys seran de consolidació del 

cor, en canvi, els anys 20 i primer quinquenni dels 30 

es detecta una certa cisi. La 

Guerra Civil comportà la total 

interrupció de les activitats. 

     En els programes de 

cançons es nota una forta 

incidència de peces 

patriòtiques catalanes, a part 

dels continguts religiosos.  

        ←  Anagrama amb motiu del 

centenari (1907-2007) 



 

Programes dels anys 10 i 20 del s XX 

1909 
  Les Flors de maig, Els pescadors (estrena), 
Gent de l’any vinent (4 veus mixtes) 

1910 
   Himne a la Senyera, Per tu ploro, Marinesca, 
La Mare de Déu, L’Empordà, A Catalunya. 

1912 

   Sota l’Om (a 6 veus), Salvem-nos (duet amb 
piano), Super Flumina (a 4 veus), Cançonetes 
infantils (per la secció de tibles), Salutació a la 
Verge (amb acompanyament de piano) 

1913 
a 19 

   Som germans (acompanyad aper piano), 
Duet a Maria Immaculada (tenor i baix amb 
piano), La Flor de la Immortalitat (a 6 veus 
mixtes), Cant de la Senyera, Els remers del 
Volga (a 4 veus masculines). Continua Sota 
l’Om i L’Empordà. 

Ans 
20 

   Muntanya avall (secció de nois i piano), Lo 
filador d’or (solistes i piano), Scherzo (3 veus 
mixtes), Cançó de Nadal (5 veus mixtes), El 
rossinyol (4 veus masculines), La gata i el 
balitre (6 veus mixtes), Cançó de Bressol (nois i 
piano). Continua el Cant de la Senyera. 

 

 

 
 

    La parròquia de Santa Maria de Sales és el lloc de 

referència, on es fa bona part dels concerts i la que dóna 

nom a la coral. 

 

  Com resultava normal en el moment de la fundació, 
la Choral era només masculina. Quan en algunes 
peces es necessitaven les veus femenines aquestes 
eren substituïdes per les veus blanques de nens. Va 
ser després de la reconstrucció que es va fer acabada 
la Guerra Civil que el col·lectiu va passar a ser mixt. El 
1950 la coral i la secció teatral es reagrupen 
oficialment sota el Centre Parroquial. La coral va fent 
via, amb un moment de poca activitat, però sense 
dissoldre’s, entre els anys 60 i inicis dels 70. Pel que fa 
a les causes d’aquella davallada Lluís Llagostera 
explica que “les podem trobar  en els grans canvis 
socials i econòmics de la dècada, el pas de la 
industrialització de la comarca i les normes sortides de 
la reforma litúrgica  del Concili Vaticà II que 
potenciava la participació de tot el poble en els cant 
de les celebracions més que no pas en el lluïment de 
grups musicals”. 
 

 

Altres manifestacions musicals 
cellerenques 

      La Cellera és una població de certes tradició 
musical. Aquí no pertocarà parlar de l’àmbit 
sardanístic (hi hagué una cobla conjuntament 
amb Anglès) ni de la música lleugera a partir dels 
anys 60 del segle XX [Pujol i Llagostera (1990) :64-
65]. Aquí citarem: 
●   La tradició de cantar els Goigs del Roser, 
costum que va del 1666 als nostres dies. Així que 
té una certa lògica que sorgís una coral en l’àmbit 
eclesiàstic donada la tradició del cant religiós a la 
població. 
●  El gust per la sarsuela, si més no en el tombant 
de segle entre el XIX i el XX. Explica en Lluís 
Llagostera [1984:212] com l’any 1907 
s’intensifiquen les representacions de 
sarsuelístiques (a més del teatre i conferències) 
gràcies a l’aparició del Centre Catòlich de La 
Cellera. Consta l’estrena d’una sarsuela, el 1909, 
feta per a La Cellera, d’exit local: La Font del 
bassi, interpretada pels efectius d ela coral i de la 
secció dramàtica del Centre. 

 

Pel que fa a la vida de la coral, la seva celebració 

principal havia estat la festa de la Puríssima, 

commemorant el moment de la fundació. De fa 

temps, els moments àlgids dels de Sales són dos 

durant l’any: el Nadal, amb cants propis de tal 

festivitat i la Pasqua, ocasió en que sobresurten les 

caramelles. 



 

Un parell de comentaris de concerts 
recents 

 
  ●   Comentava Pere Espinet (cellerenc i alcalde 
aleshores d’Anglès) en una carta al director (13-XII-
2013, al Punt Diari): 
 “  Un any més he quedat gratament sorpès de la 
qualitat del ja tradicional Concert de Nadal celebrat al 
centre parroquial de la Cellera de Ter. Les corals 
Rossinyols de sales, Cors Alegres d’Anglès i La Nostra 
Llar de santa Coloma de Farners ens van fer gaudir 
d’una bona estona musical.” 
  ●   Pere Masó Panella al seu web (22-IV-2017) 
descrivia: 
  “ A la darrera vetlla pasqual (dissabte passat) 
l’esmentada coral va demostrar una vegada més que 
continua ben viva i afinada. A la missa hi va tenir un 
bon paper amb una direcció amb empenta i uns 
concentrats i experimentats cantaires […] Acabada la 
missa varen cantar caramelles a la sortida de 
l’església i a diferents llocs del poble. “      

 

 
 

Detall del cartell del IV-2015 de cantada de caramelles, editat pel 

Centre Cultural Parroquial de La Cellera de Ter 

 

     A partir del curs 1977-78, amb motiu d’uns 

homenatges a músics relacionats amb la població, a 

Eliseu Boix (cellerenc dirigent de la coral Cants de 

Pàtria) i a un antic director del cor, Mn. Camil Geis, la 

coral revifa i arriba a la seva màxima expansió, amb 

prop d’una cinquantena de cantaires. És possible, 

però, que malgrat la quantitat no s’assolís el nivell 

qualitatiu de temps passats. Es va poder comptar amb 

el suport econòmic de la Diputació amb motiu del Pla 

de Dinamització Cultural. Això va permetre que la 

coral sortís a molts indrets de les nostres comarques: 

això donava un sentit i un estímul més als cantaires. 

      Aquest Pla ara el dur a terme l'Agrupació de Corals 

de les Comarques de Girona que fa de lligam entre un 

bon nombre de corals , divulga 

i coordina les seves actuacions 

i promou noves 

activitats  intentant  fer front 

als reptes actuals del cant coral 

gironí. 

      El problema més greu, 

però, està en la falta de relleu 

generacional. El problema és 

comú a moltes corals, 

exceptuant potser algunes de 

punteres o impulsades per 

institucions potents. Les 

causes poden estar en el canvi 

d’estil de vida i valors a la 

vegada que les modes d’altre 

tipus de cors (com ara els de 

gospel) que atreuen més al 

públic més jove. 

 

Per saber-ne més 
LLAGOSTERA Lluís (1984). <El 

centre parroquial de la 
Cellera de Ter (1906-1983)> 
Quaderns de La Selva no 1. 
Santa Coloma de Farners: 
Centre d’estudis Comarcals 
de La Selva (pàg. 209 a 224). 

PUJOL, David i LLAGOSTERA, 
Lluís (1990). La Cellera de 
Ter . Girona: Diputació 
[Quaderns de la Revista de 
Girona n 28]. 

 

  joan manel barceló, 2017 

 

 

 
 

  

Membres de la coral els anys 

1996-97 i 1997-98. Llista 

publicada en un programa de 

celebració del 90è aniversari, 

el 21-XII-1997. [de la 

Col·lecció LL. Llagostera] 

Programa en 

concert de 

corals Saludem 

l’Estiu.  El 5-VI-

2016 a 

Bonmatí [de la 

Col·lecció LL. 

Llagostera]. 



 

Amb motiu de la seva representació al Liceu 

 el mes d’octubre. 

 

Un Ballo in Maschera 
 

 

 

 

Julià Pascual. 2017 


