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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

  

Mor de manera prematura del conegut 
baríton rus Dmitri Hvorovstosky 

Després de malaltia relativament ràpida als 55 anys. 
..Notícia..   ..Un homenatge publicat.. 

 
  

 

  

  

Queden les últimes entrades per anar en 
el Bus operístic al Liceu per a veure 

L’Elisir d’Amore de Donizetti 
 Gràcies a una ampliació. Us podeu inscriure a: 

operagironabus@gmail.com 

 
  

 

 
 

Assemblea anual de l’Associació d’Amics 
de l’Òpera de Girona, el proper 14-XII 

Acabarà amb un sopar amb cantada lírica i nadalenca. 
Sopar obert. Cal, però, inscripció prèvia: 

amicsoperagirona@gmail.com 

 
  

 

 

 
CONCERTS 

NADAL 

i St. 

ESTEVE 

 

BARCELONA 
26-XII 

 

PALAMÓS 
26-XII 

 

GIRONA 
27-XII 

 

 

LLORET 
27-XII 

 

OLOT 
27-XII 

 

 

  

 

  
 

 

Temporada Ibercàmera Girona 2018 
 A partir 12 desembre es posen a la venda les 

entrades soltes 
..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

Bros celebra els 25 en un concert dificultós 
El tenor passa dificultats en el Liceu celebrant l’aniversari 

..Al  web..  
  

 

 
 

 

Concert fet per Vivica Genoux a Barcelona 
Ressenya de l’actuació a l’Auditori de Barcelona (26-XI) 

..Al nostre web..  
  

 

  

 
 

La producció que el Liceu presenta de 
Tristany i Isolda 

Comentari sobre la feina del director d’escena 
Àlex Oller (Fura dels baus) per a l’òpera de 

Wagner que es presenta al Liceu entre el 28 de 
novembre i el 15 de desembre 

..Al  web..      ..Accés a l’espectacle.. 
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L’Associació d’Amics de l’Òpera de Sarrià 
Acaba de presentar la seva temporada 

Dominen les òperes de petit format 
..Al web.. 

 
  

 

  

 

Festival Veus a Olot: del 7 al 10-XII 
Per a grups vocals amateurs, semiprofessionals o 

professionals 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Àmplia entrevista a Piotr Beczala 
El cèlebre tenor polonès, que hem vist recentment al 

Liceu fent Werther i aquest octubre Un ballo in 
Maschera, és entrevistat per Pro Ópera 

..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

El Festival de Peralada avança alguns 
noms per l’estiu: Kaufmann i Domingo 

S’anuncia un concert del tenor alemany i una òpera 
en versió concert amb Domingo: Thaïs, de Massenet 

..Al web..    ..Notícia.. 

 
  

 

 
 

 

El pianista Lang Lang ha hagut de 
cancel·lar els concerts per una tendinitis 

No actuarà fins a l’estiu del2018     ..Al  web..  
  

 

 
 

 

Entrevista a la soprano Irina Lungu 
Amb motiu de la seva estada a Barcelona 

..Al web..  
  

 

 
 

 

L’orquestra Simfònica d’Euskadi convoca 
una vaga protestant contra les retallades 

Afecta la temporada d’òpera de l’ABAO 
..Al web..     ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

L’Arxiu de l’Orfeó Català es digitalitza 
Amb entrevista a la gironina Marta Grassot, 

responsable del Centre de Documentació del Palau 
..Reportatge radiofònic.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

  
1-XII 
(20 h.)  

Gala lírica 
Serà l’acte inaugural de la temporada dels Amics 

de l’Òpera de Sarrià. Teatre de Sarrià 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

1-XII 
(21 h)  

Cantata de Sant Nicolau, de Britten 
70 anys de la Coral sant Jordi.   A 

l’Auditori de Barcelona     ..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 1-XII 
(19 h.)  

Audiovisual comentat: Ernani, 
 òpera de Verdi.   Accés lliure i gratuït 

Sala d’Actes del Teatre M. de Palafrugell.  
Organitzen els Amics de l’Òpera de Palafrugell.  

..Al nostre web.. 

 
Palafrugell 
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1-XII 
I 3-XII  

L’Incoronazione di Poppea, de 

Monteverdi, al Liceu. Amb J-C Spinosi i 
l’Ensemble Matheus 

L’òpera serà en versió concert.     ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
2-XII 
(20,30 

h.)  

Recital de Diego el Cigala, 
 piano Jaume Calabuch 

A l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

4-XII 
(19 h.)  

Conferència: Granados, Falla i les nostres 
cançons.  Cicle l’Emoció de la veu 

A la Fontana d’Or de Girona. Pel baríton i divulgador 
Enric Martínez-Castignani 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7-XII 
(18 h) 

 

Òpera als Cines Olot: Andrea Chénier 
de Giordano 

Projectat en directe des de l’Scala de Milà 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

7 al 
10-XII 

 

Festival Veus 
Una cita anual amb una mostra àmplia i 

variada de grups vocals i corals 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

7-XII 
(20 h.) 

 

El Llach dels cignes de Txaikovski 
 Pel Ballet de Moscou 

A l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

8-XII 
(18h) 

 

Cor Da Capo Barcelona. 
Peces de Verdi, Puccini, Händel, Gold, 

Bixio, Donizetti, Rossini,... . 
 A l’església de St Pere de l’Escala. 

..Al web.. 

 
L’Escala 

  

 

 
 

8-XII 
(18 h.)  

El Trencanous, de Txaikovski 
 Pel Ballet de Moscou       

A l’Auditori de Girona     ..Al web.. 
 

Girona 

  

 

 
 

10-XII 
(17,30h)  

“Árias y coros famosos de ópera” 
Per l’orquestra simfònic ai cors de estatals Ucranians. 

Espectacle de Promoconcerts al Palau de la Música 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

12-XII 
(19,15h) 

 

Òpera en cinema: La Bohème, de Puccini 
A La Cate, de Figueres. Sala Toni Montal. Orquestra i 

cors de l’Ò la bastille de París. Dr. G. Dudamel 
..Al web..     ..Web del teatre d’òpera.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

12-XII 
(20,30h)  

Gran Gala de Nadal. 
 Amb la soprano Marina Rebeca 

Acompanyada per l’ Orquesta Clásica Santa Cecilia 
Al Palau de la Música Catalana    ..Al web.. 

 
Barcelona 
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13-XII 
(20,30 

h.)  

Carmina Burana, de Carl Orff 
 per l’Orquestra Simfònica estatal d’Ucraïna 

A l’Auditori de Girona    ..Al web.. 
 

Girona 

  

 

 
 

13-XII 
(20 h)  

Rèquiem,  de Mozart 
Amb l’Orquestra de Cadaqués i cor Amici Musicae 

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

 
Barcelona 

  

 

  
14-XI 

 

Trobada i sopar líric-nadalenc de 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Girona 

Sopar obert. Cal, però, inscripció prèvia 
..Al nostre correu.. 

 
Girona 

  

 

 
 

14-XII 
(20,15h) 

 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Nabucco  de Verdi 

Projectat en diferit 
 des de l’òpera nacional de Valònia 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

15-XII 

(20,30 
h.)  

FEM DANSA: Doble estrena de dansa 
Per Cobosmika SEEDs. Al teatre La Gorga. 

..Al web.. 
 

Palamós 

  

 

 

 
16-XII 
(20,30 

h.)  

El Messies, de Händel 
 amb Gabrieli Consort & Players 

A l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
16-XII 

(19 h)  

Concierto 2017. Asociación Hispano 
Americana. De Nadal 

Amb escola de música Sis Cordes, grup AHA i 
cantants de l’òpera de Sabadell. Gratuït  ..Al web.. 

 
Lloret 

  

 

 
 

20-XII 
(20 h) 

 

Schubert Lied II. Amb el baríton 
 Samuel Hasselhorn 

R. Rohlfing al piano. A l’Auditori de Barcelona 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

20 a 
23 -XII  

Dansa al Liceu: Anna Karenina, 
 per Eifman Ballet 

Música de Txaikovski. Coreografia B. Eifman 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

20-XII 
(20,30 h) 

 

El Messies  de Handel. Amb Jordi Savall 
 i Le Concert de Nations  
I la Capella Reia de Catalunya 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

21-XII 
(20,30 h)  

El Mesies,  de Handel. E.Higginbottom 
 I Instuments of Time and Truth 

I Oxford Voices 
Al Palau de la Música Catalana   ..Al web.. 

 
Barcelona 
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https://www.auditori.cat/ca/schubert-lied-samuel-hasselhorn-renate-rohlfing
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http://www.palaumusica.cat/ca/el-messies-de-handel_479421


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

23-XII 
(12 h.) 

 

Nadales catalanes, 
 per la Capella Polifìnica de Girona 

A l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

23-XII 
(22,30 h) 

 

Carmina Burana i 9a Simfonia de 
Beetroven. Promoconcert 

Orquestra simfònica i cors de Rostov. Al Palau 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

26-XII 

(19 h.)  

Concert de Sant Esteve 
Coral El Progrés. Al teatre La Gorga. 

..Al web.. 
 

Palamós 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

Amb motiu del comentari de l’òpera a Palafrugell. 

Ernani 

 

Jordi Plana Martí, 2017  

http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2108
http://www.palaumusica.cat/ca/carmina-burana-d-orff_520556
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http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
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Històries del Municipal 

 
Contracte d’una cantant el 1838 

 
 En els darrers escrits d’aqueta secció hem insistir en la considerable activitat musical 
que es detecta al Municipal a finals de la dècada dels 30 del segle XIX. Aquí aportem un 
contracte que es va signar un 3 d’abril del 1838 amb una cantant, na Gabriela Roger. 
 

 

Capçalera del contracte de 
la cantant Gabriela Roger 
amb l’ajuntament de 
Girona [AMGi. Teatre, 
Lligall II, 3-IV-1838] 

 
     Comencem amb la transcripció del contracte. Hi mantenim algunes particularitats 
ortogràfiques (tal com faré amb una següent transcripció), 
 

Contracte entre la cantant Gabriela Roger i un representant de l’ajuntament de Girona 

 
Canto.     Teatro de Gerona.     Año 1838. 

Contrato de la Sra. Gabriela Roger 
     Digo yo la abajo firmada que por la presente escritura (que tendrá la misma fuerza y valor 
que si fuera hecha ante escribano publico) me obligo a seguir la compañía que forma don Juan 
de Dios García para la ciudad de Gerona para el presente año cómico que principiará el 
Domingo de Pascua de resurrección, y finalizará el lunes de carnaval del venidero mil 
ochocientos treinta y nueve, vajo [sic] las condiciones siguientes.  ------------- 
1ª ---  Será de mi obligación cantar tres veces al menos cada semana piezas variadas, siendo 
de mi cargo poner seis piezas, y las demás será a cargo de la comisión.  ---------- 
2ª ---  Vestir con la mayor propiedad y decencia posible. ---------- 
3ª ---  Asistir a toda clase de ensayos diarios y extraordinarios á la hora que se me cite. --------- 
4ª ---  Recibir por via de préstamo la cantidad de seiscientos cuarenta rls. vôn, 
descontandoseme  cuatro rls. Por función hasta la extinción de la deuda. ---------- 
5ª ---  Si al finalizar el medio año cualquiera de las partes contratantes quisiera retirarse de 
esta contrata podrán hacerlo, y quedar esta sin efecto. ---------- 
    Yo, D. Juan Urgell en nombre del Exmô Ayuntamiento de la ciudad de Gerona me obligo a 
satisfacer a Dª Gabriela Roger por todo el año cómico la cantidad de diez y seis rls. vôn diarios, 
disfrutando otra cantidad tanto en perfecta salud como en enfermedad, no siendo la 
enfermedad ocasionada por culpa suya. ---------- 
     Todas estas condiciones serán observadas por una y otra parte a excepción de muerte de 
rey o persona real, incendio de teatro, epidemia y suspensión de teatro por orden superior, 
todo arreglado según estilo: y para que conste como mejor convenga, lo firmamos en 
Barcelona a tres de Abril de mil ochocientos treinta y ocho 



Juan Urgell [signatura]        Gabiela Roger [signatura] 
 
      Recibi del Sr. Dn Juan Urgell la cantidad de seiscientos reales vn 
 

     [Transcrit de l’Arxiu Municipal de Girona. Teatre. II lligall. Document de 3-IV-1838] 
 

 
    Analitzant el document, podem fer diverses constatacions. 
     La primera és que la temporada, la temporada teatral o l’any còmic va marcat pel calendari 
religiós. És a dir, comença el dilluns de Pasqua i s’acaba per carnestoltes. Era la quaresma, la 
festa cristiana, de quaranta dies en la que es preparava primer i recordava després la mort i 
passió de Crist. Durant la mateixa estaven totalment prohibits els espectacles d’entreteniment 
com ara teatre, música, balls, i era la interrupció de llarga durada que marcava el cicle teatral a 
tot Europa. Com a màxim, es permetien alguns espectacles religiosos, com ara la representació 
de passions (teatrals i o musicals i, sovint mixtes) i funcions musicals de caire religiós. 
Rercordarem que òperes com el Nabucco de Verdi (que presenta un episodi de l’Antic 
Testament) o molts oratoris van ser composats  amb la idea de representar-los durant la 
quaresma. 
 
     En segon lloc constatem que la religió i els bons costums obliguen a les cantants a vestir-se 
“con la mayor propiedad y decencia posible” (clàusula 2 del contracte). 
     En tercer lloc, la senyora Gabriela Roger havia de cantar tot sovint al teatre gironí durant 
l’any còmic. Cosa que corrobora que la música sovintejava al teatre ciutadà. A la clàusula 
primera s’especifica que, com a mínim, tres vegades per setmana. La pregunta que ens podem 
fer és en quin context havia de cantar. En concerts? Òperes? Balls?. No, de fet sabem, i ens 
tenim mostres sovintejades fins entrat el segle XX, que es tracta del costum d’oferir números 
musicals en els entreactes teatrals. Aquest és el context que ens ofereix el present contacte. Ho 
podem saber perquè la senyora Gabriela, diu el document, havia de seguir la companyia de Juan 
de Dios García i aquest era el “autor de la compañía dramática” contractada a Girona, segons un 
altre contracte que es conserva, de quatre pàgines, signat amb els comissionats de l’ajuntament 
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre. 19-III-1837 –lligall II-]. Recordem que en aquell moment i 
context la paraula “autor” equivalia a empresari i companyia dramàtica es referia a grups 
teatrals. Per a que la cosa quedi més clara en el contracte de la Cia. teatral que acabem 

d’esmentar, consta en la clàusula 10a 
que s’obliga a Juan de Dios García a:  

 

Clàusula desena en el contracte de l’empresari teatral Juan de Dios García 
 amb l’ajuntament de Girona 

     “ Deberá satisfacer cuarenta reales de vn. a la musica, que asistirá y tocará en los 
intermedios y demás conveniente de las funciones debiendo constar almenos del numo. de 
ocho y que la Comisión proporcionará a la Compañía. ” 

     Capçalera del contracte Juan de Dios García 

amb l’ajuntament de Girona [AMGi. Teatre, 

Lligall II, 19-III-1837] 



     [Transcrit de l’Arxiu Municipal de Girona. Teatre. II lligall. Document de 19-III-1838] 
 

 
     O sigui, que existia per contracte l’obligació de fer intervenir músics en els descansos de les 
funcions teatrals (i en altres moments que convingui). Els músics són pagats per l’empresari 
teatral però, en canvi, són aportats per l’ajuntament gironí. És a dir, es tracta dels músics de 
l’orquestra del teatre, grup del que tenim notícies en altres documents. Si ens hi fixem, i tornat 
al contracte de la Sra. Roger, qui la contracta i paga és l’ajuntament, encara que la seva feina 
s’hagi d’integrar en la companyia còmica, de manera que es buscava de completar amb una veu 
femenina les tasques musicals de l’orquestra. 
     Vers aquell moment, i una mica abans de l’inici de les primeres temporades d’òpera 
conegudes a Girona, exceptuant el final de l’ocupació francesa el 1812, el teatre gironí del Pallol 
estava experimentant unes obres de reforma que facilitessin la col·locació dels músics de cares 
al públic. Les obres tenien a veure tant amb la nova manera d’organitzar les orquestres com 
amb el creixent costum de fer actuar músics al teatre gironí [Maricarmen Gómez Muntané, La 
música culta a les comarques gironines. Banyoles: centre d’estudis comarcals, 2015, pàg. 82]  
 
     La quarta qüestió que plantegem ens porta  a preguntar-nos què en sabem de la Sra. Gabriela 
Roger. Al respecte no hem trobat detalls addicionals. L’únic que tenim ve del mateix contracte 
que especifica que es signa a Barcelona encara que el capçal de l’escrit deixa clar que es 
contracta per al teatre de Girona. Per tant, en el moment de l’acord signat la cantant es trobava 
a Barcelona, on deuria haver actuat, sent el comissionat gironí, en Joan Urgell, el que es 
desplaça la capital catalana. 
 
     Signatura de la cantant Gabriela Roger que figura al final  del 
contracte amb l’ajuntament de Girona [AMGi. Teatre, Lligall II, 3-
IV-1838] 

 
 
     Cinquè. El sou que cobrava la Sra. Roger era de 16 rals diaris (o sigui, quatre pessetes). El 
jornal es rebria inclús en cas de malaltia. La quantia era molta o poca? Fixem-nos que els músics 
deurien cobrar per cada acompanyaments dels entreactes uns cinc rals. Ho sabem perquè el 
contracte de la companyia [ho podeu llegir en el text recollit més amunt de la clàusula 10a], el 
que hem esmentat del 1837, estableix que es pagarà per funció 40 rals a un contingent de 
mínim vuit músics. La cantant va rebre un avançament d’uns 600 rals,  a compte del seu sou, en 
el moment de signar el contracte, quantitat que s’aniria retornant paulatinament. 
 
     En sisè lloc, ens fixem com la contractada queda obligada a aportar algunes de les partitures 
que cantarà, concretament sis peces a la setmana, dius la primer clàusula. Aconseguir partitures 
deuria tenir la seva dificultat i de vegades costos, encara que hem de recordar que els drets 
d’autor no estaven gaire ben protegits en aquell moment. Que la cantant aportés partitures 
també facilitava que aquesta pogués gaudir de cançons del seu gust i conveniències vocals. Com 
que la resta les aportava l’ajuntament, no ens estranya trobar com el 1838 la corporació 
municipal encarregava i pagava peces al copista barceloní Nicolau Casañas [Costal, Gay i 
Rabaseda, La inauguració del teatre Municipal de Girona l’any 1860. Girona: Ajuntament, 2010, 



pàg. 16]. En concret s’esmenten duets rondós i àries de les òperes Anna Bolena (de Donizetti) i 
Pazza per amore (de Paisiello). 
  
    Ja per acabar i com a setè aspecte, ens fixem com l’activitat dels teatres es podia veure 
inesperadament interrompuda per determinades circumstàncies. Motius, molts d’ells, que avui 
en dia no són habituals. De fet, ens consten exemples de la incidència de tals casos en diverses 
ocasions en el teatre gironí. El contracte preveu que el compromís no tindria efecte en els casos 
de mort del rei o persona reial, incendi del teatre, epidèmia i, finalment, per suspensió de 
l’autoritat. El cas de la mort del rei i de persones properes de la família reial fa referència als 
dies de dol durant els quals es prohibien celebracions i activitats d’esbarjo, quan es donaven tals 
fets luctuosos1. També hem de recordar que encara en el segle XIX estaven actives i amb efectes 
importants les epidèmies. 
 
 
     El contracte, doncs, de na Gabriela Roger, que es guarda a l’Arxiu Municipal de Girona ens ha 
servit per constatar uns quants aspectes de la vida musical gironina vers el 1838. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2017 

 

  

Les dues cares del contracte de la cantant Gabriela Roger amb l’ajuntament de Girona 
[AMGi. Teatre, Lligall II, 3-IV-1838] 

 

                                                           
1    Per posar un exemple que afectar el teatre gironí, citarem el tancament durant deu dies l’any 1806, manat en una carta 
governativa, amb motiu de la mort d ela princesa d’Antúries. [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1. Document del 1-VI-
1806] 



 

GENT  per la Música 

 

Josep Fornells Reig 

I dels orígens de les colles sardanistes gironines. 
  
    El nostre aficionat gironí a la música aquest cop és un sardanista. Va jugar un paper actiu en la 
recuperació de la sardana després del sotrac que per a la cultura catalana va significar l’adveniment 
del franquisme. Josep Fornells en concret es relaciona amb la constitució d’una secció sardanista al 
Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG). Finalment, el nostre protagonista d’avui és la persona 
que rebia una publicació sardanista musical editada a Barcelona, el Carnet Sardanista, com a mínim 
entre 1949 i inicis dels anys 60. D’aqueta col·lecció de butlletins, que té el seu interès en sí mateixa, en 
parlarem en el proper número d’Operem. 
 És relativament poc el que podem comentar de Fornell com a sardanista i menys en l’aspecte 
personal. Ens ha sembla, però, que el personatge s’associa a un moment crucial de la recuperació del 
sardanisme i que mereix que en reivindiquem el seu record. 
 

Subscriptor de Carnet Sardanista 
 Comencem amb la vinculació del gironí 
amb un butlletí que aporta llum al món 
sardanista català entre mitjans anys 40 i 60 del 
segle passat. Josep Fornell Reig va ser el 
subscriptor que durant força anys va rebre la 
publicació Carnet Sardanista. Resta a Girona un 
lot de més de 140 exemplars de l’esmentat 
butlletí, conjunt que és actualment propietat del 
col·leccionista Joaquim Carreras. Però entre 1949 
a 1960 sabem que els enviament anaven al nom 
particular de Fornells. 

 
Imatge 1.-  Etiqueta 

postal en un 
enviament del 
butlletí “Carnet 
Sardanista” el 
febrer de 1956 

[col·lecció Joaquim 
Carreras] 

 

 
 Consten dues adreces de Girona on deuria viure 
el personatge, a la segona especifica que vivia al 
grup Sant Narcís [Veieu imatge 1]. Finalment, la 
subscripció del butlletí va passar a nom del 

GEiEG, del que Fornells n’era membre actiu de la 
secció sardanista, arribant la publicació a una 
adreça al carrer Alvareda, com a mínim a mitjans 
anys 60. En el proper número d’Operem podrem 
veure com el butlletí setmanal al que ara ens 
referim aporta informació especialment de 
Barcelona i rodalies però també dades del 
sardanisme gironí. 
     Sabem que el Sr. Fornells va ser delegat de la 
secció sardanista del GEiEG (així s’esmenta en 
article de Los Sitios del 1-I-1954, pàg. 10, que 
després citarem). Sabem també per l’obituari 
d’ella que en Josep va estar casat amb Enriqueta 
Bou Caselles (morta, ja vídua, el 2016) i que van 
tenir dues filles. 
 

Una entrevista de mitjans anys 50 
      El que ens dóna més informació de la persona 
i del món sardanista que l’envoltava és una 
entrevista que apareix en el no 16 de la revista 
setmanal Cultura y Folklore, la del 28-X-1953, 
editada a Barcelona, amb redacció al C. Milans, 
4, pàg. 526 a 528. Efectivament, amb el títol 
“Éxitos y dificultades de las colles sardanísticas 
gerundenses” l’autor de l’escrit, Juan Sureda 
Prat, fa una entrevista a Josep Fornells amb 



motiu que està a punt De celebrar-se a Girona un 
concurs sardanista. A manera de petites 
conclusions, primer, i fragments literals després, 
reproduïm el que ens semblen informacions més 
útils, 
 
   ● J. Fornells era el 1953 el segon delegat de la 

Secció sardanista del GEiEG. 
   ● L’autor opina de l’entrevista que: “bien 

podemos catalogarlo como una de las 
fuerzas vives del folklore catalán. Después 
de charlar con el amigo Fornells, hemos 
sacado la conclusión de haber hablado con 
un chiflado (en el buen sentido de la 
palabra) de la sardana […] parece vivir para 
bailar y enseñar el tejemaneje de los puntos 
y contrapuntos. Es, lo que en términos 
deportivos, llamaríamos un apasionado” [p. 
526]. 

   ● Fornell recordava amb especial estima un 
concurs a Barcelona, per les festes de la 
Mercè, en què ell dirigia la colla gironina 
Dolça Catalunya. Apreciava la jornada 
perquè el grup va guanyar el concurs i 
perquè aquell era ... el dia del seu 
casament. [p. 528] 

 

 
Imatge 2.-  Il·lustració de l’article amb l’entrevista a J. 

Fornells a la que fem referència. Revista <Cultura i 
Folklore>. Barcelona 28-X-1953. El dibuix no porta autoria. 
[l’exemplar de la revista és col·lecció de Joaquim Carreras] 

 

FRASES DE J. FORNELLS EN L’ENTREVISTA 
  
     “Fue Gerona la primera ciudad de Cataluña en 
donde volvió a bailarse la sardana, después del 
Glorioso Movimiento nacional. Recuerdo aún el 
contento de la gente y los comentarios favorables 
que mereció la autorización” [p. 526] 

● ● ● 
     I poc després de la primera ballada autoritzada a 

Girona “mandamos, a través de la Obra Sindical de 
Educación y Descanso, invitaciones a diversas collas 
de la provincia. El concurso fue un éxito.” [p. 526] 
     “Comprendiendo que lo más interesante para la 
sardana era ir formando collas y grupos, fundé 
<Amunt i Crits>, […] optamos por formar una nueva 
colla. La titulamos <Riallera>. A ésta siguió 
<Aimants de la Dansa> y <Flors de maig> […] 
Hicimos una buena campaña. Aunque la que 
cosechaba los mejores aplausos, no por la pulcritud 
y técnica de su baile, sino por su simpatía era 
<Poncelletes i Escardots> [colla integrada per nens i 
“avis”]” [pp. 526-7] 

● ● ● 
     Preguntat sobre el costum del moment que les 
colles enlairessin els braços: “Ciertas tendencias 
modernistas quieren demostrar que la sardana debe 
bailarse con los brazos en alto. Ello no es correcto, ni 
creo que prospere. Tal innovación nació en algunos 
pueblos costeros. Nosotros seguiremos bailando 
como siempre. Es decir, alzando los brazos cuando 
deban alzarse.” [p. 528] 

● ● ● 
     També se li va demanar l’opinió sobre els 
sistemes de repartir les sardanes  “Indudablemente 
el selvatán es más complicado. Ello explica que el 
ampurdanés sea más extendido, pues es mucho más 
corriente pasar del selvatán al ampurdanés que 
viceversa. Los dos son fiel reflejo de nuestra danza, 
la variación es cosa intrascendente. En el fondo son 
iguales.” [p. 528] 

● ● ● 
     I sobre el sistema de despeses per als 
desplaçaments de les colles per anar als concursos  
“Generalmente se forma un fondo que podríamos 
llamar de reserva. Algunas tiene sus socios y otras 
se nutren exclusivamente delos premios” … i quan 
no s’obtenen gaire premis, aleshores …  “no queda 
más remedio que echar mano a la cartera”  [p. 528] 

● ● ● 
 

 
    Val a dir que aquest mateix article va sortir 
també publicat al diari gironí Los Sitios, el 23-IX-
1951. En l’esmentat diari hi va donar lloc a una 
polèmica en relació a un punt que defensava el 
Sr. Fornells. El sardanista Josep Llach va fer un 
article, també a Los Sitios del dia 1-I-1954, pàg. 
10, propugnant que antigament sempre es 
ballava amb els braços aixecats, inclús els curts i 
que per tant les acusacions de Fornells, que 
ballar amb els braços aixecats era una moda 
sense fonament, no era en absolut certa. 



Dels inicis del sardanisme al GEiEG 
Pels anys 40-50 tenim la font, breu, del butlletí 
del GEiEG que descriu una mica com va sorgir la 
secció sardanista, sense però citar noms. 
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     La secció de sardanes del Grup es va crear el 
mes de març del 1947. No esmenta el butlletí les 
persones que promovien aleshores l’activitat. Sí 
que comprovem el moment i algun detall del 
naixement dels sardanistes. 
 
     “El mes de marzo pasado, vió la luz por primera vez la 
Sección Folklórica del G.E. y E.G. […] Por falta de espacio en 
este <Boletín>, se nos ha suplicado que seamos breves en 
nuestro relato, sabrán nuestros consorcios hacerse cargo 
de la buena disposición que nos anima para que el nombre 
del G.E. y E.G. no tan solo sea <senyera> en lídes deportiva, 
sino qué también en el terreno recreativo […]. En esta 
<Sección Folklórica> se han creado dos ramificaciones: el 
<Cuadro de danzas clásicas> y las <Collas Sardanísticas> [… 
i d’aquesta última] debemos destacar sus actuaciones en 
los diversos concursos de sardanas en que han tomado 
parte y que citamos a continuación. ” 

 
Text i reproducció són del butlletí citat, de l’octubre de 
1947, pàg. 10 i 11. Hem mantingut l’ortografia original. 

 
     És interessant notar, tal com ha citat l’article, 
que el sardanisme del Grup nasqué en una secció 
Folklórica. El règim franquista, que tenia certa 
desconfiança amb la sardana, encara que no la 
bandejava per complert, li va donar un enfoc 
etnogràfic i folklòric, en la categoria de “balls 
regionals”, mentalitat que va ser promoguda per 
la Sección femenina i la Organización sindical del 
nou règim. Evidentment, un enfoc “folklòric” 
treia ferro nacional a la dansa de Catalunya. No 
podem valorar si la denominació de “Senyera” 
que l’escrit grupista atribueix a la sardana té una 
connotació dissimuladament catalanista o no, 
donat un sentit entre línies a l’article, com es feia 
sovint durant la dictadura. Que la paraula s’hagi 
deixat en català sembla indicar-ho. També, 
constatem que la colla <Contrapunt> va ser la 
primera de tenir un protagonisme dins de la 
secció. No fou però l’única colla, com ja havíem 
vist en l’entrevista. 
   Reproduïm ara un petit text d’un butlletí, 
quatre anys posterior. Ho deixem en facsímil: 
 

 
 

Butlletí GEyEG no 50, del gener del 1951, pàg. 5. 
 

   Notem que l’article es parla ja simplement de 
“Secció sardanista” i no Folklòrica. Ara la colla 
que més despunta és “Amunt i crits”. També 
constem el que dèiem, com el règim va intentar 
apropiar-se del sardanisme. Fixem-nos que el VIII 
Campeonato Provincial de Sardanas estava 
organitzat per l’ Obra Sindical de Educación y 
Descanso, instrument cultural del sindicat únic, 
vertical, que va imposar el règim de Franco. 
 
     Finalment afirmarem, a manera de conclusió, 
que la tasca que van portar a terme persones 
com en Josep Fornell Reig i altres membres del 
GEiEG, tot i un relatiu anonimat, va tenir el seu 
interès, tant des del punt de vista cultural com 
sociològic. 
 

     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 (09) 

 

  Orlando Furioso és l’òpera de Vilvaldi que té l’ària 
Sol da te, bonica peça acompanyada especialment 
per la flauta. Veiem una funció 
interpretada al Théâtre des 
Champs-Elysées (París) pel 
contratenor Philippe Jarousky 

Homenatge 
a Diego el 

Cigala 
 

 Encara que aquí ens especialitzen en òpera, és 
benvinguda tota la música bona que es canti. Com que 
el dia 2 de desembre Diego El Cigala 
actarà a l’Auditori de Girona, en 
recollim una peça aquí: Obsesión 

Un ballet 
entre el 

neoclassic I 
el relaisme 

social 

L’armeni Aram Khatxaturian va estrenar el seu ballet Spartacus un desembre, 
el del 1956 (el dia 27 al Kirov de Sant Petersburg). L’autor havia rebut el premi 

Lenin de composició de l’URSS dos anys abans, tot i que el 
1948 va ser depurat per formalista i 

antipopular. Recollim aquí les variacions de 
Prhygia i el pas de deux amb Spartacus del 3r 

acte del ballet (correspon al cèlebre Adagio de la Suite no 2 
Spartacus). Veiem a Nina Kaptsova i Carlos Acosta, al Garnier 

de París amb el Bolshoi. 

Iniciant 
l’òpera del 

segle XX 

Un mes de desembre, en dia 9 i a Dresden, del 1905 s’estrenava Salomé de 
Richar Strauss. Rupturista obra a cavall de l’ambient decadent del Simbolisme i 

l’avantguarda de l’Expressionisme. Hem triat el fragment 
final: Ich habe deinen mund geküsst, Jokanaan (Ah! He 

besat la teva boca, Joan) . No és una música maca. No pot 
ser-ho: de fet descriu, amb eficàcia, un 

moment de clímax de l’horror. La 
soprano és Malin Byström 

150 de 
Monte-

verdi 

Diu la Irene Llongarriu, de Girona: es tracta d’ un dels duettos que m’agraden 
més, és Pur ti miro de L’Incoronazione di 
Poppea enguany i amb ocasió  del 450è aniversari del 
naixement de Claudio Monteverdi, un dels meus 
autors preferits, per no dir el que 
més!. La posada en escena  reflecteix 
exactament el sentit del text. Podeu 

imaginar també sóc una fidel seguidora de Max Emmanuel Cencic! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_8OAgKhJ-Y
https://www.youtube.com/watch?v=LdLETgYpeoA
https://www.youtube.com/watch?v=rPxVN0VMWqI
https://www.youtube.com/watch?v=rPxVN0VMWqI
https://www.youtube.com/watch?v=MRYNHOiEFBs
https://www.youtube.com/watch?v=MRYNHOiEFBs
https://www.youtube.com/watch?v=ULrisWeXcV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ULrisWeXcV4&feature=youtu.be
mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=Y_8OAgKhJ-Y
https://www.youtube.com/watch?v=LdLETgYpeoA


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Les corals infantils gironines  
vers  els anys 70 i 80 del XX 

 

    Els anys 80 va ser a nivell de les comarques gironines un moment en què estava proliferant de manera 
important els grups corals infantils i juvenils. Diversos factors poden explicar l’eclosió. A Catalunya hi havia una 
certa consciència de tradició coral que ja venia del segle XIX, particularment amb l’empenta i prestigi que 
havien agafat els Cors Clavé i els seus seguidors. També, vers els anys 70 hi ha una conscienciació internacional, 
particularment a Europa, sobre la importància humana de la formació musical i, particularment de 
l’ensenyament i practica del cant coral amb els nens. Al respecte en vam parlar des d’aquestes pàgines al 
número 32 d’Operem (agost 2017, pàg. 11 a 13), quan vèiem que poc despès de la IIa Guerra Mundial apareixen 
importants impulsors de la formació infantil en la músic ai el cant: Kodáli, Orff, Suzuki, com a més cèlebres. 
Constatàvem com vers el 1970 aquest moviment comença a arribar a Catalunya. Això va afectar a grups 
d’esplai, com ara l’escoltisme, grups parroquials, també les escoles normals de formació de mestres que 
donaren un creixent protagonisme al cant i en particular a la seva pedagogia. Aquí ens centrarem en analitzar 
com es concretà aquet fenomen general en les nostres comarques vers les dècades de 1970 i 1980.  
 
 
 

  ALGUNES CORALS INFANTILS  dels ANYS 70 i 80 
 ACTIVES a les COMARQUES GIRONINES 

Noció de coral infantil.  Nom Població Any Comentari 

      
Seguint el criteri del CSIC, les 

corals infantils comprenen dels 
5 als 14 anys. 

 
Els més petits 

De 5 i 6 anys no participen en 
els Trobades generals (es 

convoquen Trobades 
específiques amb el títol 

genèric Juguem cantant.) 
 

Corals de 7 a 14 
Poden participar en les 
Trobades generals. Es 

divideixen en tres nivells:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
● Petits / ● Mitjans / ● Grans 

 
Corals juvenils 

Es poden considerar en aquest 
apartat grups amb participants 

de 15 a 25 anys. 

 

  

 

 
Arrels Noves 

St. Antoni de 
Calonge 

1984 Nascuda amb 30 cantaires 

 Barrufets 
Sta. Coloma de 

Farners 
1983 

Montserrat Cufí en fou la primera 
directora. 

 Blauet Olot 1970 Una de les pioneres. 

 Brots de 
primavera 

Les Planes 
d’Hostoles 

 Relacionada amb Retorn Planenc 

 Esclop Cassà de la Selva 1985 Vinculada a la coral Ressò 

 Esqueix Ripoll 1981 
Fundada per Teresina Maideu. 

Relació amb Capella de Sta Maria  

 Follets Ripoll 1970 Promoguda per Teresina Maideu 

 Fonts de 
Salitja 

Vilobí d’Onyar 1975 
Van nèixer al voltant de la 

parròquia 

 Infantil de 
Bordils 

Bordils 1983 Nasqué vinculada  a la parròquia 

 Lacustària Llagostera 1982 Nasqué lligada a l’escola 

 Petits 
cantaires 

Sant Hilari Sacalm 1976 Va néixer lligada a la parròquia 

 Petits estels Celrà 1982 Nascuda vinculada a l’església 

 Saba Nova Girona 1968 
Creada pel mestre Viader en 

relació a la Polifònica 

 Veus 
Blanques 

Blanes 
1971-
1991 

Nascuda entre l’escola El Viana i la 
parròquia. 

 Virolets Palafrugell 1983 
Nascuda en relació a la coral Nit de 

Juny 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45637-document/butlleti-amics_opera_girona_32_agost-2017.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb855556c82877278cbe5ec5e86a0cad6187cc16e115526c802595d8ef1de8f4bdcffcb0903c3a38e2814ffd99cf6ab17e3


 
[Els Virolets de Palafrugell]   (Arxiu General de la Diputació de Girona 08-89 127. En un expedient del 1987) 

 

    De grups corals infantils i juvenils, per sort, n’hi 
ha hagut un nombre força considerable, 
particularment a partir del 1970. El seu origen és 
divers. Alguns grups es van formar al voltant o 
gràcies a una parròquia (con passà amb Fonts de 
Salitja, Infantil de Bordils, Petits cantaire de 
Sant Hilari, Petits estels, o Veus Blanques), 
altres d’una escola (així ho trobem en el grup 
Lacustària) i un tercer bloc a partir d’un coral 
d’adults preexistent que així, entre d’altres 
objectius, facilita la formació i motivació per a 
futurs cantaires del grup gran (cas de Brots de 
Primavera, Esclop, Saba Nova i Virolets). En 
algun altre cas, encara que són els menys, la 
coral ha nascut sense cap d’aquets estímuls. És el 
cas de la coral Blauet, d’Olot. En el recull de 
grups que aquí considerem ens hem centrat en 
les que van participar en els programes de 
Dinamització Cultural de la Diputació gironina. 
Deixem de costat les corals estrictament escolars 
o parroquials i ens centrem en les que 
participaven en trobades i promovien actuacions 
a fora de les seves seus. 
     Amb tot, cal dir que de les tipologies que 
deixem de costat n’hi ha alguna de trajectòria 
ben meritòria, com ara la Coral Infantil de Sant 
Narcís, fundada ja el 1974 per Enric Homet i que 
ha mantingut una llarga trajectòria. Tampoc 
esmentem algunes corals de caire “benèfic” que 
van tenir un paper important, com ara els 

Patufets de Vista Alegre (Girona) i els Xics de 
Sarrià de Ter. Potser en parlarem en altre ocasió. 
  

Començar el repte 
   Recollim a continuació un comentari, en veu 
dels protagonistes, que es va publicar amb motiu 
dels deu anys d’existència de la coral infantil 
Blauet d’Olot. Algunes de les dificultats i 
circumstàncies enumerades poden ser similars 
en altres col·lectius: 
 

De les dificultats d’iniciar una coral 
infantil. 

El cas del la coral Blauet d’Olot 

     En una publicació del 1980 que 
commemorava el 10è aniversari de la fundació 
de la coral, s’expliquen les circumstàncies i 
reptes que va significar promoure la coral,     
“ Olot, 1969 .... una ciutat sense música, sense 
cants. En aquells anys no teníem cap coral, ni 
d’adults ni d’infants i la majoria de nosaltres 
poques vegades havíem sentit un cànon, o una 
cançó a veus. El folklore català havia estat 
trepitjat i reprimit a l’escola. Com a molt 
apreníem a cantar en una llengua que no era la 
nostra. La música no tenia cap lloc en la nostra 
educació [... promoure la coral] no fou pas cosa 
fàcil, perquè no hi havia cap grup coral d’adults 
que pogués emparar un cor infantil, com ha 
passat en molts llocs de Catalunya, ni hi havia 



gaires persones prou enteses en música com per 
poder dur la tasca adequadament. A més, abans 
de poder ensenyar a cantar, calia aprendre’n, i 
calia una certa tècnica de direcció coral i, molt 
important, de pedagogia musical. [...] I tot es va 
anar fent, amb ajut de persones d’altres indrets 
de Catalunya, que pocs anys abans havien fet el 
mateix camí, organitzat el que seria el S.C.I.C. 
(Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), 
entitat que engloba totes les corals infantils de 
Catalunya i la funció de la qual és establir 
contactes entre totes les corals, organitzar 
Trobades, Jornades de Treball, Cursets, Xerrades, 
fer treballs de recerca i divulgació de cançons i 
potenciar la composició de noves cançons per a 
infants.” [Arxiu General de la Diputació de 
Girona: AGDGi 08/89 098.] 

 
     Tal com s’explica en el cas precedent, moltes 
de les noves corals infantils es van associar al 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, 
plataforma que va facilitar el poder afrontar 
molts dels reptes que implicar impulsar una coral 
infantil. L’entitat coordinadora tenia la seva seu 
central a Manresa. Les ben divers i cabdals 
funcions del CSIC queden ben explicades al final 
del mateix text que acabem de reproduir.  
 

Característiques de les noves corals 
Usarem, doncs, ben lícitament , les explicacions 
que el Secretariat donava sobre aspectes 
organitzatius i identitaris de les noves corals. 
     Les corals naixien amb un enfocament 
humanista clar: 
   
   Amb finalitat formativa personal: 

 “ Les Corals Infantils del Secretariat veuen en el 
cant coral infantil no sols uns mitjà per a la 
formació musical dels infants, sinó per a llur 
formació total i humana.” [Secretariat de Corals 
Infantils de Catalunya. Desembre 1989, p. 4.] 

     Amb actitud integradora. 

 “ Les corals Infantils seran mixtes i obertes a tots 
els infants. No s’accepten les corals que 
seleccionin les veus ja que no compleixen aquest 
punt ni el primer.” [Secretariat de Corals Infantils 
de Catalunya. Desembre 1989, p. 4.] 

 

     Amb voluntat d’ innovació i millora, 
començant pels responsables: 

 “ Els directors de les Corals Infantils s’han de 
comprometre a millorar el seu nivell musical, 
pedagògic i humà, assistint a cursets 
especialitzats que s’organitzen a diversos 
llocs i dels quals el Secretariat n’ha 
d’informar per tal que les Corals progressin.” 
[Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. 
Desembre 1989, p. 5.] 

 
     Amb èmfasi en les trobades amb altres corals. 

 “ Les Trobades tenen una importància capital 
dintre del nostre moviment, encara que no són 
una finalitat, ans simplement un mitjà. L’aspecte 
humà, social i pedagògic de les trobades fan 
adquirir noves experiències tant per part dels 
nens com dels mateixos responsables.” 
[Secretariat de Corals Infantils de Catalunya. 
Desembre 1989, p. 5.] 

 
     De Trobades  se’n preveien de diversa 
naturalesa i grandària: intercanvis, entre dues 
corals; comarcals, acollint a poder ser 5 o 6 
corals de diferents comarques; general, amb tots 
els cantaires del SCIC, buscant, està clar, un local 
amb capacitat àmplia. El 1989 el Secretariat 
estava format per 120 corals i 7.000 cantaires. 
     Algunes poblacions i entitats corals van 
promoure trobades a les comarques gironines, 
particularment Sant Antoni de Calonge, amb la 
coral Arrels Noves, a partir de la Primera edició 
del juny de 1985 
 

 
Díptic de la Ia Trobada de Corals Infantils a Sant Antoni. Sant 

Antoni de Calonge, el 9-VI, amb la participació de: Els Barrufets 



de Sta Coloma F, Els Rossinyols de Vilartagues de St feliu de G., 

Petits estels de celrà, Coral Infantil de Bordils, Virolets de 

Palafrugell, Sol Ixent de Palamós, Noves Arrels de Sant Antoni de 

Calonge  [AGDGi 08/09 104] 

 

Altres organitzacions 
 de coordinació de corals 

     El secretariat de Corals Infantils no era l’únic 
organisme de coordinació. Estava vigent en el 
moment que comentem, dels anys 70 i 80, 
l’organització Pueri Cantores, de caire eclesiàstic, 
organisme creat a París el 1934 i que tenia vigent 
una federació de Catalunya i Balears que venia 
organitzant trobades entre les corals associades. 
El 28 d’octubre de 1977 s’organitzava a 
Barcelona la Va trobada, organitzada per l’escola 
Pia Balmes d’aquesta ciutat. La IIIa trobada 
s’havia celebrat a Blanes, on la coral Veus 
Blanques estava afiliada al moviment coral.  
 

 
Emblema DEL MOVIMENT Pueri cantores usat amb motiu 

de la Va trobada a Bacelona el 1977  [(AGDGi Dip 08-89 

056)] 

 

 

Emblema de Veus Blanques de Blanes en carta del 1978 

[Arxiu General de la Diputació de Girona 08-89 128] 

 
     A Girona el 1980 es van promoure trobades 
de corals escolars que van tenir diverses edicions 
(consta que a l’Ajuntament de Girona el 1 de 
juliol de 1981 es ratifica la compra de plaques i 
gravats amb motiu de la IIa Trobada de corals 
escolars [Arxiu Administratiu: AAMGi 2581]). 
Aquesta iniciativa és força anterior a les trobades  
corals escolars que el Departament 
d’Ensenyament va començar a promoure des del 
1996 (Secundària) i 2003 (Primària) 
     Per part de la Generalitat i, concretament, la 
Direcció General de Joventut organitzà mostres 
de cant coral infantil i juvenil. En els seus 
fulletons els organitzadors de les mostres deien 
“Lluny de ser una competició la MOSTRA vol 

esdevenir lloc d’encontre, espai de contactes i 
intercanvi d’experiències enriquidores”. La 
primera Mostra es va realitzar el 1984, el 29 de 
febrer, de manera descentralitzada i simultània 
en diversos indrets de Catalunya, fent a Palamós 
el primer encontre (també n’hi va haver 
sincronitzadament a Santa Coloma de Gramanet 
o a Amposta); la segona Mostra es va fer a 
Palafrugell el 1985 (n’hi ha una altra edició de 
corals escolars el 30 de març a Girona); el 1986 
es va celebrar a Girona la IIIa Mostra; el 1987 (22-
II) a IV Mostra a Celrà. 
 

3a Mostra infantil i Juvenil de Cant Coral. 
el 8-II-1986. Cartell [AGDGi 08-89 128] 

 
Celebrat a 

l’Auditori Narcís de 
Carreras de Girona. 

Organitzat per 
l’Institut Català 

dels Serveis d ela 
Juventut, de la 

Generalitat. 
Hi participaren la 

Coral Sant Jordi de 
Pineda M, Els 

Virolets de 
Palafrugell, els 

Petits Cantaires de 
Sant Hilari, Col·legi 

públic de Breda, 
Lacustària de 

Llagostera i Col·legi 
Públic Empúries de 

Breda. 

 
 
    Segurament mai abans hi havia hagut tanta 
efervescència en el món de les corals infantils, i 
com dèiem, la conscienciació de la importància 
educativa de la músic ai el el cant coral que es 
dóna a nivell internacional una mica després de 
la segona guerra mundial hi pot tenir a veure. 
També la potència de les entitats de coordinació 
coral catalanes.  
 
     Joan Manel Barceló Sitjes, 2017 

 



    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 

UNA LLEGENDA AMBIENTADA EN UN BALL.  Lloret Salvatge 

     Els temes musicals poden aportar moltes dimensions, relacionar-se amb molts aspectes, més enllà 

del valor artístic en si mateix del gènere. Aporten informacions sobre la gent, la societat, els costums,. 

Aquí entrem en un apartat en el què la música no és en si mateixa la protagonista, sinó que és el marc 

on es reflecteixen els fenòmens socials. 

     Lloret Salvatge, també conegut com Lloret de la Muntanya, és un petit poble del municipi d’Amer. 
Mireu si és petit que a començaments del segle XXI comptava amb quatre 
habitants. Però, a l’edat mitjana la contrada havia tingut certa vitalitat al votant 
d’una església que feia de parròquia, la de sant Agustí (antigament dedicada a 
Sant Julià), sota dependència del monestir de Santa Maria d’Amer. L’església és 
romànica, dels voltants del segle XI, i encara es manté en un relatiu bon estat de 
conservació. 
     El lloc s’associa a una llegenda2. Ens referirem a una narració que centra el seu 
argument en una activitat musical, concretament en un ball veïnal. Com és ben 

sabut, les llegendes, tot i que incorporen molts elements fantasiosos i 
purament literaris, solen respondre a notícies de significació històrica, notícies 
transformades al llenguatge simbòlic de la rondalla. Anem a apropar-nos a un 
cas, donada la seva temàtica musical.  
 

Síntesi de la llegenda del ball de Lloret Salvatge 

    Comença Constans la seva narració dient   “A la plaça de Lloret Salvatge es removia una grossa 
aplegada de camperols, tots enrogits de galtes i amarats de suor. No eren tots galindois i 
fadrinetes, no; vells xarucs, padrines desdentades, algun pallardot, rabadans i boers, tots ballaven 
el contrapàs com el primer” [Constans, ob. cit. : 174.]. 
     Quan començava a fosquejar, la campana anuncià la sortida d’un viàtic3. To seguit aparegué per 
la porta de l’església el rector amb el calze a les mans, acompanyat per un escolà que feia repicar 
una campaneta. Resulta, doncs, que la gent no va parar de ballar, tot i que el capellà cridava 
<pareu de ballar, si us plau>. Cap èxit. 
     Quan el rector tornà de confortar el malalt que l’havia reclamat, a la plaça ja no es sentia cap 
remor. A més, la plaça estava malmès ai enfonsada i, en mig de les esquerdes, hi jeien, ja morts, 
els balladors. 
     Acaba constants dient que encara es contava aquesta història en les cases de la contrada i que 
els vells asseguraven que “si mai aneu per la festa major a la plaça de l’església i poseu l’orella a 
terra, sentireu una remor llunyana i cançonera que fa així: tam-tam tam-tam. Són els enfonsats 
que encara ballen el contrapàs.” [Constans, ob. cit. : 178.] 

 

                                                           
2    Ens narra la llegenda Mossèn Constans, al seu llibre Rondalles. Banyoles, impremta Granés, 1952 (pàg. 174 a 179). 
D’aquesta font són els dos dibuixos en blanc i negre que s’adjunten de la llegenda. 
3    Un viàtic és un acte litúrgic catòlic que consisteix en portar la comunió als malalts que es troben en perill de mort. 

Passejada del viàtic en 

una imatge del llibre de 

Constans que es cita. 



     En definitiva, ens han explicat com la fal·lera per ballar ha portat als ciutadans de Lloret Salvatge a 
faltar al respecte a símbols sagrats. També com la falta de les inconstants persones va ser castigada amb 
un cataclisme natural.  

I QUÈ EN FEM D’AQUESTA LLEGENDA 
    Tal com recordàvem al preàmbul, les llegendes són per definició fantasioses però normalment 
emmascaren records de base històrica. Dues consideracions poden quedar ben il·lustrades per la 
rondalla del ball de Lloret salvatge. 

De la visió cristiana, desconfiada, del ball 
●     En primer lloc, una reflexió musical. En aquesta rondalla se’ns il·lustra de la desconfiança 
que l’església cristiana ha tingut, tradicionalment, en relació al ball. Sovint, els balls han sigut 

vistos com ocasió que la gent es perdi i que, 
l’ambient esbojarrat associat a la ballaruga, s’inciti 
a divers tipus d’excessos4. Val a dir, però, que la 
visió cristiana no és sempre negativa i que en 
alguns contextos bíblics també podem trobar el 
ball en situacions de joia lícita5.  
    Un bon exemple de l’associació de balls amb el 
pecat en la Bíblia el tenim en els incidents coneguts 
com del vedell d’or, narració que forma part del 
bíblic llibre de l’Èxode. Precisament, quan Déu 
dóna els deu manaments de la llei a Moisés, el 
poble d’Israel peca adorant ídols i en festes en què, 
de les poques coses desafortunades que s’explica 
que es fa, a part d’adorar imatges, és que es balla6, 
signe clar aquest de la disbauxa que hi havia. 
    Especialment, el ball ha sigut vista com una ocasió 
per a pecar contra la castedat i puresa, donat el 
contacte i desinhibició que la dansa concita. Expressat 
en termes catòlics, el ball és un possible incitador contra 
el sisè manament. El paradigma de la pecaminositat que 
pot tenir el ball en la visió cristiana tradicionalista la 

tenim en la història de Joan Baptista i la dansa lasciva de Salomé7. Recordem com en el camp musical va 
ser Richar Staruss qui va plasmar en música la lascívia del ball de Salomé en la dansa dels set vels de 
l’òpera homònima de la incitadora. [Aquí hi ha un accés a una versió filmada de la dansa dels set vels de 
Salomé que composà Strauss ] .  
 
 
 

                                                           
4           Encara avui en dia hi ha sectors eclesiàstics que denuncien i adverteixen dels perills pecaminosos que pot propiciar el 

ball. Adjuntem aquí algun exemple accessible telemàticament: Catholic.net, o Vaticanocatolico.com. 

5      Citarem aquí un parell de danses lícites en la Bíblia.  Les que celebraren el retorn triomfant de l’heroïna Judit (Judit 15, 12 
i 13); o, ja en el Nou Testament, les celebracions pel retorn del fill pròdig (Lluc 15,25). 
6      “Quan Moisès es va acostar al campament i veié el vedell i la gent que ballava, es va indignar; llançà les taules que duia a 
la mà i les trencà al peu d ela muntanya” (Èxode 20, 19). 
7   Segons diversos evangelis, particularment Marc 6, 17-29, la vida del sant hauria estat escapçada per culpa d’una incitadora 
dansa que Salomé hauria ballat per a Herodes. Aquest, seduït i excitat per les contorsions de la noia, li concedí el que volgués 
i ella exigí el cap de Joan Batista tallat en uns a safata. 

“Dansa al voltant de vedell d’or” (a la Galeria d’Art 

Modern de Munic), quadre en el que Emile Nolde, 

el 1910, ens narrava amb la seva tècnica 

expressionista la sensació de desenfrè que 

s’associa al ball en la visió que dóna el llibre de 

l’Èxode. 

https://www.youtube.com/watch?v=23igAMoYdVI
https://www.youtube.com/watch?v=23igAMoYdVI
http://es.catholic.net/op/articulos/29850/cat/872/el-baile.html
http://www.vaticanocatolico.com/iglesiacatolica/es-malo-ir-a-los-bailes/#.WdoRfPm0O70


 

 
 
 
 

 
 

Dels rastres en la tradició que deixen les catàstrofes naturals 
●     El segon punt que ens il·lustra la llegenda que aquí considerem ens parla de les inclemències de la 

natura. Sabem, i està ben documentat, que el 1427 l’indret de 
Lloret Salvatge es va trobar en l’epicentre d’un dels més 
devastadors terratrèmols que ha patit Catalunya. La visió, 
doncs, que ens descriu la rondalla quan parla d’una plaça 
esfondrada davant de l’església de sant Agustí té un fonament 
objectiu.  
     Sabem que hi ha diversos terratrèmols, amb rèpliques, entre 
febrer i abril del 1427 que es van notar pràcticament a tot 
Catalunya i que van ser especialment intensos als voltants 
d’Amer. Expliquen Fonseré i Iglesies “al terratrèmol del 15 de 
març el qual a Amer <va enderrocar tota la vila i el monestir, i no 
va respectar cap habitacle i tothom hagué d’acollir-se a 
tendres>. És un còdex del propi monestir d’Amer el que ens 
informa i prossegueix: <en la sufragània de Sant Feliu de Lloret [o 
Lloret Salvatge] que és una muntanya a la part de ponent del 
monestir sobre lo riu Ter isque (sic) una gran boca de foc que 
llençava gran fetor i obligà als habitants a desemparar i a 
renunciar als masos>.”8 
     Es conserva una carta dels Jurats de Girona que informaven, 
el dia 25-IV, al rei Alfons V, escrita en el català del moment, que 
“El lo lloc de Lloret  [...] sortia de una montanya molt gran pudor 
e corrupció de sofre, de plom e de alcofoll [...] dues dones 
moriren [...] per la dita montanya s’és feta una gran fissura qui té 
engir dues legues de long”9  

    
        
     Concloem que, com és propi de les llegendes, ens trobem amb una rondalla que parteix d’un ball 
irreverent i que ens explica alguns fets i tarannàs del nostre passat.  

 
Joaquim Carreras Turón  i  Joan Manel Barceló Sitjes. 

 

                                                           
8      Eduard Fontserè i Josep Igésies, Recopilació de dades sísmiques d eles terres catalanes entre 1100 i 1900, Barcelona: 
Patronat de la Fundació salvador Vives, 1971,  pàg. 104 
9      Constans, ob. cit. : 179. 

L’esfondrament sísmic a Lloret 

Salvatge il·lustrat en el llibre de 

Constans referit 

Una altra obra plàstica del 1910, el cartell de Max 

Tilke per a l’òpera de Richard Strauss “Salomé”, 

personatge aquest que apareix representat mentre 

executa la lasciva dansa dels set vels. 



 

Amb motiu de la interpretació de l’òpera de 

Monteverdi al Liceu. 

 

L’incoronazione di Poppea 
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