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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

 Assemblea-sopar dels Amics de l’Òpera 
de Girona amb el concert nadalenc 

Va ser el passat 14-XII 
..Al nostre web.. 

 
  

 

 
 

 

  

Podeu demanar plaça per anar al Liceu 
en bus directe de Girona, el 18-III 

Andrea Chénier, de Girodano 
Entrada (33% descompte) + bus = 110€ 

..Al nostre web..       Reserves:  
operagironabus@gmail.com 

 
  

 

 
CONCERTS 
CAP D’ANY 
i ANY NOU 

 BARCELONA 
30-XII 

 

 

TORROELLA 
MONTGRÍ 

1-I 

 

BARCELONA 
1-I 

 

PALAMÓS 
7-I 

 

BARCELONA 
9-I 

 

  

 

 

  

Gran trobada de músics per la 
llibertat dels presos polítics catalans  

A Barcelona, el 3 de desembre 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

Comença la 11a temporada 
d’Iber:Camera a l’Auditori de Girona 

Amb 10 concerts, 4 dels quals de cambra. El dia 28 de 
gener hi ha la primera audició, dedicada a Vivaldi. 

..Al  web.. 

 
  

 

 
 

  

Recital di lieder d’Iréne Theorin 
Al LIFE Victoria Barcelona.  

..Al nostre web..  
  

 

 

 

 

 

S’acaben d’anunciar les dues òperes de 
la temporada 2017-18 previstes al T 

Municipal de Girona 
Amb les dates definitives. Pels Amics Òpera Sabadell 
..Don Carlo (14-III)..   ..Pagliacci+ Cavalleria (25-V).. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Entrevista a la soprano Diana Damrau 
Per la revista Òpera actual aprofitant la recent 

intervenció de la cantant a Madrid 
..Al  web.. 

 
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecuNB5_L861drs7fZrTaF7O
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
mailto:operagironabus@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=o492SNs1LIo
http://www.ibercameragirona.cat/ca/temporada/2017-2018
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeLh6TAm-DDeUqgXEErQE0r
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2117
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2150
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/entrevistas/33-entrevistas-articulos/654-diana-damrau-el-bel-canto-protege-el-sonido-en-toda-circunstancia
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecuNB5_L861drs7fZrTaF7O
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
https://www.auditori.cat/ca/concert-de-cap-dany-el-llac-dels-cignes
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/1318-concert-dany-nou--valsos-i-polques.html
http://www.palaumusica.cat/ca/johann-strauss-gran-concert-d-any-nou_520621
https://www.lagorga.cat/espectacle/106
http://www.orfeocatala.cat/ca/concert-d-any-nou-del-palau-guell_373624
https://www.youtube.com/watch?v=o492SNs1LIo
http://www.ibercameragirona.cat/ca/temporada/2017-2018
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeLh6TAm-DDeUqgXEErQE0r
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2117
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2150
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=DWGCMK2o6no
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Sobre el Festival d’òpera de Pesaro, que 
tant ha fet per la reivindicació de Rossini 
Comentaris de la revista ProÓpera a partir de l’última 

edició del festival, el passat estiu 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Molt bona rebuda el desembre  
al Liceu del  Tristany i Isolda 

Amb el triomf, en particular, de la Irene Theorin 
així com l’escenografia furera d’Àlex Ollé 

..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

Comentari de la gala lírica d’inauguració de 
la IV temporada d’òpera de cambra BCN 

Va ser al teatre de Sarrià el 1-XII 
..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 Cicle de música projectada a la 
Fontana d’Or. Concerts 

Imprescindibles II 
Al Caixaforum de Girona.  Els dilluns, del 5 al 26-II 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Acaba de sortir una versió en CD de 
Cançó d’Amor i de Guerra 

Per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya 
 i la Coral de Puig-Reig 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Entrevista a Jessica Pratt, la soprano 
que cantarà l’Elisir al Liceu 

Farà el paper d’Adina aquest mes de gener 
..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

Fa poc que s’ha trobat la primera 
partitura d’òpera escrita per una 

dona a l’Estat 
Es tracta de l’òpera Schiava i Regina, composta 

per Maria Lluïsa Casagemas el 1890 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Diari de Girona fa una promoció de 9 
estotjos i llibre amb 5 CD d’autors operístics 
Es poden adquirir, de cop, a les oficines del diari a Girona 

..Al nostre web.. 
 

  

 

 
 

 

El teatre El jardí de Figueres estarà 
tencat entre gener i juny del 2018 

Mig any que duraran les obres de reforma del 
sostre. 

..Al web.. 

 
  

http://www.proopera.org.mx/pasadas/novdic09/revista/44-festivales-nov17.pdf
https://www.nuvol.com/critica/el-simbol-per-damunt-de-limpacte/
https://infernemland.blog/2017/12/02/amics-de-lopera-de-sarria-gala-lirica-inaugural-temporada-2018/
https://caixaforum.es/girona/fichaciclo?entryId=260528
http://www.simfonicadecoblaicorda.cat/ca/publicacions/discos/canco-d-amor-i-de-guerra/
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/en-portada/29-portada-articulos/867-jessica-pratt-canta-l-elisir-en-el-liceu
https://www.ara.cat/cultura/Troben-partitura-primera-composta-Catalunya_0_1894610566.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecuNB5_L861dtxQYiyvpEet
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/11/05/teatre-jardi-figueres-tancara-sis/877545.html
http://www.proopera.org.mx/pasadas/novdic09/revista/44-festivales-nov17.pdf
https://www.nuvol.com/critica/el-simbol-per-damunt-de-limpacte/
https://infernemland.blog/2017/12/02/amics-de-lopera-de-sarria-gala-lirica-inaugural-temporada-2018/
https://caixaforum.es/girona/fichaciclo?entryId=260528
http://www.simfonicadecoblaicorda.cat/ca/publicacions/discos/canco-d-amor-i-de-guerra/
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/en-portada/29-portada-articulos/867-jessica-pratt-canta-l-elisir-en-el-liceu
https://www.ara.cat/cultura/Troben-partitura-primera-composta-Catalunya_0_1894610566.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecuNB5_L861dtxQYiyvpEet
http://www.diaridegirona.cat/alt-emporda/2017/11/05/teatre-jardi-figueres-tancara-sis/877545.html
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La Soprano Mercedes Gancedo 
vencedora d’El Primer Palau 2017 
El jurat li va atorgar el premi el passat 28-XI 

..Al web.. 
 

  

 

 
 

 

Mor l’única neta de Puccini: Simonetta 
Filla il·legítima de l’únic fill de Puccini, Antonio, va 

aconseguir ser reconeguda hereva el 1996 
..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

La pianista Maria Joao Pires es retira 
sobtadament 

La intèrpret portuguesa ha dit que no acabarà els 
concerts últims prvisos pel 2018. 

..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

  
1-I 

(20 h.)  

Ballet: El Llac dels cignes, de Txaikovski 
Pel Royal Russian Ballet, amb la coreografia 

clàssica de Petipa. Al teatre de Lloret. 
..Al  web.. 

 
Lloret 

  

 

 
 

7-I 
I fins 

 a 28-I  

L’Elissir d’Amore, de Donizetti al Liceu 
L’òpera tindrà els principals papers amb Jessica 
Pratt, Pavol Breslik, Paolo Bordogna i Roberto 

Candia 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

8-I 

(20,30 
h.) 

 

Bundíbar, òpera infantil en català, 
 de Hans Krása 

A la sala fabià Puigserver-teatre Lliure 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
8-I 

(19,30 h.  

Conferència d’apropament a l’òpera 
L’Elisir d’Amore, de Donizetti 

Per Pol Avinyó. Entrada lliura i gratuïta 
A la casa de Cultura, a l’Aula Magna. 

Qui vulgui, pot venir a sopar (35€) apuntant-se ↓ 
..Al  web..     .. operagironabus@gmail.com  

 
Girona 

  

 

 

 
9-I 

(20,30 
h.)  

Concert de la mezzo Anne Sofia von 
Otter i el pianista K. Bezuidenhout 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

10 i 
13-I  

Òpera Poliuto de Donizetti al Liceu 
En versió concert. Amb Gregory Kunde, Sondra 

Radvanovsky, Luca Salsi i Josep Fadó 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 

Dansa: espectacle Ave Maria, 
 per Lipi Hernández 

Cloenda de l’exposició Clarà al Museu de la Garrotxa 
..Al  web.. 

 
Olot 

  

http://www.revistamusical.cat/la-soprano-mercedes-gancedo-guanya-el-premi-el-primer-palau-2017-guardo-que-atorga-el-cicle-el-primer-palau-amb-el-patrocini-de-mitsubishi-electric/
https://www.mundoclasico.com/articulo/30373/Ha-fallecido-Simonetta-Puccini-%C3%BAnica-nieta-del-compositor
https://www.mundoclasico.com/articulo/30384/Maria-Joao-Pires-se-retira-definitivamente
http://www.teatredelloret.cat/ca/el-llac-dels-cignes
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/lelisir-damore
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/opera-brundibar-de-hans-krasa_99400515060.html
https://www.casadecultura.org/activitats/1/19976/apropament-a-l-opera-quot-l-elisir-d-amore-quot-de-donizetti
mailto:operagironabus@gmail.com
http://www.palaumusica.cat/ca/anne-sofie-von-otter-mezzosoprano_473918
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/poliuto
http://www.agendaolot.cat/event/ave-maria-lipi-hernandez/
http://www.revistamusical.cat/la-soprano-mercedes-gancedo-guanya-el-premi-el-primer-palau-2017-guardo-que-atorga-el-cicle-el-primer-palau-amb-el-patrocini-de-mitsubishi-electric/
https://www.mundoclasico.com/articulo/30373/Ha-fallecido-Simonetta-Puccini-%C3%BAnica-nieta-del-compositor
https://www.mundoclasico.com/articulo/30384/Maria-Joao-Pires-se-retira-definitivamente
http://www.teatredelloret.cat/ca/el-llac-dels-cignes
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/lelisir-damore
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/opera-brundibar-de-hans-krasa_99400515060.html
https://www.casadecultura.org/activitats/1/19976/apropament-a-l-opera-quot-l-elisir-d-amore-quot-de-donizetti
http://www.palaumusica.cat/ca/anne-sofie-von-otter-mezzosoprano_473918
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/poliuto
http://www.agendaolot.cat/event/ave-maria-lipi-hernandez/
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12-I 

(20 h.) 
 

Anada al Liceu a L’Elissir d’Amore, 
amb l’Operabus dels Amics de Girona 
Expedició amb bus per a les persones que hagin 

fet la reserva 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

13-I 

(19 h) 
 

Glòria de Vivaldi. Pel cor Veus Alegres 
amb l’orquestra de Girona 

També amb els cors Lutiana i Ametista. 
..Al nostre web.. 

 
St. Hilari 
Sacalm 

  

 

 
 

13-I 
(18,30h) 

 

Òpera als Cines Olot: Lohengrin de 
Wagner 

Projectat en diferit de la Semperoper de Dresden 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

14-I 

(19 h) 

 

Glòria de Vivaldi. Pel cor Veus Alegres 
amb l’orquestra de Girona 

També amb els cors Lutiana i Ametista, a 
Arbúcies. 

..Al nostre web.. 

 
Arbúcies 

  

 

 
 

16-I 
(20,15h) 

 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Rigoletto  de Verdi 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

16-I 
(20,15h) 

 

Ballet  El trencanous, de Txaikovski. 
Pel Russian classical ballet 

Pel Royal Russian Ballet, amb la coreografia de 
Marius Petipa i Lev Ivanov.  
Al Teatre Prinicipal d’Olot 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

18-I 

(20 h.) 
 

Òpera:La Traviata de Verdi.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

18-I 
(20 h) 

 

The King’s Consort & Choir, dirigits per  
Robert King. Músiques de la coronació 

del rei Jordi.    
A l’Auditori de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

18-I 
(18,30 h) 

 

Sessió del grup de lectura sobre 
òpera: Tristany i Isolda 

Grup OPERABIB.  
Bilioteca Municipal 

..Al  web.. 

 
Roses 

  

http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/lelisir-damore
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJ3lxycmJozK_u2q0X_KF5Z
http://www.cinesolot.cat/index.php/esdeveniments
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJ3lxycmJozK_u2q0X_KF5Z
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/el-trencanous-russian-classical-ballet/
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
https://www.auditori.cat/ca/robert-king-the-kings-consort
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/1417-operabib.html
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/lelisir-damore
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJ3lxycmJozK_u2q0X_KF5Z
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJ3lxycmJozK_u2q0X_KF5Z
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://www.agendaolot.cat/event/el-trencanous-russian-classical-ballet/
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
https://www.auditori.cat/ca/robert-king-the-kings-consort
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/1417-operabib.html
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20-I 

(18,30 
h.) 

 

Suite semiescenificada: Peer Gynt, de Grieg 
A més, Concert n 1 per flauta de Mozart i Simfonia n 3 
de Mahler. Amb Elena Copons (soprano) i Mar Esteve 

(mezzo). Al Palau de la Música Catalana 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
20-I 
(20,30 

h.)  

La Bella dorment, de Txaikovski 
 amb el Russian Classical Ballet 

A l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

21-I 

(18 h.) 
 

Tarda d’òpera. Per la banda 
Municipal de Barcelona 

A l’Auditori barceloní. Amb fragments de Wagner 
i Puccini 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

22-I 

(19 h.) 
 

Pel tenor Josep Bros i la soprano 
Elisabet Pons 

Amb el pianista Marco Evangelisti. 
 Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

25-I 

(20 h.) 
 

Tosca de Puccini.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

 

 

 
27-I 

(10,30 a 
13,30 h.)  

XERRADA: Tristany i Isolda, òpera de 
Wagner, per Rafael Esteve 

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

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

27-I 

(20,30 h) 
 

Rèquiem de Guinovart (estrena) 
 A la sala Montsalvatge de l’Auditori gironí 

..Al web.. 
 

Girona 

  

 

 
 

27 i 
28-I  

Il Campanello, òpera de Donizetti 
Al Teatre de Sarrià (Barcelona) 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

28-I 

(21 h.)  

Rèquiem de Guinovart (estrena) 
 i la 2a Simfonia de Brahms 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

30-I 

(20 h.)  

Òpera: Carmen de Bizet.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

http://www.palaumusica.cat/ca/mozart-i-peer-gynt_481018?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20171221-pmc-Gener-BBDD
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=1960
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/cicle-de-concerts-de-la-banda-municipal-de-barcelona-concert-tarda-d-opera_99400498225.html
http://www.palaumusica.cat/ca/napolitanes-aries-i-romances_469116
http://www.palaumusica.cat/ca/tosca-de-puccini_506395
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=39
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2172
https://www.amicsoperasarria.com/
http://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-guinovart_483146
http://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-bizet_490053
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.palaumusica.cat/ca/mozart-i-peer-gynt_481018?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20171221-pmc-Gener-BBDD
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=1960
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/cicle-de-concerts-de-la-banda-municipal-de-barcelona-concert-tarda-d-opera_99400498225.html
http://www.palaumusica.cat/ca/napolitanes-aries-i-romances_469116
http://www.palaumusica.cat/ca/tosca-de-puccini_506395
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=39
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2172
https://www.amicsoperasarria.com/
http://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-guinovart_483146
http://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-bizet_490053
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Imatge 1.- L’autor teatral censurat a 
Girona, Antonio Gil y Zárate 

En un retrat d’Antonio Gómez y Cros 

Històries del Municipal 

 

Un cas de censura d’una comèdia al teatre gironí. 
Aprofitant que la censura està d’actualitat. 

 

 Quan encara a Girona no existia l’actual edifici teatral 
ens trobem documentat un dels casos de censura del 
moment. Era una obra que s’havia programat al teatre de 
comèdies de la ciutat. Ens referim a Carlos II, el Hechizado, 
obra d’Antonio Gil y Zárate, del 1837. Els fets van ocórrer a 
Girona el 1854. L’obra va ser prohibida pel governador civil 
però l’instigador va ser el bisbe. Com va anar tot plegat? 
Quines podrien ser-ne les causes? En parlem tot seguit 

 
 

     El 1834 (15 de juliol) s’abolia a Espanya definitivament la 
inquisició, després de diverses abolicions i reposicions en les 
primeres dècades del segle XIX. L’Església catòlica perdia així 
la potestat de censurar i prohibir les obres literàries que 
considerés immorals, cosa que es concretava en al publicació 
d’un Índex de llibres prohibits (encara el 1805 se n’havia tret un suplement amb títols que 
s’afegien com a censurats a la llista anterior, més àmplia, del 1790). Així, en arribar al 1854, feia 
només 20 anys que les autoritats eclesiàstiques havien perdut la potestat de condemnar obres 
literàries. En la nova situació, els eclesiàstics descontents amb un llibre s’havien de dirigir a 
l’autoritat civil per a convèncer-la de la improcedència del text, i eren les autoritats 
governatives, o les Juntes de censura1 ara civils que en depenien, que si fos el cas actuarien. 
 

Aquest recurs a l’autoritat civil és la que exerceix el bisbe de Girona, Florenci2, dirigint-se 
al governador de la província, figura que, com veurem, tenia una especial potestat en el control 
dels teatres i les obres en ells representades. Veiem tot seguit la carta que envià al governador, 
 

Document 1.- El Bisbe gironí argumenta i insta a la prohibició 
     Text de la carta enviada pel bisbe al “gobernador civil de la provincia” 
   “ Habiendo llegado a mí noticia que se trata de representar en el Teatro de esta capital la comedia 
titulada <Carlos 2º el hechizado>, la cual además de hallarse prohibida por la Junta de Censura, 
contiene pasajes altamente injuriosos y denigrativos de personas eclesiásticas y muy respetables por 
su virtud y bien merecida reputación, no puedo menos de llamar la atención de V.S. sobre el 

                                                           
1      Van ser les liberals Corts de Càdiz que van instaurar les Juntes de censura, en el marc de la “Llei de llibertat d’impremta” 
(del 10-XI-1910 i modificada el 10-VI-1813). Se suposava que eren oferien major llibertat perquè eren exercides per personal 
civil (hi estaven expressament exclosos els eclesiàstic i els càrrecs de l’administració) i actuaven a posteriori (no en censura 
prèvia) només en el cas que algú interposés una denúncia. Hi havia la Junta Suprema de censura (estatal) i Juntes provincials 
(però aquestes van funcionar poc). Aquestes juntes van ser el model de control de la moralitat de les publicacions durant 
bona part del segle XIX. 
2      Florencio Lorente va ser bisbe de Girona entre 1847 i 1862. 



Imatge 2.- Segell de Florentí com 
a bisbe de Girona [Col. JM 

Barceló]   

particular, y de reclamar de su autoridad, se sirva dictar las oportunas disposiciones, a fin de impedir 
se ponga en escena la referida producción, ya porque en ello se interesan la Moral y la Religión, ya 
también podría dar lugar a justos resentimientos y reclamaciones por parte de las familias a que 
aquellos sujetos pertenecieron. ”. 
     Dios guarde a V.S. muchos años. Gerona 9 de enero de 1854 
                            Florencio, Obispo de Gerona 

[Arxiu General de la Diputació de Girona. Sèrie d’expedients de de culte i clergat del fons del govern civil (1817-1873). 
D 185/26.] 

 
     Constatada la denúncia que planteja la carta, ens preguntem perquè el bisbe de Girona se 
sentia tant ofès amb aquella obra teatral. Ens comenta el contingut de la mateixa Víctor 
Cantero: “Son muchos los temas, motivos y circunstancias que a lo largo de la obra nos 
transmiten datos inequívocos del talante liberal y progresista del dramaturgo, cuyo 
anticlericalismo es manifiesto y cuyos reproches hacia una monarquía desgastada se prodigan a 
lo largo de la obra. Todos estos reproches están presentes en una 
obra en la que Gil y Zárate realiza un ataque directo a los abusos de 
poder de un estamento clerical que impone sus dictados al propio 
poder civil. Al ojo crítico de nuestro autor no se le escapa ni el más 
insignificante detalle en lo que se refiere a los privilegios y 
prebendas de las que goza el clero, en detrimento de una sociedad 
laica y libre de las imposiciones de cualquier credo. En la mente 
liberal de Antonio Gil y Zárate no cabe el maridaje casi perfecto que 
la jerarquía eclesiástica practica con el poder civil en una España 
que se pliega a los mandatos del clero sin rechistar.”3.  

   

     Més en concret, l’obra teatral que aquí considerem deixa en molt mal lloc a un dels 
protagonistes de la comèdia, el religiós Froilán Díaz (que tal era el nom del veritable confessor 
reial de Carles II, que va ser processat en el seu moment per promoure un exorcisme sobre el rei 
de nefastos resultats), així com al rei, Carles II, que és mostrat com a persona inepta, que deixa 
la gestió de govern en mans del favorits, com va ser propi dels Àustria del segle XVII, oferint un 
bon paral·lelisme amb la situació contemporània dels borbons del segle XIX4.  

                                                           
3      Víctor Cantero García, Carlos II el Hechizado (1837) o el teatro ecléctico de Antonio Gil y Zárate. EH Filología 30, 2008, p 
57 
4      “De entre estos atropellos cometidos por el poder eclesiástico cabe destacar los siguientes por especialmente 
significativos: 
a) La Iglesia, por medio del Santo Oficio, es capaz de conjurar el mal de hechizo que sufre el rey. Un modo de proceder con el 
que el clero sigue demostrando al monarca que el poder espiritual está muy por encima del 
terrenal. Así se evidencia en el Acto I, 3ª. 
b) El poder papal es tan influyente que puede quitar y poner aspirantes a monarcas según su conveniencia. Con ello se 
evidencia una vez más el sometimiento del poder civil a los deseos del eclesiástico, tal como ocurre en 
Acto I, 4ª. 
c) El Tribunal del Santo Oficio sigue siendo tan poderoso que con tan solo oír la palabra Inquisición el pueblo tiembla de 
miedo. Este poder y sus efectos perversos están muy presentes en el texto, así se pone de manifiesto en el Acto II, 6ª y en 
Acto V,7ª. 
Otro de los asuntos censurados por el autor en esta obra es el total desgobierno en el que el pueblo se encuentra por causa 
de un monarca completamente inepto. En tal sentido no le falta razón al crítico Ricardo Navas Ruiz cuando sostiene que en 
‘Carlos II, el Hechizado’ se nos presenta la imagen de un rey supersticioso y débil, dominado por curas ambiciosos y 
deshonestos. 



Imatge 4.- Portada de l’edició 
de l’obra teatral a Madrid el 

1857   

Imatge 3.- Dibuix del rei Carles 
II per Juan Carreño Miranda 

(Madrid. Real Academia de San 
Fernando). 

 

Document 2.- El governador assumeix la prohibició de la comèdia 
   “Exmo. e Ilustrísimo Sr. Obipo de la Diócesis.  /  11 de enero de 1854 
    Exmo. e Ilustrísimo Sr. 
    A pesar de que la empresa del Teatro de esta Capital no puede poner en escena ninguna 
producción dramática sin mi autorización, y mucho menos las que se hallan prohibidas o suprimidas. 
     La Junta de Censura de los teatrosdel Reyno, en vista de lo que se sirve manifestarme V.E.I. en 
comunicación de 9 del actual, he dado las ordenes oportunas para que no se ponga en escena, caso 
de haberlo intentado, la comedia titulada <Carlos 2º, el hechizado> 
     Lo digo a V.E.I. contestando a suya citada comunicación.    /     Dios       ” 
 [Arxiu General de la Diputació de Girona.  Culte i clergat del fons del govern civil (1817-1873). D 185/26.] 

 
   El governador del moment era Joaquín Maximiliano Gibert5. Tal com esmentàvem abans, el 

governador de província era l’autoritat amb potestat en el territori per 
a prohibir, argumentadament, una obra.  Estava ben recent en aquell 
moment, la legislació estatal de teatres, publicada el 18526: “Art. 47 Los 
gobernadores de provincia, y en su caso los alcaldes, cuidarán de que en 
sus respectivas jurisdicciones no se ponga en escena obra alguna que no 
hubiese sido aprobada por la censura.” I, a més, “Art. 47 Cuando por 
circunstancias especiales no considerasen dichas autoridades oportuna 
la representación de una obra ya 
aprobada, podrán acordar su suspensión, 
participándola con las razones en que se 
hubiese fundado, al gobierno, para que 
este resuelva lo que más convenga.”.  

  
     Tant el bisbe com el governador fan esment de l’existència 
d’una censura superior provinent de la Junta de Censura. No ens 
consta en quin moment o àmbit (estatal o provincial s’apliqués a la 
nostra comèdia una ordre de censura) però el que és segur és que, 
tot i que amb polèmica, l’obra va funcionar legalment com a 
mínim en alguns moments anteriors i posteriors a la prohibició 
gironina. L’estrena es va fer a Madrid, això sí, amb polèmica7. Anys 
després de l’incident gironí se seguia reimprimint el llibre a l’estat 
espanyol, com ara el 1857, a Madrid [Veieu la imatge 4].  
 

                                                                                                                                                                                                            
        Algo sabía Gil y Zárate de los entresijos de la política y del gobierno de su tiempo, por ello se sirve de esta obra para 
criticar abiertamente a una monarquía que deja la acción de gobierno en manos de sus favoritos y que se desentiende de las 
necesidades y padecimientos que el pueblo llano sufre”.  [Víctor Cantero García, ob. Cit, pàg. 79] 
5      El personatge ocupà uns pocs mesos el càrrec en la seva segona vinguda a Girona, concretament entre el 16-XI-1853 i el 
3-VIII-1854. Fou un polític liberal. Enric Mirambell, a Historia del gobierno civil de Gerona (Girona: Govern Civil, 1992, pàg. 60) 
esmenta que Gibert va censurar una obra teatral a instàncies del bisbe, hem de suposar que es refereix a l’obra que aquí 
analitzem 
6      Real Decreto Orgánico de Teatros. De 28 juliol 1852. 
7      “Carlos II el hechizado, se representó el 2 de noviembre de 1837 en el Príncipe, dejando pasmado al público per su 
atrevimiento. Gil, uno de los dramaturgos más interesantes y más olvidados del siglo, es, como señala acertadamente Alborg, 
una figura representativa de su tiempo.” [David T. Gies, El teatro en la España del siglo XIX. Cambridge: Cambridge University 
Press, primera edició en espanyol, 1996. Pàg. 177 ]. 



Imatge 5.- Signatura del bisbe gironí 

Florenci, en la carta del 9-I-1854 

[Arxiu General de la Diputació de Girona. 
Sèrie d’expedients de de culte i clergat del 

fons del govern civil (1817-1873). D 185/26.] 

Document 3.- Resposta d’agraïment del bisbe 
    Finalment, la resposta del bisbe al governador provincial, 
   “ M.I.Sr. 
     He recibido la muy atenta y fina comunicación de V.S. fecha de ayer, en que se sirve manifestarme 
que tomadas en consideración las razones que tuve el honor de exponerle en la mía de 9  del actual, 
se ha dignado dar las órdenes oportunas para que no se ponga en escena por la empresa del Teatro 
de esta Capital la comedia titulada <Carlos 2º, el hechizado>. No esperaba yo nada menos del celo, 
sensatez y religiosidad de V.S., de cuyas bellas cualidades, y otras que le adornan, me prometo la más 
franca y eficaz cooperación para el mejor desempeño de mi ministerio en asuntos de semejante 
naturaleza; al mismo tiempo que me considero muy obligado a dar a V.S. las más cumplidas y 
expresivas gracias por la prueba que de ello acaba de darme, acogiendo con tanta benevolencia mi 
indicación. 
       Dios guarde a V.S. muchos años. Gerona 12 de Enero de 1854. 
       Florencio, Obispo de Gerona.” 

[Arxiu General de la Diputació de Girona. Culte i clergat del fons del govern civil (1817-1873). D 185/26.] 

 
     Constatem com el bisbe es desfeia en elogis i agraïment 
envers el governador civil i, com el religiós es promet unes 
bones perspectives de futur per exercir el seu magisteri 
gràcies a la col·laboració amb l’autoritat civil.  
 
 
     O sigui, que les autoritats religioses que acaben de 
perdre a espanya el poder directe de la censura, procuren 
seguir exercint la seva supervisió mitjançant la seva 
influència sobre les autoritats civils. En constatem un cas 
a Girona i en podríem comprovar una bona colla més durant anys, inclús fins a temps encara 
recents, durant el franquisme. 
      joan manel barceló sitjes, 2017 
 
 

BASE HISTÒRICA DEL TEMA 

 

←   Imatge 6.- Gravat idealitzat que presenta un 
exorcisme a Carles II.  
     Efectivament, les dolències i defectes, tant 
físics com intel·lectuals del rei van donar lloc a 
diversos rituals per a neutralitzar el que es 
suposava podria ser alguna possessió demoníaca 
o encanteri del monarca. Preocupava en 
particular l’esterilitat reial, cosa que impedia 
comptar amb la desitjada descendència. Vers el 
final de la vida de Carles II i sota el consell del 
confessor regi, Froilán Díaz, Carles va ser sotmès 
a diversos exorcismes i sortilegis que, a part de 
truculents, van empitjorar la precària salut reial. 
Contemporàniament s’ha establert la hipòtesi 

que el rei podia patir la síndrome de Klinefelter, malaltia genètica que provoca malformacions i esterilitat, cosa 
que vindria propiciada pels freqüents matrimonis consanguinis de la reialesa europea. 



 

GENT  per la Música 

 

Josep Fornells Reig (... i 2) 

Del personatge i les seves aportacions. 
  
     En el darrer número d’ Operem presentàvem a un dels promotors del sardanisme gironí a inicis 
de la postguerra. Només he podíem oferir, tal com dèiem, una aproximació força parcial. La publicació 
de l’escrit ens ha permès connectar amb persones que l’han conegut i també amb familiars. Valia la 
pena, docs, completar la visió amb més aspectes. També era oportú parlar del Josep Fornell donat que 
en el present butlletí, a la secció Històries de la música, es comenta una col·lecció de butlletins de 
temàtica sardanista que guarden relació amb el personatge. Bona part de la informació que aquí 
aportem l’hem pogut obtenir gràcies a la col·laboració de la Montserrat Fornells Bou, filla del Josep, i 
el seu marit Ricard Rovira. A la darrera casa en què va viure el sardanista, a Salt, es conserva gran 
quantitat de documents i de guardons que va acumular i conservar en Fornells. 

 
     Josep Fornells va néixer a Sarrià el 1914. 
Va viure força anys a Girona i, finalment, a 
Salt, on morí el 1976. Professionalment va 
començar vivint de la terra al mas que tenia a 
Sant Narcís. Per a completar els ingressos va 
dedicar-se força anys a transportar llet, 
recollint-la dels pagesos productors i 
transportant-la a la central lletera gironina. 
Posteriorment va posar un negoci de 
distribució de gelats. 

 

Im
atge

 1
.- J. Fo

rn
ells am

b
 

u
n

a co
p

a a les m
an

s 

aco
m

p
an

yat p
er Em

ili 
Estevan

ell (a l’e
sq

u
erra) en

 

l’etap
a d

el G
EiEG

 

 
 

ALGUNES DATES I FETS 
  
1936.- En Josep comença a ensenyar a ballar 

sardanes al centre Foment de la Sardana. 

1940.- Col·labora a organitzar audicions de sardanes 
fent recaptes populars. 

1941.-  Amb altres amics promou una colla dins 
d’Educación y Descanso 

1942.-  Fundador de la colla Amunt i crits. 
1943.-  Cofundador de les colles Riallera i Amants 

de la sardana. 
1944.-  Promotor de colles de caire infantil: Flors de 

maig i la que va tenir força celebritat, 
Poncelletes i escardots, donat que combinava 
criatures amb gent gran. 

1946.-  Es casa amb Enriqueta Bou (28-IV) 
1953.-  Fundador de la colla Dolça Catalunya. 
1957.-  Promou la colla infantil Rebrolls del GEiEG. 
1969.-  Fundà la colla Terra Nostra i la seva 

correlativa Rebrolls de Terra Nostra (infantil) 
1969.-  Rep un primer homenatge a Mataró, sent 

considerat el sardanista en actiu “més antic de 
Catalunya” 

1969.-  Es funda l’Obra Sardanista Terranostra. 
L’entitat es fusionà, el 1988, amb els Amics de 
la Sardana de Girona, donant lloc als Amics de 
la Sardana Terranostra, que enacara funciona 
[►]. 

1970.-  Rep la Insígnia d’or de la Unió de colles. 
1970.-  Funda la colla infantil Patufets de Terra 

Nostra. 
1971.-  Funda la colla infantil Flors de Terra Nostra. 

http://www.terranostra.cat/Historia.html


1971.-  Li cauen dos homenatges: el primer escut 
d’or de la Unió de Colles Sardanistes (28-III) i la 
medalla d’or al Mèrit Sardanista a Sabadell 
(12-XII). 

1972.-  Rep la Rosa d’Or de l’agrupació Floricel 
d’Anglès, conjuntament amb la seva esposa.  

 

     La sardana va ser la gran afició de la seva 
vida, sobretot en el camp dels concursos. S’hi 
va posar a fons, tant en la promoció i 
preparació de colles com en els concursos de 
sardanes revesses, matèria en la que va ser 
habilidós. Recordem que els concursos de 
revesses consisteixen en ser capaç de 
comptar els compassos de composicions 
sardanístiques especialment concebudes per 
a dissimular els canvis entre els fragments de 
curts i de llargs. 
     A la seva darrera casa es conserven dues 
grans vitrines plenes de copes i guardons 
obtingudes al llarg d’anys de dedicació 
sardanista. 
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L’afició per divulgar la sardana del Josep Fornell 
ja es va iniciar abans de la Guerra civil, el 1936, al 
Foment de la Sardana. Acabat el cruel conflicte el 
trobem ja promovent audicions el 1941 fundant 
la colla Amunt i Crits el 1942, una de les primeres 
de la postguerra a nivell de Catalunya. 
     Una anècdota que el Josep recordava amb 
emoció fou una de les anades a Ceret, a la 
Catalunya francesa. Allà es ballava amb un 
ambient de més oberta catalanitat que no a 
l’Espanya del primer franquisme. Allà, deuria ser 
vers el 1948, molts dansaires van poder ballar 
per primera vegada, donat que estava prohibida 

a l’Estat, La Santa Espina. Explicava el nostre 
protagonista que els aplaudiments i l’emoció van 
ser grossos en aquella ocasió. També explicava 
que la guaria civil que custodiava les fronteres 
tenia notícia que a Ceret es feien concentracions 
de caire catalanista, motiu pel qual posaven de 
tant en quant impediments als busos que s’hi 
desplaçaven: no prohibien el pas però aplicaven 
el control en tot rigor i en alguna ocasió va caldre 
tirar enrere per falta d’algun paper d’algun dels 
participants. 
 

ENRIQUETA BOU: 
una companya també sardanista 

  
      El que va tenir un protagonisme més públic en el 
món sardanista va ser en Josep però també fills i 
nets van practicar assíduament la bella dansa. Els 
que ja no han continuat han estat els besnéts: els 
temps i les aficions canvien. 
    La que fou esposa d‘en Fornells, l’Enriqueta Bou 
Caselles, va tenir també una gran afició i molta 
dedicació per la sardana. De fet la parella es va 
conèixer en les colles sardanistes.  
     L’Enriqueta va ballar en colles de concursos 
durant molts anys. També va intervenir com a 
monitora de ball en col·legis. Va dansar fins ben 
gran, participant en una colla de veterans, 
anomenada Dolça Catalunya fins que va tenir 71 
anys. El 1972 va rebre el guardó Floricel, a Anglès, 
per reconèixer la seva trajectòria. 

 

 
 
Imatge 3.- La colla Amunt i Crits el 1973, quan feia un any 
de la seva fundació. Per cert, que el nom es veu que va 
tenir alguns problemes abans d ela seva legalització, amb 
el govern Civil, perquè sonava a subversiu. 
 
     Un primer gran capítol de dedicació va passar 
per la secció sardanista del GEiEG, on estigué 
durant vint anys. Va ser-ne Delegant, substituïnt 



a Emili Estevenell. En plegar va ser substituït per 
Josep Birba. A més de la promoció de colles 
farem constar la creació del primer Concurs de 
sardanes revesses que va promoure a partir 
d’aquí el Grup. L’entitat el va reconèixer amb 
l’ensenya d’or grupaire. 
     La dedicació al grup esportiu es va acabar per 
desavinences. És el moment que fundà, el 1969, 
la colla Terra Nostra, projecte que, segurament, 
va ser la nineta dels seus ulls. Els dansaires es 
van estrenar un 20 d’abril en concurs a Sabadell. 
Els iniciadors van ser: 

Ricard Rovira – Montserrat Fornells 
Concepció Casanova – Pere Saurí 
Xavier Iglesias – Ma Àngels Amich 

Dolors López – Josep Gómez 
Rafael Casanova – Roser González 

Maria Dolors Gutiérrez – Generós Mestres 
Ma Rosa Ribas – Josep Bosch 

Eusebi Bosch – Paquita Gómez 
 

ELS RECORDS D’UN BALLADOR: 
Assajant al costat d’una figuera 

  
Manel Casanova va conèixer Josep Fornells i va ser 

membre d’una colla entrenada per ell, la terra 
Nostra. En Manel ens narra alguns records. 

 
“ A la colla hi entrenàvem diversos dels meus 
germans i jo mateix. Es treballava dos o tres 

vespres a la setmana, de primavera a tardor, de 
cares a la temporada de concursos. Generalment 

vam fer els nostres assajar a l’aire lliure, en el mas 
que el Josep tenia a Sant Narcís. És una llàstima 

que no s’hagi conservat 
la casa. Ballàvem al 

costat d’una figuera. La 
música, segons el 

moment, venia d’un 
radiocasset o un 

tocadiscos, agafant el corrent 
elèctric amb un fil llarg que 
venia de la casa del senyor 

Fornells. 
El recordo com una 

persona amb molta 
paciència cap als aprenents, però, molt meticulós i 

constant: fins que no sortia a la perfecció no 
paràvem.” 

 

    Fornell va tenir una gran amistat i feines 
compartides amb un altre gran promotor de la 
dansa del país, amb Generós Mestres. Junts van 
impulsar colles, com ara la Dolça Catalunya, van 
formar part de l’associació Amics de la Sardana 
de Girona i van promoure l’ensenyament de la 
sardana a les escoles, feina que va tenir un 
particular ressò en el seu moment. 

 

 
Imatge 4.- Dirigint-se en tren a concurs a Palamós el juny 
del 1940. Aquella jornada van obtenir el segon premi 
 
     Aquí cloem la recordança dedicada a un 
aficionat gironí per la música. La informació es 
complementa amb un estudi que descriu una 
col·lecció de butlletins sardanistes que Josep 
Fornells va rebre durant força anys i que podeu 
llegir a la secció Històries de la música, més avall, 
en aquest mateix número. Només ens resta dir 
que la família del Josep conserva una quantiosa 
informació, que no hem explotat a fons, que 
permetria aprofundir sobre el personatge i sobre 
el món sardanista a les nostres comarques. 
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       Joan Manel Barceló Sitjes, 2017 

        



DOS COORDINADORS 
 Ells insisteixen que el grup és 
fruit de moltes aportacions però les 
dues persones que citem han tingut 
un paper d’organització i de 
continuïtat significatiu 

 
 

      Eugeni Prieto 
     Ha estat el blocaire que ha portat 
el blog amb la informació del grup. 
Viu a Jafre. Havia treballat a la 
banca. Ja fa dècades que es dedica a 
promoure activitats artístiques i és 
fotògraf en actiu. 

                      Joan Jordi Sauqué 
   Va ser un dels iniciadors cap al 
2003. Havia treballat de capità d ela 
marina mercant. Viu a Les Olives. En 
el camp de les humanitats ve de la 
història. Segueix navegant quan pot. 

 
 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 Aquest mes de novembre del 2017 el grup Òperaempordanet celebrava el seu últim acte. Ha 
estat un col·lectiu que ha mantingut durant més de catorze anys trobades sistemàtiques d’audició i 
comentari d’obres operístiques. Per la continuïtat, la coherència i qualitat de la tasca, val la pena que 
ens en fem ressò. Per això hem demanat entrevista a dues persones del grup, l’Eugeni Prieto Llop i en 
Joan Jordi Sauqué Vives, per tal que ens expliquessin la trajectòria seguida. Ells declaren d’entrada 
que no han estat gaire sistemàtics a documentar la història del grup i, per tant, que hi ha detalls que 
no es poden precisar amb exactitud. Ens basem per al present escrit en l’entrevista així com en el blog 
que Òperaempordanet ha emprat en els darrers anys.  
 
 

Perquè a l’Empordanet es fa un grup de gaudi 
d’òpera? 

 
 En poblacions d’escassa demografia i amb els grans 
centres de promoció cultural lluny, ajuntar-se per promoure i 
conrear un ambient cultural és una necessitat vital. El cas és 
que alguns dels iniciadors, en Manel Vallmajor, en Pep Serra, 
en Joan Jordi Sauqué, després en Jordi Sánchez, compartien 
el gust per l’òpera i, sobretot, les ganes d’aprofundir-hi. 
Aquest va ser, doncs, el centre d’interès principal que ha 
tingut una continuïtat. De primer, la cosa anava de trobar-se 
diversos amics i bona part del grup familiar en cases 
particulars, al voltant d’una temàtica d’interès acordat. 
     No sempre ha estat l’òpera el centre d’atenció de les 
trobades temàtiques. Per exemple, se n’han fet al voltant del 
surrealisme, de Joan Sebastià Bach, de música i filosofia o la 
Chanson francesa. Agafant 
aquest darrer motiu 
d’exemple, la trobada va 
consistir en aprendre’s una 
cançó francesa cadascú,  vestir-
se en consonància i preparar 
plats de la cuisine gal·la. 
  

Imatge 1.- Últim cartell: darrera 

sessió, amb passi de fragments de 
diverses òperes projectades 
[Grafisme de Jordi Sánchez] 

http://operaemporda-net.blogspot.com.es/


ELS RÈTOLS 
 
    Amb la incorporació del blog, 
s’han anat incloent rètols per 
anunciar les diverses sessions. La 
persona que s’ha encarregat del 
disseny dels anuncis ha estat en 
Jordi Sánchez. N’adjuntem algunes 
mostres 

 
 

      
          ●  2016 (X)               ●  2015 (IV)  

     

          ●  2014 (VI)              ●  2013 (VI)  

       
          ●  2012 (XI)              ●  2011 (IX)  

      
          ●  2010 (X)              ●  2009 (XI)  

 

Etapes 

     INICIAL 
     Tal com dèiem, les jornades es feien, al principi, a les cases 
particulars. Les condicions i mitjans, evidentment, variaven 
d’una ocasió a altra. Veien les òperes en pantalles de televisió, 
més o menys grans, i en alguna ocasió projectades sobre un 
llençol o paret a partir d’un canó. 
 El nombre de participants era més reduït. Sobretot, hi havia un 
ambient més espontani. Per exemple, si a mitja projecció es 
volia comentar alguna cosa, en ocasions paràvem la 
reproducció de l’enregistrament. En acabat o durant la sessió 
es feia un pa amb tomata. Els dies de la setmana i la 
periodicitat anaven variant i, encara que es pretenia un ritme 
mensual, la mitjana de freqüència deuria quedar situada cada 
dos mesos. 
     EL PRIMER RUPIÀ 
     Farà uns deu anys l’Ajuntament de Rupià va cedir els seus 
locals i mitjans audiovisuals al grup d’òpera. Els participants 
han quedat molt agraïts per l’acollida de l’activitat que, a més, 
s’ha tingut sense cap cost. Inicialment les xerrades i projeccions 
es feien al saló de sessions de l’ajuntament. És el moment en 
què s’incorpora l’Eugeni Prieto. Aviat aquest assumí la 
confecció del blog que ha servit de plataforma de difusió de les 
sessions i el lloc on ocasionalment es penjaven elements 
d’informació (des d’algun comentari introductori a enllaços a 
fragments de l’obra que es visionaria posteriorment). En Jordi 
Dalmases sempre ha contribuït molt a la bona estada als locals 
de Rupià. 
 

 
Imatge 2.-  Celebrant l’última sessió d ela tmporada el 2011 

 

     ÚLTIMA FASE A RUPIÀ 
     La mitja dotzena d’anys darrers l’activitat es va passar a fer 
en el recuperat teatre de Rupià. Fou el moment de major 
expansió. Encara que l’assistència era ben variable, s’arribà a 
ajuntar una trentena de participants en alguna de les sessions. 
El comptar amb una estructura més consistent va comportar 
que la cosa s’organitzés de manera una mica més rígida. 



ELS LLOCS 
 
    Evidentment, l’Empordanet ha 
estat el centre neuràlgic del grup 
però alguns dels assistents 
habitual s’han desplaçat d’altres 
poblacions. 
 
     Els membres el grup són de les 
poblacions de: 
 
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alguns assistents venen de més 
lluny: Girona. La Bisbal, Palamós, 
Barcelona,. 

 

 

 Les sessions es realitzaven sempre en dissabte, habitualment el 
darrer del mes. Deu mesos a l’any (a l’agost i desembre 
s’interrompien les trobades). 
 

Una manera de funcionar 
     Òperaempordanet ha procurat sempre invitar a la 
participació. Així els comentaris previs es repartien entre forces 
dels assistents. En algun moment es va procurar que “tothom”, o 
quasi, presentés una òpera que fos del seu gust. No es va acabar 
d’assolir i la tendència ha estat a que determinades persones 
assumissin sovint la preparació de les audicions i els comentaris. 
 

Algunes persones que han col·laborat en el projecte 

  Rosa Botran, Carme Bou, Jordi Dalmases, Gnès Caro, 
Quim Lecina, Belén Marín, Josep Maria Oroval, Eugeni 
Prieto, Jordi Sánchez, Joan Jordi Sauqué, Pep Serra, Carme 
Sitjes, Joaquim Torrents, Manel Vallmajor, Francesca Vila. 

 
     Un motiu recurrent ha estat el de conrear l’aprenentatge i la 
relació humana. En el primer camp que citem, el d’aprendre, 
s’ha tingut clar que les projeccions s’havien d’acompanyar per un 
comentari previ: l’òpera ofereix molts angles de reflexió. Quan, 
s’ha pogut, s’ha fet una mena de fòrum o debat final. Aquesta 
última part ha estat la més dificultosa donat que sovint el grup, o 
grups, tendien a 
derivar vers altres 
temàtiques d’actualitat 
o de pur esbarjo. Però 
també ha estat vàlid 
aquest parlat de tot 
perquè fonamentar un 
coneixement i 
companyonia en el 
lleure ha estat un altre 
dels objectius. 
                   Imatge 3.-  La Belén Marín fent una exposició el maig del 2015 
 
     La programació anual la fixava el grup de coordinació conegut 
com El Disc Dur. Es partia de les propostes dels participants i es 
procurava tocar tots els pals de l’òpera: així, no deixar de costat 
la del segle XX, la barroca, procurar diversitat de països,. 
Normalment s’ha escoltat una obra cada jornada. En alguns pocs 
casos, singularment Wagner, es partí el visionat en dos dissabtes 
(Parsifal, el 2010, Lohengrin el 2012). 
   Es tanca l’activitat quan el grup gaudia de bona salut. No hi 
havia gent que agafés el testimoni, potser una mica de 
cansament, ganes de fer altres coses. Pleguen, però mai se sap ... 
 
             Joan Manel Barceló Sitjes, 2017 



Músics d’aquí 

 

EL BATALLADOR DALT D’UNA TERRASSA.. 

 

 En una publicació que tracta de música hi faltava el més essencial: la gent que la fa. En 

trobarem de tots: músics amb solfa i d’altres sense. Parlarem dels músics sense solfa quan ens 

referim persones amb gens o poca formació acadèmica musical que s’han dedicat, amb més o 

menys traça, a fer refilar les notes. Comencem per un cas ben real, encara que pugui semblar 

improbable. 

No fa gaire anys, un músic aficionat d’Anglès, als capvespres d’estiu assajava amb la seva 

trompeta dalt d’una terrassa del centre de la vila. Els desafinaments i galls eren constants. Però 

l’home no es desdeia. Cada vespre hi havia serenata. L’home, per no dir el músic, tossut com 

era, estava decidit a tocar un solo de trompeta. Ni més ni menys que el vals jota El Batallador. 

Els veïns no sabien què fer per donar a entendre a aquell home que no anava bé i que hi 

ha coses que no  tenen remei: o sigui, que la música no era precisament el 

seu fort. Ningú, però, es va atrevir a dir-li a la cara i per no haver-ho de fer 

alguns veïns van aconseguir que els deixessin un equip de so professional 

d’alta potència. El varen instal·lar en un altre terrat proper, varen esperar 

els desafinaments habituals i després, a tot drap, varen fer sonar El 

Batallador, interpretat per l’orquestra de La Principal de la Bisbal. 

Diuen, que després d’escoltar amb delit la interpretació més famosa dels concerts de 

festa major, aquell músic aficionat va aplaudir amb entusiasme i, després, amb la trompeta sota 

el braç i el cap jup va marxar del terrat i des d’aquell dia no s’ha tornat a sentir els galls de 

trompeta. Amb tot, al dia següent d’aquell esdeveniment, molts veïns i gent del poble saludaven 

al frustrat músic felicitant-lo pel bé que, finalment, havia sonat El Batallador. 

  Emili Rams Riera, 2017 

     El Batallador, com ja queda dit, és un vals-jota composat 
per Enric Masana i Serra (1880-1927, músic i compositor 
manresà de sardanes). És una peça per a orquestra que té 
moments destacats per al lluïment de la trompeta o 
trompetes. De l’obra Joan Lluís Moradella i Perxachs en va 
fer un arranjament per a formació de cobla. Tot plegat, ha 
facilitat que l’esmentada composició hagi estat molt popular 
als envelats i places del país en les respectives festes. 

Per sentit 
El Batallador. 
Per l’orquestra 

Amoga 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jPkrZ9r5i-E


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 
(10)  

La figlia, lo sposo és una ària da 
capo que, tancant el IIn acte, 

canta Mitrena, la que fa 
d’angoixada esposa de 

l’emperador que tem per la vida 
dels seus. És l’òpera Motezuma. 
Aquí ens la cantarà Mary-Ellen 

Nesi 

 

Una ària 
de Verdi 

 

Mercè, dilette amiche és una 
ària gairebé d’aire belcantista 
encara que Verdi va composar 

 I Vespri siciliani el 1853, 
immediatament després de La 

Traviata. Aquí per l’Olga 
Peretyatko, en concert 

 

Una de les 
delícies 

de Purcell 
 

Henry Purcell té moments 
musicals fantàstics i la 
seva òpera The Fairy 

Queen en té molts. Sinó, 
recordem la petita ària 
One charming night. 
Canta Ian Bostridge. 

 

Una 
petita i 

preciosa 
ària de 
Mozart  

  La Irene Llongarriu ens fa un 
recomanació amb un fragment 
de Le nozze di Figaro. Explica la 

Irene: la mezzo Marianne 
Crebassa per mi  és una de les 
millors. Voi che sapete, molt 

socorregut, ja ho sé…. però ho 
fa molt bé. 

 

Rossini I el 
lluïment 

final de la 
mezzo  

El gener fa 201 anys que Rossini 
estrenava La Cenerentola. 
DiDonato, al Liceu, canta 

Nacqui all’afanno i tot seguit i 
per rematar-ho Non piu mesta 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=UH2x3-j6mHQ
https://www.youtube.com/watch?v=UH2x3-j6mHQ
https://www.youtube.com/watch?v=ir_3pCWitXU
https://www.youtube.com/watch?v=ir_3pCWitXU
https://www.youtube.com/watch?v=eARgW2tacCk
https://www.youtube.com/watch?v=eARgW2tacCk
https://www.youtube.com/watch?v=mOvYfZol82k
https://www.youtube.com/watch?v=mOvYfZol82k
https://www.youtube.com/watch?v=zN7qnOnox9A
https://www.youtube.com/watch?v=zN7qnOnox9A


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

En el centenari Josep Viader 
Publicació d’un recull de composicions 

 

    Culminant l’any del centenari del naixement de Josep Viader I Moliner (1917-2012) s’acaba 

de publicar el primer recull d’obra escrita pel músic gironí. Viader va escriure molta música 

però la finalitat sovint utilitària, centrada en l’ús pràctic que en volia fer, motivaren que 

l’autor no es preocupés gaire per la conservació i difusió. Ara, la coral Capella Polifònica de 

Girona, fundada i molt temps dirigida per Viader, col·lectiu també celebra el seu seixantenari, 

ha promogut l’edició d’un llibre amb un recull significatiu de peces escrites pel mestre. 

 

     Per a presentar el llibre de composicions, editat el 2017, es realitzà un acte a la Casa de 

Cultura gironina, precisament a la sala que porta el nom dle 

mestre, l’Auditori Viader. En l’acte hi participaren l’editor de 

l’obra, en Martí Ferrer i la filla del músic, l’Anna Maria 

Viader. 
 

Moment de la presentació del llibre de composicions 

 de Viader a la Casa de Cultura, el 12-XII-2017 
 

 

EL LLIBRE 

 

Ha seleccionat les peces i n’ha fet el pròleg i edició Martí Ferrer i 
Bosch. Ell és també el president de la Capella Polifònica de Girona, 

la que va ser la coral tan estimada per Josep Viader. 
 

L’obra conté una quarantena llarga de peces musicades pel mestre 
gironí. Constitueixen una selecció que es vol representativa i que 

està dividida en els següents apartats: 
● Veus iguals (a capella i amb acompanyament), originals i 

arranjaments 
● Veus mixtes a capella (peces originals i altres d’origen tradicional 

i popular) 
● Veus mixtes amb acompanyament (particularment la Missa de 

Sant Narcís) 
●  Cànons, finalment. 

 
És editat per la Capella Polifònica de Girona 



 
 En l’estudi preliminar de l’obra que acabem d’esmentar, en Martí Ferrer ofereix un 
apropament global a l’obra, especialment de composició, del mestre. Martí Ferrer, per cert, 
havia estat deixeble de Josep Viader ja quan havia estat cantaire de la coral Saba Nova. En citem 
alguns paràgrafs 
Del caire de la música 
     “Aquest corpus creatiu, amb més pes en l’arranjament, les transcripcions i les adaptacions 
que no pas en la composició pròpiament dita, ens parla dels oficis de músic que va desenvolupar. 
En certa manera podríem dir que que el Josep Viader compositor té un caràcter auxiliar de la 
resta de facetes.   [... Viader fou]  més aviat, un polifacètic músic que quan convenia escrivia 
música. En paraules del mateix Viader, un sastre que feia, en cada ocasió, vestits a mida de les 
necessitats, possibilitats o oportunitats del moment i del grup per al qual escrivia”. 
 

MÚLTIPLES FACETES DE LA MÚSICA 

Josep Viader va exercís diversitat d’oficis i funcions relacionats amb la 
música. Aquí en recollim algunes. 

●  Havia estat mestre, àmbit en el que conreà l’esnenyament d ela 
música i els cors escolars; ●  en el servei militar exercí la interpretació 

musical, singularment amb el piano; ●  Va estar a la coral del GEiEG 
(1948-60), primer com a cantant i després com a director, moment en 
què el músic comença a assolir èxits i reconeixements de rellevància; ●  

Dirigí la coral masculina de Breda (1954-56); Promou i dirigeix la 
Capella Polifònica de Girona, des de 1956,  sent el grup al que dedicà 

més temps i esforços; Promotor. Amb Esperança Pélach i Roser 
Busquets, el 1968, promou la coral infantil, després juvenil, Sava Nova; 
● El 1974b inicia una llarga col·laboració amb le grup d’havaneres Terra 

Endins, particularment amb un dels seus membres, en Salvador 
Donato. ●  Director de l’escola Normal de Girona, on exercí de 

professor de música;  ●  Director del Conservatori de Música de Girona. 

 
 

J. Viader en un programa d’un 
concert amb la coral del GEiEG el 19-
IV-1959 [Arxiu Municipal Girona UI 

12901] 

 
 Viader va composar gran quantitat de sardanes, tant per a cobla simplement com per a 
ser cantades. Entre d’altres, La sardana eterna, Dolç capvespre. Amb motiu de la seva amistat i 
relació de suport amb l grup d’havaneres Terra Endins, realitzà múltiples arranjaments de 
música popular, havaneres, cançons marineres. Com encàrrecs més reconeguts, citarem la 
Missa de Sant Narcís, que s’interpreta regularment  a l’església de sant Feliu de Girona, i 
l’arranjament per a cor de l’himne nacional català, Els Segadors, sent la de Viader la versió 
canònica, oficial. 
Poca preocupació per la conservació de la pròpia obra 
     “Josep Viader, un cop fet l’arranjament (fos per al seu cor o per a altres cors o grups vocals), el 
lliurava i se’n despreocupava. A conseqüència d’aquesta actitud envers la seva obra, trobem les 
seves partitures disperses en diferents fons personals mi, en el millor dels casos, arxius de 
formacions musicals.” 
 
 Aquesta ha estat una de les causes de la poc música de Viader conservada.  El llibre-recull de 
composicions que hem ressenyat ha de ser una eina per a omplir un buit. 

https://www.youtube.com/watch?v=0nMQMdPXX_Y
https://www.youtube.com/watch?v=LAFz38ynpDk


 
 

Foto de grup en mig de la Capella Polifònica l’any 1977. En el revers hi consta:  Foto S. Martí. 4 jun 1977 

  [Arxiu General d ela Diputació de Girona,  08/89 031] 

 

VIADER OPINAVA EN EL 25è ANIVERSARI DE LA POLIFÒNICA 
 
     Deixem expressar-se al mateix mestre amb un escrit. Constatem com veia a la Polifònica 
que ara que aquesta li ret homenatge quan es complien 25 anys de funcionament de la coral.  
 
     Com a responsable de diverses entitats, Josep Viader va haver de retre comptes de les tasques que 
dirigia. Així no és estrany trobar memòries o informes elaborats pel músic. Aquí recollim un text escrit 
per Viader que exposa alguns dels seus punts de vista sobre l’evolució del món coral a Girona. Es tracta 
de fragments del preàmbul de la Memòria anual, 1980-81, de la Polifònica presentada, a data de 
novembre de 1981, davant de la Diputació de Girona que li donava suport. 

 

   “L’haver pogut treballar durant 25 anys en una obra comuna de caràcter musical a Girona, és sems 
dubte un fet digne de ser notat. En primer lloc, molts dels cantaires fundadors ens han hagut de deixar 
per diferents motius personals (absències, noces, maternitat, treball, ...) altres dirigeixen ara altres 
Corals o hi canten. Nous aspirants han anat omplint successivament els llocs buits, i així tot ha anat 
passant d’unes mans a altres, mantenint-se sempre encesa i esplendent. 
     Durant aquests anys he vist amb tristesa com desapareixien entitats corals gironines de gran 
prestigi, donant-se la circumstància de quedar-nos com a única Coral durant molts anys. Això ens 
anima a dedicar-nos més a la cançó tradicional per a realitzar un treball de suplència i col·laborar en 
uns anys difícils a la conservació i divulgació del nostre cant tradicional. [...] 
     Si compareu la memòria que segueix amb altres de fa alguns anys podrem observar una millora ben 
evident en tots aspectes; assistència, repertori, concerts, trobades, aplecs, Setmanes Cantant <Europa 
Cantant> ...  . 
      Cal que sapiguem mantenir aquest esperit de superació i així podrem dintre uns anys sentir-nos 
satisfets de la nostra dedicació i del nostre esforç.”  [Arxiu General de  la Diputació de Girona 08-89 155] 
      
     Tot plegat, una trajectòria conscient i i tenaç  de dedicació  a la música, i al món coral en 
particular 
                                      joan manel barceló sitjes, 2017  



    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 

UNA COL·LECCIÓ DE BUTLLETINS SARDANÍSTICS QUE VA SER DEL 

GIRONÍ JOSEP FORNELLS REIG 

     En relació a l’ampli món de la música són moltes les fonts d’informació, més o menys a 

l’abast, que estan sense explorar. Aquí ens anem a referir a un recull de revistetes o butlletins 

de temàtica monogràficament sardanista. Parlem de la publicació en paper “Carnet 

sardanista”. Aquest recull també ens aporta informació sobre l’àmbit gironí, encara que les 

nostres comarques no en són el seu motiu contingut principal. Un persona que rebia la 

publicació era de Girona, en Josep Fornells Reig, que va estar vinculat a la secció sardanista del 

GEiEG i a la fundació de la colla sardanista Amunt i Crits de l’esmentat club esportiu gironí. Ens 

hem referit a ell a la secció “Gent per la Música” d’aquest butlletí i l’anterior 

EL FONS 
     Estem parlant d’un recull de 144 butlletins 
sota el títol Carnet Sardanista. El recull forma 
part de les col·leccions de Joaquim Carreras. 
L’exemplar més antic és del 1949 i el més recent 
del 1966. La quasi totalitat de la informació versa 
sobre el món de les sardanes. La majoria dels 
exemplars, amb diferència, es situen en el primer 
lustre dels anys 50. Entre 1951 i 1955 podem 
obtenir força informació sobre el món sardanista 
a Catalunya, especialment de Barcelona i 
rodalies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 1.-  Portades de quatre números de la publicació 
Carnet del sardanista corresponents al 1955. 

 
 Entre aquets anys es conserven en el fons 111 
números de la publicació. En altres moments els 
exemplars conservats són esparsos i, per tant, la 
informació fragmentària. 
     Una primera cosa que crida l’atenció és que 
l’editor no queda gaire identificat. Només al final 
dels exemplars, en petites anotacions a peu de 
pàgina, es cita, amb diverses variants: La 
Sardana. M. Ruiloba. Padilla 213. De vegades 
només “Redacción y Administración: Padilla 213, 
Barcelona”. Hem d’entendre, doncs, que el 
promotor es deia M. Ruiloba. Sobre el mateix 
hem trobat poca informació. Hi ha un Martín 
Ruiloba que apareix esmentat en relació a 
temàtica sardanista. Es dedueix de les 
numeracions que el Carnet Sardanista en deuria 
començar a treure el 1944, amb la denominació 
de “revista” i periodicitat setmanal. La seu és la 
mateixa de la impremta, al carrer Padilla no 213 
de Barcelona. 
 

 
 

 
 

Imatges 2 i 3.- Dades de l’editor, a la part baixa de l’ultima 
fulla de la revista, respectivament de 1952 i del 17-I-1966 



 

     La impressió del butlletí era feta amb mitjans 
senzills. D’entrada el paper era de baixa qualitat, 
cosa que, conjuntament en les condicions 
d’emmagatzematge durant força anys que va 
patir, ben segur, el lot, fan que la conservació 
sigui sovint deficient. En tal sentit s’aprecien 
pèrdua més o menys nombrosa de fulls; pèrdua 
de material en força pàgines, especialment en les 
cantonades; taques d’humitat ocasionals;. El 
format era petit, de 16 x 10,5 cm., habitualment 
de 20 pàgines . 
    Continuant amb la senzillesa del tiratge de la 
publicació, els recursos tipogràfics solen ser 
senzills i força repetitius. Un apartat més reeixida 
és el de les il·lustracions, que poden ser de certa 
qualitat. Malauradament, no sempre s’esmenta 
l’autoria dels dibuixos, en ocasions notables, que 
acompanyen el text, com ara els retrats de 
músics. De noms d’il·lustradors en trobem alguns 
que apareixen dibuixats en la mateixa 
il·luminació. D’aquets en podem citar: Guillen, 
com autor de retrats de músics. No queda clar, 
per tant, si són il·lustracions fetes expressament 
per a la publicació o reaprofitament d’altres 
mitjans gràfics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imatge 4.- retrat del músic Jaume Tapías, pet per Guillen i 

publicat a la portada del 16-I-1955. 
 

     La impressió és a una sola tinta, exceptuant 
algunes portades que poden anar a dues tintes. 
La portada és la que sol presentar, com és 
normal, uns majors recursos. Com ara la 
impressió de fotografies. Val a dir, però, que 
crida l’atenció que no hi hagi un disseny 
d’empresa o una estructura o tipografia constant 
en les portades. En aquest sentit és de lamentar 
que no aparegui una numeració sistemàtica dels 

exemplars: de vegades s’esmenta número de la 
revista (sigui en portada o en la contraportada), 
de vegades les dates de la setmana de 
publicació; de vegades ni dates ni numeració. En 
tals ocasions la datació aproximada dels 
exemplars s’ha de deduir pels anuncis inserits 
que aportin data d’esdeveniments. 
     El tret més curiós és que la publicació età 
íntegrament feta en castellà. Diem que crida 
l’atenció en una temàtica tant catalana com és la 
de la sardana. L’idioma podria ser més explicable 
cap al 1949, però sobta en els números dels anys 
60. Els títols de sardanes o de colles sí que 
apareixen en català, i algun article ocasional 
també (com ara un de David Guasch i Dalmau del 
11-I-1956), però està en espanyol la resta dels 
escrits i anuncis. 
   Si considerem els orígens del ressorgiment de 
la sardana, després de la desfeta dels aspectes 
culturals catalans que significà el triomf del 
franquisme a partir de 1939, hem de tenir 
presents que en alguns casos el revifament de la 
sardana va estar impulsat per sectors del règim, 
particularment la Organización Sindical de 
Educación y Descanso, des d’un enfocament de 
promoure els bailes regionales. Veiem, sinó, 
dues imatges amb patrocinadors d’activitats 
sardanistes a inicis dels anys 50 [mireu imatges 5 
i 6, ambdues publicades al Carnet Sardanista]. 
 

   
  
    Imatge 5.-  L’ O.S. Educación y Descanso apareix com a 
organitzadora de l’Aplec de Calella del 8-VI-1952.    
 

 
 
Imatge 6.-  la Jefatura local de Educación y Descanso 
apareix com organitzadora del concurs de sardanes de 
Canet de Mar del 30-VIII-1953. 



 

DE QUÈ ENS PARLA 
El contingut de la publicació, com dèiem, es 
centra pràcticament de manera exclusiva en 
temàtica sardanista. Amb tot, ocasionalment 
s’inclou algun article de temàtica costumista, 
com ara algun recull de refranys, folklore o 
d’anècdotes. 
     Parlem més de butlletí que no de revista perquè 
els continguts són molt més de caire descriptiu que 
no d’opinió o assaig. Les informacions bàsiques 
parlen dels concursos, els aplecs, llistes d’estrenes de 
sardanes, resultats i classificacions sorgits dels 
concursos. També hi ha molts d’anuncis, bé sigui de 
cobles, bé sigui de les convocatòries de trobades 
sardanistes. 

 
Imatge 7.-  Anunci, a pàgina sencera, d’una ballada de 
sardanes durant les festes d’un carrer de Barcelona, amb 
intervenció d ela cobla Iris, de Salt, el novembre de 1949. 
Val a dir que entre els anys 50 i 60 s’aprecia com la Iris 
actuava força en les comarques barcelonines. 

  
   Les excepcions en què apareixen articles més de 
fons, es centren en aspectes com: semblances 
biogràfiques de músics; alguna breu aportació de 
col·laboradors locals comentant esdeveniments de la 
zona; ocasionalment alguna entrevista. També 
apareix, cap al final dels exemplars, una secció de 
“Pasatiempos” (en algun cas apareix com a autor dels 
entreteniments el pseudònim A. Gust i Net, com en el 
número 343 del 1950) 

 

INFORMACIÓ SOBRE LES 
COMARQUES GIRONINES 

 
     Com ja hem dit, l’àmbit predominant dels 
continguts es centra a Barcelona i comarques 
properes. Pel que fa a altres indrets de 
Catalunya, es nota major aportació des de Lleida, 
Osona o Tarragona que de les comarques 
gironines. Amb tot, sí que apareixen continguts 
clarament relacionables amb l’àmbit gironí. Ens 
referirem a tres aspectes: Les cobles que 
publiquen anuncis o que apareixen en anuncis; 
les informacions sobre concursos, aplecs o 
funcions sardanistes; els articles monogràfics 
(pocs i poc extensos, generalment) de temàtica 
gironina. 
    Entre les corresponsalies locals esmentarem 
algunes: Hi ha força intervencions d’una persona 
des de Mataró: V. Borrás. De Sabadell prové la 
signatura Font. De Llida hi ha escrits sovintejats 
de Sebastián García. De Mora d’Ebre hi ha algun 
escrit d’Amadeo Casadó. Entre d’altres 
     Algunes cobles o cobles-orquestra s’anuncien 
en el Carnet Sardanista. En particular hem trobat 
anuncis que els interessats es feien posar dels 
conjunts gironins: La Principal Amerense (Amer), 
Principal de Girona (també es digué Bolero), 
Principal de Sant Joan de les Abadesses. 

 

   Imatge 8.-  Anunci de la Principal Amerense. 30-VII-1954 
 

 
Imatge 9.-  Anunci de la Principal de Girona el 1950.  
 
     També trobem cobles gironines esmentades 
en funcions que tant poden dur-se a terme en 

http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/08/la-principal-amerense.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/06/la-principal-de-girona.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/12/la-principal-de-sant-joan-de-les.html


les nostres comarques com d’altres indrets. 
Esmentarem: Amoga (Vidreres), Caravana (de 
Torroella M.),¸Cobla Girona, Iris (de Salt) [veieu 
imatge 5], Maravella (Caldes M.), Moderna de La 
Bisbal, Montgrins (Torroella M); Principal de 
Banyoles, Principal de la Bisbal, Principal de 
Cassà, Principal de Figueres, Principal de 
Palafrugell [observeu la imatge 8]; Principal de 
Torroella, Selvatana (de Cassà S.)  
 

 
 

Imatge 10.- La Principal de Palafrugell actua a la Festa 
major de Manlleu el 14-VIII-1950 

 

  Trobem esdeveniments que aprofiten el butlletí 
per a fer publicitat. Com ara ballades, com és el 
cas d’una audició a Caldes de Malavella el 1951. 
El que abunda molt és l’anunci de concursos de 
sardanes: tot seguit indiquem concursos i anys 
concrets en què s’aprofità el butlletí que 
analitzem per a promoure els respectius 
certàmens d eles nostres comarques 
 

CONCURSOS DE SARDANES DE LES COMARQUES 
 
     Especialment trobem anunciats concursos: 
Anglès (8-IX-1958), Banyoles (25-X-1953 i 4-VII-
1954), Bescanó (1952), Caldes de Malavella (IIn el 
10-IX-1950, el IVt el 14-IX-1952, el Vè el 13-IX-1953, 
el VIè el 13-VI-1954), Camprodon (el 27-VIII-1950 i 
el Vè del 1953), Cassà de la Selva (1952), Figueres 
(3-V-1953 i el XIXè el 8-V-1966), Girona (1950), 
Lloret (18-VII-1959), Santa Coloma de Farners (24-
IX-1950 i el XIè de 24-IX-1953), Palamós (24-VI-1952 
i 4-VII-1954), S’Agaró (9-VIII-1953 i de nou el 1954). 

 

 
 

Imatge 11.- Concurs de sardanes a Camprodon, el 27-VIII 
de 1950, al passeig Maristany [Anunci al butlletí Carnet 

Sardanista] 

 
     Com no podia ser d’altra manera, també els 
aplecs sardanistes s’anunciaven a la bublicació  
Carnet del sardanista. Sense pretendre ser-ne 
exhaustius, citem en el següent quadre alguns 
anuncis d’aplecs a les nostres contrades 
 

ANUNCIS D’APLECS PUBLICATS AL BUTLLETÍ 
 
     Banyoles (el Ier, el 4-VII-1954), Caldes de 
Malavella (el XVIIè el 8-V-1966), Palamós (el 9-VIII-
1959), Ripoll (5-X-1952), Torroella de Montgrí (el 
Ier, el 19-V-1966) 

 

 
 

Imatge 12.- IV Aplec de Palamós del 9-VIII-1959  [Anunci al 
butlletí Carnet Sardanista del 23-VII] 

 

 
 

Imatge 13.- Ir Aplec de sardanes de Banyoles, el 4-VII-1954 
[Anunci al butlletí Carnet Sardanista] 

 

 
     Hem presentat una font d’informació no gaire 
coneguda  sobre la sardana de postguerra. Tot i 
que editada a Barcelona hem vist que el 
setmanari va arribar com a mínim a un 
subscriptor gironí, en Josep Fornells i, 
posteriorment, a la secció sardanista del GEiEG. 

 
Joaquim Carreras Turón 
  i  Joan Manel Barceló Sitjes. 



 

Amb motiu de la interpretació al Liceu. 

L’Elisir d’Amore 
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