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Última crida per anar al Liceu en bus el 
18-III: Andrea Chénier, de Girodano 

Entrada (33% descompte) + bus = 110€ 
..Al nostre web..       Reserves:  
operagironabus@gmail.com 

 
  

 

 

 
 

Sobre la sortida Girona-Liceu per a veure 
L’Elisir d’amore. 

Informació de la xerrada prèvia i l’espectacle 
..Comentari al nostre web..    ..Fotos.. 

 
  

 

 
 

 

Un article sobre els primers llibrets ope-
rístics a la Girona d’abans del Municipal 

Escrit per un membre dels Amics 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Una exposició sobre el paper de la dona 
en la música a Catalunya. Fons 28-IV 
D’Ones: (R)evolució de les dones en la Música. 

 Al Palau Robert de Barcelona.   ..Al  web.. 
 

  

 

 

 
 

El Glòria de Vivaldi impulsat pel cor 
Les Vees Alegres, de Sant Hilari S. 
Més els Cors Ametista i Lutiana. L’Orquestra 
de Girona va fer la Serenata n 13 de Mozart 

..Actuació a Arbúcies.. 

 
  

 

 

 

 

Una novel·la sobre un cantant d’òpera 
 de Lluís Llach: El noi del Maravillas 

A més de saber cantar, Llach segueix demostrant en 
la seva recent tercera novel·la que sap escriure. 

..Al web..        Entre d’altres peces parla del 
 Libera me del “Rèquiem” de Fauré 

 
  

 

 

 
 

Forta polèmica per una versió de Carmen 
de Bizet que canvia l’argument 

En el Maggio musicale de Florència s’ha fet que Carmen 
sigui la que mati a Don José, per afany feminista 

..Notícia..     ..Comentari ampli.. 

 

 

  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
mailto:operagironabus@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecaeU41mXLWmtxHwOycc5va
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAYNxplKmsssi9UW2R28FS9x
http://www.revistadegirona.cat/recursos/2017/0305_056.pdf
http://www.revistamusical.cat/el-palau-robert-acull-una-exposicio-grafica-i-sonora-sobre-el-paper-de-la-dona-en-la-musica-catalana/
https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/10207/al/voltant/400/persones/gaudeixen/arbucies/concert/gloria/vivaldi
https://www.nuvol.com/noticies/la-tercera-novella-de-lluis-llach-sense-lluis-llach/
https://www.youtube.com/watch?v=7WvHDrcA084
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180110/polemica-italia-opera-carmen-denuncia-violencia-machista-6543318
https://www.republica.com/2018/01/10/intelectuales-francesas-alertan-sobre-posibles-excesos-de-metoo-en-plena-polemica-sobre-la-version-feminista-de-carmen/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
http://www.revistadegirona.cat/recursos/2017/0305_056.pdf
http://www.revistamusical.cat/el-palau-robert-acull-una-exposicio-grafica-i-sonora-sobre-el-paper-de-la-dona-en-la-musica-catalana/
https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/10207/al/voltant/400/persones/gaudeixen/arbucies/concert/gloria/vivaldi
https://www.nuvol.com/noticies/la-tercera-novella-de-lluis-llach-sense-lluis-llach/
http://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180110/polemica-italia-opera-carmen-denuncia-violencia-machista-6543318
https://www.republica.com/2018/01/10/intelectuales-francesas-alertan-sobre-posibles-excesos-de-metoo-en-plena-polemica-sobre-la-version-feminista-de-carmen/
https://www.youtube.com/watch?v=DWGCMK2o6no
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Comentari sobre la temporada 
Ibercamera a l’Auditori de Girona 

Serà entre el 28-I al 27-V del 2018 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

Neix un nou ballet clàssic:  
el Ballet de Catalunya. 

 La companyia, amb direcció artística d’Elías García i 
Larissa Lezhnina, es va presentar el novembre i té la 

seva residència al Centre Cultural Terrassa 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Sobre el Polliuto de Donizetti, al Liceu 
Ofert en concert, amb cantants destacats. 

Hi va destacar Sondra Radvanovsky 
..Al  web..     ..Al  web..     ..Dades Liceu..      

 
  

 

 

  

Resultats del concurs de cant Tenor 
Viñas, al Liceu, en la seva 55a edició 

Amb més de 500 participants 
..Notícia..   .. web del Liceu..    

 
  

 

 

 
 

S’ha fer un reportatge sobre el compositor 
català del segle XVIII Antoni Soler 
Una entrevista-reportatge que ho presenta 

..Al web.. 
 

  

 

 

 
 

Una dona fa donació en el seu testament 
de 8 milions de dòlars a una orquestra 

Anne Melvy (USA) beneficia 
 a la Columbus Symphony Orquestra 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Nou concertino de l’Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya 

Serà el violinista romanès Vlad Stănculeasa, 
 de 33 anys. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a Angela Gheorghiu 
La soprano romanesa toca alguns temes 

polèmics 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El 2018 un nou orgue a Barcelona, 
 a la Basílica de La Mercè 
Gràcies a una campanya popular 

..Al  web.. 
 

  

https://www.nuvol.com/noticies/ibercamera-a-girona-el-retorn-dels-classics/
http://www.revistamusical.cat/presentacio-del-ballet-de-catalunya/
http://www.revistamusical.cat/una-gran-opera-de-lleons-i-cristians/
http://www.operaworld.es/fiesta-belcantista-poliuto-del-liceu/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/poliuto
http://www.ccma.cat/324/freddie-de-tommaso-guanya-un-concurs-tenor-vinas-de-record-absolut/noticia/2832622/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/resultats
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/descobrim-el-documental-una-rosa-para-soler-darantxa-aguirre/audio/935084/
https://www.codalario.com/donacion/noticias/esta-mujer-ha-donado-8-millones-a-una-orquesta-tras-su-fallecimiento_6309_3_18941_0_4_in.html
http://www.revistamusical.cat/vlad-stanculeasa-nou-concertino-de-lorquestra-simfonica-de-barcelona-i-nacional-de-catalunya/
https://www.mundoclasico.com/articulo/30355/Angela-Gheorghiu-%E2%80%9Ctengo-a%C3%BAn-mucho-que-hacer%E2%80%9D
https://www.nuvol.com/noticies/lorgue-que-faltava-a-barcelona/
https://www.nuvol.com/noticies/ibercamera-a-girona-el-retorn-dels-classics/
http://www.revistamusical.cat/presentacio-del-ballet-de-catalunya/
http://www.revistamusical.cat/una-gran-opera-de-lleons-i-cristians/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/descobrim-el-documental-una-rosa-para-soler-darantxa-aguirre/audio/935084/
https://www.codalario.com/donacion/noticias/esta-mujer-ha-donado-8-millones-a-una-orquesta-tras-su-fallecimiento_6309_3_18941_0_4_in.html
http://www.revistamusical.cat/vlad-stanculeasa-nou-concertino-de-lorquestra-simfonica-de-barcelona-i-nacional-de-catalunya/
https://www.mundoclasico.com/articulo/30355/Angela-Gheorghiu-%E2%80%9Ctengo-a%C3%BAn-mucho-que-hacer%E2%80%9D
https://www.nuvol.com/noticies/lorgue-que-faltava-a-barcelona/
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El concurs per a nous directors que 
promou l’Orquestra de Cadaquès 

Es recupera una iniciativa iniciada fa quinze anys 
que havia quedat aturada 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 
2017 

Famosos de la clàssica que  
ens han deixat el 2017 
Relació de Platea Magazine 

..Al web.. 
 

  

 

 
 

 

El Liceu a la Fresca d’enguany serà el  
16-VI-2018, a les 22h amb Manon Lescaut 

L’òpera es transmetrà de manera oberta en moltes 
places del país i pel Canal 33 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 El 5 de febrer comença el 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.. 

 
  

 

  

  

L’Espai Marfà, organitza nombrosos 
microcursos relacionats amb la música 

D’enfocament pràctic. Centre depenent de 
l’Ajuntament de Girona 

..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

1-II 
(20 h) 

 

Cantates i Missa Brevis de JS Bach, 
 Ph. Herreweghe i Collegium Vocale Gent 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

2-II 

(20,30 h.) 
 

Recital del tenor Piots Beczala 
Acompanyat al piano, 

 amb cançons de Tosti i napolitanes. 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-II 

(20,30 h.) 
 

La Rebotiga de l’òpera 
Amb Marcel Gorgori i l’Orquestra 

Simfonova. Auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

4-II 

(20 h.) 
 

Música a capella per el Cor de 
Cambra del Palau 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

6-II 

(20,30 h.) 
 

El tenor Salvatore Cordella: 
 La Gran Gala de Carnaval 

Amb l’Orquesta Clásica de Santa Cecilia. 
Al Palau de la Música Catalana 

 
Barcelona 

  

http://barcelonaclasica.info/news/ca/2017/12/16/0002/l039orquestra-de-cadaques-descobreix-als-directors-del-futur
https://www.plateamagazine.com/noticias/3791-les-adieux-2017-grandes-de-la-clasica-que-nos-han-dicho-adios-en-2017
http://www.liceubarcelona.cat/ca/liceualafresca
https://caixaforum.es/girona/fichaciclo?entryId=260528
http://www2.girona.cat/ca/marfa_musica_formacio
https://www.auditori.cat/ca/philippe-herreweghe-collegium-vocale-gent
http://www.palaumusica.cat/ca/piotr-becza%C5%82a_480911
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2162
http://www.palaumusica.cat/ca/musica-del-mon-a-cappella_480633
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2017/12/16/0002/l039orquestra-de-cadaques-descobreix-als-directors-del-futur
https://www.plateamagazine.com/noticias/3791-les-adieux-2017-grandes-de-la-clasica-que-nos-han-dicho-adios-en-2017
http://www.liceubarcelona.cat/ca/liceualafresca
https://caixaforum.es/girona/fichaciclo?entryId=260528
http://www2.girona.cat/ca/marfa_musica_formacio
https://www.auditori.cat/ca/philippe-herreweghe-collegium-vocale-gent
http://www.palaumusica.cat/ca/piotr-becza%C5%82a_480911
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2162
http://www.palaumusica.cat/ca/musica-del-mon-a-cappella_480633
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..Al  web.. 

 

 

 

7-II 
(17,30h) 

 

“Una tarda a l’òpera”: Rigoletto 
Amb comentaris i audició de fragments.  

Per Joan Bricall. A sala d’actes de DinàmiG  
..Al  web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

7-II 
(20,15h)  

Òpera als Cines Olot: Tosca de Puccini 
Projectat en directe des del ROH de Londres 

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

Olot 

  

 

 
 

7-II 
(20,15h)  

Òpera als OCINE de Girona: 
 Tosca  de Puccini 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

8-II 

(20 h.) 
 

Tosca de Puccini.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

10-II 

(18,30 h.) 
 

Requiem de Mozart.  
Amb l’Orquestra Simfònica del Vallès 

Al Palau d ela Música Catalana 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 10-II 

(19 h.) 

 

El tenor i la cobla 
Amb el tenor Albert Deprius i la cobla Ciutat de 

Girona. A la sala de cambra de l’Auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

11-II 

(16 h.) 
 

Carmina Burana de Carl Orff 
Amb percussió i pianos 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

11-II 
(19 h) 

 

Schubert Lied III. Amb el tenor 
Josep Ramon Oliver 

 F. Poyato al piano. A l’Auditori de Barcelona 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

13-II 

(20 h.) 
 

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

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

14-II 
I fins 

al 4-III  

Òpera  Roméo et Juliette,  
de Gounod,  al Liceu 

Amb Aida Garifulina i Saimir Pirgu. 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17-II 
(10,30 h.) 

 

Xerrada sobre l’òpera La Traviata, 
de Verdi. Per Rafael Esteve 

A l’Ateneu de Banyoles 
..Al web.. 

 
Banyoles 

  

http://www.agendaolot.cat/event/una-tarda-a-lopera-2/
http://www.cinesolot.cat/index.php/esdeveniments
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
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.palaumusica.cat/ca/tosca-de-puccini_506395
http://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart_481483
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2163
http://www.palaumusica.cat/ca/carmina-burana_483448
http://schubertlied.associaciofranzschubert.cat/ca/5-schubert-lied-iii
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/romeo-et-juliette
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=5&Obres_Id=206
http://www.agendaolot.cat/event/una-tarda-a-lopera-2/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://www.palaumusica.cat/ca/tosca-de-puccini_506395
http://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart_481483
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2163
http://www.palaumusica.cat/ca/carmina-burana_483448
http://schubertlied.associaciofranzschubert.cat/ca/5-schubert-lied-iii
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/romeo-et-juliette
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=5&Obres_Id=206
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17-II 
(18 h.) 

 

It Dansa, per la Jove Cia de 
Dansa de l’Institut del Teatre 

Comentari 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

18-II 

(18 h.) 
 

Entre el teatre musical i la sarsuela: 
Dinamita la sarsuela 

Per Le Croupier, al Teatre Principal d’Olot 
..Al  web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

20-II 

(20 h.) 
 

Requiem de Vedi. 
 Cor i orquestra del Liceu 
En memòria de Neville Marriner 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
20-II 

(21 h.)  

Cant participatiu: Cantem el cinema! 
Amb cors de les contrades i l’orquestra 

Simfònica del Vallès. Auditori 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

21-II 

(20,30 h.) 
 

Núria Rialt (soprano)  
i Albert Guinovart (piano) 

Cal palau de la Música Catalana. Obres de 
Toldrà, Schubert, Mompou, Poulenc i Guinovart 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

23-II 

(20 h.) 
 

Òpera: Carmen de Bizet.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

 

 

 
24-II 

(10,30 a 
13,30 h.) 

 

XERRADA: Wagner i el mite del Grial, 
 per Rafael Esteve 

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

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

24-II 

(21 h.) 
 

El Cor Gospel Girona ofereix 
 un recital solidari 

Al Teatre de Salt 
..Al  web.. 

 
Salt 

  

 

 
 

24-II 

(20,30 h.) 
 

Diana Damrau i Jonas Kaufmann 
Per cantar Italienisches Liederbuch, al 

Palau, amb Helmut Deutch al piano 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

25-II 

(12 h.)  

Welcome Jesu, deep in my soul 
forever sta. Cors religiosos 
Cor de cambra del Palau. Al Palau 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

25-II 
(19 h) 

 

Concert del contratenor Carlos Mena 
 Obres de Pergolesi, Bach i Caldara. 

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

 
Barcelona 

  

http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/dansa/it-dansa
http://www.agendaolot.cat/event/le-croupier-dinamita-la-sarsuela/
http://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-verdi_478354
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2190
http://www.palaumusica.cat/ca/nuria-rial-albert-guinovart_472063
http://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-bizet_490053
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=235
http://www.teatredesalt.net/ca/programacio/c/1034-cor-gospel-girona.html
http://www.palaumusica.cat/ca/diana-damrau-jonas-kaufmann_474001
http://www.palaumusica.cat/ca/welcome-jesu-deep-in-my-soul-forever-stay_480636
https://www.auditori.cat/ca/carlos-mena
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/dansa/it-dansa
http://www.agendaolot.cat/event/le-croupier-dinamita-la-sarsuela/
http://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-verdi_478354
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2190
http://www.palaumusica.cat/ca/nuria-rial-albert-guinovart_472063
http://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-bizet_490053
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=235
http://www.teatredesalt.net/ca/programacio/c/1034-cor-gospel-girona.html
http://www.palaumusica.cat/ca/diana-damrau-jonas-kaufmann_474001
http://www.palaumusica.cat/ca/welcome-jesu-deep-in-my-soul-forever-stay_480636
https://www.auditori.cat/ca/carlos-mena
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27-II 
(20 h) 

 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Romeu i Julieta  de Gounod 

Projectat en directe des del Liceu de Barcelona 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 

 
 

27-II 
(19,45h) 

 

Òpera en cinema: Roméo et Juliette, 
 de Gounod 

A La Cate, de Figueres. Sala Toni Montal. Oferta 
en directe des del Liceu de Barcelona. 

..Al web..     ..Web del teatre d’òpera.. 

 
Figueres 

  

 

 
28-II 
(19h) 

 

Conferència: Monteverdi, del 
Ranaixement al Barroc 

Per Oriol Ponsatí-Murià. Sobre el paper del mestre en 
la consolidació de la tonalitat o el sorgiment de l’òpera. 
A l’espai dels amics del Md’A (Ciutadans, 18)  ..Al web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

  

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://lacate.cat/agenda/romeo-et-juliette-de-charles-gounod/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/romeo-et-juliette
http://amicsmda.org/om-som/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://lacate.cat/agenda/romeo-et-juliette-de-charles-gounod/
http://amicsmda.org/om-som/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


 

 

Històries del Municipal 

 
 

Queixes dels músics de Girona per la competència tecnològica. 
Mesures al Municipal el 1931 

 
 Que els mitjans de reproducció audiovisual poden substituir als músics és quelcom 
que aviat es va veure. Ja vers els anys de la República hi ha una important preocupació i 
mobilització al voltant d’aquest tema, tant en l’àmbit gironí, que és el que mirarem de 
resseguir, com en altres indrets de Catalunya i de l’Estat. En aquell moment parlaven de la 
música mecànica per a referir-se als sistemes basats en aparells reproductors de so. 
 
     En els mitjans d’opinió hi havia una clara consciència de com la tecnologia estava assolint 
noves capacitats, mai abans sospitades, que permetien de 
reproduir i generar sons, particularment amb el gramòfon1. Això 
combinat amb un període de forta crisi econòmica va crear una 
actitud reactiva cap als sistemes mecànics de reproducció sonora 
entre els músics professionals. En aquest sentit és significativa la 
paràbola que utilitzà en Francesc Civil en una crònica musical, tot 
parlant del concert de violoncel recentment ofert per Lluís Millet a 
la ciutat. Civil compara l’aparell de reproducció conegut com a 
gramola amb un esquirol en relació a l’ofici del músic2. També té 
interès premonitori l’article que el periodista religiós Carles de 
Bolós (que solia, com en aquet cas, signar amb el pseudònim R. De 
Bellvespre). Ens referim a l’escrit “Els sons sintètics”, en què 
l’autor prediu la capacitat ja no només de reproduir sinó la de 
crear i generar sons sense cap suport vocal o instrumental: allò 
que després se’n dirà els sintetitzadors o els sistemes digitals de 
producció sonora3. 

                                                           
1      El sistema més eficaç  de reproducció sonora per al període que analitzem va ser el gramòfon (fins als 
primers magnetòfons inicials a partir de el 1935). En les fonts analitzades s’esmenta sovint com a gramola. 
S’utilitzava com a mitjà d’enregistrament discos plans, suport que va ser factible d’industrialitzar amb certa 
eficàcia (María Soledad Asensio Cañadas, Música mecánica. Los orígenes de la fonografía. Granada: Junta de 
Andalucía, 2004. Pp. 62 a 69). 
2      “Acabat el concert i en les apreciacions que del mateix es feu, va comentar-se amb insistència l’efecte 
eminentment depressiu que va produir sobre la majoria del públic la presencia d’un aparell <Gramola> que 
figurava als peus quasi bé de l’executant, com un estoig de l’amenaçadora espasa de Damocles sospesa 
damunt de l’esdevenidor dels professionals músics […] és un cas inaudit d’<esquirol> que suplanta 
gratuïtament el pobre postergat […]”.(Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 1-XII-1931, pàg. 2) 
3     Es preguntava R. de Bellvespre “Perquè doncs molestar-nos a demanar a un Caruso, a un casals, a un 
Bubinstein que vulguin manifestar el seu art davant del diafragma per tal de que la placa resti marcada, si ens 

 

Imatge 1.- Francesc Civil va ser a 
Girona  uns dels crítics de l’ús 
que es feia dels sistemes de 
reproducció mecànica de la 

música. 



 

SENSIBILITZACIÓ CONTRA ELS APARELLS MECÀNICS A NIVELL 
INTERNACIONAL 

     El fenomen de conscienciació i reivindicatiu no és exclusiu de les nostres comarques ni tan 
sols de Catalunya. A nivell de l’Estat espanyol es detecta cap al 1929 un moviment de 
prevenció del món de la música cap a l’intrusisme que representava la música mecànica 4. De 
fet el moviment ja venia de fora de l’estat i va ser recollit pels sectors professionals dels 
músics 5, 6. El moviment reivindicatiu a l’estat deuria cristal·litzar cap el 1929 i singularment 
impulsat per la Organización Musical Española7 i diverses associacions sindicals i professionals 
del sector, com ara el Sindicat Musical de Catalunya. 
       Vist el tema amb perspectiva, a part dels efectes que pogués tenir la competència  de la 
música mecanitzada, a mitjans de 1929 estava esclatant a nivell mundial una de les crisis 
econòmiques més profundes que hi hagi hagut mai, amb el Crac del 29, l’atur creixent de fet 
va anar afectant tots els sectors professionals. El 1929 es comptabilitzaven a nivell d’espanya 
15.000 músics aturats, més d’un terç dels quals a Catalunya. Veiem en els documents que es 
citen que els sectors professionals demanen a les institucions l’adopció de mesures 

                                                                                                                                                                                                      
és possible obtenir unes marques idèntiques amb un punxó especial fabricat i mogut segons determinades 
regles?” (Diario de Gerona de Avisos y Noticias. 23-V-1931, pàg. 1) 
4      Deia des de Santander el comentarista que signava Nostradamus en article titulat <Cuando se hable 
mucho menos y se cante mucho más> “Ya ve usté cómo la música mecánica y cómo el cine sonoro les están 
quitando el pan a los profesionales del divino arte” (El Cantábrico, 26-IX-1930) 
5     Amb un cert pessimisme i ironia trobem manifestacions de representats qualificats dels músics 
professionals a nivell espanyol; “Un periodista se ha entrevistado con el presidente de la Federación Musical 
Española, el cual ha manifestado que el paro forzoso a que se ven obligados músicos no tiene más causa que la 
gran aceptación que ha tenido la música mecánica y aún así los profesores de orquesta obligados al paro no 
son enemigos del progreso científico que esta manifestación representa . Añade que dado el progreso 
alcanzado por la música mecánica, lo mejor que debe hacer el estado es prohibir el acceso de los jóvenes al 
Conservatorio para no hacerlos desgraciados el día de mañana.”  (Diario de Reus, 8-XI-1929, pàg. 3) 
6      Una nota de premsa des de València comentava el 1930: “El Sindicato Musical de Cataluña publica una 
nota en los periódicos, en la que se lamenta de que a consecuencia de la expansión alcanzada por la música 
mecánica en el cine, cafés, hoteles, teatros, etc., hayan parados en Barcelona gran número de músicos, y 
propone que para mitigar esta crisis se imite a algunos países extranjeros en lo de que se obligue a los 
empresarios que tienen aparatos sonoros a que tengan también una orquesta u orquestina parecida a la que 
tenían antes, así como que se prohíba la importación de películas, discos gramofónicos, rollos de música, 
etcétera, obligando a que se impriman en España, con lo cual hallarían trabajo gran número de los músicos que 
hoy están en paro forzoso.” (Las provincias. Diario de Valencia, 28-IX-1930, pàg. 7) 
7      “El presidente de la Federación Musical Española, ha manifestado que en breve se presentarán al Gobierno 
las conclusiones aprobadas por el último Congreso de profesores de orquesta para solucionar el gravísimo 
problema económico planteado por la música mecánica. Actualmente existen en España más de 15.000 
profesores amenazados por el paro forzoso. De ellos seis mil pertenecen a la Federación de Sindicatos 
musicales de Cataluña. La implantación creciente en las salas de espectáculos de aparatos productores de 
música mecánica, películas sonoras, habladas ó sincronizadas, gramolas, audiciones radiadas y discos hacen de 
hecho imposible la vida de los profesores. En el extranjero se han adoptado ya algunas medidas eficaces para 
conjurar esta crisis del trabajo. Entre las conclusiones que se presentarán al gobierno figuran: la promulgación 
de una ley que reconozca á los profesores el derecho de ejecución en la música mecánica; prohibir a los músicos 
extranjeros que ejerzan en España hasta que lleven un semestre de inscritos en el censo profesional; que en los 
locales donde se exhiban películas sonoras, habladas ó sincronizadas deberán tener además un conjunto 
musical; impulsar y protegerlas producciones nacionales y toda clase de películas para países de habla 
española: constitución de comités partidarios; suspensión durante cinco años de nuevos ingresos en los 
conservatorios y academias de música del reino; desgravación de los impuestos que sean sobre los teatros y 
salas de conciertos.” (La Prensa, 13-XI-1929, pàg. 1) 

 

Imatge 2.- Josep Ma Dalmau i 
Casademont, conseller que va 
presentar al Ple municipal de 

Girona la proposta de mesures 
per al teatre Municipal. [imatge 

del web de l’Ajuntament] 



proteccionistes, particularment contra l’ús dels els moderns aparells reproductors, però 
també davant de la competència que pogués significar la irrupció de músics estrangers. 
 

EL CAS GIRONÍ I MESURES EN EL TEATRE MUNICIPAL 
     Pel que es dedueix del la premsa gironina del moment, van ser sectors de músics que es 
van començar a moure per a reivindicar mesures. Entre aquests veiem que hi havia el prohom 
de la música a Girona, en Francesc Civil. Un primer pas pràctic va consistir en anar a veure a 
un dels regidors municipals de Girona, en Josep Maria Dalmau que, efectivament, es va fer 
portantveu de les demandes en l’àmbit local. Dalmau va ser conseller municipal per ERC 
durant la República i Guerra civil i, momentàniament, alcalde el 1934. 
       La següent és la instància, que transcrivim complerta, va ser estudiada en un ple de 
l’Ajuntament de Girona, el 18-XI-1931, i s’aprovà passar el document a informe de la Comissió 
Central i de Cultura.  
 

        “Exm. Sr.: 
    Les meravelloses invencions en la reproducció mecànica de la música, han portat 
als artistes conreadors de la més espiritual de totes les arts a una situació econòmica 
vertaderament precària. Gramoles i radiogramoles perfeccionadíssimes, admirables 
productes de l’ingeni humà, han anat bandejant els músics de les sales d’espectacles i 
arreu ha sorgit el problema de la manca de feina entre els professionals de la música. 
Hi ha, doncs, plantejada en aquest ram una qüestió social que reclama l’atenció dels 
governants i dels dirigents de la cosa pública, no solament per son aspecte humà sinó 
i també per la defensa d’altres valors espirituals avui en sèrio perill. 
     A Madrid, el Govern Civil ha prohibit que els reproductors de música mecànica 
substitueixin els músics en les sales d’espectacles. A Barcelona, el Governador ha pres 
la mateixa decisió. A ambdues ciutats podran els empresaris no oferir música al públic 
si així ho creuen convenient als interessos llurs; però, si pel contrari, creuen 
imprescindible la música, aquesta haurà d’ésser  interpretada per músics. 
     A la nostra ciutat aqueixa anguniosa situació comença també a adquirir caràcter 
agut: lamúsica mecànica ho invadeix tot, i fins ha fet aparició en la sala d’espectacles 
del Teatre Municipal. És per això que el regidor que subscriu creu que és arribat el 
moment de que la Corporació municipal dongui l’exemple en la merescuda protecció 
dels nostres artistes i en vetllar per la conservació de les pures valors musicals [sic.], al 
qual efecte s’honora en proposar al Consitori l’adopció dels següents acords: 

I. L’Ajuntament d ela Ciutat de Girona prohibeix l’ús de la música mecànica en 
el Teatree Municipal, llevat dels casos de pura demostració científica o 
artística. 

II. Les empreses arrendatàries del Teatre que vulguin emprar música en llurs 
espectacles, ja sigui en llur desenrotllo, ja en els intermedis, confiaran a 
músics la seva interpretació. 

III. Els anteriors acords seran comunicats a l’actual empresa arrendatària del 
Teatre. 

IV. L’Ajuntament significarà al Sr. Governador Civil d’aquesta província el desig 
de que s’hi promulguin les mateixes disposicions que, respecte a aquesta 
qüestió, han adoptat els Srs. Governadors de Madrid i Barcelona. 



     Visquin molts anys 
    Girona, 18 de novembre de 1931. 
 Josep Maria Dalmau”   
                   [Arxiu Municipal de Girona. Teatre UI 12901]            Imatge 3.- data i signatura 

 

 
    Després del tràmit de la Comissió central, el tema va tornar al ple ordinari de l’Ajuntament 
gironí del 3 de desembre de 1931. Es va aprovar obligar a usar al Teatre Municipal8 la música 

en viu però a partir d’un següent contracte, amb noves 
clàusules. Al llogater del moment del Municipal simplement 
se li recomanava. També s’aprovà dirigir-se al governador 
Civil per a que adoptés mesures més àmplies, tal com 
s’havia fet en altres províncies, com ara Madrid, Barcelona, 
Tarragona,. És interessant recalcar que en la mesura 
aprovada es concretava que els músics a contractar havien 
de ser “de la localitat”. 
     Val a dir que en la subhasta per a 5 anys que s’aprova en 
el Ple de l’Ajuntament del 19-XII-1934 no hi figura Cap 
condició que esclogui la música mecànica, tot i que en el 
concurs es van redactar trenta-quatre clàusules en el plec de 
condicions9. 
 

LA NORMATIVA S’EXTEN EN L’ÀMBIT 
PROVINCIAL GIRONÍ 

 
     Efectivament, la proposta va arribar i va tenir efecte en el 
Govern Civil de Girona que 
publicà una circular el mes 
de gener del 193210. A més 
de l’Ajuntament s’havien 
havia dirigit directament al 
governador les associacions 

de músics. Consta a la premsa com els diversos sectors 
professionals implicats acuden a la governació provincial per 
tal de fer valer les seves raons. Així ho feren els venedors 
d’aparells reproductors, que aconseguiren que l’autoritat 
publiqués unes normes subsidiàries a afegir a l’anterior 
circular11. També es va personar una representació del 
Sindicat de Músics12 . 

                                                           
8      El nom del local era encara Teatre Principal de Girona, tot i que estava a punt de canviar per Teatre Municipal. 
9      Arxiu Municipal de Girona. Teatre 12.960, document de data 7-XII-1934 
10      A Diario de Gerona de avisos y noticias, 18-I-1932 pàg. 2. 
11      Visita al governador una comissió de representants dels aparells de reproducció de so (Diario de Gerona de avisos y 
noticias, 5-II-1932 pàg. 2). 
12     A Diario de Gerona de avisos y noticias, 31-III-1932 pàg. 3. 

 

 

Imatge 3.-  Reproducció de la noticia 
apareguda a la premsa amb les 

resolucions del Ple del dia 3-XII (Diario 
de Gerona de avisos y noticias, 4-XII-

1931 pàg. 3) 

 

Imatge 4.-  Gramòfon de botzina 
interior fabricat per l’empresa Franco 
Hispano Suiza (Madrid) entre 1910 i 

1925, associat a una caixa de 
ressonància i basat en disc de pissarra 
(Música mecánica. Los orígenes de la 

fonografía. Ob. Cit. pàg. 163). 



      Les normatives que van emetre el govern civil de Girona el 1932, sent titulat Claudi 
Ametlla i Coll13, queden recollits en les reproduccions que 
aportem a continuació. És interessant notar com la 
Circular primera, de 30 de gener [veieu Imatge 5] inclou la 
“prohibint la música mecànica als teatres i tots els altres 
locals destinats a espectacles públics” (amb l’única 
excepció de les pel·lícules sonores; en canvi, després de la 
visita empresarial d’inicis de febrer al governador civil, la 
circular segona, de 28-II-1932, diu que les prohibicions 
“tindran efectes únicament en els teatres i locals 
cinematogràfics de les poblacions caps de partit i les de St. 
Feliu de Guíxols, Palamós i Palafrugell”, restringint, doncs, 
els tipus de locals i les poblacions en què la mesura és 
aplicable. 

  

 

 
 

← Imatge 6.- Circular del 
Govern Civil de Girona 
sobre l’ús de la música 
mecànica (BOP Gi n14 2-II-
1932 p3) 
 
Imatge 7.- Circular de 28-
II-1932 que matisa la 
circular anterior sobre l’ús 
de la música mecànica   → 

 

 
      Val a dir que acabada la República, i ja a l’inici del franquisme, el sector professional 
seguia demanat la prohibició o limitació dels aparells reproductors de música en locals 
d’espectacles. Així va constar en una de les primeres reunions de músics del sindicat vertical 
(Central Nacionalsindicalista) celebrada a Girona el 15-IV-194014. 
 
         Fins aquí aquest repàs sobre les mesures de prevenció contra la competència que els 
aparells de reproducció de so exercien sobre els músics en els primers anys 30 del segle XX. 
      

                                      joan manel barceló sitjes, 2018 

  

                                                           
13      Ametlla (1883-1968) va ser periodista i polític, afiliat a la Federació Nacionalista Republicana i més tard a Acció 
Catalana Republicana. 
14      Versió digital de Josep Brugués La música a la ciuat de Girona. Girona. UdG 2009 p. 246. 
http://www.trianglegironi.cat/images/imatges%20i%20documents/selva/massanes/la%20musica%20a%20la%20ciutat%2
0de%20girona.pdf 

 

Imatge 5.-  Claudi Ametlla i Coll, 
Governador Civil de Girona el 1932. 

http://www.trianglegironi.cat/images/imatges%20i%20documents/selva/massanes/la%20musica%20a%20la%20ciutat%20de%20girona.pdf
http://www.trianglegironi.cat/images/imatges%20i%20documents/selva/massanes/la%20musica%20a%20la%20ciutat%20de%20girona.pdf


GENT  per la Música 

 

Francesc Xavier Rosés 
 

 L’escrit que segueix a continuació es centra en aspectes ben minsos però creiem que 
interessants de constatar. Pretenem veure quin era el comportament pel que fa als 
espectacles a què acudia un gironí de fa uns cent cinquanta anys i, dins d’aquets 
espectacles, quin paper hi tenia la música. Amb els materials, parcials, que hem pogut 
consultar és molt provable que no aflori totes les activitats relacionades amb la música del 
nostre protagonista: només podrem afirmar que era usuari d’aquesta i d’altres activitats 
culturals, com ara el teatre, quan viatjava, generalment a Barcelona. Ho podem saber donat 
que les despeses generades durant els viatges van ser anotades de manera força minuciosa. 
 

L’AFICIONAT 

 
     Francesc Xavier Rosés (Girona 9-IX-1823 a 
20-I-1880) va ser un dels hisendats més 
importants de Girona. Va ser l’hereu d’una 
nissaga que havia prosperat entre mitjans s 
XVIII i durant el XIX. Fill de Miquel Rosés i de 
Francesca Roig i Torreda. Fins a 1870 va tenir 
la seva residència principal a Girona, al casal 
situat al carrer que, en honor dels seus 
il·lustres moradors, es diu Voltes d’en Roses. 
La família va ser el primer contribuent a la 
ciutat de Girona en la dècada de 185015. 
Francesc Xavier va estudiar dret a Barcelona. 
Va arribar  a presidir la Societat Econòmica 
d’amics del País. En l’apartat cultural, el 1886 
va passar a ser membre de la Comissió de 
Monuments (el 1876 n’era vocal, quan es va 
descobrir el gran mosaic romà de Bell-lloc a 
Girona) i acadèmic de San Ferran16.  
     En el terreny musical la família Rosés tenia 
tradició de gust pel tema. Deuria ser 
especialment aficionat a la música el pare de 
Francesc Xavier, en Miquel Rosés. D’ell es conserva una col·lecció de partitures operístiques, 
per a cant i acompanyament cambrístic, que es conserven a l’Arxiu Històric de Girona, 

                                                           
15      En l’esmentat any canvià de residencia per a situar-se a Palafrugell, al casalot que la familia tenia al costat de 
l’església parroquial de Sant Martí. (Josep Matas, 2002. P. 17). 
16      Lluís Buscató i Somoza. De l’antiquarisme a l’arqueologia. Girona: UdG, 2001. Pàg. 445 i notes 676 i 901. Accessible 
telemàticament: http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/48613/tlljbs.pdf?sequence=4 

 

Imatge 1.-  Casa Rosés a Girona (Foto JMB). 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/48613/tlljbs.pdf?sequence=4


esperem un dia referir-nos a aquest conjunt de partitures17. També consta que Miquel Rosés 
tenia una llotja llogada al teatre Municipal de Girona i que les seves filles, germanes del 
Miquel, rebien classes de piano18, costum social de prestigi que era freqüent en l’època.  
 

ANOTACIONS DE MITJANS DÈCADA DELS 50 DEL S XIX QUE ENS DONEN 
INFORMACIÓ SOBRE ESPECTACLES PÚBLICS 

 
     La família Rosés tenia certa tendència a documentar moltes de 
les seves activitats quotidianes. És curiós fer el seguiment de les 
compres domèstiques de la família pel que fa a l’alimentació, per 
exemple. Aquí ens aprofitarà les anotacions del Francesc Xavier 
quan va realitzar diversos viatges, entre 1854 i 1858, uns quants a 
Barcelona. La documentació es localitza a l’Arxiu Històric de 
Girona (Fons Roger 53/318) 
      Per quin motiu eren anotades les despeses dels viatges i els 
seus conceptes és difícil de dir però diversos dels documents ens 
orienten força bé. En un viatge entre Figueres i Massanet posa que 
es fa “por encargo de D. Miguel Roses i Roger”, per tant es deu 
haver de justificar al patriarca l’adequació de les despeses. En 

diverses ocasions consta la quantitat que “Mi Señor Padre” deixa en mans de Francesc Xavier. 
Els viatges es van fer sota l’encàrrec de l’autoritat paterna que, encara que el fill ja fos 
plenament adult, seguia sent el cap de família i titular del patrimoni familiar. En aqueta línia, 
per a uns quants anys abans hi ha correspondència del 1839, de quan el Francesc Xavier era 
estudiant a Barcelona en què consten cartes molt severes de control econòmic del pare 
(Mates i Congost, 2000: p. 107). 
     Passem tot seguit a citar vuit viatges dels que tenim anotacions. Deataquem només les 
despeses que tenen a veure amb els espectacles i alguna altre detall que ens pot interessar. 
 

  1r)    1854. Viatge Figueres-Massanet. (els comptes són del 2 d’abril)   En rals de velló 

       

 
Diu: Cuenta de los gestos de ida y 
vuelta de Masanet de Cabreñs por 

encargo de D. Miguel Roses y Roger. 
 

 
 

   No hi ha consignats espectacles en 
aquest viatge.  

 
 

  2n)    1855. Viatge a Barcelona. Del 20-II al 9-III19.   En rals de velló 

       
23-II Coche para el baile 20  8-III Teatro 70 

25-II Teatro 30     

 
 

3r)    1856. Viatge a Barcelona. Del 25-I al 10-II.   En rals de velló 

       

25-I 
Billete del baile del Liceo 

30 
 

5-II 
Teatro 
Baile del teatro 

11 
19 

25-I Teatro 24  6-II Teatro 12 

                                                           
17      De fet l’Arxiu Històric de Girona conserva un ampli Fons Rosés, arribat a la institució per una afortunada casualitat. 
De les partitures operístiques n’hi ha de Rossini, espcialment. 
18      Josep Ma Mates i Rosa Congost, 2000,  pàg 105. 
19     No posa any però el dia 20 d’abril cau den divendres (posteriorment apareix la data del 20 de maig) 

 

Imatge 2.-  Francesc 
Xavier Rosés. 



3r)    1856. Viatge a Barcelona. Del 25-I al 10-II.   En rals de velló 

       
27-I Teatro con mis hermanos 43  7-II Mensualidad del Casino 30 

31-I Baile del Circo 20  9-II Teatro 30 

1-II Teatro 18  9-II [A Llorenç procurador] [330] 

1-II Cena y baile del Liceo 34  9-II [Al notario] [129] 

2-II 
Bayle 

16 
 

10-II 
Teatro lunetas 
    Entradas  [una segona nota 
especifica que hi va amb els germans] 

36 
20 

 

3-II Teatro 10  10-II Romance  de la Traviata20  4 

4-II 
Billete del Liceo baile 

30 
 

 
  Hi ha la factura de l’hotel: “Fonda de 
las Cuatro Naciones. En la Rambla”21 

160  

 
    En els viatges surten força balls en el Teatro del Circo de Barcelona. Era un local d’espectacles de Barcelona 
que funcionà entre 1835 i 1844. Estava situat al Carrer Montserrat no 18-20. S’hi feien diversos tipus 
d’espectacle i usos, tant de circ com d’equitació, ball, teatre, sarsuela i inclús algunes òperes22. 
 

 
 
Imatge 3.- Gravat de l’interior del teatre del Circ de 

Barcleona, en un congrés obrer que s’hi celebrà el 
juny del 1870.  

 
 
 

  
Imatge 4.-  Fonda de las Cuatro Naciones. Encapçalament de 
la factura pagada per Francesc Xavier Rosés per la seva 

estada entre el 25-I i el 10-II del 1856- 

Imatge 5.-  Hotel Quatre Nacions en el s XIX, a la 
rambla de Barcelona (foto del bloc Antics hostals 

del camí ral) 
 

                                                           
20      Hi ha una segona nota amb les mateixes dades, vers el final del viatge, es llegeix clarament “Romance de la 
Traviata”. Pensem que cal entendre que es compra un llibret sobre La Traviata. És concordant amb el fet que l’obra fou 
estrenada al Liceu el 25-X-1855 (i no es tornarà a representar fins el 1859-60). Aquell mateix any consta l’edició d’algun 
llibret escrit en castellà amb els textos de l’òpera, com en el cas de la ciutat de València. Val a dir que a partir del 17 de 
gener es va començar a representar al Liceu una nova òpera: Gli Ugonoti, de Meyerbeer [ 
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1855-1856_del_Liceu ]. No ens consta si en algun moment es va reinterpretar 
La Traviata. Fixem-nos que el mateix dia que en Francesc Xavier compra el llibre assisteix a un teatre amb els germans. No 
diu quin teatre: podria ser el Liceu?  
21      La fonda i després hotel, situar a la rambla de Barcelona, s’hauria fundat al segle XVIII. A mitjans XIX l’edifici va ser 
reformat i funcionà fins ben entrat el segle XX. https://hostals.blogspot.com.es/2016/03/hotel-quatre-nacions-hotel-
sicoris.html 
22      http://www.labarcelonadeantes.com/circo-barcelones.html 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1855-1856_del_Liceu
https://hostals.blogspot.com.es/2016/03/hotel-quatre-nacions-hotel-sicoris.html
https://hostals.blogspot.com.es/2016/03/hotel-quatre-nacions-hotel-sicoris.html
http://www.labarcelonadeantes.com/circo-barcelones.html


 

4t)    1857. Viatge a Barcelona. Del 19-II al 11-III23.   En rals de velló 

       
20-II Teatro 12  25-II Teatro 50 

22-II [diumenge] Teatro 16  7-III Teatro 4 

23-II Bayle 70  8-III [diumenge] Teatro 5 lunetas y entradas 65 

24-II Bayle 12     

 
 

5è)    1857. Viatge a Lleida24
. Del 19-IX al 17-X.   En rals de velló 

       
L’encapçalament diu:  

“Cuenta de los gestos hechos en mi viage a Lerida” (Sic). “Cargo: recibí de mi Sr. Padre 800 rs.” 

20-IX Toros 7  9-X Teatro 3 

29-IX Teatro tres lunetas y 4 entradas 17  10-X Teatro 3 

Oct 1o Teatro 2  13-X Teatro 12 

4-X Teatro. 3 lunetas y 4 entradas 17  15-x Teatro 3 

6-X Teatro 3     

 
      És interessant veure que a Lleida es produeix l’única assistència a l’espectacle dels toros. Resulta que Lleida 
no tenia plaça de braus fixa en la data que esmentem. Però ni ha notícia que a la ciutat s’havia usat una plaça 
desmuntable antigament. Déu ni do la quantitat de sessions teatrals a las que s’assisteix en aquest moment 
 

6è)    1858. Viatge a Barcelona.  Del 9-II al 10-III25.   En rals de velló 

       
Diu l’encapçalament:  Recibí de mi Sor padre 790 rs y de la tía en Barna. 500. 

10-II 
3 lunetas y 3 entrada teatro del Circo 
Teatro del Circo 3 lunetas y 3 
entradas 

8 
18 

 
16-II Bayle del Liceo 12 

11-II 
3 tarjetas para el bayle de máscaras 
Baile del circo 

30 
19 

 

20-II 

Lunetas Liceo 6 
     Entradas idem  3 
Seis lunetas y seis entradas Liceo 
6 lunetas y 6 entradas del Liceo 

42 
25 
72 
72 

12-II 
Teatro con la mujer 
Teatro Principal 3 lunetas y 3 
entradas 

21 
24 

 
21-II Teatro 12 

12-II Tarjeta de bayle en el circo 25  24-II Teatro 12 

13-II 

Tarjeta de bayle … Carlos 
    Lunetas …  Sebastián 
Coche para ir al baile 
… [?] Baile de Mascara 

60 
27 
20 
30 

 

28-II Teatro 13 

14-II 
Entradas para Liceo  
6 lunetas y 6 entradas Liceo 

18 
72 

 
7-III Teatro 6 

15-II Tarjeta de bayle del Circo 25 
 

 
Total data 1.433 rs [306 viatge i 
1.129 permanència] 

 

  
     El dia 12 de febrer Francesc Xavier va al teatre principal amb la seva esposa. Hi assisteixen al Teatre 
Principal26. En la sessió constatem que sovint els espectacles teatrals es combinaven amb músic ai amb 

                                                           
23      No fa constar any però ha de ser el 1957 perquè el 1 de març cau en diumenge. 
24      D’aquest viatge hi ha dos documents d’anotacions de contingut força equiparable. El dia 12 d’octubre sembla que fa 
un viatge en diligència a Martorell portant un cofre.  
25     Hi ha dos registres d’aquest viatge. dos semblen versions més ben acabades (document 1r, les anotacions les 
marcarem en color lila i document 2n de color verd) i l’altre, el document 3r, sembla més un esborrany però el que més 
espectacles cita (les anotacions les marcarem en color negre). 



exhibició de ball. Podem apreciar en l’anunci publicat a la premsa que adjuntem [Veieu la Il·lustració 6] que la 
funció tenia tres parts. A la primera s’interpretava una peça orquestral (una simfonia27); venia a continuació 
l’obra teatral, en aquesta ocasió República conjugal, comèdia en quatre actes de Tomás Rodríguez Rubí; i, al 
final, una exhibició de ball, en aquest cas una composició titulada La ilusión de un pintor, interpretada per la 
ballaria de fama –diuen- Teresa Juste i el ballador Juan Alonso. 
 

 

Imatge 6.-  
Anunci al Diari 
de Barcelona 
(12-II-1858, 
p.2) de l’obra 
teatral 
República 
conjugal. 

 
  
    Hi ha dues anades al Liceu que no són per a balls, els dies 14 i 20 de febrer. Podem determinat què hi van 
anar a veure. El dia 14-II al Liceu s’hi van fer dos espectacles (Diario de Barcelona, 14-II-1858 p.2), el primer a 
les 2,30 de la tarda era l’obra teatral La huérfana de Bruselas, amb entrades a 2 rals. Al vespre es donava 
òpera, a les 7 del vespre, a 6 rals l’entrada. Sense descartar que no assistissin també al teatre de primera hora 
(de fet aquell dia s’indiquen pagaments d’entrades dues vegades) queda clar que el grup de sis persones va 
assistir a l’òpera donat l’import pagat de 72 rals (entrades i els seients de lluneta). L’òpera va ser “Don 
Sebastián” de Donizetti. 

Fragment de “Dom Sebastien” de Donizetti:  Seul sur la terre     
 
     També sis persones van anar al Liceu el 20-II. Aquella jornada només s’hi va fer òpera, va ser el “Guillem 
Tell” de Rossini: 
 

 

Fragment de “De Guillem Tell” de Rossini (part final de l’obertura)   

Imatge 7.-  Anunci 
al Diari de 

Barcelona (20-II-
1858, p.2) de 

l’òpera “Guillem 
Tell” de Rossini. 

 

 
 

7è)    1858. Viatge a Barcelona. Del 8 al 15 de juny.   En rals de velló 

       

 
Cargo: Recibí de mi Señor Padre 480 
rs. 

 
 

11-V 

Para pagar al Procurador Llorenç 
recibí de mi Sr Padre la cantidad de 
780 rs. De los que habiendo 
satisfecho 737, Restan 43 rs. 

737 
13-V 

Concierto del Liceo 
4 

 

 
     El dia 13 de maig queda clar que s’ha assistit a un “concert” al Liceu. Aquell dia al local s’hi van representr 
dues coses, una obra teatral (a les 3 de la tarda) i una representació operística, a les 8 del vespre. Com que es 
parla de “concert” hem d’entendre que el Francesc Xavier va veure l’òpera. En aquella ocasió es representava 
“El Nuevo Moisés”, de Rossini. L’espectacle deuria ser lluït perquè en l’anunci [veieu imatge 8] es promet “de 
dicha ópera de grande espectáculo […] con todo su grande aparato, lluvia de fuego a lo natural, paso del mar 
Rojo, etc.”  
 

                                                                                                                                                                                                      
26      El Teatre Principal, anteriorment dit de la Santa Creu era el més antic de Barcelona i durant un temps el principal 
competidor del Liceu. És un edifici que encara existeix, situat al número 27 de la Rambla barcelonina. 
27      L’expressió simfonia podia referir-se a una peça musical de tipus obertura, no necessàriament una obra de gran 
format. 

https://www.youtube.com/watch?v=tLVGYzsaI_Q
https://www.youtube.com/watch?v=YIbYCOiETx0


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 8.-  Anunci al Diari de Barcelona (13-V-1858) de l’òpera “El Nuevo Moisés” 

Fragment de “Moisés” de Rossini: Dal tuo stellato soglio   

 
 

Imatge 9 .-  Detall del 
llibret El Nuevo Moisés, 
Imp. Gorchs, 1858, amb 

motiu de la seva 
representació al Liceu. 

 
 

8è)    Any indeterminat. Viatge a Barcelona. 6 dies (del 9 a 14, no consta mes)   En rals de velló 

       
9 Teatro 10  14 Visita als Camps Elisis de Barcelona 4 

13 Teatro 10     

 
     És interessant veure la visita als Camps Elisis barcelonins, cosa molt de moda en aquell moment. Eren uns 
jardins de gran èxit així que s’inauguraren el 1853, erigits al costat de l’actual Passeig de Gràcia. Dissenyats per 
l’arquitecte Josep Oriol Mestres Esplugas, en una extensió de sis hectàrees, van durar uns vint anys. Era 
visitable pagant i els cronistes expliquen que el passi valia dos rals28. L’import que trobem és consistent amb la 
idea d’una vista de dues persones. 
 

 

 
Imatges 10 i 11.- 

Plànol dels Camps Elisis de Barcelona 
(esquerra),. A la imatge de la dreta 

reproduïm un gravat referit a una sessió 
de cant coral que es va celebrar als Camps 

Elisis el juny de 1864 

 

INTERPRETACIONS 
     Hem pogut detectar en set viatges (sis a Barcelona i un a Lleida) que en Francesc Xavier solia acudir a 
espectacles en els seus desplaçaments. No es segur que els anotés tots però s’hi deu acostar perquè les 
anotacions són força exhaustives i sistemàtiques. En el total de set desplaçaments al viatger li van quedar 114 
dies hàbils (volem dies els dies de durada dels viatges eliminant el d’anada i el de tornada). Els espectacles 
freqüentats van ser 41. Això ens dóna una mitjana de 2,78 dies entre espectacle i espectacle. Podem afirmar 
que en aquets desplaçaments, bàsicament a Barcelona, el Francesc Xavier anava a algun espectacle en una 
terç dels dies d’estada. Com a concepte el que més es repeteix és teatre (26 vegades), segueix ball (10), Liceu, 
sense indicar ball (3) i una vegada als toros (a Lleida el 20-IX-1857) i una vegada anada als Camps Elisis de 
Barcelona (on es visitaven els jardins i sovint acompanyat per algun altre espectacle. No consta la data, només 
que era un dia 14 de mes).    Per a interpretar les dades cal tenir present que en aquella època se solia pagar a 
part les entrades i els seients. Es cites diverses velades les “lunetas” que indiquen un tipus de seient29. 
     Pel que fa al concepte “teatre”, aquest resulta una mica genèric. Com dèiem, apareix 26 vegades. En una 
ocasió s’especifica “Teatre Principal” (el 12-II de 1858). De fet, el Liceu també és un teatre (ja en aquells anys 
apareixia amb el nom oficial de Gran Teatro del Liceo). El Teatre del Circ també té nom de teatre i el veiem 
freqüentat pels Rosés per a funcions de ball. Qui sap si també per alguna de les de “teatre”. Tot i que 
l’espectacle més freqüentat puguin ser sessions de teatre val a destacar que en el segle XIX sovint s’oferien 

                                                           
28      http://www.paseodegracia.com/historia/campos-eliseos-barcelona/ 
29      Les llunetes eren seients amb espatller i braços, més còmodes que els bancs o les cadires. Un lloc típic d’anar 
col·locades era a la platea. 

http://www.paseodegracia.com/historia/campos-eliseos-barcelona/
https://www.youtube.com/watch?v=MEjnUbRE0Hg


fragments musicals, fons com a preàmbul, a les mitges parts o al final. En tenim un exemple a la funció del dia 
12 de febrer al Teatre Principal que hem comentat. 
     Quan es parla de balls, cosa que es fa en 10 ocasions, se sol ser una mica més concret que amb el concepte 
“teatre” que acabem de veure. En forces es va assistir al ball del “Circ” (31-I-1856, 11-II-1856, 12-II-1858 i 15-II-

1858) i quatre en el Liceu (25-I-1856, 1-II-1856, 4-II-1856 i 16-II-1858). 
En dos casos no s’esmenta el local30. Quasi tots els balls que 
s’esmenten es fan en període de Carnestoltes (finals de gener o el 
febrer). Només en un cas no és així, concretament el dia 3 de gener 
del 1856, que es va assistir al ball del Teatre del Circ. En dos casos 
s’esmenta que el ball és “de màscares” (el 13-II i el 11-II del 1858) 
però altres també ho podrien haver estat donat que, com dèiem, 
parlem de dates carnavalesques. 
     Pel que fa al Liceu, a part de quatre balls ja esmentats, s’hi va en 
tres ocasions sense esmentar ball. Les tres són del 1858: els dies 14-II, 
20-II i 13-V. En l’última data que esmentem s’afegeix el comentari 
“concierto”. Per les dates podem saber les obres operístiques que el 
Francesc Xavier deuria veure al Liceu. Dues òperes de Rossini i un 
Donizetti. Es detecta un gust per Rossini, cosa que ja li deuria venir pel 
seu pare, en Miquel Rosés, que posseïa unes quantes partitures de 
peces d’aquest compositor, com hem indicat al principi. 

     És interessant notar com amb el temps les anades a espectacles són més sovintejades, possiblement a 
mesura que Francesc Xavier va agafant més autonomia. Alguns dels viatges deurien ser mixtes, d’esbarjo i de 
negocis donat que trobem gestions i pagaments amb agents econòmics, en particular el procurador Llorenç de 
Barcelona (9-II-1956 i 11-V-1858). Però l’esbarjo també és evident per la durada d’alguns desplaçaments en 
relació a les poques gestions de negocis consignades. És de notar que la majoria de viatges coincideixen amb 
les festivitats de Carnestoltes, apareixent uns quants “balls de màscares”.  
     Fixem-nos també que en alguns espectacles consta que el nostre personatge anava acompanyat. Quan 
podem identificar mb qui ens trobem amb parents però no descartem que també s’acompanyés d’amistats. En 
una ocasió esmenta l’esposa (12-II-1858), també els germans (27-I-1856 i 10-II-1856), en algun cas cita noms 
(Carles i Sebastià, el 13-II-1858). Finalment, hui ha moment sen què s’esmenten diversos seients o entrades, 
sense especificar per a qui (el 1857: 8-III, 29-IX, 4-X; el 1858: 10-II, 11-II, 14-II i 20-II). 
     No hem analitzat però ho esmentem aquí la freqüent incidència de despeses que eren propis de persones 
acomodades, en aquell època. En particular el consum sovintejat de xocolata o cafè. La xocolata, quan 
s’esmenta el moment que s’ha consumit, era més freqüent pel matí però també consta en diverses ocasions 
per la nit. També són freqüents, per perjudici de la salut de l’interessat, la compra de “Cigarros”. 
 
     Per concloure direm que les dades es limiten a un personatge concret durant un marge d’uns cinc anys i 
en el  context dels seus viatges. No en podem treure categories generals però sí que ens aporten un exemple 
sobre com usava dels espectacles públics un gironí benestant a mitjas segle XIX.  
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018 

 
 

PER SABER-NE MÉS 
 
Mates, Josep Ma i  Congost, Rosa (2000). “La familia Rosés i le seves cartes” a Girona: Museu d’Art, M’esciuràs 
una carta?. 
Matas, Josep; Prat, Enric i Vila, Pep. Les cartes de les famílies Roger i Rosés. Palafrugell: Arxiu Municipal, 2002. 
 

  

                                                           
30     Sense que vulguem se exhaustius, sabem que es veien balls, sobretot per Carnestoltes, a força locals. A part dels dos 
llocs que s’esmenten sabem que també se’n feien al teatre Principal, Als salons de la Unió, als Salons de la Plaça de santa 
Anna, als Camps Elisis barcelonins,. 

 

Imatge 12.-  Signatura de Francesc 
Xavier Rosés el 1848 en una carta 

dirigida al seu pare, Miquel. En 
l’esmentada correspondència es nota 

el control econòmic del progenitor cap 
a l’estudiant. (Arxiu Històric de Girona. 

Fons Rosés 41-294) 



 

Gravat del 1839 amb motiu de la representació 

de l’Elisir d’amore al Théatre Italien de París 

 

L’Elisir d’amore. Il·lustració de 

Julià Pascual, 2017 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

 Durant bona part del mes de gener s’ha vingut interpretant al Liceu diverses 
funcions de la celebrada òpera de Gaetano Donizetti L’Elisir d’amore. Aquet és un 
títol que té certa trajectòria també a la ciutat de Girona i, concretament, al Teatre 
Municipal. Mirarem de resseguir una mica el recorregut gironí de l’obra. 

 

UN ÒPERA RODONA 
     Evidentment, no descobrim res si afirmem que L’Elisir és una 
obra molt reeixida en diversos aspectes. La cosa té el seu mèrit 
perquè l’òpera va haver de ser composta, text i música, en dues 
setmanes degut a un embolic de programació del Teatro della 
Canobbiana de Milà, on es produí l’estrena. En primer lloc, una 
trama teatral entretinguda i divertida, encara que no sigui 
particularment original, obra del llibretista Felice Romani. En 
segon lloc, uns punts d’humor resultons. I tercer,  i, sobretot, unes 
melodies certament atraients. Podem dir que tota l’obra és 
agradable d’escoltar però, diverses de les peces s’han guanyat un 
lloc entre les més celebrades del repertori operístic.  
    Esmentarem alguna de les peces que han donat fama a L’Elisir 
d’amore. Ja de bon començament la cavatina de presentació del 
noi, Nemorino, Quanto è bella, quanto è cara; immediatament 

després la cavatina de la noia, Adina, Della crudele 
Isotta; i encara la presentació del xarlatà, 
Dulcamara, que traduït comença amb la frase 
Escolteu, escolteu, rústecs, un dels discursos més 
divertits per a baix buffo; molts duets brillantíssims, 
entre els que destaca per la seva gràcia la barcarola 
Io son rico e tu sei bela. I com a traca grossa, ja cap 
al final, l’ària per a tenor Una furtiva lacrima, de les 
més consagrades del repertori. 
      La que comentem és l’òpera més representada 
del seu prolífic autor, Donizetti. En les estadístiques 
d’Operabase i pel que fa als vint anys previs (entre 
1996 a 2016) a nivell mundial ocupa el lloc 14è en la 
freqüència de representacions de totes les òperes. 
En aquets vint anys referits s’ha ofert al món 1.574 
funcions corresponents a un total de 393 

produccions. En definitiva, una òpera que no té desperdici. 
 



DE L’ESTRENA A GIRONA 
 
     A la ciutat de Girona L’Elisir es va interpretar per primera vegada el 1847. No va ser gaire 
tard perquè l’obra s’havia estrenat quinze anys abans, el 1832 a Milà (un 12 de maig). A 
Catalunya l’estrena la va fer el Teatre de la santa Creu de Barcelona el 1833 (concretament el 
5 de maig). 
     Amb motiu de l’estrena de l’obra a Girona l’impressor barceloní Estivill en va fer una 
impressió en la que consten, per ordre títols (pàg. 2), actors i autoria (pàg. 3), argument (pp. 4 
i 5), text d el’obra (pp. 6 a 75). L’argument apareix en castellà i el text de l’obra està en 
bilingüe italià-castellà. Curiosament, els crèdits i el nom de tots els intèrprets (tant els 
pròpiament italians com del país) apareixen escrits en italià, tal com era costum entre el 
segles XVIII a XIX a Barcelona. El llibret es venia a casa del llibreter i impressor de Girona 
Joaquim Grases, que tenia el local a l’actual plaça del vi, davant per davant de l’Ajuntament i 
teatre gironins. L’esmentat Grases també havia editat pel que sabem prop d’una vintena de 
llibrets similars de les òperes que s’anaven representant a Girona. 
 

 

 
EL LLIBRET EDITAT AMB 

MOTIU DE L’ESTRENA DE 
L’OBRA A GIRONA 

 
Dues fotos de l’edició de 

L’Elisir d’amore, editat per 
la impremta Estivill el 1847 

amb motiu de la seva 
representació a Girona 

 
 
 
Els intèrprets que van oferir a Girona 
L’Elisir per primera vegada van ser: 
   ●  Antonietta Aguiló-Donatutti (Adina) 
   ●  Gian-Battista Bertolasi (Nemorino) 
   ●  Paolo Baraldi (Belcore) 
   ●  Josep Rogríguez Calonge (Dulcamara) 
   ●  Elisa Fioraty (Gianneta) 
 
El director d’orquestra va ser Miquel 
Bosch 
 

 
El 1847 l’empresari Juan de Dion Lirón anunciava les seves 

companyies teatral i operística. Aquí tenim la part correponent als 
cantants que vna interpretar l’estrna gironina de LÉlisir 

(Impremta Grases. ARXIU Municipal de Girona Teat llig 8). 

 



ALTRES FUNCIONS A GIRONA  
1861 
 
    Feia pocs mesos que 
s’havia estrenat 
l’actual i no cremat 
edifici del Teatre 
Municipal (els primers 
anys amb el nom de 
Teatro de la Reina). 
S’hi van representar 
com a mínim quatre 
funcions del títol: 5-IV, 
9-IV, 23-IV. 

UN DELS ANUNCIS EN PREMSA 
 
 

 
 
 (L'Espingarda n 25, 4-IV-1861, pàg. 4) 

ANÈCDOTA 
     En l’òpera ha d’arribar amb un 
carruatge un xarlatà que ven les 
potingues i elixirs que es diu Dulcamara. 
Posar en escena un vehicle sempre té la 
seva complicació. No deuria ser gaire 
lluïda la cosa a Girona el 1861 perquè 
deia un periodista de L’Espingarda: 
“fuera muy conveniente que se 
substituya con otro más conforme y 
arreglado, el vehículo que se ha usado 
hasta ahora en la ópera Elisir d’amore, ó 
suprimirlo también caso de que no sea 
fácil poder presentar un tronco más 
propio que el que lo arrastra.” (12-IV-
1861, pàg. 4) 

      

1911 
    Canten fragments de L’Elisir al 
Teatre Principal (el Municipal) 
per la Cia. Guerra 

   Amb una companyia de nens i 
nenes desheretats de la fortuna 
portats per una institució 
custodia da per l’estat italià 

  El Dr. Musical va ser el mestre 
Giammarusti (la notícia va ser 
comentada per l’ Heraldo de 
Gerona del 19-I, pp. 2 i 3)  

      

1894 
     Després d’anys de sequera 
van ser els Amics de l’Òpera de 
Sabadell que va interpretar 
L’Elisir. Va caure en 24 de 
febrer. Es feia gràcies a la 
campanya Òpera a Catalunya, 
en la seva quarta edició, que 
portava la companyia vallesana 
per diversos locals del país 

REPARTIMENT 
 
● Eduard Giménez (Nemorino) 
● Ae-Kyung Shin (Adina) 
● Carmelo Cordón (Belcore) 
● Àngel Òpedena (Dulcamara) 
● Olga Sala (Gianneta) 
● Javier Pérez Bautista, director 
 

 
Foto: Diari de Girona 

 

1999 
     Un 12 de març al Taatre 
Municipal una altra vegada els 
Amics de l’Òpera de Sabadell 
oferien la preuada obra 

REPARTIMENT 
 
● Carles Cosías (Nemorino) 
● Assumpta Mateu (Adina) 
● Ramon Gener (Belcore) 
● Francisco Valls (Dulcamara) 
● Cristina Obregón (Gianneta) 
● Lluís Vila Casañas, director 
  

Foto: detall del programa de mà 
repartit a Girona en la funció del 1999. 

(Col. JM Barceló). 



 

Anunci d’una funció de L’Elisir d’amore a Figueres. Al 

diari El Ampurdanés (11-XI-1863 p.4) 

ALTRES ELISIRS a LES COMARQUES GIRONINES 
     
    No tota l’òpera s’acaba a Girona. Esmentarem 
simplement de passada altres  interpretacions de 
L’Elisir d’Amore que han succeït a prop. 
      A Figueres ens consta un mínim de tres 

representacions en el segle XIX.     El 1863 

interpretació a Figueres el mes de novembre. 

Com a mínim dues funcions.  El 1867 s’hi va 

tornar a representar 

 

     De la representació del 1893 es conserva una 

crítica, sense signar, a El Ampurdanés del 22-XI-

1863. La transcrivim a continuació 

 

   “Se ha puesto últimamente en escena la deliciosa partitura l’Elisir d’amore, obra del más fecundo de 
los compositores dramáticos; digno continuador de la escuela belliliana y que con igual facilidad é 
inspiración ha tratado los asuntos serios y los de estilo jocoso; estilo que tanta perfección alcanza en 
nuestros días, comparado á lo que fue en su principio bajo el genio de Pergolese y Cimarosa. El Elisir, 
modelo en su género, es reputado por los inteligentes como una rica perla entre el rico repertorio de 
Donizetti. ¡Quien había de decir que el autor de tan festiva composición moria de tedio y melancolia! 
¡Quien sabe  si en lugar de mudar de aires y de seguir las sabias prescripciones de la ciencia que le 
condujeron en toda regla y a la flor de su edad al sepulcro, no le hubiera ido mejor usando con toda fé 
el específico que tantos adeptos cuenta y que propinó Dulcamara en sustitución del filtro de la bella 
Isota!. 
     La Sra Fossa cuyo talento ha podido ya apreciar el público en el desempeño del Crispino, y con la 
acertadísima interpretación que sabe dar al interesante papel de Adalgisa, en la Norma, ha tenido 
ocasión de lucir en el Elisir sus recomendables dotes de actriz, su clara vocalización, su facilidad en el 
frasear y buen estilo de canto. Los demás artistas se han esmerado como acostumbran, haiendo 
satisfecho bastante el éxito de la ópera; aunque no se puede bien apreciar en su conjunto por la 
necesidad de suprimir alguna escena y particularmente el precioso coro de aldeanas Or Pascuelitto è 
milionario, sin el cual queda truncado el argumento. 
      Entre las piezas que merecen particular mención, distinguiremos el duetto Esulti pur la pérfida, de 
Adina y Pascualitto, que tanto la Sra. Fossa como el Sr. Astort dicen con todo el gusto y espresion 
imaginables- - El Sr. Monzani ha hecho gala de sus reursos cómicos y de su robusta voz, cantando con 
la seguridad que les es característica el Dulcamara; en cuyo papel nos parece que exagera el traje y 
también sus maneras en la canción del Senatore e la Gondoliera; donde debería suprimir aquellos 
conatos de intempestivas franquezas con Adina.- Al sargento Belcore le falta el desparpajo, 
marcialidad y socarronería propios del que va enganchando mozos para el servicio del Rey; lo cual 
demuestra que debería haber un director de escena que señalase estas y otras parecidas faltas, 
atendiese a la debida colocación de los personajes y que sobretodo corrigiese la costumbre en que van 
dando todos de coger seguidamente la mano del interlocutor sin que lo requiera el diálogo. 
     Teniendo en cuenta la premura con que se ha puesto en escena esta ópera, no dudamos que en las 
representaciones sucesivas se perfeccionará aun mas el esmero con que todos los cantantes cumplen 
su cometido. Parece que se ha puesto ya en estudio Lucia di Lammermoor. Debemos agradecer 
ciertamente al empresario Sr. D’Auria la buena dirección y variedad que procura dar a los espectáculos, 

anticipándose a los deseos del público.”   [El Ampurdanés del 22-XI-1863. Pp. 2 i 3] 

 

 



 

Encapçalament notícia de la representació de L’Elisir a Perlada apareguda al Nou Diari (6-VIII-1993 p.47) 

 

Foto antiga del Teatre Novedades de Sant Feliu 

de Guíxols, os es representà L’Elisir el 1911 

     El 1911 es representava a Sant Feliu de Guíxols, al 

teatre Novetats, el 24 de gener, interpretat per 

l’orquestra juvenil d’Ernesto Guerra, que venia d’actuar 

a Girona. 

 

   El 1993 s’interpretava a Peralada, amb producció de 

Mario Gas, o sigui, el mateix muntatge escenogràfic que 

ve utilitzant el Liceu en els darrers anys, provinent a la 

seva vegada del Grec de Barcelona. La representació, a 

l’aire lliure, es va haver d’ajornar uns dies per una 

tempesta.    

     En aquesta sintètica ressenya hem comprovat que L’Elisir d’amore ha tingut una certa 
presència a les comarques gironines. 

              joan manel barceló sitjes, 2018 
                              
 

Il·lustracions complementàries referides a L’Elisir d’amore a Girona 

 
  

Anunci a la premsa d’una de les 
representacions gironines de L’Elisir el 1861. 

  (L'Espingarda n 25, 5-IV-1861. p 4) 

Taquillatge i costos de L’Elisir del T Municipal de 
Girona del 24-III-1994 

Arxiu administratiu Municipal de Girona. 
Contenidor 15.518 

Portada del 
programa repartit a 
Girona en la funció 
del 3-XI-1993 (Col. 

JM Barceló) 



 

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 

(11) 
 

Care pupille és una 
ària de l’òpera de 
Vivaldi, Il Tigrane 

(Dins La virtù 
trionfante). Canta el 

tenor finès Topi 
Lehtipuu 

 

Dels inicis 
de les grans 
òperes de 

Mozart  

L’Edita Gruberova l’any 
1980 cantava l’aria Ach ich 

liebte, d’ El Rapte en el 
serrall, de Mozart 

 

Un duet 
deliciós 

 

Aquí tenim a la soprano 
catalana Núria Rial i al 

contratenor francès 
Phillipe Jaroussky cantant 
Io t’abraccio, de l’òpera 

Rodelinda, de Handel 

 

Una ària 
cèlebre de 

Saint-
Saëns  

De l’òpera Samson et 
Dalila, de Camile Saint-

Saëns, l’ària acompanyada 
Mon coeur s’ouvre a ta 

voix. La fa la mezzo Shirley 
Verrett. 

 

I una del 
segle XX 

 

Embroidery in childhood, 
ària de l’òpera Peter 
Grimes de Benjamin 
Britten, del 1945, per 

Lauren Michelle 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=L3NtTCnI3rg
https://www.youtube.com/watch?v=L3NtTCnI3rg
https://www.youtube.com/watch?v=HwpDQ9x5WNU
https://www.youtube.com/watch?v=HwpDQ9x5WNU
https://www.youtube.com/watch?v=PT2XRzfgdyQ
https://www.youtube.com/watch?v=PT2XRzfgdyQ
https://www.youtube.com/watch?v=KPET4RAe6yQ
https://www.youtube.com/watch?v=KPET4RAe6yQ
https://www.youtube.com/watch?v=xaYqQx535eU
https://www.youtube.com/watch?v=xaYqQx535eU


 

 

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Importància i dificultats de 
les corals.  1933 

 

      El 18 de febrer del 1933 es pronunciava a Girona a la sala d’actes del centre catalanista, i 

organitzat per aquesta entitat, una conferència sobre el sentit i transcendència de les corals a 

Catalunya. Resulta interessant de revisar-ne el contingut, transcorregut 

prop d’un segle, per diversos motius. En primer lloc per constatar que 

moltes consideracions segueixen tenint vigència. També per la 

qualificació del dissertador, en Joan Llongueres i Badia. L’acte va revestir 

una particular solemnitat, amb la presència de significades personalitats 

de la vida cultural i musical gironina. Del contingut de l’acte en tenim 

notícia gràcies a la crònica periodística  apareguda al <Diari d’Avisos i 

Notícies de Girona>, del dia 20-II-1933, pp. 1 i 2. Si no diem altra cosa els 

continguts citats de l’acte provenen d’aquesta font. 

 

L’ENTORN DE LA CONFERÈNCIA 
      Com dèiem, el format i assistències van tenir també un cert interès. Prèviament la conferència 

s’havia fet públic en dos anuncies de pagament al <Diari d’Avisos i Notícies 

de Girona>, els dies 17 i el mateix18 de febrer [veieu imatge 4]. En l’acte es 

va formar una mesa presidencial que va estar ocupa da per tres persones, a 

més del conferenciant: Agustí Riera i Pau (que havia estat escollit aquell 

mateix 1933 president del Centre Catalanista) qui al final va cloure l’acte; 

Tomàs Sobrequè i Jaume Masó i Jaume Masó. Entre els assistents hi 

figuraven els dirigents de l’orfeó Cants de Pàtria: Baró (director) i Vinyals 

(sotsdirector). 

     Tomàs Sobrequès i Masbernat va fer la presentació del conferenciant. 

Sobrequès va ser un prohom de la música gironina, amb una gran activitat i 

influència durant el primer terç del segle XX. De Llongueres en destacà que, 

a més del seu sentit de país, “Ell té una personalitat ben definida, el seu 

temperament musical i la seva sensibilitat l’han dut a fer extensiva a totes 

les intel·ligències l’exquisidesa de l’art musical [...] ha fundat a Catalunya 

una escola d’on en surten els plançons amb el gest i la cançó a flor de llavi. ” 

 

 

Imatge 2.- Tomàs Sobrequès 
i Masbenat, qui presentà 

l’acte. 
Foto del 1913 (Blog: Fotos de 
cobles, Orquestres i conjunts 

de Catalunya) 

 

Imatge 1.- Joan 
Lloveres en una 

caricatura d’Opiso 



SOBRE LLONGUERES 
 Joan Llongueres i Badia (Barcelona, 1880 –1953)31 és conegut 
com a poeta, music i pedagog. Encara que d’origen modes, el pare 
era molt aficionat a l’òpera. Va ser deixeble, entre d’altres de Morera, 
Granados i Lluís Millet, amb qui acabà col·laborant. Va tocar molt el 
camp del periodisme i crítica musical (Revista Musical Catalana, La 
Veu de Catalunya). Va impulsar i col·laborar amb diversos orfeons i 
escoles de música.  En el camp de la pedagogia musical va ser cèlebre 
per ser l’introductor a Catalunya del Dalcrozisme, que preconitzava 
aprofitar el la rítmica i el moviment per a l’aprenentatge musical, i 
també estimular la creativitat, sistema proposat per l’austríac Émile-
Henri Jacques-Dalcroze, amb qui va anar a formar-se. Va crear 
l’Institut de Rítmica i Plàstica (el 1919), actualment amb el nom 
Institut Joan Llongueres. Va crear i dirigir la Lliga Sardanista de 
Catalunya (1930). Com a compositor va harmonitzar cançó popular 
catalana, també sardanes, i inclús una obra lírica L’any mil (1906) que 
no s’arribà a representar. 
 
 

FRASES DE LLONGUERESSOBRE LES CORALS 

     Que sapiguem no s’ha conservat el text del conferència de Joan 
Llongueres32. Però sí que tenim 
una àmplia ressenya 
periodística33 de la que extraiem les frases atribuïdes a l’intel·lectual 
i músic. En mig de les idees de fons, el xarlista aportà algunes dades 
que són interessants de ressenyar. 
     A Catalunya, entre mitjans XIX i inicis del segle XX s’adoptà sovint 
l’expressió Chorals per a referir-se als grups de cantaires. Recordem 
que la normalització lingüística de Pompeu Fabra es va anar 
publicant entre 1913 i 1931. Eixí és factible d’entendre com alguns 
grups de cant de les nostres contrades agafaren la vella grafia, com 
en el cas del la Choral del GEiEG, que adoptaren el nom, per 
tradició, en data tant tardana com el 1947. 
     Pel que fa a les dimensiones del cant coral en arribar els anys 30 
del segle XX, Llongueres esmenta l’existència de 70 orfeons, amb 
9000 cantaires.    Referint-nos al caire dels comentaris expressats 

pel conferenciant, destaca el component nacional català que dóna al moviment coral. També és veritat 
que el context de l’organització de l’acte i el moment polític, molt viu, ho deurien propiciar, en part. 
 
  

                                                           
31      http://www.assmmd.org/biografies/jllongueras.htm  
32      En el Fons Joan Llongueres i Badia, en la Secció de Música de la Biblioteca de Catalunya (Barcelona) hi figuren en el 
catàleg una desena de conferències pronunciades per Joan Llongueres. No hi apareix la que aquí glosem. 
33      Article anònim sota el títol Joan Llongueres al Centre Catalanista. <Importància i significació del passat present i futur 
dels Orfeons a Catalunya>. Diari d’Avisos i Notícies de Girona, del 20-II-1933, pp. 1 i 2. 

“ Catalunya va començar 
a renaixer [sic] quan 
començà a cantar ” 

 

Imatge 4.- Anunci de la conferència 
del mateix dia (Diari d’Avisos i 

Notícies de Girona, del dia 18-II-
1933, pàg. 4). 

“ Si volem que Catalunya segueixi el camí de 
la grandesa hem de conservar-li aqueta art 

musical popular pròpia, no ho oblidéssim pas. 
” 

 

Imatge 3.- Una de les obres 
pedagògiques de Llongueres: Noves 

Cançons i Jocs d’infants, exponent del 
seu ideal educatiu dalcrozià. La portada 

és d’estètica noucentista (col·lecció 
J.M.Barceló) 

http://www.assmmd.org/biografies/jllongueras.htm


     Llongueres es manifesta preocupat per la conservació del patrimoni orfeonístic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     El conferenciant destaca la funció social integradora 
del grup coral. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     També es reclama major suport de les institucions en favor de l’activitat coral. Aquí el 
raonament és molt “actual”. 
 
 
 
 
 

     En algun sentit, però, el pensament de Llongueres no és tant “modern”, sobretot quan recela 
dels mitjans de reproducció “mecànica” d ela música, en els que hi veu un factor d’intrussisme. 
Com hem vist en un altre article d’aquest número d’Operem, tal desconfiança va ser molt 
present entre la gent de música en l’època d ela Segona República.  Llongueres no valora la 
dimensió de potenciació i difusió que, ben usats, poden tenir per a donar a conèixer la música i 
promoure els intèrprets. Fixem-nos amb una de les següents frares que reserven als orfeons la 
capacitat de difondre els grans clàssics entre el públic. 
 
 
 
 
 
 

     Deixarem cloure el repàs que fem de l’interessant discurs de l’home de cultura i del món 
coral amb l’ideal de participació que sempre va definir la trajectòria de Joan Llongueres. 
 
 
 
                                    joan manel barceló sitjes, 2018 

[cal parlar amb els joves  per tal que ] 

 “ respectin i coneguin el valor d’allò que 
tan ha costat de crear. ” 

 

Imatge 5.- Joan Llongueres 

“ Si avui no tinguéssim l’obra dels 
orfeons a Catalunya, l’hauríem de crear ” 

“ Els orfeons han d’ésser afavorits pel govern de Catalunya, per si sols no es poden 
sostenir i sovint han de lluitar amb la indiferència del poble. ” 

“ Sense els orfeons no hauríem conegut les 
obres dels grans mestres d ela música, 
Bach, Beethoven, Schubert, Chopin  ” 

[Les corals]“ socialment porten lligams de 
cohesió i intimitat inefables ” 

“ Jo m’he trobat amb un fill d’obrers molt atrassat i en entrar  a l’Orfeó s’ha 
desvetllat, ha tingut aspiracions i ha arribat a ésser un gran home ” 

“ Cal lluitar contra la intrusió de la 
música mecànica que se’ns fica a 
l’orella barrejada amb la ràdio ” 

“ Socialment l’Orfeó és una cosa democràtica puix tothom s’uneix cantant ” 



 

    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 
DE L’AUTORITZACIÓ PER ANAR A TOCAR A FRANÇA ELS 50 

UN EXEMPLE DE LA COBLA-ORQUESTRA PIZARRO 
 
 El petit anàlisi que farem avui parteix d’uns documents reals que exemplifiquen les restriccions 
d’accés que patien els músics per actuar fora de l’estat, en aquest cas a França l’any 1956. Salta a al 
vista, i no haurem d’insistir-hi, la diferència que hi ha ambla situació actual amb la integració a la 
Comunitat Europea. Usem dos documents que van concretar el permís per a un passaport col·lectiu 
per a realitzar algun concert a França en uns àmbits i marges de temps molt concrets i limitats. 
 
 El cas que analitzem s’inicia amb una carta (de 7-XI-1956, document que no tenim), enviada des 
de Girona al Ministeri de Treball i de la Seguretat Social francès sol·licitant permís, per a l’orquestra 

Pizarro, per actuar a Gardanne 
(un municipi francès proper a 
Marsella) durant els dies 24 i 25 
d’aquell mes de novembre. Es 
tractava d’un certamen folklòric 
de danses que organitzava el 
grup folklòric local Les Bouffons. 
     La petició va ser resposta 
(Document A, amb data 14-XI) 
de manera positiva però posant 
limitacions en el temps i en el 
gènere musical, que només 
podria ser folklòric. La carta va 
permetre que el consulat 
francès a Barcelona emetés un 
document de “Passaport 
Col·lectiu” (Document B, de 
data 22-XI) que es pogués 
mostrar a la frontera. 
 

De l’orquestra Pizarro 
     Per situar al conjunt musical 
hem utilitzat una molt bona 
font per a conèixer les cobles i 
orquestres de les nostres 
comarques, el blog creat per 
Josep Loredo Moner: Fotos de 
cobles, orquestres i conjunts de 
Catalunya34, en l’entrada 
Pizarro. Es tracta d’una 

                                                           
34     https://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/10/pizarro.html .  Consultat el desembre de 2017. 

Imatge 1. Document A.-  Autorització per actuar emesa pel Ministeri de 

Treball i Seguretat Social francès, al departament de les Bouches du 

Rhône, el 14-XI-1956.   [Col·lecció Joaquim Carreras] 

https://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/10/pizarro.html


Imatge 3. Document B.-  Passaport col·lectiu, emès pel consolat 

francès a Barcelona, el 22-XI-1956.   [Col·lecció Joaquim Carreras] 

orquestra que puntualment va exercir de cobla es creà a Girona el 1940 i que a partir de 1949 va 
adoptar el nom de Gran Orquesta Pizarro. La formació era una recomposició de l’Orquestrina 
Broadway’s Jazz, fundada a Girona l’any 1932 i l’orquestra Excelsior’s de Celrà. Comenta en Josep 
Loredo que “en acabar la guerra civil van haver de canviar el nom <estranger> per un d’espanyol. 
 

 Imatge 2.-  La Gran Orquesta Pizarro 
actuant al Teatre Municipal de Girona, 
el 19 de febrer de 1956 en un festival 

que patrocinava l’empresa Nestlé i que 
va ser presentat pel que era cèlebre  
locutor de ràdio a tot l’estat, Joaquin 

Soler Serrano. 
A dalt, d’esquerra a dreta: Ildefons 
Remollo (contrabaix), Pere Espona 

(trompeta) i Jaume Prunell (bateria). A 
baix més en primer pla, quatre saxos, 

d’esquerra a dreta: Joan Bataller, 
Ramon Duran, Josep Vilar i David Costa. 

[del Bloc citat de Josep Loredo] 

 
Mesures de control als 

músics 
    Per tal d’evitar intrusismes dels 
músics estrangers, els dos 
documents francesos expressen 
limitacions al permís puntual 
d’actuació que s’atorga a la Cobla 
espagnole Pizarro. Enumerarem les 
prevencions: 
     Primera.-  El permís està 
concedit a catorze persones 
concretes: tretze músics, que es 
citaven en llista adjunta, i un 
organitzador, que és la persona 
que es fa responsable principal. El 
responsable era Francesc Canals 
Brugué, xofer i propietari de 
l’autocar. Tots els membres han de 
retornar en “un sol grup”  
[Document B] 
     Segona.- Amb limitació 
temporal, de dos dies d’actuació: 
només el 24 i el 25 de novembre de 
1956 i amb un màxim de  quatre 
dies de residència al país. 
     Tercera.- S’autoritza només 
l’actuació a un certamen concret, a 
la població de Gardanne. 
     Quarta.-  El gènere de la 

interpretació ha de ser estrictament 



folklòric, i concreta el document A: “sota la condició que aquests [els músics] no participaran en cap 
altra actuació que no tingui un caire 
folklòric”. 
   Cinquena.-  El pas de duanes s’ha de fer 
en un indret donat: el del Pertús. 
   Cinquena.-  S’adverteix de sancions en cas 
d’incompliment de la normativa [Document 
B] 

 

De com va anar la sortida 
     En Josep Vilar Crous és un dels músics 
que van participar a l’expedició al sud de 

França. Ens hem dirigit a ell per a preguntar-li sobre el cas i encara el recorda, seixanta anys després, 
sobretot per un disgust que hi varen tenir. Explica en Josep, 
 

     “Hi vam estar un parell de dies i vam fer dues actuacions. La primera, 
la de dissabte a Gardanne, va anar molt bé. Hi va assistir molta gent. Es 
va fer ball, algunes de les peces eren de caire espanyol, com ara els 
pasdobles. Vam quedar satisfets, tant els que ens contractaren com 
nosaltres. 
     Un cop estàvem en territori francès un representant de la zona  que 
ens va veure actuar va sol·licitar al nostre representat, en David Costa, 
que actuéssim el dia següent, diumenge, a Nîmes. Era una sala de ball o 
discoteca, no en recordo el nom. No hi havia tant de públic com en 
l’ocasió anterior. Ens van fer actuar molta estona, ens anaven dient que 
ens allarguéssim més. Tocarem ben bé entre quatre o cinc hores. Al final, 
no ens van pagar perquè no teníem contracte legalitzat. No podíem 
reclamar i vam haver de marxar <amb la cua entre les cames>. 
     En definitiva, entre el desplaçament, l’allotjament  i la manutenció, 
l’expedició no va reportar cap benefici als músics que hi vam actuar. 
Recordo que entre la feina i el viatge vam tornar ben cansats i decebuts. 
En altres països, però, com ara a Suïssa hi vam tenir millors experiències.” 

 
 
     Amb el cas analitzat hem  constatat com les condicions d’actuació a França que tenien els músics de 
l’Estat eren molt restrictives i arriscades. Situació ben diferent de l’actual.        
         
                                              Joaquim Carreras Turón i Joan Manel Barceló i Sitjes, 2017 
  

 

Imatge 5.- Els llocs indicats del sud de França 



 

Amb motiu de la representació al Liceu de l’òpera 

d’Umberto Giordano. 

 

Andrea Chénier 

 

 

 

Julià Pascual, 2017   


