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 Queden últimes places 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 

 
  

 

 
 

 

 

Continuen els sopars operístics a Girona: 
el 8 de març.  

Després de la conferència de l’Andrea Chénier. 25€ 

operagironabus@gmail.com    o al   678 697 211 

 
  

 

  
 

 

Aquest 25 de març es compliran 100 
anys de la mort de Debussy 

En record del compositor. 
..Pro centenari..     ..Catalunya Música (57’)..        

..EXPO al SMUC..    ..Concert a Girona el 11-V..      

 
  

 

 

 
 

Comentari sobre el compositor operístic 
Umberto Giordano, en els 150 anys 

Aquest mes Òperabus organitza una anada al Liceu 
per escoltar l’Andrea Chénier de Giordano. Aquí teniu 

un anàlisi del músic fet aquest estiu per Pro Opera. 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Òpera de Cambra, a Sarrià, ha estrenat 
Il Campanello, de Donizetti 

Amb l’orquestra i cor Concertante de Barcelona 
..Al web..    ..Al web..    ..Al web..     

 
  

 

  

  

Del 1 al 18 de març, a Girona: 
Black Music Festival 

Amb nombrosos espectacles i localitzacions a 
Girona i els voltants 

..Al  web.. 

 
  

 

 
 
  

Del 10 al 13 de març. 64è Concurs 
Internacional Maria Canals, de Piano 

Es celebra a Barcelona, tot i que una de les sessions, 
el 16-III es realitza a Girona, a la casa de Cultura  

..Al  web.. 

 
  

    Calendari allargat 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
mailto:operagironabus@gmail.com
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http://www.esmuc.cat/L-Escola/Serveis/Biblioteca/Noticies/Exposicio-Claude-Debussy-centenari-de-la-mort-del-compositor
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Celebració dels 30 anys d’Òpera Catalunya. 
Iniciativa de Sabadell que afecta també Girona 
En 30 temporades: 823 funcions, 62 títols, 21 concerts operístics 

de 28 autors, amb de 601 artistes, 665.000 espectadors 

 ..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 
Barcelona Obertura: Les tres més grans insti-

tucions musicals catalanes es concerten 
L’Auditori, Liceu i Palau llencen un festival comú de 

primavera, el III-2019, amb artistes de renom. 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Entrevista a la violinista Hilary Hanh 
Publicada aquest febrer a Planeta Magazine 

..Al  web..  
  

 

 

 
 

Entrevista al tenor belcantista 
 John Osborn 

Apareguda recentment a Pro Ópera 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

El Palau de la Música acaba de presentar 
la nova temporada Palau 100  2018-19 

Els més matiners 
..Notícia al Ara..    ..Al  web del Palau.. 

 
  

 

 

  

El mes d’abril hi haurà a Olot el festival 
de dansa Sismògraf 

Serà els dies 19 a 22 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Es commemora el 110 aniversari del 
Palau de la Música Catalana 

Es farà una exposició del 6 de març al 15 de maig 
..Notícia..     ..Exposició.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

2-III 

(20 h.) 
 

Òpera: Carmen de Bizet.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

 

 2-III 
(19 h.) 

 Audiovisual comentat: Don Pasquale, 
 òpera de Donizetti.   Accés lliure i gratuït 

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

..Al nostre web.. 

 
Palafrugell 

  

 

  
2-III 

(20 h.) 
 

La soprano Montserrat Cristau ofereix un 
concert Jacístic: París, comme chez moi 

A la casa de Cultura gironina. Amb Santi Escura 
(piano), Francesc Ubanell (guitarra), Manel Vega 

(contrabaix) i Rafel Rostey (bateria) 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/14260/amics/opera/celebra/seu/35e/aniversari/amb/estrena/don/carlo/verdi
https://www.ara.cat/cultura/Barcelona-Obertura-promocionar-ciutat-melomans_0_1378062342.html
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/3953-hilary-hahn-las-mejores-experiencias-surgen-de-lo-incomodo
http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb9/revista/26-port-ene18.pdf
https://www.ara.cat/cultura/Gustavo-Dudamel-obrira-temporada-Palau_0_1960004177.html
http://www.palaumusica.cat/ca/palau-100_180165
http://www.sismografolot.cat/
https://www.elnacional.cat/ca/efemerides/marc-pons-inaugura-palau-musica-catalana_237207_102.html
http://www.cedoc.cat/ca?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20180227-pmc-news-mar
http://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-bizet_490053
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLvLwoKl30ECswsHUP55DTz
https://www.casadecultura.org/activitats/494/20307/montserrat-cristau-veu-santi-escura-piano-francesc-ubanell-guitarra-manel-vega-contrabaix-i-rafel-rostey-bateria
https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/14260/amics/opera/celebra/seu/35e/aniversari/amb/estrena/don/carlo/verdi
https://www.ara.cat/cultura/Barcelona-Obertura-promocionar-ciutat-melomans_0_1378062342.html
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/3953-hilary-hahn-las-mejores-experiencias-surgen-de-lo-incomodo
http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb9/revista/26-port-ene18.pdf
http://www.sismografolot.cat/
http://www.cedoc.cat/ca?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20180227-pmc-news-mar
http://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-bizet_490053
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLvLwoKl30ECswsHUP55DTz
https://www.casadecultura.org/activitats/494/20307/montserrat-cristau-veu-santi-escura-piano-francesc-ubanell-guitarra-manel-vega-contrabaix-i-rafel-rostey-bateria
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2-III 

(20,30h.)  

Doble estrena de dansa 
Cobosmika SEEDS 

Al Teatre la Gorga de Palamós 
..Al  web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

4-III 

(17 h.)  

Festa de la Música Coral 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

4-III 
(18 h) 

 

Magníficat de John Rutter. 
Trobada de corals joves de Catalunya 

Amb 250 cantaires. Auditori de Barcelona 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

6-III 
(19,45h) 

 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Carmen  de Bizet 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 

 
8-III 

 
 

Conferència “Apropament a l’òpera” 
Andrea Chénier, de Girodano 

Per Pol Avinyó. Activitat promoguda dels Amics de 
Girona, amb el suport del Liceu. A Casa de la cultura 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

8-III 

(20 h.) 
 

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

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

9-III 
I fins 

  al 28-III  

Òpera  Andrea Chénier, de Girodano 
Al Liceu, amb Kaufmann (en 3 de les sessions), 

Álvarez i Radvanovsky 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

10-III 

(17 h.) 
 

Xarxa Coral 
Cor Ciutat de Tarragona, Cor Ciutat de Mataró, Orfeó 

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

 
Barcelona 

  

 

  
10-III 
(21 h.)  

Cabareta:  
Cançons de cabaret i de denúncia 

Maria Molins, Bárbara Granados, Miquel Malirach i 
Dick Them. Al Teatre de Bescanó 

..Al  web.. 

 
Bescanó 

  

 

  
11-III 

 

Il Convito, òpera de Ciamrosa,  
 per Òpera Jove 

Òpera còmica en 2 actes. Teatre Municipal de Roses 
..Al  web.. 

 
Roses 

  

https://www.lagorga.cat/espectacle/115
http://www.palaumusica.cat/ca/festa-de-la-musica-coral_483253
https://www.auditori.cat/ca/schubert-lied-samuel-hasselhorn-renate-rohlfing
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://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/andrea-chenier
http://www.teatrebescano.cat/espectacle.php?id=563
http://www.operajove.com/calendari-il-convito/
https://www.lagorga.cat/espectacle/115
https://www.auditori.cat/ca/schubert-lied-samuel-hasselhorn-renate-rohlfing
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WFl98gW3RIwc
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefA19pCcd2AwcPT5fb-etw2
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/andrea-chenier
http://www.teatrebescano.cat/espectacle.php?id=563
http://www.operajove.com/calendari-il-convito/
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14-III 
(20 h)  

Schubert Lied IV. Amb la soprano 
Franziska Heizen 

 B. Mead al piano. A l’Auditori de Barcelona 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

14-III 

(20,30 h.) 
 

El tenor Mark Padmore i el Cor de 
Cambra del Palau 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

17 i 
18-III  

L’Isola Dissabitata,  
òpera de Manuel Garcia 
Una òpera de cambra del 1831.  

Al Teatre de Sarrià (Barcelona)     ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
18-III 

 
 

Sortida operística Girona- Liceu per a 
veure  Andrea Chénier, de Girodano 

Activitat promoguda dels Amics de Girona 
..Al  web.. 

 
  

 

  
20-III 
(18 h)  

Concert de Primavera. Promogut per 
la Coral El Progrés, de Palamós 

Al Teatre La Gorga 
..Al  web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

22-III 
(20,30 h)  

Rèquiem de Mozart i la Simfonia 40 
Per l’orquestra simfònica i cors estatals ucraïnesos 

Auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

22-III 
(20 h) 

 

La Passió segons Sant Marc, de Bach 
 dirigida per Jordi Savall 

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

 
Barcelona 

  

 

  
24-III 

(20,30h.)  

Cabareta:  
Cançons de cabaret i de denúncia 

Maria Molins, Bárbara Granados, Miquel Malirach i 
Dick Them. Al Teatre la Gorga de Palamós 

..Al  web.. 

 
Palamós 

  

 

 

 
 

14-III 
(20, 30h) 

 Òpera: Don Carlo, de Verdi 
Al Teatre Municipal gironí. Pels Amics de l’Òpera de 

Sabadell. Una hora abans, comentari de l’obra, al Saló 
de Descans, per Amics de l’Òpera de Girona   

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

  
14-III 
(20 h.)  

Òpera Ariodante, de Händel, al Liceu. 
William Christie (Dr) i les Arts Florissants 

En versió concert 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

http://schubertlied.associaciofranzschubert.cat/ca/6-schubert-lied-iv
http://www.palaumusica.cat/ca/mark-padmore-julius-drake_474112
https://www.amicsoperasarria.com/
https://lagorga.cat/espectacle/120
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2098
https://www.auditori.cat/ca/passio-segons-sant-marc
https://www.lagorga.cat/espectacle/121
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2117
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/ariodante
http://schubertlied.associaciofranzschubert.cat/ca/6-schubert-lied-iv
http://www.palaumusica.cat/ca/mark-padmore-julius-drake_474112
https://www.amicsoperasarria.com/
https://lagorga.cat/espectacle/120
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2098
https://www.auditori.cat/ca/passio-segons-sant-marc
https://www.lagorga.cat/espectacle/121
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2117
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/ariodante
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17-III 
(10,30 h.) 

 

Xerrada sobre l’òpera  Il Trovatore, de 
Verdi. Per Rafael Esteve 

A l’Ateneu de Banyoles 
..Al  web.. 

 
Banyoles 

  

 

 
 

17-III 
(19 h)  

Òpera als Cines Olot: 
 La Favorita de Donizetti 

Projectat en diferit des del National Theater de Munich 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Olot 

  

 

  
22-III 

(20,30 h.)  

Mozart: Rèquiem i la Simfonia no 40 
Per  l’orquestra simfònic ai cors estatals d’Ucraïna. 

A l’Auditori de Girona. 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

28-III 

(20 h.)  

La Passió segons Sant Mateu de Bach 
Les Musiciens du Louvre i Marc Minkowski 

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

 
Barcelona 

  

 

  
28-III 

(20,30 h.)  

Ballet: El llac dels cignes, de Txaikovski 
A l’Auditori de Girona. Pel Ballet de l’Estat de Moscou 

..Al  web.. 
 

Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

Amb motiu de la projecció comentada del Don Pasquale a Palafrugell 

 

Rètol de Jordi Plana Martí. 2018   

http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=5&Obres_Id=122
http://www.cinesolot.cat/index.php/esdeveniments
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2098
http://www.palaumusica.cat/ca/passio-segons-sant-mateu-de-bach_470406
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Històries del Municipal 

 

Les despeses del Municipal durant la guerra civil. 
Amb aspectes de la vida quotidiana: del gust per picar 

 
 La sublevació de les tropes franquistes i el moviment de resistència contra el mateix va 
propiciar una situació social de connotacions revolucionàries. Alguns dels agents socials que 
van encapçalar la lluita al front també van passar a controlar empreses i centres de poder. És el 
cas dels teatres. Per al cas de Girona ens ho expliquen Birulés i altres (1985: 151 a 158). 
Nosaltres anem a referir-nos a un aspecte ben poc lluït de la vida teatral del moment, 
concretament l’apartat de les despeses. En particular descriurem un tema particularment 
insignificant: quines eren les petites despeses extraordinàries que es permetia es permetia 
imputar al cost de les funcions per a satisfer petits capricis o necessitats del professional del 
teatre. 
 
     Seguint el criteri iniciat poc abans a Barcelona (el 8-VIII-1936), també a Girona es constituí (el 20-VIII-
1936) una Comissió Econònica d’espectacles Públics de la CNT per anar controlant i gestionant tots els 
teatres de la ciutat. En el cas del Municipal no es produeix expropiació perquè el local ja era públic. Però 
sí que es deixa sense efecte els contractes amb empreses privades per a l’explotació del local, com era el 
costum des de la creació del referit teatre (Birulés i altres, 1985). En el cas del Municipal, Ignasi Rodríguez-
Grahit1 enviava una carta al “Ciutadà alcalde de la ciutat” comunicant-li que “l’esmentat Comité, 
solsament controlarà, organitzarà i explotarà l’espectacle públic que cregui pertinent celebrar en el Coliseu 
del Municipi [tot esperant que sigui] l’Ajuntament de Girona que formuli un projecte de Bases per 
l’explotació del Teatre Municipal.” El regidor de cultura, en escrit 
del 22-VIII, proposa tot seguit l’acceptació del control per part de 
l’esmentat Comité Econòmic (Arxiu Municipal de Girona. Teatre. 
Lligall 18. Documents de 20-VIII i 22-VIII de 1936). 
      Pel que fa a la programació dels espectacles teatrals no 
sembla que es produís un gran canvi en el tipus i qualitat dels 
espectacles, excepte la inclusió d’arguments favorables al 
bàndol Republicà en algunes de les funcions, com va mostrar, ja 
fa anys, Robert Marrast a nivell de l’Estat (1978). En tot cas i a 
partir del 1938 es nota la programació d’obres destinades a pujar 
la moral de la rereguarda, amb directius al respecte tant del 
Ministerio de Instrucción (Martín, 2011: 270) com per part del 
grup “Elements catalans de Guerra” de la Generalitat 

 
LES DESPESES DETALLADES 

      El que sí que es nota en la documentació que es guarda del 
Teatre a l’Arxiu Municipal de Girona és un control molt detallat 
de les despeses durant la gestió del Comitè econòmic. De cada 
funció o conjunt de dues o tres funcions coincidents amb el desplaçament d’una companyia, es sol 
conservar els següents documents: Contracte (formalitzant mitjançant un Comité de relaciones y 
Contratación del Sindicato de Espectáculos Públicos), rètol de mà anunciador; Full comptable dels 
                                                           
1      Era periodista i escriptor, autor d’algunes obres teatrals. 

 

Imatge 1 .-  Relació de depeses de personal 
del Teatre Municipal de Girona en les 

funcions del 19 i 20-IX-1937 
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre. UI 

12.900]. 



ingressos d’entrades per a cada funció (signat per la taquillera, Júlia Turón); liquidació del 10% de la 
recaptació a l’Ajuntament de Girona en concepte de lloguer i arbitri; liquidació al responsable econòmic 
de la companyia per valor del 60€ de la recaptació més despesa de viatges. A més, es formalitza un llistat 
de serveis pagats en relació a les funcions considerades. De cada apartat hi sol haver un rebut signat. 
Citarem els serveis i despeses comptabilitzats en les sessions de l’últim trimestre del 1937, del que 
disposem de força registres [Arxiu Municipal de Girona. Fons Teatre. UI 12.900]: 
 

Despeses associades a les funcions del darrer trimestre del 1937 
DESPESES DEL TEATRE 

●  La companyia que actuava s’enduia un 60% 
del taquillatge (descomptat viatges i 
paqueteria). Una variant d’un contracte del 9-
XII-1937 dóna 50% del taquillatge més 200 
ptes. per viatges. 
●  L’ajuntament s’enduia un 10% del 
taquillatge en concepte de lloguer. 
●  La impremta (d’Antoni Franquet) aportava 
els cartells (habitualment 15 rètols per 48,50 
ptes.) i  les entrades impreses (el taquillatge, 
per 6 ptes. per funció) 
●  La societat d’autors 
●  El transportista solia ser Josep Boué, 
habitualment fent pors des de Barcelona (una 
factura d’octubre del 1937 va ser de  44 ptes.) 

OPERARIS DEL TEATRE 
●  Maquinista (o tramoista) Enric Viñolas 
●  Guarda vàters (neteja dels WC), feina que 
feia o pagava el tramoista, Enric Viñolas 
●  Avisador, per part d’Enric Saguer 
●  Guardaropia, a càrrec d’Emili Hospital 
●  Acomodadors i porters. 
●  Electricista, l’Enric Lladó 
●  Bombers (l’habitual era dos membres i un 
cap cada sessió. Els retens es feien per torns). 
Aquesta mesura de seguretat va ser 
comentada a un anterior Operem, el no 30 del 
juny del 2017.  
●  Actuava com a taquillera la Júlia Turon 
però el seu sou no consta especificat. 
●  S’afegien petites despeses extres variades 
que esmentarem posteriorment 

 
15 ptes. / sessió 

 
3 ptes. / funció 

10 ptes. / funció 
13 ptes. / funció 
21 ptes. / funció 

6 ptes. / funció 
 

13 ptes. / funció 
 
 
 
 

 
     Les que acabem d’indicar eren despeses habituals. En ocasions, però, s’afegien conceptes, segons 

l’ocasió he demanés. La feien de tramoia podia 
ser reforçada si l’obra a oferir ho requeria. En 
tals casos es recorria a un assistent de tramoia, 
en Francisco Aragonés, que percebia 15 ptes. 
per funció que reforçava. També es contractava 
ocasionalment algun reforç de músics, com va 
passar a les funcions de sarsuela ofertes els dies 
9 i 10 d’octubre del 1937, en que es van agafar 
quatre músics a més dels que duia la 
companyia, que van rebre en total 75 ptes. 
cadascun per actuar en tres sessions (els músics 
eren M. Serra –celista-, N. Patchi –trombó-, 
Eleuteri Oller -trombó- i Josep Ramos -trompa-
). Quan la fred apretava es feia despesa de 
calefacció. A títol d’exemple direm que els dies 
18 i 19 d’octubre, en tres funcions, es va gastar 

en concepte de calefacció  18 ptes. . També figura de tant en tant la compra d’algun producte de neteja. 
    Els contractes es fan amb companyies “nacionalitzades” que eren agafades mitjançant el Comitè de 
Relacions i Contractació del Sindicat de la Indústria de l’espectacle de la CNT, amb seu a Barcelona (C. 
Casp, 46 ). En altres casos mitjançant l’Oficina de Contractació del Sindicat d’espectacles de la UGT, també 
amb seu a Barcelona (passeig Pi i Margall 44, pral.)2. 

                                                           
2      A Girona es va notant progressivament  més intervencions en la contractació per part del sindicat UGT, després que els 
primers contractes es gestionessin per la CNT. Des de personalitats i alguna publicació d’aquest sindicat s’havia criticat la 

 

Imatge 2 .-  Rebuts signats pels quatre músics que van reforçar la 
sessió de sarsuela dels dies 9 i 10 d’octubre del 1937. Cobraren 75 

pts per un total de tres funcions 
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre. UI 12.900]. 



 

PETITES DESPESES EXTRAORDINÀRIES . ALLÓ DE PICAR 
    Aquestes despeses venen a ser uns petits extres que s’afegeixen als costos imputats a les diverses 
sessions. La majoria de conceptes corresponen a articles de picar, és a dir, de begudes o menges 
presumiblement destinats als treballadors del teatre i, potser en alguna ocasió, a membres de les 
companyies que acudien al teatre gironí. Normalment assumia la gestió d’aquestes compres el titular del 
guardaropia, l’Emili Hospital, que afegia els imports al cost de la seva funció, sota el concepte 
d’extraordinaris. Ocasionalment també presentava despeses per aquet tipus de conceptes l’avisador del 
teatre, l’Enric Saguer. 

 

Petites despeses extraordinàries que s’assumien com a cost de les funcions 

20-IX-1937, 
guardarropia: 

0,75  Xurros 
2,10  Pastes 
0,10  Escarola 
1,10  Cervesa 
0,30  Cafè 
0,75  Lleti i cafè 
0,50  Pa 
1,10  Galetes 

20-IX-1937, 
l’avisador: 

1,75 paquet de pastes 
2,00 25 fulls e paper 
per cartellera 
0,40 mig cafè 
4,00 dos comparses 
de la funció de tarda 

26-IX-1937 
Guardarropia: 

3,00  4 cafès 
0,25  Nous 
0,10  Olives 
0,30 Castanyes 
3,00  4 cafès més 

10-X-1937 
Guardarropia: 

2,20  Pastes 
0,20  2 capses de 
mistos 
0,30  Cafè per licor 
1,00  Un plat trencat 

12-X-1937 
Guardarropia: 

4,50  Una ampolla de 
Champany 
0,40  Una espelma 

17-X-1937 
Guardarropia: 

0,75  Pastes 

0,30  Cafè per licors 
1’60  4 espelmes 
1,00  Una coca 
0,75  Un cafè 
0,40  2 paquets de 
xiclets 
1,25  Un plat soper 
trencat 
2,25  3 cafès 

24-X-1937 
Guardarropia: 

1,00  Paper i sobres 
0,60  2 pomes 
0,15  Escarola 
1,20  Una coca 
1,25  Membrillo 
0,30  Cafè per licors 
0,75  Un cafè 
2,25  Dos cerveses 
2,20  3 cafès 

2,00  Un puro. 
28-XI-1937 

Guardarropia: 
1,50  Dos cafès 
1,25  Atmetlles 
0,25  Galets 
2,00  Flors 
1’00  Paper d’escriure 
0,65  Una taronja 
2’25  Tres cafès 
0,40  Xiclets 
0,30  Cafè per licors 
0,40  Cigarrillos 

5-XII-1937 
Guardarropia: 

0,30  Cafè per licors 
0,40  Un sifó 
0,25  Raves i escarola 
0,30  2 llapis 
2,25  3 cafès 

0,75  Galetes 
12-XII-1937 

Guardarropia: 
3,00  3 unces de 
pastes 
0,70  2 sifons 
1,00  Un cafè 
1,50  Paper de barba 
0,50  Galetes 
1,25  Bombons 
1,20  Cigarrets 

19-XII-1937 
Guardarropia: 

0,50  Galetes 
1,00  Un cafè 
0,70  2 sifons 
1,00  Un cafè 
1,00  Tabaco 

 

      Podem observar la gran varietat d’articles que servien per a picar: pastes, alguna verdura i fruita, grana 
seca. Com a begudes domina el cafè, el sifó i alguna cervesa. El cafè es consumia en diversos formats: hi 
ha el “mig cafè”, el cafè per acompanyar licors, acompanyat amb llet i “sol”, resultant els preus de vegades 
diferents (depenent del local? De la inflació? Com a altres vicis, hi trobem el tabac i dues vegades xiclets.  
 

       A partir de nocions de despesa hem procurat un petit acostament al funcionament del 
Municipal durant la Guerra Civil i a aspectes de la vida quotidiana. 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018 
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tasca teatral cenetista sota l’argument que només feien de mers gestors econòmics i no vetllaven per continguts adaptats al 
model revolucionari que els sectors obreristes propugnaven [Foguet (1999: 32 i ss.)]. 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

Abans de començar, voldria agrair als Amics de l’Òpera de Girona aquesta oportunitat de col·laboració i 
fer-los còmplices de la meva felicitat a l’hora de  poder escriure sobre una de les òperes que més m’estimo, 
Don Carlos de Verdi. Una grand opéra totalment deutora de Meyerbeer, un compositor que m’ha portat 
en els últims mesos a una recerca incansable però encisadora. És molt gratificant descobrir que Verdi visità 
a Meyerbeer en el seu llit de mort el 1864 i que, segurament, fruit de la seva admiració, arribaria aquest 
Don Carlos uns anys després, el 1867. La finalitat d’aquest article serà la de fer una petita panoràmica 
sobre les diferents versions disponibles en CD i DVD que actualment es troben al mercat. 
 
L’òpera de Verdi, com la majoria de les del compositor, ha gaudit de bastant fortuna en la història 
fonogràfica. Malgrat tot, també hem de dir que no existeix una versió definitiva d’aquest monument 
verdià. Totes tenen algun punt negre i potser el millor és tenir-les en compte i quedar-se amb el millor de 
cadascuna. Qui això escriu és un gran defensor de la versió original d’aquesta òpera, en francès, i amb les 
normes imposades per París: cinc actes i un ballet. 

GRAVACIONS EN CD 
 

 
 

És una primera gravació a tenir en compte. Anteriors a aquesta podem trobar alguna de Karajan, en viu a 
Salzburg, i del mateix Santini amb un cast força semblant, per a EMI. Cap d’aquestes és un document 
recomanable.En aquesta versió dels anys 60 per a Deutsche Grammophon es dona una partitura força 
complerta per aquells anys i en la versió italiana, com ha estat tradició fins fa poc. Molt bon cantant Labò, 
un tenor oblidat avui en dia i que caldria recuperar. Antonietta Stella tècnicament perfecta però un pèl 
gèlida. Imponent el Filippo de Boris Christoff però amb un cant una mica monòton per a les oïdes actuals. 
Fiorenza Cossotto, com a la maquiavèl·lica Èboli, està en una de les seves millors interpretacions en disc,. 
Ivo Vinco fa un terrorífic Gran Inquisidor. Gravació descatalogada però que buscant encara es pot trobar 
pels mons cibernètics. Any 1962. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orchestra: Coro e Orchestra del Teatro alla Scala 

 Conductor: Gabriele Santini 

 Audio CD (September 7, 1993) 

 Label: Deutsche Grammophon 

https://www.youtube.com/watch?v=9O1jBcJ_h4

0  

 

 Performer: Convent Garden Orch./Chorus 

 Conductor: Solti  

 SPARS Code: ADD 

 Number of Discs: 3 

 Label: Decca  

https://www.youtube.com/watch?v=_Swwq_2j

MOY  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_orch?ie=UTF8&keywords=Coro%20e%20Orchestra%20del%20Teatro%20alla%20Scala&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_cond?ie=UTF8&keywords=Gabriele%20Santini&search-alias=classical
https://www.youtube.com/watch?v=9O1jBcJ_h40
https://www.youtube.com/watch?v=9O1jBcJ_h40
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Convent%20Garden%20Orch.%2FChorus&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_cond?ie=UTF8&keywords=Solti&search-alias=classical
https://www.youtube.com/watch?v=_Swwq_2jMOY
https://www.youtube.com/watch?v=_Swwq_2jMOY


És la típica gravació de la Decca amb un cast de somni, una presa sonora prodigiosa i una batuta implicada. 
Els punts foscos són l’Elisabetta de la Tebaldi, imponent encara però ja amb símptomes evidents de 
desgast vocal, i una certa tendència de Solti a la grandiloqüència un xic buida; també cal dir que aquesta 
òpera, amb les diferents escenes corals, s’hi presta. D’altra banda, hi trobem el millor Don Carlos del disc 
en la veu de Bergonzi: una autèntica classe de bon gust i cant verdià de debò. Any 1966. 
 
 

 
 

Suposo que aquesta va ser la resposta de la EMI a l’anterior registre de Decca (competència entre 
empreses discogràfiques). Tornem a tenir un cast de somni però amb unes veus més sobrepassades pels 
rols verdians que les que hi havia en la gravació de Solti, especialment en els baixos. La bellesa del cant 
de la Caballé en la seva interpretació d’Elisabetta és d’un altre món i potser això se li gira en contra per 
aconseguir una reina més carnal; malgrat tot, és un plaer per l’oïda escoltar cadascuna de les seves 
intervencions. El jove Domingo està pletòric, però sense tenir a les seves espatlles la sapiència verdiana 
que sí tenia Bergonzi en l’anterior registre. Any 1971. 
 

 
 

I arribem a la que pot ser considerada, segons l’opinió de qui això escriu, la versió de referència d’aquesta 
òpera en disc. El primer aspecte a tenir en compte és que és una interpretació de la versió original en 
francès i, sempre, l’original d’una obra és preferible a les diferents versions que venen després, malgrat 
no ser del tot complerta perquè falta l’escena inicial del primer acte i omet l’obligat ballet. No va ser la 
primera vegada que va aparèixer una gravació de la versió original; ja Claudio Abbado ho va intentar en 
estudi per DG, però amb uns resultats no gaire destacables. Aquesta que ens ocupa és una gravació en 
viu recollida al Théâtre du Châtelet de París pels micròfons de la EMI. Tornem a trobar en Alagna l’ímpetu 
juvenil que ja vèiem en Domingo i que és tan adient al protagonista d’aquesta òpera. No obstant això, 
recordem que malgrat ser-ne el protagonista gairebé no té una ària, i més si s’opta per la versió en quatre 
actes, com la que es veurà al Teatre Municipal de Girona. Tant Mattila com van Dam i Hampson 
aconsegueixen uns personatges creïbles malgrat estar al límit de les seves capacitats vocals i expressives. 

 Performer: Plácido Domingo, Sherrill 

Milnes, Ambrosian Opera Chorus, Montserrat 

Caballé, Shirley Verrett 

 Orchestra: Orchestra of the Royal Opera House 

 Conductor: Carlo Maria Giulini  

https://www.youtube.com/watch?v=YslloerU

_nQ  

 

 Performer: Antonio Pappano, Roberto 

Alagna, Jose van Dam, Thomas Hampson, Eric 

Halfvarson, et al. 

 Audio CD (January 21, 1997) 

 SPARS Code: DDD 

 Number of Discs: 3 

 Label: EMI Classics 

 Run Time: 213 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=9UOFKdgFfOA     

(fragment) 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Placido%20Domingo&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Sherrill%20Milnes&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Sherrill%20Milnes&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Ambrosian%20Opera%20Chorus&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Montserrat%20Caballe&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Montserrat%20Caballe&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Shirley%20Verrett&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_orch?ie=UTF8&keywords=Orchestra%20of%20the%20Royal%20Opera%20House&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_cond?ie=UTF8&keywords=Carlo%20Maria%20Giulini&search-alias=classical
https://www.youtube.com/watch?v=YslloerU_nQ
https://www.youtube.com/watch?v=YslloerU_nQ
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Roberto%20Alagna&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Roberto%20Alagna&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Jose%20van%20Dam&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Thomas%20Hampson&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Eric%20Halfvarson&search-alias=classical
http://www.amazon.com/s/ref=dp_db_clas_perf?ie=UTF8&keywords=Eric%20Halfvarson&search-alias=classical
https://www.youtube.com/watch?v=9UOFKdgFfOA


Potser l’Èboli de la Meier no és gaire verdiana, però en tot cas és impactant. Tornem a tenir un terrorífic 
Inquisidor en la veu de Halfvarson. Aquesta és una òpera especialitat de Pappano, que l’ha interpretada 
en diferents ocasions i que domina com ningú, seguint el camí obert per Giulini. Subtilesa, bon gust, 
dramatisme i grandiositat s’hi poden trobar en la seva direcció. La presa de so, al ser una gravació en viu, 
podria haver estat millorable. Desconec si la nova i barata edició per a Warner ha millorat aquest aspecte. 
Any 1996 
 
 

GRABACIONS EN VÍDEO/DVD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afortunadament, les representacions del Châtelet també es van conservar 
per a la posteritat amb la gravació videogràfica: posada en escena sòbria 
però efectista; fidel al llibret i a la història original. Any 1996 
 
 

 

 
 

Aquí ens trobem amb unes representacions polèmiques dirigides pel sempre controvertit Peter 
Konwitschny. Aquest dvd capta la presentació de l’espectacle a Viena el juny del 2008, un any després de 
que es veiés aquesta mateixa producció al Liceu, quan encara el Liceu era un teatre de primera divisió en 
el panorama operístic europeu. No hi ha grans cantants, anem des d’alguns que compleixen a d’altres que 
estan francament malament. Però l’interès d’aquesta gravació és que per primer cop es va representar 
l’òpera sencera, amb tota la música escrita per Verdi, inclòs el ballet. També trobo molt interessant la 
visió de Konwitschny sobre la història, situada en una indefinició temporal entre l’Espanya de Felip II i 
l’època actual. Els decorats són opressius i d’una senzillesa espartana que pot arribar a fatigar. Molt 
encertada l’escena de l’Auto de fe, transposada a l’època actual i amb una dramatúrgia que traspassa 
completament l’escenari (a les representacions de Barcelona, la conegudíssima Lloll Beltran en va ser la 
mestra de cerimònies). El llarg ballet aquí està transformat en el somni d’Èboli, un divertissement que 
molts varen trobar grotesc. Aquest Don Carlos o indigna o agrada, no hi ha un terme mig. Any 2008. 

 Subtitles: English, German, French, Italian, Spanish 

 Region: All Regions 

 Studio: Arthaus 

 DVD Release Date: January 25, 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=JgymuAfVYvk  (Auto 

de fe) 

https://www.youtube.com/watch?v=VARoY1k1a50  

(mateixa producció al Liceu) 

https://www.youtube.com/watch?v=4oQ298Qcaco 

 (duo de Don Carlos i Rodrigue) 

https://www.youtube.com/watch?v=JgymuAfVYvk
https://www.youtube.com/watch?v=VARoY1k1a50
https://www.youtube.com/watch?v=4oQ298Qcaco


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amb Pappano una altra vegada al podi (ja hem dit que aquesta és una 
especialitat d’aquest director) i una posada en escena clàssica d’Stein per 
a la immensitat de l’escenari del Grosses Festspielhaus de Salzburg, 
aquesta versió de Don Carlo  agafa a Kaufmann en el moment àlgid de la 
seva carrera i és un gaudi total escoltar-lo i deixar-se seduir per la seva 

bellesa turmentada com a infant d’Espanya. Lamentablement, es va optar per la versió italiana, però això 
sí, força complerta malgrat eliminar el ballet del tercer acte. També Harteros fa una interpretació 
magnífica. Tant a Hampson com a Salminen la gravació els arriba en moments molt avançats de la seva 
carrera, tot i així, les seves interpretacions són satisfactòries. Any 2013. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I finalment arribem a l’últim Don Carlos, el més actual ja que només fa 
uns mesos que es va representar. Les funcions varen tenir lloc al teatre 
de la Bastilla de París l’octubre passat i qui escriu això va tenir la sort 
d’assistir-hi. L’òpera es va donar en la seva versió original com no podia 

ser d’una altra manera en la ciutat on es va estrenar, però tornant a eliminar el ballet. Kaufmann va tenir 
feina en tornar-se a aprendre el seu personatge però ara en francès. La seva veu ja no és la mateixa que 
abans ja que va patir uns problemes de les cordes vocals que el van tenir mesos allunyat dels escenaris, 
però la seva musicalitat està intacta; se’l notava una mica incòmode en aquesta producció i no era per 
menys... Al seu costat, trobem unes excel·lents Yoncheva i Garanca que estrenaven els seus personatges 
i que encara poden donar molt més d’elles en el futur. Força curt es queda Adbrazakov en la seva 
encarnació del turmentat Felip II. Perfecte Tezier en un paper que domina totalment. La posada en escena 
és bastant un despropòsit, però amb alguns bells moments i una influència omnipresent de l’estètica 
cinematogràfica. A la immensa sala de la Bastilla, l’escenari quedava massa buit en alguns  moments. Any 
2017. 
 

       Dani Cortés Gil. 
 
www.facebook.com/meyerbeerproject 
meyerbeerproject@gmail.com 
Salt, febrer de 2018.  

 Subtitles: English, French, German, Spanish, 

Italian, Korean, Chinese 

 Region: All Regions 

 Studio: Sony Classical 

 Run Time: 235 minutes 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cYnef95p

i4U 

  (reportatge d’Euronews) 

 

Don Carlos: Jonas Kaufmann  

Eboli: Elīna Garanča  

Elisabeth de Valois: Sonya Yoncheva  

Philippe II: Ildar Abdrazakov 

Rodrigue: Ludovic Tézier 
                 Philippe Jordan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kHfpGv3uuL0  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cYnef95pi4U
https://www.youtube.com/watch?v=cYnef95pi4U
https://www.youtube.com/watch?v=kHfpGv3uuL0


Músics d’aquí 

 

..Albert Massip  i la música popular.. 

 Del fenomen musical, del tipus i de la manera de practicar-lo, n’hi ha molts aspectes i racons. Un 

d’especialment ric és el de la pràctica espontània, no professional, que ha tingut i té més entitat del que 

de vegades pensaríem. Una persona que s’ha ficat de ple a documentar aquesta música no formal és el 

banyolí Albert Massip. Li hem demanat que ell mateix ens conti la seva tasca i recollim aquí algunes de 

les seves explicacions. 

QUI ENS PARLA 
     L’Albert Massip i Pinatella De professió s’ha 

dedicat al vessant 
didàctic de la música. 
És mestre de música 
en una escola de 
primària de La Bisbal 
d’Empordà. De jove li 
va interessar el tema 
i des de molts 
diversos angles. 
Primer en l’àmbit de 
l’esplai on va 
aprendre a tocar la 
guitarra i tenia de 
referent a grups folk 
com Els Esquirols i, 

poc després, tocant en grups locals de música 
punk-rock. També va formar part dels orígens del 
grup vocal Cor de Teatre, amb qui va voltar per 
teatres d’arreu de Catalunya amb l’espectacle 
Operetta. En definitiva, s’ha interessat per un 
ampli registre musical. Recalca que ell no 
procedeix de la música acadèmica i la que sí que 
s’hi dedica és la seva germana, la violinista Helena 
Massip, establerta a Londres. 
     La música popular la va anar descobrint amb el 
temps. En un moment determinat l’Albert va ser 

conscient que existia un patrimoni cultural molt 
important amb poca gent que se n’ocupés i que 
s’anava perdent irremeiablement. En va ser 
conscient viatjant per altres països, especialment 
a Escòcia i Irlanda, on encara es canta força a les 
tavernes, i després va anar sent conscient que 
això també s’havia fet entre nosaltres. Va notar i 
es va deixar endur d’aquesta manera per una 
crida, per una missió, que l’ha tingut força ocupat 
en els darrers anys. El 2012 crea un blog, con-
sultable de manera oberta per Internet, que es 
deia Cançons i Músiques dels Avis i la cosa ha anat 
creixent i transformant en altre que comentarem. 
     De com guardar memòria d’unes 
interpretacions que no formen part dels circuits 
organitzats, i per tant que es canta i no es 
conserva, l’Albert se’n  va plantejar la manera. Va 
tenir clara una intuïció. No volia tant convertir allò 
que es canta en partitures ni llibres sinó que l’ús 
pràctic de la veu havia de ser testimoni per si 
mateix. Fixeu-vos que la seva tasca s’ha centrat en 
produccions que es puguin sentir i veure, el 
màxim de vives. És per això que si acudiu al web 
www.cantut.cat, una evolució del blog del 2012, 
hi trobareu dues seccions: una de peces 
enregistrades, en veu i/o vídeo dels mateixos 
cantants populars; i una altra que és el testimoni 
d’un festival que anualment es va realitzant, 
també en viu. 

 

REPORTATGES 
AUDIOVISUALS 

SOBRE L’ALBERT 

Reportatge de so. 2014 

 
Del blog (8’15”) 

TV  2015 

 
Entrevista (25’13”) 

Reportatge de so. 2017 

 
Del festival (54’51”) 

 

Imatge 1.-  L’Albert Massip a 
Banyoles el gener del 2018. Font 

JMB. 

http://www.cantut.cat/
http://www.laxarxa.com/matinsenxarxa/noticia/personatges-de-catalunya-albert-massip
http://banyolestv.xiptv.cat/la-tribu/capitol/entrevista-a-albert-massip-pgm16-pt1-t2014-15
http://femgirona.cat/destacats/cantut-cancons-i-musiques-dels-avis/
https://www.youtube.com/watch?v=ddteMbZVje4
http://www.cantut.cat/


 
 

SOBRE LA MÚSICA POPULAR 
    Començant pel principi li hem demanat a 
l’Albert que ens expliqui què és i com es reconeix 
la música popular. El primer que ens adverteix és 
que hi ha diverses maneres d’entendre el gènere. 
Això a la pràctica porta a diverses maneres de 
seleccionar, organitzar i mostrar aquest 
patrimoni. 
      En poques paraules, la música popular és 
aquella que és i ha estat coneguda i reconeguda 
per una part important d’una comunitat durant 
un temps determinat. Si aquesta s’utilitza durant 
unes quantes generacions, llavors ja podrem 
parlar de música tradicional –que es porta 
cantant i/o tocant des de fa molt temps-. Més 
enllà de com hagi nascut aquesta música, la 
música popular se sol transmetre oralment i per 
imitació, generalment sense partitura, i que es 
canta o interpreta de manera no professional en 
àmbits de relació personal: el familiar, l’escolar, 
l’església, la feina i el temps lliure. I un lloc 
privilegiat d’aquest darrer àmbit havia estat la 
taverna. 

 Hi ha la falsa creença que a les tavernes quasi 
només es cantaven havaneres. Evidentment que 
es cantaven, però no eren les peces més 
habituals. Entre cançons polítiques, 
humorítiques, obscenes i de moda, es cantaven 
també obres procedents de la sarsuela. I quan va 
aparèixer la ràdio i els aparells de reproducció 
sonora, les cançons d’èxit també van ser fonts de 
repertori per als més cantadors. Hi ha tot un món 
fantàstic de sardanes cantades que es va anar 
transmetent de boca a orella: malauradament és 

un patrimoni poc conegut. Una altra font de gran 
influència van ser els cuplets dels anys 20: vaig 
treure molt material d’una dona de Banyoles que 
recordava cuplets dels anys 20, apresos de la 
seva mare. I els “goigs”? aquests estan a cavall, 
molts tenen un origen culte però després s’han 
anat difonent de manera informal. 
    Fins i tot l’òpera ha estat una font apreciable 
d’aprovisionament per als cantants populars. 
Sentides en els teatres o mitjançant orquestres 
de ball que les van posar en el seu repertori, 
alguns fragments cèlebres s’incorporaren i es 
transmeteren de veu a veu. Em vaig trobar un 
exemple al començament de la meva 
investigació. Tot preguntant a una persona 
d’edat sobre què cantàvem a la taverna, em va 
cantar el brindis de la Traviata. En aquell 
moment no ho vaig considerar com a significatiu 
per a l’àmbit de la música quotidiana i no en vaig 
aprofitar els detalls. Però després he anat 
constatant que també cançons operístiques són 
reciclades i incorporades pel cant popular: si es 
transmeten oralment entre generacions, 
aquelles peces esdevenen populars. 
     Els estudiosos que s’han dedicat, ja des del 
segle XIX, a recopilar en llibres les músiques i les 
lletres que recollien en medis populars, han 
realitzat una gran tasca de salvament però, a la 
vegada, han contribuït a una visió fossilitzada de 
la música popular. I aquesta és una producció 
cultural viva que va evolucionant, i que agafa 
formes diferents aquí o allà. Determinades 
cançons han tingut una gran pervivència i han 
arribat a molts racons. Jo n’he trobat de vegades 
moltes versions. Quina és l’autèntica? Des del 
punt de vista històric normalment és difícil de 
trobar la primera versió, però per a la música 
popular totes són certes: totes són maneres 
d’assimilar, incorporar en el propi repertori 
aquella cançó, que així esdevé veritablement 
popular.  
     Un dels àmbits de coincidència i interferència 
de la música popular és el de les corals. Els cors 
l’han recollit i difós i tenen el mèrit d’haver 
valorat i conscienciat de la vàlua d’aquest tipus 
de música. Però des del moment que directors i 
compositors professionals les han arranjat i fixat 
per escrit, aquestes “noves” versions deixen de 

 

Imatge 2.-  L’Albert Massip en una entrevista i 
enregistrament. 



ser populars i entren en el camp de la música 
escrita, culta, harmonitzada per a diverses veus, 
... 
  La ràdio va ser una causa important de la 
ràpida disminució del cant a les tavernes. Alguns 
informadors que he entrevistat m’han explicat 
com, quan la ràdio va arribar als locals, altres 
parroquians demanaven que els cantaires 
callessin perquè no podien sentir el futbol. No 
diguem ja en el cas del televisor o l’internet. Ara 
ja no cantem i deixem que ho facin “els qui en 
saben”.  

     Abans es cantava molt més. Hi havia molts 
moments i llocs. Preguntem si hi ha zones 
d’afinitat a Catalunya pel que fa a les cançons que 
es cantaven. Evidentment que sí. Però sorprèn 
l’extensió del territori que pot arribar a 
compartir peces més divulgades. En aquest 
sentit, es detecten significatives semblances en 
la zona que denominem Països Catalans. D’un 

lloc a altre el que més canvia és la música. La 
lletra no canvia gaire. No hi ha una música 
“pura” d’una cançó. Entre les molt difoses et pots 
trobar moltes versions d’El testament d’Amèlia o 
de La dama d’Aragó. Totes les formes són 
interesants i mostren com es cantaven. Com 
anècdota ara recordo que, en relació a una versió 
de La Dama d’Aragó que jo havia penjat al blog, 
vaig rebre un correu que m’advertia que la 
manera de cantar la cançó no era la correcta. Jo 
li vaig respondre que de Dames d’Aragó n’hi ha 
dotzenes i totes elles són vàlides. A ell li havia 
arribat probablement la versió més coneguda, 
difosa sobretot pels circuïts corals. 
     Podem entendre que, encara que els recursos 
tècnics a l’abast i la potència dels mitjans de 
comunicació o de la música culta ho fan 
actualment difícil, encara es genera música 
popular, en entorns quotidians de relació. Són 
interessants pràctiques que s’estan realitzant en 
aquets moments, com ara “dinars de cantadors” 
o, el que s’està potenciant molt, que és el món de 
la “glosa”, agafant músiques conegudes sobre 
les que s’improvisen versos. 
 

DE COM DOCUMENTAR-HO 
 L’Albert ha volgut que la manera de 
recollir la música fos el més viu possible. Més aviat 
defuig del sistema dels llibres. Molts llibres es 
citen entre ells. 
     Encara que no siguin molts, he tingut la sort de 
conèixer a grans persones que han treballat, en 
un grau o altre, el tema. He gaudit de moltes 
col·laboracions, desinteressadament facilitades, 
per a fer el meu recull. Un dels primers que va 
conèixer fou l’Àngel Dabán. Encara que ell d’ofici 
es dedicava a l’animació infantil, li interessava la 
música espontània de la gent gran. Em va 
proporcionar alguns enregistraments i dades 
que ell havia recollit. També en Joan Arnau, de 
Les Planes d’Hostoles, persona molt interessant, 
també havia fet enregistraments que em va 
facilitar. 
     Vaig començar a recollir i penjar fragments 
musicals cantants per gent d’edat en un blog que 
vaig iniciar el 2012. Es deia “Cançons i Músiques 
dels Avis”. L’enfocament va canviar entre el 2015 
i el 2016. Vaig anar a parlar amb Jaume Arnella, 
músic, romancer i gran personatge tant en el 
terreny professional com personal. L’Albert 

DEL FESTIVAL CÀNTUT 

 

Imatge 3.- Carles Belda. Font Cantut 

 

 

Imatge 4.-  Artur Blasco Cantant 

 



també es va posar en contacte amb en Francesc 
Viladiu, que té l’empresa de serveis culturals Alter 
Sinergies i que està implicat en l’(a)phonica. Tot 

plegat va donar lloc a la creació de Càntut, 
plataforma de difusió de la música popular que 
descansa sobre dues potes: la continuïtat de 
l’antic blog de cançons ara transformat en un web 
professional de lliure accés i un festival, del 
mateix nom. Vam buscar recolzaments i on més 
en vam trobar va ser a Cassà de la Selva, població 
de forta tradició musical. A Cassà és on hem 
organitzat ja dues edicions d’un festival 
participatiu, també amb el nom de Càntut. 
Diverses institucions hi ha donat suport: la 
Diputació, el Departament de Cultura de la 
Generalitat, la Fundació de l’Obra Social de La 
Caixa, i l’Ajuntament de Cassà, especialment.  

Dins dels modestos mitjans amb què comptem, 
podem promoure unes trobades anuals les 
activitats de les quals freguen gairebé un 100% 
de participació.  
    Encara que no sigui un camp massiu, que jo 
conegui no som ni una vintena de persones que 
ens dediquem regularment a fer gravacions de 
música popular a Catalunya. Hi ha grups de 
recerca folklòrica molt actius, com ara en el cas 
del de La Garrotxa, o a Osona, que en els anys 80 
van fer una gran recollida d’enregistraments. Hi 
ha grans experts, com ara el Jaume Ayats, 
director del Museu de la Música de BCN i 
professor d’etnomusicologia, que és un referent 
d’aquest camp. O l’Artur Blanco, que ha treballat 
en la zona del Pirineu i que té editades força obres 
en format de cançoner. I podríem citar a molta 
altra gent significada en el camp a que ens 
referim. 
     És simptomàtic que quan vas a entrevistar 
algun avi o àvia i els demanes que cantin tot 
sovint et responen que ells no són pas cantants i 
costa que gosin fer-ho. Però en el cant popular 
l’interessant no és constatar una gran habilitat 
tècnica sinó saber què es cantava i en quins 
contextos i maneres es feia. En definitiva, 
l’important és el grau de memòria i de capacitat 
d’expressar-se que tingui la font i no sempre el 
seu grau d’interpretació segons mentalitat 
acadèmica. Entre les que m’han facilitat i les que 
he recollit jo, en començar el 2018 tenim ja 
penjades prop de 1200 cançons al web de Càntut. 
     L’aposta en què estem treballant ara amb més 
empenta ara és en donar continuïtat al festival 
Càntut de Cassà. És una manera de fer viu el 
patrimoni musical del que parlem. És, ara com 
ara, un lloc privilegiat on es generen dinàmiques i 
intercanvis per a fer viva la música popular. Es 
celebra el tercer cap de setmana del mes de 
novembre. 
 
    En definitiva, que l’Albert Massip va començar 
simplement a rascar una mica, com diu ell, en un 
terreny que li va interessar i ha anat trobant-se i 
ha anat ajudant a difondre tot un vell/nou món 
musical. Li agraïm les seves explicacions, que 
transmet amb entusiasme. 
 
                          joan manel barceló sitjes, 2018 

  

DEL FESTIVAL CÀNTUT 

 

Imatge 5.- Un dinar de cantadors coincidint amb una 
convocatòria del festival. Font: Càntut 

 

 

Imatge 6.-  Vermut cantant. Font: Càntut 

 



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 (12) 

 
El quintet Anima mia, mio bene, si us hi 
fixeu veu, és una delícia que correspon a 
l’òpera de Vivaldi La verità in cimento. 

Comença amb una sola veu i es van 
ampliant els participants. 

Per cert, que un dels personatges del 
concertant es diu Roxana, com en el 
tercer fragment d’aquesta selecció 

 

Una òpera 
que ara 

acompleix 
dos segles 

Mosè in Egitto de Rossini va ser  estrenada, ara fa justament 200 
anys, el 5 de març de 1818, al Teatro San Carlo de Nàpols, durant la 

Quaresma. Aquí posem un 
fragment del final del primer acte, 
Schiavo! ... Ti abbassa, e taci, en 

una versió interpretada a la 
catedral de Milà el 2015. 

En el número anterior d’Operem, 
precisament, comentàvem com un 
gironí, en Francesc Xavier Rosés va 
sentir aqueta òpera al Liceu el 1858 

 

Una del 
segle XX 

La cançó de Roxana pertany a l’òpera del 
polonès Karol Szymanowski Król Roger (Rei 

Roger), obra del 1926 que està sent 
reivindicada com una de les interessants del 

segle XX. Interpreta Georgina Jarmans, al ROH 
de Londres, el 2015. 

 

Una Passió 
catòlica 

Alessandro Scarlatti va estrenar a 
Roma el 1679 una Passio Secundum 

Johannem. Aquí en sentim el fragment 
Passio domini nostri Jesu Christi, 

corresponent a l’inici, quan el text de 
l’oratori ens cita el títol de l’obra. Ho 

escoltem per la mezzo Giussepina 
Bridelli, acompanyada pel Cor de cambra de Namur 

 

Del 
repertori 
nostrat 

 

 

En aquest número que parlem 
de música popular ens referirem 

a Les Flors de Maig d’Anselm 
Clavé. Tant popular era que 

l’argument va donar lloc a una 
escultura que representa a la 

música popular a l’escenari del 
Palau d ela Música catalana. 

Fixem-nos que els cantaires es 
dirigeixen no tant al públic com 
envolten la base de l’escultura. 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=zMtH0XxOhZo
https://www.youtube.com/watch?v=eBSAyNCvcEg
https://www.youtube.com/watch?v=kGgFt57kUAI
https://www.youtube.com/watch?v=toq4Y2K1T4A
https://www.youtube.com/watch?v=ddteMbZVje4
https://www.youtube.com/watch?v=ddteMbZVje4
https://www.youtube.com/watch?v=eBSAyNCvcEg
https://www.youtube.com/watch?v=toq4Y2K1T4A
https://www.youtube.com/watch?v=zMtH0XxOhZo
https://www.youtube.com/watch?v=kGgFt57kUAI
https://www.youtube.com/watch?v=ddteMbZVje4


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Cor Maragall 
 

    Avui ens acostem a un cor gironí ja té prop de quaranta anys. 

 

Amb 39 anys  (Fundació el 1979)  
Direcció: Hi ha hagut dues directores: Maria Àngels Alabert i Feliu 

(1979-2009) i Sara Pujolràs i Naspreda (2009-). 

 

FOTOS DEL COR MARAGALL A MITJANS ANYS 80 

 

 
Imatge 1.- Ca. 1985 (Arxiu General de la Diputació de Girona 08/89 031) 

 

 
Imatge 2.- Ca. 1986 (Arxiu General de la Diputació de Girona 08/89 104) 

 

 
Imatge 3.- Ca. 1987 (Arxiu General de la Diputació de Girona 08/89 127) 

 

      El Cor Maragall va ser fundat a 

finals de la dècada dels anys 70 per la 

que fou la seva primera directora, la Ma 

Àngels Alabert Feliu. Aquesta va 

proposar el nom amb motiu de la 

impressió que li va fer el Cant espiritual 

de Joan Maragall 

     El grup va situar-se al gironí barri de 

Sant Narcís, on segueix arrelada. 

Actualment es fan els assajos al Centre 

Cívic de l’esmentat barri els vespres del 

divendres i del dissabte. 

 

Nombre de membres del cor 

1984 - 25 1991 - 42 2007 - 40 

1983 - 32 1994 - 40 2011 - 44 

1987- 32 1999 - 44 2014 - 50 

1990 - 43 2005 - 40 2018 - 45 

 

    El cor ha tingut quatre llocs d’assaig, 
per ordre: locals de l’associació de 
veïns de St. Narcís; locals de l’antiga 
Campsa (on hi hagué una escola de 
música, un temps), la parròquia i, 
finalment, el centre Cívic (des que es va 
restaurar l’actual edifici). Trobar lloc 
per a un grup nombrós i que no molesti 
el so té la seva dificultat. Sinó, fixem-
nos com en una ocasió, davant les 
queixes de veïns, va irrompre la 
guàrdia civil en un assaig perquè el 
soroll molestava. 
 

Accessos 
●   Al Blog Cor Maragall ► 

●   Al Twitter Cor Maragall ► 

 

http://elcormaragall.blogspot.com.es/
https://twitter.com/cormaragall?lang=ca


 

ELS PRIMERS ANYS 
     El nucli originari es formava el 1979, a iniciativa 
de la primera directora, la Ma Àngels Alabert. 
Diversos dels membres eren alumnes i amistats 
d’ella (Presència n 706 IX-1985 p. 33). També se n’hi 
van afegir que procedien d’altres corals. Es va 
constituir sota el suport de l’associació de veïns 
de Sant Narcís que portava el nom de Mare de 
Déu del Mont. La primera actuació pública es va 
realitzar el maig del 1980 a la parròquia de Sant 
Narcís, de Girona. [memòria annexa a l’expedient de 20-

XII-1985 - AGDG 08/89 104-, amb registre d’entrada de 24-

XII]. 
     El 1981 s’inicia un cor Maragall infantil. No va 
durar massa anys, tot i que consta encara el 1985 
una petició a la Diputació per adquirir instruments 
Orff per al grup. [23-XII-1985 - AGDG 08/89 097-] 
     El 1982, un 19 de juny, es constituïa legalment 
el cor [reproduïm l’acta a la Imatge 4]. Figuraven 
com a signants Ma Àngels Alabert i Feliu, 
Concepció Ramió i Diumenge, M. Mercè Casellas i 

Cufí, Neus Gamell i Cornellà, Dolors Sirvent i 
Sanchez, Agustí Coma i Alabert, Lluís Viñals i 
Subies. S’acordava una Junta Gestora, que signa al 
final, amb Narcís Fusté i Cantal (President), Xavier 
Merino i Serra (Secretari)  i Ma Àngels Alabert i 
Feliu com a Directora. El local social quedava fixat 
a Girona, a l’Avinguda de Sant Narcís, 83, baixos. 
Per cert que el nom oficial era Cor Maragall, 
encara que de vegades diem coral. 
     El 1984 actuant com a representat la directora, 
Ma Àngels Alabert, es sol·licita l’ajut de la 
Diputació corresponent a la Campanya de 
Dinamització Cultural. En el document consta que 
els membres del cor són vint-i-cinc. Pel que fa al 
tipus d’actuacions que s’ofereixen diu, 
textualment “Concerts de música renaixentista, 
religiosa, clàssica, romàntica i cançó popular. 
Acompanyament de misses o altres actes.”. Tot 
seguit, en una breu memòria, s’enumeren un 
total de 13 concerts per al 1984 i s’afegeix, com a 
activitat social, “és de destacar l’ensenyament de 
les beceroles musicals i de cançons, sobretot 
populars, a un grup d’infants del barri” i pel que fa 
als cantaires es descriuen “Amb una mitjana 
d’edat molt jove, la majoria d’ells tenen amplis 
coneixements musicals, cosa que permet un 
treball ràpid i intens.” [Arxiu General de la Diputació de 

Girona –AGDG- 08/89 034. Data de registre d’entrada de 13-

XII-1984].  

 
La primera sortida una mica més llarga va ser una 
petita gira per Occitània l’estiu del 1985, amb 
actuacions a Vila-roja del Termenès, La Grassa i la 
catedral vella de Carcassona. El 1986 consta com 
a president de l’entitat Xavier Merino i Serra. 
 

 

Imatge 4.-  Còpia de l’acta fundacional del cor Maragall. De 
19-VI-1982. S’han suprimit només els números de DNI (Arxiu 

General de la Diputació de Girona 08/89 104)  

 

Imatge 5 .-  Actuació a Sant Jordi Desvalls (Foto: revista 
“Paraules al Vent” no 41, juliol-agost 1984)  



 

CONSOLIACIÓ (1990-2009) 
     El 1989, en un concert a la Catedral gironina el 
cor celebrava el seu 10è eniversari, tot estrenant 
una peça de Benjamin Britten. En aquell moment 
hi havia 43 cantaires (16 sopranos, 11 contralts, 
10 tenors i 6 baixos) amb una mitjana d’edat de 
20 a 22 anys.  
     A partir del 1990, assolida la primera dècada de 
vida, ja podem considerar que el col·lectiu ha 
arrelat. Seguirà durant vint anys més sota la 
direcció de la fundadora, la Ma Àngels Alabert. Pel 
que fa als continguts musicals, dins d’una 
continuïtat, es matisen i afegeixen nous aspectes 
de treball. Consta en la documentació per a la 
Campanya de Dinamització de la Diputació 
gironina del 1991: “El seu repertori inclou música 
de totes les èpoques i de tots els estils, des de 
cant gregorià i cançons medievals, obres del 
renaixement i del Barroc, dels períodes clàssic i 
romàntic, etc. Fins a autors contemporanis. En 
aquest apartat posa especial interès en obres 
d’autors gironins actuals. Interpreta cançó 
popular d’arreu del món, posant un èmfasi 
especial a la cançó popular i tradicional 
catalana, així com a la sardana. [...] El cultiu de 
la música religiosa el fa especialment apte per a 
acompanyar misses”. [Document de 18-XI-1990 - 

AGDG 18/92 003-]. 
Dins del període al que ens referim hi ha alguns 
concerts que pel seu contingut van representar un 
repte o van marcar un centre d’interès 
determinat. Sense que pretenguem ser 
exhaustius citen alguns continguts característics 
en el següent quadre, 
 

Continguts d’alguns dels concerts 1989 a 2009 

● Rèquiem de Mozart (1991) 
● Homenatge a Rossini (1992) 
● Carmina Burana (1992) 
● Homenatge a Mompou (1993) 
● Dido i Enees, òpera completa de Purcell (1994), 
amb solistes i l’Orquestra Da Camera 
● Concert sagrat de Duke Ellington (1995) 
● 9a Simfonia de Beethoven (1995) amb altres 
corals gironines i l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona i NC 
● Cançons sefardites catalanes (1996) 
● Homenatge commemoratiu a Johannes Brahms 
(1997) 

● Homenatge a Pau Casals 
● Dos concerts a París (7 i 8 de gener 2000) 
● Homenatge a Manel Saderra (2000) 
● Homenatge a Montsalvatge (2002) 
● Rèquiem de Fauré (2005) 
● Homenatge a Mozart (2006) 

 
     Apreciem de les temàtiques esmentades com 
es van combinant referències a músics del país 
amb grans obres i compositors de caire universal 
 

De la Maria Àngels Alabert 
     Un aspecte del que sempre se n’ha tingut 
molta cura al cor és el da la convivència del grup 
humà que forma el cor. Deia Ma Àngels Alabert 
amb motiu del 25è aniversari del grup “Un dels 
secrets és el bon ambient que hi regna. Ningú s’hi 
sent estrany i hi ha un altíssim grau d’educació i 
civisme [...] En aquests 25 anys puc dir que ningú 
ha marxat enfadat.” [El Punt 31-X-2004, p.51]. 
     Vers el final de la primera dècada de l’inici de 
segle la Ma Àngels Alabert i Feliu, la promotora i 
directora del cor durant els primers trenta anys, 
es va retirant de la seva dedicació professional. 
Primer, el 2006, es jubila del Conservatori de 
Girona després d’exercir de professora durant 41 
anys. En el concert de Tots de Sants, que s’havia 
convertit en l’emblemàtic del cor, deixa la direcció 
del cor Maragall, coincidint amb els 30 anys justos 
de la fundació. Alabert havia estat també 
compositora i pianista. Dos dels seus fills es van 
dedicar a la carrera musical: Agustí Coma Alabert 
(violinista, compositor i professor) i Gemma Coma 
Alabert (mezzosoprano) . 

  

 

Imatge 6 .- 
Maia 

Àngels 
Alabert, 

1993. Foto:  
Ajuntament 
de Girona. 
CRDI (Fons 

Diari de 
Girona – 
Marisa 

Morillo) 



LA DÈCADA RECENT (2009-2018) 
 

 
Imatge 7.- 2015-11 Concert de Tots Sants, a l'Auditori de Girona DETALL. Es va centrar en un Viatge als anys 60  

(Foto del Blog del Cor Maragall) 
 

 
     Els darrers anys, i des de la jubilació de l’anterior 
titular, passa a dirigir el cor Sara Pujolràs. En primer 
concert de la nova etapa va ser el tradicional de Sant 
Esteve, el 26-XII-2009. 
     Un dels aspectes de novetat del nou període va ser 
la posada en marxa d’un Blog, , fet amb els recursos 
humans i tècnics propis. És una de les plataformes 
telemàtiques de corals amb més dinamisme i 
continuïtat. Recull diversitat d’aspectes: evidentment 
el comentari dels concerts del cor, però també 
opinions, temes musicals de fons, o, difusió d’articles 
ja publicats. Recomanable que li feu un cop d’ull. 
ENLLAÇ AL Blog Cor Maragall de Girona. 
    Els concerts més regulars són els que se solen fer per 
Tots Sants, el 1 de novembre coincidint amb Fires de 
Girona, potser el més tradicional i que ha anat agafant 
un caire més festiu; el de Sant Esteve, coincident amb 
les festes nadalenques; el d’abans de Rams, que sol 
agafar un contingut de música religiosa. L’any 2013 els 
repertoris de la Maragall van experimentar unes 
transformació, com a mínim pel que fa a algun dels 
concerts, singularment el de fires: es busca més la 
dimensió lúdica, sovint associant la sessió a una 
temàtica i acompanyant-la d’una mínima escenografia 
[Xavier Merino, al Blog del Cor, 26-XII-2013 ►]. 
D’altres, com ara els centrats en música sacra, 
mantenen un formalisme més tradicional. Sense afany 
ni de cosa sistemàtica ni complerta, esmentem alguns 
continguts significatius de concerts del cor, 

 

Continguts d’alguns dels concerts 1989 a 2009 

● Missa de coronació, de Mozart (2010) 

● Homenatges a Franz Listz i a Joan Maragall 
(2011) de tipus commemoratiu. 
● Homenatge a Montsalvatge (2012), en el 
centenari 
● TEMÀTIC Viatge pel món (2013), amb 
acompanyament del Joan Sadurní Trio. 
● TEMÀTIC del Carnaval venecià (2014), amb el 
Festino, d’Adriano Banchieri. 
● TEMÀTIC Viatge als anys 60 (2015) 
● TEMÀTIC Divertiments corals (2016) 
● TEMÀTIC Paures corals (2017), sobre la por. ► 

 

De la Sara Pujolràs 
     Hem parlat amb la directora, la Sara Pujolràs, per tal 
que ens expliqui, en primera persona, aspectes del cor, 
particularment en els darrers temps. 
     La Sara Pujolràs i Naspreda és , professora del 
Conservatori de Música de Girona, de música de 
cambra i de piano. També dirigeix la Coral Xàntica de 
Girona (fundada el 1993). Ella va ser membre del cor 
Maragall des de ben jove, ja que tenia 11 anys, poc 
després de la seva creació. Abans de la direcció havia 
fet alguns acompanyaments  del cor amb el piano. 
    De què pot atreure per estar en una coral: 
    R.:  Primer, evidentment, que t’agradi la música. 
També, i a nivell més personal, compartir estones de 
lleure. La convivència pot ser molt agraïda i també la 
catarsi que significa aïllar-te durant una estona dels 
tràfecs de cada dia. 
   De com està l’educació musical al país 
     El sistema educatiu no s’ha agafat la música 
seriosament. De fet la gent jove que arriba al cor té 

http://elcormaragall.blogspot.com.es/
http://elcormaragall.blogspot.com.es/2013/
https://photos.google.com/share/AF1QipMj2vAsJ2bhLusubITqLPf93QtzIZgBzC2-AkvGJjNZT3IqHnPGpwZlmqW1Nl1M1w?key=UTBrMmdJck1qc3dOdEwwMlJjSVk0T3RoZk5DdDhR


una base en tant quant prové d’activitats d’oci 
musical o de classes de música. 

     De la proliferació de concursos corals i de la moda 
del gòspel 
     D’entrada tot el que sigui que es canti i que es senti 
cantar és positiu. Ara bé, per a cantar en una coral 
l’important no és ni que cada veu particular destaqui 
ni la gestualitat. L’important en un cor és que les veus 
s’empastin formant un efecte de conjunt. 
Malauradament, força concursos televisius han anat 
derivant més cap a l’espectacle que altra cosa. És bo, 
però, el fet que s’han mostrat un interès vers el món 
del cant. 
    De solistes i els cors 
    Una coral tampoc és el lloc per a educar la veu de 
la gent que vol fer carrera individual en el cant. En un 
cor no ha de destacar cap veu. Això no vol dir que en 
els cors sí que es poden detectar habilitats o 
despertar vocacions que, posteriorment i amb la 
formació adequada, permetin inclinar-se per l’ofici de 
cantant. De fet en el Maragall hi ha hagut algun cas. 
    Del que li agrada i li motiva del Cor Maragall 
     Ja des de la seva creació el cor s’ha caracteritzat 
com un lloc de bon ambient. Tot el que sigui el 
respecte personal, el conviure gent de tradicions i 
d’ideologies diferents, és un valor que posem davant 
de tot. La Ma Àngels Alabert sempre hi va donar 
molta importància. I ara també n’hi donem. En 
aquesta direcció les activitats anuals d’estades 
curtes, d’una parell de dies en què fem convivència en 
un lloc determinat, a part de fer cursos tècnics ens 
permet endegar activitats de dinàmica de grup. 
     De la gestió i presa de decisions 
     Hi ha una Junta que prem les decisions 
organitzatives que s’escaiguin. Per estatuts existeix 
una assemblea anual oberta a tots els membres. 
     Dels viatges i desplaçaments 

         Conscientment no busquem viatges molt llargs i 
costosos. En algunes èpoques, segurament cap als 
anys 90 i també en relació a les trobades promogudes 
per Europa Cantat, ens desplaçàvem més. Les 
necessitats laborals i familiars de grups nombrosos 
de persones fa que haguem restringit els viatges. 
Preferim breus intercanvis amb altres cors, 
normalment més properes i dins del territori català. 
     Dels suports institucionals 
     Gaudim d’alguns ajuts de la Diputació distribuïts 
mitjançant la federació de corals de la FCEC i a nivell 
municipal algunes facilitats, com ara el gaudi del 
local d’assaig. Però els recursos són del tot 
insuficients. Podríem dir que cantar és un mal negoci, 
com a mínim per als grups que no són professionals. 
De fet, vam aprovar el pagament d’una quota (anual, 
o semestral segons es prefereixi) per part dels 
cantants i en algun concert es cobra una certa 
quantitat.  
     Del repertori del cor en els darrers temps 
     Procurem anar actualitzant el nostre repertori. Tot 
i que hi ha algunes peces emblemàtiques o  més 
habituals. Per un costat és bo que es vagin plantejant 
nous reptes que de fet són un estímul per al grup. Cal 
també ser conscient de les característiques i 
possibilitats de les veus amb què comptem. Tot i que 

el nivell dels cantants és generalment bo. Hi ha obres 
que no podem fer. Sóc de l’opinió que no s’han de fer 
adaptacions de grans obres clàssiques: si en un 
moment donat no es poden fer és millor renunciar-hi.  
     I fins aquí la descripció breu i evidentment 
incomplerta de la trajectòria d’un grup que l’any 
vinent celebrarà el seu quarantè aniversari. És a dir, 
d’aquí pocs mesos els de la Maragall arribaran a la 
quantitat bíblica que indica molt de temps o suficient 
temps. L’any vinent seran considerats, doncs, com a 
plenament veterans. Que  gaudeixin del moment i de 
les celebracions. 
              joan manel barceló, 2018 

 

Imatge 8 .-  La Sara Pujolràs dirigint el cor en una actuació 
del 2017. Foto: Blog Cor Maragall. Jordi Baquero. 

 

Imatge 9 .-  2015-03-28 Concert Sacre a l’església 
del Mercadal. Interpretació de l’Himne a la Verge 
de Benjamin Britten (Blog del Cor. Jordi Baquero) 



    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 
LA MÚSICA EN CELEBRACIONS PÚBLIQUES A GIRONA: 

Festivitats a Girona pel casori d’Isabel II EL 1846 
 
 Evidentment que la música és una de les manifestacions típiques que s’associen a les festes, tant 
públiques com privades. Així, doncs, en festivitats que promouen les institucions un apartat que no sol 
faltar és la dimensió musical, sovint, com anem a veure, de manera rellevant. Anem a analitzar una 
celebració oficial que pretenia donar lluïment a la institució monàrquica espanyola. El 1846, amb motiu 
del matrimoni de la reina Isabel II, es  promouen festivitats a les grans ciutats i, particularment, a les 
capitals de província. Ens fixarem en quin fou el paper de la música i veurem que destacat. 
 
 Hi hagué força música a Girona els tres dies de festes oficial pel casament de la reina durant els 
tres dies de cerimonials, concretament el 25, 26 i 27 d’octubre de 1846. Coneixem les activitats previstes 
gràcies a un programa oficial imprès a Girona, a instàncies de l’Ajuntament i d’una Junta de festejos. La 
impremta va ser la de Paciano  Torres3. Els protagonistes i les tipologies de músiques implicats van ser 
diversos. Ens hi referirem. 

Què es celebrava 
 
     En la portada del programa oficial del festejos, que 
podem veure fotografiada al costat, hi diu: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
“ Programa que en celebridad del feliz enlace de S.M. la 
Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, con S.M.D. Francisco 
de Asís María, y de la Serenísima Señora Infanta Doña 
María Luisa Fernanda con S.A. el Duque de Montpensier, 
ha acordado el Excmo. Ayuntamiento Constitucional de la 
Inmortal Gerona en unión de la Justa de festejos agregada 
al efecto para los días 25, 26 y 27 del presente mes. “ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
    Com veiem, es tracta d’unes festivitats institucionals 
d’exaltació de la monarquia amb motiu de matrimoni. De 
fet, veiem també, es tracta d’un doble matrimoni, el de la 
reina i el d’una infanta, la germana de la monarca.  

Música religiosa 
     S’esmenta que el primer dia de celebració, el 25 
d’octubre a les 10 del matí, s’oficiaria un solemne oficio y Te-
deum, ocasions en què els actes litúrgics s’acompanyaven 
de música escaient i composada per tal que acompanyés el 

recitat de l’himne del tedèum (A Tu, oh Déu, et lloem, ...). Sabem que en aquesta ocasió la composició va 
ser del seglar Joan Carreras i Dagas, un dels músics més importants del XIX gironí, qui va ser director 
musical al Teatre del municipi, on va estrenar diverses òperes. Extret dels Llibres de resolucions capitulars 
contemporanis de la seu gironina, es troba una descripció de la composició, que deuria ser lluïda, tant pel 

                                                           
3      Aquesta impremta tenia el seu domicili al número 9 de la Plaça de la Constitució de Girona (actualment Plaça del Vi). Va 
estar activa entre els anys 1843 a 1906. Per tant, l’establiment feia poc que s’havia creat. 

  

Imatge 1 .-  Programa de les festes celebrades a 
la ciutat de Girona el 1846 amb motiu del 
casament d’Isabel II. Impremta de Paciano 
Torres [Col·lecció Joaquim Carreras Turon] 



nombre d’efectius, com per elements de qualitat que es citen:  

   “Se cantó una misa, partitura del profesor D. 
Juan Carreras, ejecutada por cuarenta músicos y 
dirigida por el director de la compañía de ópera D. 
Pedro Donattutti, habiendo tomado parte en ella 
el tenor, barítono y bajo de la misma  en unión de 
los coros. Concluido el oficio se entonó por el 
celebrante el Te-deum, composición del mismo 
Carreras. Cuanto se ejecutó fue de fino y esquisito 
gusto, y á la par que merece un elogio el 
compositor, no son menos dignos de alabanza los 
cantantes que con tanta esactitud, sonora y 
precisión […]”   [Montiel Galdon i Arrué, “La 
música a la Catedral de Girona durant la primera 
meitat del segle XIX”. Tesi,  UAB, 2003,  pàg. 175. 
S’ha mantingut l’ortografia antiga] 

 
Imatge 2 .-  Foto de Joan Carreres Dagàs [Procedent 

d’El Punt-Avui] 

    Efectivament, era costum que l’estat i altres poders encarreguessin als temple importants el cant de 
tedèums, que venia a ser un himne d’acció de gràcies per a celebrar determinats fets considerats 
rellevants. De fet per a la reina Isabel II a la Catedral gironina es van celebrar i cantar diversos tedèums, 
segons Montiel Galdón4, fins a sis concretament. És curiosa tanta exaltació a la catedral de la monarca 
sota la que es van dur a terme els decrets de desamortització de bens eclesiàstics. 
     Encara que no es tracti de música, en el Programa de festejos també es citen diverses tocades generals 
de campanes per tota la ciutat. 

Música militar 
     Durant els tres dies també es fa esment explícit a la participació de la música (banda) militar de la ciutat. 
En les especificacions del dia 25-X es cita que es tractava de la banda del Regiment de València.  
S’esmenten diverses ocasions en què la banda actuava, la primera acompanyant un baile de bastoncillos 
que havia d’interpretar una comparsa que acompanyava una desfilada pels carrers de Girona (en 
descrivim l’itinerari després). Un altre moment solemne era la interpretació musical de la banda davant 
d’un retrat d ela reina, després de la funció teatral dels dies 25 i 26. De fet és un fenomen ben identificat 
que l’estament militar tenia un pes important en la música gironina del segle XIX5. 

Música de ball 
     S’organitzaren força balls públics, sense cost per als usuaris, de manera que cada dia n’hi va haver. 
Alguns a places i altres a dins del Teatre de la ciutat. Concretament a les places de les Cols, del Mercadal, 
i Sant Pere. No s’esmenta cap detall de la 
cobla o grup que va actuar en els balls. Sí que 
tenim anotacions sobre balls que 
l’Ajuntament va promoure entre l’agost i 
novembre d’aquell any 1846 [Veieu imatge 3]. 
Veiem que els músics oscil·laven entre vuit i 
12 membres amb una paga de 16 rals per 
músic i vetllada. 
 

                                                           
4      El 1830 amb motiu del naixement d’Isabel II; el 1832 quan nasqué la germana de la reina; el 1833 degut al jurament 
d’Isabel coma Princesa d’Astúries; el 1844 pel pas per Girona de la mare de la reina, Maria Cristina; per la proclamació [M. 
Galdón, ob. Cit., p. 173-175] 
5      Ho comenta, entre d’altres, Lluís Brugués a La música a Girona. Girona: Diputació, 2008. Pàg. 23 i ss 

 

Imatge 3 .-  Anotació de despeses per uns balls al Tetre de 
Girona els dies 31 d’octubre i 5 de novembre del 1846, en el 
detall que indica el cost dels músics. No són els balls de les 

festes que comentem però sí uns de la setmana següent [Arxiu 
Municipal de Girona. Teatre. Lligall 3] 

http://www.elpuntavui.cat/article/59-nomes-canals/91510-joan-carreras-dagas.html


 

Bons desitjos, no correspostos 
     Els que es casaven, Isabel II i Francisco de Asís de 
Borbón, eren cosins germans per partida doble. Ella 
complia setze anys el dia precís del seu matrimoni, el dia 
10 d’octubre del 1846. La cerimònia es va celebrar als saló 
del tron del Palau Reial de Madrid. De fet el matrimoni li 
va ser exigit a la reina per la Cort que la tutelava. Diuen 
cròniques del moment que la reina va lamentar la tria del 
marit que li van imposar. 
 
    El programa de festes de Girona acabava amb la frase 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   “ Nada se ha omitido para solemnizar con la pompa y 
suntuosidad que requiere el feliz desenlace de una 
cuestión, cuyo resultado afianza el trono constitucional 
y las instituciones liberales, colmando los sinceros 
deseos del heroico Pueblo Español. 
     Gerona 20 Octubre de 1846 “ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
    El matrimoni que es celebrava no va ser tant 
feliç com la música i les celebracions 
presagiaven. De fet sabem que el matrimoni 
va ser un desastre en tots els sentits. Resulta 
significatiu que el consort, Francisco de Asís, 
era considerat homosexual per part de la Cort 
madrilenya (on se’l coneixia com a “Paco 
Natillas” o “Paquita”) i Isabel II és una de les 
monarques a la que s’ha atribuït més amants 
entre les reines de tots els temps i països. Per 
al que a nosaltres ens interessa, farem constar 
que en la llista de suposats amants hi ha algun 
il·lustre músic relacionat amb l’òpera.  
 
Conclusió: no es pot fer massa cas de les 
proclames que es fan en els actes oficials, sigui 
quina sigui la música que les acompanyi. 
 
                                              Joaquim Carreras Turón i Joan Manel Barceló i Sitjes, 2018   

ALTRES MOSTRES FESTIVES 

No només la música, sinó altres accions o 
laments volien ressaltar la celebració. Que 
s’esmentin en el programa citarem: 
 
●  Decoració de la façana de l’Ajuntament 
i dels arcs de la plaça annexa. 
●  Engegada de coloms, els tres dies, 
acompanyat de lectura de poemes. 
●  Una desfilada, amb acompanyament de 
gegants, tambors, militars, danses. El dia 
25 el recorregut circulà pels carrers 
Ciutadans, Pl. Oli, Sabateria vella, Força, 
catedral, Sobreportes, Baixada caputxines, 
Travessera pont barca, Ballesteries, 
Plateria, Pl. Cols, Abeuradors, Pl. 
Constitució (actualment Pl. del vi) 
●  Funcions teatrals (dia 25 i 26) 
●     Distribució caritatiu de menjar als 
pobres i als interns d ela presó, en 
diversos moments. 
●  Jocs de Cucanya, en diverses ocasions. 
●  Focs d’artifici amb enlairament d’un 
globus aerostàtic (nit del dia 26) 
●  Sorteig de sis dots per al matrimoni 
(espiritual o carnal –és a dir per casar-se o 
per a fer-se monges i tenir un bon estatus 
al convent) de sis donzelles gironines 
pobres “de bona moralitat i conducta”. 

  

Imatge 4 .-  Foto del matrimoni reial: Isabel II i Francisco de 
Asís de Borbón 



Amb motiu de la representació de l’òpera 
 de Verdi al Municipal de Girona. 

 

Don Carlo 

 

 

 

Julià Pascual. 2018  


