
 

Correu    /   Web 

 

     butlletí  de  novetats 
 

No 40 

abril 
2018 

 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
  

 

Podeu demanar plaça per anar al Liceu a 
veure l’òpera La Favorite de Donizetti 

Entrada (zona 3) + bus per 100€ (socis 95€).  
39 % descompte. El diumenge 8 de juliol. 

..Al nostre web..     ..Guia breu..       
Reserves a:  INSCRIPCIONS 

 

  

 

 
 

 Bona versió del Don Carlo a Girona 
Al Teatre Municipal Per la Cia de Sabadell. 

Amb presentació dels Amics de l’Òpera de Girona 
..Al nostre web..    ..J. Radigales.. 

 
  

 

 
 

 Editada pels Amics una Guia d’audició 
per a seguir el “Don Carlo” 

Accessible telemàticament : 
..Al nostre web.. 

 
  

 

 
 

 

Hem anat al Liceu a veure 
 l’Andrea Chénier  

Anada en bus realitzada el 18-III 
..Al nostre web.. 

 
  

 

 

 

Dia Internacional de la dansa: el 29 d’abril 

 

  A Celrà 
..Al  web.. 

28-IV 

A Girona 
..Al  web.. 

4-V 

A Figueres 
..Al  web.. 

29-IV 

A Olot 
..Al  web.. 

28-IV 

 

 

 
 

Mor Gemma Romanyà, impressora i 
animadora musical de Capellades 

Va ser la fundadora de Paper de Música. 
..Al  web..    ..JJMM Pal..  ..Papers de Música.. 

  ..Audiovisual..   ..Entrevista recent..     

 
  

 

 

 

 La programació 2018-19 del Liceu 
 ..Liceu..   ..Ara..    ..El País..    ..IFL..     
..Presentació audiovisual del Liceu..      

  

 

 

  

Un projecte musical estable: Sona Amer 

Fa pocs anys Amer ha iniciat un cicle regular amb concerts 
mensuals de qualitat. També amb òpera 

..Programa 1r semestre 2018.. 
 

  

 

 

  

Nou director al Liceu 
Aquest març nomenament de Valentí Oviedo 

..Al  web..  
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 A Lloret preparen la recuperació d’una 
sarsuela local: La Bella Dolores  

Es va estrenar el 1944. Es farà el novembre 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Surt la programació del Festival de 
Peralada. Molt representada la lírica. 4 òperes: Thaïs, 

Rinaldo, La Flauta Màgica i Acis i Galatea. 3 ballets i 4 
concerts: Camarena, Kaufmann, Bros i Sabata 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El programa de Clàssica primavera-estiu a la 
Reial Acadèmia de Belles Arts 

Concerts promoguts per la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi  

..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Bona rebuda la Festa de la Música Coral 
Que es celebrà al Palau de la Música el 4-III 

..Al web..    ..Programa..  
  

 

 

 
 

Comentari del concert del Quartet Casals 
el 25-III a l’Auditori de Girona el  

En el marc de concertds Ibercamera 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Estrenada l’òpera L’Isola disabitata pels 
Amics de l’Òpera de Sarrià 

Bona collida de l’obra de Haydn 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Savall ha ofert una reconstrucció de la 
Passió segons Sant Marc 

Fet a l’Auditori de Barcelona i a Granollers 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Homenatges a Joan Cererols en el 400 
aniversari del seu naixement 
Aquí es recull els actes de Martorell 

..Al  web.. 
 

  

 

 

 
 

Entrevista a Josep Carreres 
Explica la seva activitat amb la fundació del seu nom i 

les actuacions 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Entrevista a Carlos Álvarez 
Entrevista audiovisual per Opera Wold (21’ 49”) 

..Al  web..  
  

 

 

 
 

S’acaba de saber el resultat del 64è 
concurs pianístic Maria casals 

El gran guanyador és el rus Evgeny Konnov 
..Al  web.. 

 
  

  

http://www.diaridegirona.cat/cultura/2018/02/22/lloret-rescata-sarsuela-bella-dolores/897403.html
http://www.festivalperalada.com/ca/programacio/
https://www.racba.org/es/upload/eventos/pdf/es/cartell_classica_2017_num200.pdf
http://www.revistamusical.cat/brillant-edicio-de-la-festa-de-la-musica-coral-amb-vuit-estrenes-i-quatre-agrupacions-corals/
http://www.palaumusica.cat/prog-ma-festa-de-la-musica-coral_584321.pdf
https://www.ara.cat/comarquesgironines/Quartet-Casals-ocells-Pau_0_1987001377.html
http://www.revistamusical.cat/felic-descobriment-a-sarria/
http://sonograma.org/croniques-de-concerts/passio-segons-sant-marc-j-s-bach/
http://www.revistamusical.cat/martorell-homenatja-el-compositor-joan-cererols-en-el-quart-centenari-del-seu-naixement/
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/29-enportada/portada-articulos/1057-josep-carreras-centro-mi-tiempo-entre-mi-gira-mundial-y-mi-fundacion
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=x7v9TMKCZfs
http://www.revistamusical.cat/el-pianista-rus-evgeny-konnov-guanyador-indiscutible-del-64e-concurs-maria-canals/
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=x7v9TMKCZfs
http://www.revistamusical.cat/el-pianista-rus-evgeny-konnov-guanyador-indiscutible-del-64e-concurs-maria-canals/


  ACTIVITATS   
 

 
 

1-IV 

(19 h) 
 

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

També amb els cors Lutiana i Ametista. 
 A l’església parroquial.   ..Al nostre web.. 

 
Sta. Coloma F. 

  

 

 
 

3-IV 

(20,30 h.) 
 

J-Ch Spinosi, Ensamble Matheus i 
Cor de Cambra del Palau 

Dixit Dominus (Händel) i Glòria (Vivaldi) 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-IV 
(20 h) 

 

Dues misses de Joan Cererols. 
 Jordi Savall i Jove Capella Reial 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-IV 

(20,15h) 
 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Macbeth  de Verdi 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

5-IV 

(20 h.) 
 

Òpera: Carmen de Bizet.  
Per Orquestra de Terrassa 48 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

6-IV 
(20,30 h) 

 

Rèquiem de Mozart 
 Orquestra clàssica Santa Cecília 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

6-IV 

(20,30 h.) 
 

El baríton Bryn Terfel 
Cantarà “El comiat de Wotan” de La Valquiria de 
Wagner i “La mort de Boris” de Boris Godunov. 

Palau de la Música Catalana 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

6 i 8 -
IV  

Òpera Attila, de Verdi, al Liceu,  
Amb el baix Ildar Abdrazakov 

En versió concert 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
7-IV 

(10,30 a 
13,30 h.) 

 

XERRADA: Mozart i el doctor 
Mesmer, per Rafael Esteve 

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

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7-IV 

(18,30 h.)  

Passió segons Sant Joan, de Bach 
Orquestra Simfònica del Vallès 

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

 
Barcelona 

  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJ3lxycmJozK_u2q0X_KF5Z
http://www.palaumusica.cat/ca/jean-christophe-spinosi_473521
https://www.auditori.cat/ca/jove-capella-reial-de-catalunya-joan-cererols
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/carmen-de-bizet_490053
https://www.auditori.cat/ca/requiem-de-mozart2
http://www.palaumusica.cat/ca/bryn-terfel-bariton_474541
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/attila
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=208
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http://www.palaumusica.cat/ca/passio-segons-sant-joan-de-bach_481588


 

 
 

7-IV 

(21 h.) 
 

Entre el teatre musical i la sarsuela: 
Dinamita la sarsuela.  

Per Le Croupier, al Teatre de Salt 

..Al  web.. 

 
Salt 

  

 

 
 

10-IV 
(20 h) 

 

Òpera King Arthur, de Purcell. 
Orquestra i cor Gabrieli Consort 

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

 
Barcelona 

  

 

  
13-IV 

(20 h.) 
 

Concert amb l’Ensamble Thelxinoe 
i la soprano Fumi Kitamura 

Amb un programa de peces renaixentistes i 
barroques. A la casa de Cultura gironina. 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

14-IV 
(10,30 h.) 

 

Xerrada sobre l’òpera  Rigoletto de 
Verdi. Per Rafael Esteve 

A l’Ateneu de Banyoles 
..Al  web.. 

 
Banyoles 

  

 

 

 
 

17-IV 

(20 h.) 
 

Duets i àries de Verdi 
A la Reial Acadèmia d’Art de Barcelona.  Enivia 

Muré (soprano), Alex Vicens (tenor), Jordi Romero 
(piano), Lluís Eduard Jiménez (comentaris) 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17-IV 

(20,30 h.)  

El tenor Juan Diego Flórez amb 
l’Orquestra de València 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
19 a 
22-IV  

Comença a Olot  el Festival de 
dansa  Sismògraf 

Certamen anual 
..Al  web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

19-IV 

(20 h.) 
 

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

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

19-IV 

(20 h)  

Òpera als Cines Olot:  Don Pasquale 
Projectat en directe des de La Scala de Milà de 

l’òpera de Donizetti 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Olot 

  

 

 

 
21-IV 

(10,30 a 
13,30 h.)  

XERRADA: El mite de Faust en la 
música clàssica, per Rafael Esteve 

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

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

22-IV 

(17,30 h.) 
 

La soprano Sara Blanch i l’Orquestra  
Simfònica Camera Musicae 

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

 
Barcelona 

  

http://www.teatredesalt.net/ca/programacio/c/1030-dinamita-la-sarsuela.html
https://www.auditori.cat/ca/requiem-de-mozart2
https://www.casadecultura.org/activitats/494/20904/ensemble-thelxinoe
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=5&Obres_Id=182
http://www.racba.org/upload/eventos/pdf/ca/Cartell_Classica_2018_hivern_primavera_v2.pdf
http://www.palaumusica.cat/ca/juan-diego-florez_473901
http://www.sismografolot.cat/
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
http://www.cinesolot.cat/index.php/esdeveniments
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=225
http://www.palaumusica.cat/ca/la-reina-de-la-nit_480394
http://www.teatredesalt.net/ca/programacio/c/1030-dinamita-la-sarsuela.html
https://www.auditori.cat/ca/requiem-de-mozart2
https://www.casadecultura.org/activitats/494/20904/ensemble-thelxinoe
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=5&Obres_Id=182
http://www.racba.org/upload/eventos/pdf/ca/Cartell_Classica_2018_hivern_primavera_v2.pdf
http://www.palaumusica.cat/ca/juan-diego-florez_473901
http://www.sismografolot.cat/
http://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-verdi_489877
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=225
http://www.palaumusica.cat/ca/la-reina-de-la-nit_480394


 

  
22-IV 

(19 h.)  

Rèquiem de Mozart 
 per l’Orquestra Nacional d’Hongria 

I la simfonia no 39, també de Mozart,  
A l’Auditori de Girona, dins IberCamera 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

23-IV 

I fins 
 al 11-V  

Demon, òpera de Rubinstein 
 

Al Liceu, estrenant una nova producció 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

23-IV 
(20,30 h) 

 

Rèquiem de Mozart 
 Orquestra Nacional d’Hongria 

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

 
Barcelona 

  

 

  
24-IV 

(20 h.)  

Ballet: La Bella Dorment, de Txaikovski 
Pel ballet de Moscou. A l’Auditori de Girona 

Amb la coreografia clàssica de Petipà. 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 
26-IV  

La banda de l’ESMUC ofereix òpera al 
paranimf de la Universitat de Barcelona 

Per a projectar els estudiants d el’ESMUC 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

26-IV 

(20,30 h.)  

9a de Beethoven. Dr. D. Gatti 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 
 

Barcelona 

  

 

  
28-IV 
(20 h.)  

Concert R. Strauss, amb la soprano 
Jacquelin Wagner, al Liceu 

Amb els quatre últims lieder del compositor 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
28-IV 

 

Actes de celebració del Dia Internacional 
de la Dansa 

Amb tallers, manifest, cimena,. 
..Al  web.. 

 
Celrà 

  

 

 
 

29-IV 
(18 h.) 

 

Concert de cambra amb la mezzo 
Montserrat Bertral 

Al teatre Municipal de Roses 
..Al web.. 

 
Roses 

  

 

 29-IV 
(18 h.)  

Concert Cants des del Cor 
La Coral Germano celebra el 10è aniversari del seu 

ressorgiment. Figuers: Auditori Caputxins 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

  

http://www.ibercameragirona.cat/ca/temporada/2017-2018/requiem-de-mozart
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/demon
https://www.auditori.cat/ca/requiem-de-mozart-oia-17-18
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2211
http://www.ub.edu/cultura/programacio.html
http://www.palaumusica.cat/ca/la-novena-per-gatti_473601
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/concerts/richard-strauss
https://ateneucelra.koobin.com/
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/1431-concert-de-trio-tresdart.html
http://ca.figueres.cat/agenda/concert-cants-des-del-cor-20845/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.ibercameragirona.cat/ca/temporada/2017-2018/requiem-de-mozart
https://www.auditori.cat/ca/requiem-de-mozart-oia-17-18
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2211
http://www.ub.edu/cultura/programacio.html
http://www.palaumusica.cat/ca/la-novena-per-gatti_473601
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/concerts/richard-strauss
https://ateneucelra.koobin.com/
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/1431-concert-de-trio-tresdart.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

Un piano per al teatre 

 

 És normal que en un teatre hi pugui fer falta un piano. Si el local s’ha dissenyat per a 
fer-hi indistintament representacions teatrals i musicals, imagina’t. però un piano és un 
aparell de volum i delicat. A més, has d’assegurar la qualitat continuada, sinó, què fas amb un 
piano en mig que no serveix? La cosa té la seva complicació i transcendència. Anem a veure 
com s’ho han engiponat al teatre públic gironí. 
 
     Com és d’esperar, tenim notícies ben antigues de l’ús de pianos al teatre ciutadà de Girona. Per posar 
un exemple reculat, citem un rètol del 1854 que esmenta la intervenció en la temporada de la companyia 
lírica de José Sacca. Hi figura com a “Maestro al piano”1 Joan Carreras Dagàs 2. Recordem que en aquell 
moment ni tan sols existia l’actual edifici, sinó un més precari que ocupava aproximadament el mateix lloc 
i que era conegut com a Teatre de comèdies o el Pallol. Però és entra el segle XX que tenim les primeres 
notícies, que hem pogut localitzat en relació a la compra d’un piano per al Teatre. 

 

                  Un piano viatger 
     És curiós que uns deu anys abans que l’Ajuntament adquirís un piano 
hi ha una petició del president de l’Associació de Música de Girona, Josep 
de Batlle, del 1923, per tal que se li permeti guardar el piano de gran cua 
que han adquirit en les dependències del teatre gironí3. L'argumentació 
es basa en què l’associació realitza setmanalment concerts en el 
Municipal i sovint es necessita tal instrument [Veieu Text 1-A]. 4. La 
Comissió General i de Cultura demanà un informe a l’arquitecte 
municipal, escrit que aquest signà en sentit negatiu el mes de juliol [Veieu 
Text 1-B]5. Finalment en sessió de Ple de 7 de es novembre decideix 
denegar la petició, no acceptant el dipòsit del piano. Com veurem, més 
endavant es va trobar una fórmula satisfactòria per ambdues parts. 
 

Text 1.- Arguments en relació a la custòdia d’un piano al Teatre Principal (el Municipal) 

A) Petició de l’Associació de Música B) Informe negatiu de l’arquitecte municipal 

“Que havent adquirit l’Associació de Música un 
magnífic piano gran cua per a sos concerts, i essent el 

     “ La disposició de de l’escenari del nostre Teatre 
requereix que sigui entregat amb complerta 

llibertat a les empreses arrendatàries a fi de que es 

                                                           
1      Aquesta designació podia indicar només una categoria professional  entre els músics que tenien papers directius en 
l’orquestra. Però sovint es refereix a l’instrument amb què el músic al·ludit donava l’entrada als cantants. A més, com que 
Dagàs era expert en el piano, i de fet donava classes de l’instrument, és una hipòtesi plausible que utilitzés aquest instrument 
en el teatre teatre gironí, tal com s’indica en l’anunci de 1854. 
2      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: lligall 08. De 1854 (cartell imprès a la impremta Grases) 
3      La compra es va fer de manera que “un grupo de socios de la que fue Asociación de Música de Gerona suscribió unos 
bonos para la adquisición de un piano de gran cola de concierto ” [Arxiu Municipal de Girona. Teatre: UI 12.960. Data de 11-
XI-1947] 
4      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: lligall 18. De 23-III-1923 (instància d’un full) 
5      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: lligall 18. De 17-VII-1923 (document de dues quartilles) 

 

Imatge 1 .-  Anagrama de 
l’Associació de Música de Girona 
en un programa de mà del 1923]. 



Teatre Principal el lloc, mercès a vostra magnificència, 
es celebren eixes selectes vetllades d’art” 

I demana 
“ es digni concedir un lloc a l’escenari del Teatre 

Principal per a que l’Associació pugui guardar son 
piano.” 

 [Imatge 2.- (al costat) 
Signatura del president] 

 

pugui fer ús de la concessió amb la suficiència 
necessària que reclamen les representacions 

teatrals i sense els inconvenients dels perills de 
perjudicar a coses agenes [sic.] a la concessió.  

Un piano destinat a concerts ha de trobar-se en un 
lloc segur i poder ésser degudament tractat i 
respectat, coses difícils de lograr [sic.] en un 

escenari on intervé molt personal que podria donar 
lloc a perjudicis i reclamacions de les que aquesta 

Corporació deu defugir  ” 

 
     Què va passar, doncs, finalment amb el piano de l’Associació? Ho sabem per un escrit de León 
Audouard dirigit a l’alcaldia. Sabem que de moment va quedar custodiat a casa d’un soci de l’entitat 
musical, concretament “el Sr. De Carles ofreció su señorial morada como depósito del piano: ella contaba 
con las ventajas de capacidad para el fácil manejo de tan voluminoso instrumento y de vecindad al Teatro 
Municipal” 6 

 

Un piano vertical (1932) 
     La primera compra d’un piano que hem trobat reflectida en la documentació del Teatre (Arxiu 
Municipal de Girona -AMGi-) és de l’ any 1932. La Comissió Central i de Cultura de l’Ajuntament formula 
una proposta escrita en tal sentit 7, signada pel conseller municipal  Hermenegild Vilardell Blanc dirigida 
al ple municipal del 21-X 1932 [veieu text 2 i imatge 3]. 
 

Text 2.- Argumentació de la necessitat d’adquirir un piano per la Comissió Central i de Cultura 

   “ Segurament no haurà escapat a l’observació dels Srs. Regidors la 
manca d’un piano al teatre Municipal, element absolutament 
indispensable en tota sala d’espectacles, com així ha pogut constatar-
se freqüentment abonant factures per lloguers que en el terme d’alguns 
anys han ascendit a una quantitat digna de tenir-se en compte. 
Altrament en aquesta ocasió la necessitat es remarca més pel fet de 
que el concessionari es veu obligat a sostenir una agrupació musical en 
tots els espectacles, àdhuc en els espectacles dramàtics. “ 

imatge 3.-   Signatura de l’argumentació 
per Hermenegild Vilardell [AMGi. Teatre 

Lligall 18. 21-X-1932] 

 
    La proposta s’aprovà. S’acorda adquirir un piano vertical. Es convocà un concurs públic dirigit a 
industrials i particulars de la ciutat de Girona 8. A aquest concurs es van presentar 3 ofertes, estudiades 
per la comissió de Cultura9: l’establiment de Tomàs Sobrequés (de la rambla Llibertat, 12 de Girona) 
[Imatge 4], l’establiment de Joan Duran (de la Pl. República, 2 de Girona), i una proposta particular, 
signada per Dolors Rigau Duran (C. Llebre n 6-1r de Girona).  Aquesta última propietària d’un piano de 
segona mà l’oferia per 2.100 ptes. (finalment la Comissió va aconseguir una rebaixa fins a les 1.900 ptes.), 
inclòs el seient, era un model usat de 3 anys en bon estat. Hi va fer un estudi tècnic el Sr. Roure i 
l’Ajuntament optà per l’última oferta en sessió del 11-XI-1932. El piano comprat va ser un CUSSO SFHA 
model 7. 
 

                                                           
6     Arxiu Municipal de Girona. Teatre: UI 12.960. Data de 11-XI-1947 
7      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: lligall 18. De 21-X-1932 (proposta per a ser discutida en el Ple municipal) 
8      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: lligall 18. De 22-X-1932. Les propostes s’havien de fer arribar a la secretaria municipal 
fins al dia 28-X 
9      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: lligall 18. De 8-XI-1932. On es sintetitzen i comparen les 3 ofertes rebudes (2 pàg.) 



 

 

 
Imatge 4 .-  Detall, amb l’encapçalament d’un dels pressupostos 

presentats a concurs de compra d’un piano per al Municipal, el que va 
fer arribar Tomàs Sobrequès [AMGi Teatre Lligall 18. Data de 26-X-1932] 

Imatge 5 .-   
1959-11 

Festival no 
identificat 
al Teatre 

Municipal. 
Actuació 
de violí i 

piano 

(Ajuntament de Girona. CRDI. Foto de Miquel 
Morillo) 

El piano de gran cua es queda al teatre ( els 30 i 40 del XX) 

      Finalment el piano de gran cua de l’Associació de Música de Girona quedà instal·lat de manera fixa al 
Municipal, tot i la compra que acabem de constatar d’un altre instrument el 1932. No sabem quan, però 
ha de ser entre el 1932 i el 1939, pel que s’explica en la carta a l’alcalde, ja citada, de León Audouard10. 
Segons l’esmentada carta de 1947, seria el millor piano que hi hauria a la ciutat i únic de cua llarga. La 
fórmula adoptada fou que, d’acord amb l’Ajuntament, la directiva de l’Associació “mandó construir una 
sólida caja que garantizara el piano contra los peligros propios del natural ajetreo de un escenario”11. En 
iniciar-se l’any 1954 el piano segueix en funcionament al Teatre, concretament a prop de l’escenari12. Un 
piano tant a mà podia portar algun conflicte pel que fa a l seu ús. Efectivament, això és el que va succeir 
el 1947 i de fet és el que motiva la carta del Sr. Audouard que actuava en representació dels socis 
comprador de l’instrument. El problema esclatà perquè els promotors d’un espectacle haurien exigit, 
sense permís i de males maneres, l’ús del piano [veieu el text 3]. L’alcalde del moment, el Sr. Antoni 
Franquet, finalment va enviar un ofici al representat de l’empresa concessionària del Municipal, el Sr. Joan 
Hugas, escrit en què demanava que amb les companyies amb què es facin tractes es respecti “ la necesidad 
de evitar en lo sucesivo la repetición de las libertades expuestas, en el uso del piano en cuestión.”13.  
 

Text 3.- Incident amb el piano de l’Associació: protesta de León Audouard 

   “ Pero este respeto a los valores culturales y artísticos ciudadanos ha sido 
vulnerado por los organizadores del espectáculo de revista que tuvo lugar en el 

Teatro durante los últimos días de ferias. Alegando que contaban con la 
autorización de la Alcaldía –que no pudieron exhibir por escrito- y que, por no 
constar excepción alguna en el contrato de arriendo, todo lo existente en el 

Teatro estaba a disposición de los concesionarios, los organizadores de aquel 
espectáculo, que no contaban con mi autorización, hicieron uso violentamente 

del piano. Y digo violentamente porque el empleado del Teatro que cuida 
directamente de la buena conservación del instrumento, se vio amenazado con la 
fractura de la cerradura o de la caja si no les facilitaba el uso del piano, a lo que 

accedió para evitar mayores daños. “ 

                                                           
10      Arxiu Municipal de Girona. Teatre: UI 12.960. De 11-XI-1947 
11    Arxiu Municipal de Girona. Teatre: UI 12.960. De 11-XI-1947 
12     Amb motiu de la defunció del representant de l’associació de Música de Girona, un grup de socis es dirigeix a 
l’Ajuntament com a “propietarios del piano de cola que está depositado en el escenario del Teatro Municipal y que utilizó en 
sus conciertos la extinguida Asociación de Música, han designado como nuevo representante suyo a D. Jaime Valls Ferrer”. 
Signen Josep de Ribot Olivas, Joaquim Pla Cargol, Lluís Ribas Creuhet, Josep Baró Güell, Jaume Valls Ferrer i Josep Ma Dalmau 
Casademont. [Arxiu Municipal de Girona, Teatre. UI 12.960, amb data de 14-I-1954]  
13      Arxiu Municipal de Girona. Teatre. UI 12.960. Data de 14-XI-1947 

Imatge 6.- León Audoard. 
entre 1910 i 1920, dentista del 

l'Associació de Música de 
Girona, al seu domicili prop del 

Pont de Pedra (Aj Gi CRDI -
fotògraf desconegut-) 



 

Del lloguer i manteniment de pianos 
     Malgrat que a mitjans segle XX s’havia optat per la compra o acceptació  de pianos fixes, la política més 
estesa a la segona meitat del segle XX ha passat pel lloguer i pel manteniment de pianos acudint 
l’Ajuntament a companyies externes. 

     A inicis de la dècada dels 80 proliferen 
les dades sobre els usos pianístics del teatre 
Municipal. Es nota una activitat 
especialment intensa al saló de descans, 
amb vetllades promogudes per Joventuts 
Musicals de Girona. No és, doncs, 
casualitat, que es produeixi en aquet 
moment un plantejament més fonamentat 
per a usar l’esmentada sala com a lloc de 
concerts, de tal manera que la 
municipalitat encarrega el 1981 un estudi 
de sonoritat referit al saló de descans, taca 
que s’encomana a Xavier Ariño. Enginyeria 
acústica14. Per una ordre de pagament 
sabem que el 1981 el teatre tenia dos 

pianos. Aquests, el mes de juny, s’han d’afinar amb rapidesa amb motiu d’un concert, 
resultant el cost de 15.000 ptes.15. No consta en tal document l’empresa que realitzà la 
tasca però sí que actuà com a intermediari Santi Rodrigo Font, com a promotor del 
concert per part de Joventuts Musicals de Girona. Més dades ens aporta un altre 
expedient16 del mes de juliol del mateix any, que concreta que un dels pianos de la casa 
que cal afinar és un piano Gran cua Förster17, i s’esmenta també l’empesa que fa la 
feina, que és la barcelonina Jorquera Pianos, amb un cost de 10.300 ptes. . Aquesta 
mateixa empresa torna a actuar l’octubre del mateix any i presenta una factura de 
49.440 ptes. per diversos conceptes en els que consta el desplaçament i “afinación 
efectuada en su piano de cola” i també “maniobras en su piano que no se hicieron”18.  
     A l’any següent, el 1982, consta una reparació d’un piano del Teatre realitzada aquest 
cop per una casa gironina, Musical Eiximenis, amb una factura del mes d’abril de 
35.000 ptes.19 . Un salt important pel que a afinació de pianos es produeix el 1984, amb 
una considerable proliferació de pianos que necessita l’Ajuntament, no només per al 
Teatre, però també implicant al Municipal. La cosa és deguda a la celebració del I Curs 
Internacional d’interpretació Musical i pels concerts paral·lels efectuats. Això genera 
una factura, presentada per un afinador de Barcelona, Xavier Garcia, per valor de 
90.000 ptes. En aqueta ocasió la feina afecta a sis pianos, que no consta que siguin tots 
de propietat municipal, encara que en reconeixem un que sabem que és dels que 
estava al Municipal, el Foster 20. Segons es fa constar en la mateixa factura, les 

                                                           
14      Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Girona. UI 2.581. Expedient no 634/81 de la Secretaria de l’Ajuntament. 1981 
15      Arxiu Municipal de Girona. UI 12.390. Expedient 97/81 (Decret d’alcaldia de 6-V-1981) 
16      Arxiu Municipal de Girona. UI 12-391. Expedient RP 9 (entre 17-VI i 13-VII de 1981), amb motiu del concert del “Gran 
Coro d’Holanda”. 
17      El Förster és un piano d’una marca prestigiosa que produeix a Alemanya, amb centre a Löbau, des de 1859. 
18      Arxiu Municipal de Girona. UI 12.393. Expedient RP 45, amb data 24-XI.1981. Consta que la feina es va fer els dies 13, 16 
i 19 d’octubre del 1981. 
19      Arxiu Municipal de Girona UI 12.399 Amb decret d’alcaldia ordenant el pagament de 27-IX-1982. 
20      Arxiu Municipal de Girona UI 12.405. de data 30-VI-1984. Els pianos citats són: “tres pianos rectes, un piano de mitja 
cua, un piano de gran cua Yamaha i un piano de gran cua Foster”. 

 

Imatge 7 .-  1981 Concert de piano al Saló de Descans del Teatre 
Municipal (Ajuntament de Girona CRDI. Foto de Jordi S. Carrera) 

 

Imatge 8 .-  Ir Curs 
Internacional 

d'Interpretació 
Musical de Girona , 

del juny de 1984 
[Arxiu General de 

la Diputació de 
Girona 08-89 084] 



activitats musicals es celebraven en diversos locals de la ciutat. Més enllà de la factura que acabem de 
citar, el muntant de despeses per a pianos de 
l’esmentat Ir Curs Internacional s’elevava a 230.000 
ptes., incloent els conceptes de transport de piano, 
afinació i assegurances21. Citarem encara una altra 
despesa d’afinació de finals del segle XX, corresponent 
a un piano que se’ns diu que estava situat 
habitualment al saló de descans del Municipal. La feina 
s’encarregà a Art Musical Grabalosa22, amb un import 
de 14.500 ptes.23 .  

      Per alguns concerts fa falta llogar un piano, cosa 
que demostra que no n’hi havia prou amb les possibles 
disponibilitats municipals. En tal Sentit, consta que el 
1986, per a un concert el dia 22-II al Municipal de 

l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, cal llogar un piano gran cua, cosa que es fa a 
Audenis S.L. de Barcelona, pagant 185.000 pts per lloguer transport i afinació. Una mica després, i també 
del mateix any, ens consten dos lloguers d’un piano de gran cua a Joan Moras Padreny de Barcelona, 
donat que ofereix una costos més assequibles24, 
respectivament, de 70.000 i 100.000 ptes. pels 
lloguers i transports dels concerts del 13-III i del 19-
V. Els encàrrecs sovintejats per a aquest proveïdor 
continuava a finals de segle. Ens ho justificava el 
1998 el Cap de Secció de Teatre i Espectacles, en 
Pere Madrenys i Brunet25, en un informe dirigit a 
l’Àrea de Cultura i educació del consistori gironí 
[Text 4]:  
 
 

Text 4.- Avantatges que oferia el lloguer de pianos a Mora 
Padreny, de Barcelona 

   “ Suzanne Ciani  [la pianista que actuava al concert del 26-III-1998 
al Teatre] utilitza un piano de gran cua per les seves interpretacions, 
atès que el teatre Municipal no disposa d’un piano adequat per ser 
utilitzat en actuacions musicals, cada vegada que cal un piano s’ha 
de llogar. L’empresa a la que habitualment s’encarrega el servei de 
lloguer i transport és Successors de Moras Padreny, per ser la que 
resulta més avantatjosa econòmicament i de servei més ràpid. ” 

 

                                                           
21      Ho sabem perquè l’Ajuntament gironí va sol·licitar una subvenció a la Diputació tot annexant un pressupost global de 
despeses [Arxiu General de la Diputació de Girona 08-89 084. Instància de 3-IV-1984 i petit dossier que l’acompanya]. 
22      Suposem que es tracta d’un establiment de venda i lloguer d’instruments, creada als anys 40, que hi havia a la plaça del 
Carme, o d l’Oli, de Girona i de la que ens parla en Josep Loredo Moré a l’article “Bolero”, dedicat a aquesta orquestra en el 
seu blog Fotos de cobles, orquestres i conjunts de Catalunya. , consultat el III-2018. 
[http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/07/bolero.html ] 
23      Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Girona. UI 15.623.  Comanda de 1-XII-1997 
24      Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Girona. UI 15.605, en Informes del 15-III i 6-V del 1986. 
25      Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Girona. UI 15.623.  En informe del 19-III-1998   

 

Imatge 9 .-  Anunci a la premsa d’Art musical 
Grabalosa, un dels afinadors dels pianos del Municipal 

[El Punt 23-X-1997 p. 36] 

 
Imatge 11 .-  1998. 

La pianista i 
compositora 

Suzanne Ciani, que 
actuà al Municipal 

el 3-III-1998 
(Ajuntament de 

Girona. CRDI -Fons 
El Punt – fotògraf 

desconegut-) 

 

Imatge 10 .-  
Casa Audenis, de 

venda 
d’instruments i 

afinació de 
pianos. Foto 
recent d ela 
façana, al C/ 

València 316 de 
Barcelona 



 
 

Imatge 12 .-  22-X-1975. Un piano al Saló de Descans. Amb tota probabilitat ha de tractar-se del Förster que havia estat 
instal·lat habitualment a la mateixa sala (Ajuntament de Girona. CRDI, Foto de Narcís Sans Prats) 

 
 
       Evidentment, no hem esgotat tota la casuística pel que fa a l’ús de pianos al teatre Municipal de 
Girona. Hem abastat bona part del segle XX, des de que sorgeix, entre els anys 20 i 30, la necessitat de 
tenir algun piano fixe al coliseu gironí. Hem vist, però, que la realitat és complexa i com les necessitats de 
pianos específics, amb requeriments en nombre o de major qualitat, va dur a la necessitat de continuar 
amb lloguer d’uns instruments que, per la seva complexitat i cures necessàries, requereixen una atenció 
constant i una depesa considerable. La gran majoria de professionals que subministraven el lloguer de 
pianos eren barcelonins. Pel que fa a l’afinat hi trobem alguna presència de comerços gironins. 
     Comentava recentment el director del Municipal, Jep Sánchez, que el vell Förster, l´únic que encara 
conserva el teatre, té problemes de conservació i mobilitat: és més econòmic i segur llogar-ne un. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018  



GENT  per la Música 

 

Laura Collell Sadurní 
 

 La que avui presentem és una aficionada a 
l’òpera olotina, afincada a Girona. De fet li agrada la 
música clàssica en general però molt especialment 
l’òpera. De professió va dedicar-se a la infermeria i 
va treballar força temps a l’Hospital Josep Trueta. Ha 
assistit al Liceu des poc després d’assolir al majoria 
d’edat i fins avui, amb períodes de pausa provocats 
per les circumstàncies del moment. Encara té el seu 
abono al Liceu. Deixem que la Laura mateix expliqui 
les seves vivències operístiques i musicals.  
 

DE COM VA COMENSAR L’AFICIÓ PER L’ÒPERA 
 

     Vaig començar de ben petita a interessar-
me per la lírica, especialment per influència 
del meu avi en Miquel Collell Feixes . A Olot es 
feien unes trobades habituals a un local que 
nomenàvem El Purgatori [Veieu Imatge 2] . 
Era una taverna, situada entre el Firal i el 
Firalet, que pel seu aspecte semblava que 

entraves a la cova d’en Pere Botero, una mica 
lúgubre, plena de botes grosses de vi i amb  
passadissos foscos. Allà el meu avi, amb 

altres parroquians hi cantaven tot tipus de 
música que els fos plaent.  En força ocasions 

l’avi m’hi va 
portar, sent jo 
de pocs anys i 
fins que en 
tenia uns dotze. 
Per tant, no 
recordo la 
totalitat  dels 
detalls però sí 
que cantaven 
una mica de 
tot, com ara 

”Angelitos 
Negros” “Estas 
son las 

mañanitas”  
bona part de les 
cançons de Nat 

King Cole, cantant que aleshores se sentia 
molt per la ràdio [Veieu Imatge 3].  
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Imatge 2.-  Taberna El Purgatori, a Olot, el 1963, poc 
abans de ser enderrocat. Foto 

 
 
Imatge 3.-  Nat King Cole, cantant 
molt de moda i que inspirava bona 

part del repertori dels cantaire 
d’El Purgatori d’Olot 

 
 Enllaç a una selecció de cantables 

de Cole en espanyol 

http://hostals.blogspot.com.es/2016/02/hostal-el-purgatori-olot.html
https://www.youtube.com/watch?v=-xRKngxjL-8


      Però a mi em va quedar particularment el 
gust per la sarsuela que sovint cantaven. I a 
casa també. Quan no podien anar al 
Purgatori (quan l’avi ja no es trobava bé o 
quan van tancar la taverna per a fer-hi pisos i 
una discoteca), quatre o cinc dels seus amics 
venien a casa i allà feien la cantada. L’àvia 
Maria, que cuinava molt bé, els feia el menjar 
o, depenent de l’hora, es servien unes galetes 
acompanyades amb ratafia.  

 A més, a casa teníem una gramola. Hi sonava 
molta sarsuela, a la que mon pare també hi 
era molt aficionat. Entre els discos que teníem 
a casa recordo alguns de Marcos Redondo 
[Veieu Imatge 4] .  D’aquí va començar el meu 
interès per la lírica. 
      És curiós que, com tanta altra gent, vaig 
tenir un avi republicà, en Ramon Masdeu, i un 
altre de conservador, ben diferents de 
caràcter. Però tots dos coincidien a les 
cantades d’El Purgatori compartint l’afició 
per cantar. Cantaven molts fragments de 
“Marina” ( Marina jo parto...) i aquest títol va 
ser el primer disc que, posteriorment, em vaig 
comprar, cantat per en Marco Redondo. 
També cantaven trossos de “La del manojo de 
rosas”,  de “Luisa Fernanda” ( Los vareadores) 
“Doña Francisquita”, “La tabernera del 
Puerto (“La romanza del negro”). 
     Els primers concerts lírics que vaig 
presenciar els vaig veure al Teatre principal 

d’Olot [Veieu Imatge 6] , sobretot de 
sarsueles. Hi anava de petita amb els pares. 
Ja he dit que al pare li agradava molt aquest 
gènere.  
   No deixa de ser curiosa la meva afició pel 
cant perquè de petita, a Olot, el mossèn de 

l’església del Tura, que portava un cor, em va 
dir que millor que no cantés: “tu t’hi fas 
molt... .   Vine i fes número, però millor que 
no cantis”. 
Crec que ja ens ve de família , el meu cosi 
Pere, ginecòleg, ja va cantar a la “tuna” dels 

Escolapis per després passar a la “tuna” de 
Medicina de la Universitat de Barcelona. 
Fa pocs dies que vàrem anar a dinar a la Barca 
de Bescanó i recordarem tot aquells temps.  

 
 

Imatge 4.-  El baríton Marcos Redondo, un dels 
primers lírics que la laura en va sentir enregistraments 

 
 Enllaç a “Canción del gitano” de la sarsuela La linda 

tapada 

 

Imatge 6.-Tatre Principal d’Olot, on la Laura va veure 

representar les seves primeres sarsueles. 

 
 

Imatge 5.-Explica la Laura: “Aquest va ser el meu 
primer dics: Marina”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wG9xnzoKDwY


 

PRIMERES ANADES AL LICEU 

 

     La primera òpera que vaig veure al Liceu va 
ser “La Flauta Màgica”, de Mozart, deuria ser 
cap el 1972 i jo la veia des del galliner [Veieu 
Imatge 7]. Recordo que em va semblar que ho 
veia tot molt petit. 
 
     Per introduir-me a l’òpera em va estimular 
molt la coneixença i amistat que vaig fer amb 
una companya de feina, la gironina Maria 
Àngels Terol. Ens vam conèixer al Trueta, ella 
treballava a la 5a planta. Ella  havia estudiat 
cant encara que per circumstàncies familiars 
no s’hi va poder dedicar. 
     Jo en aquell moment estava d’infermera 
interna al Trueta i vaig tenir ocasió d’assistir 
a la majoria d’òperes del Liceu durant tres 
temporades. Hi anàvem amb la Maria Àngels. 
Jo portava el cotxe i per l’entradeta del carrer 
Sant Pau pujàvem les escales fins al 5è pis. 
Teníem, però, la sort que la Maria Àngels 
coneixia a bona part de gent de la casa i en 
particular a una de les venedores d’entrades, 
la senyora Maruja. Era molt bona dona i quan 
podia ens millorava les localitats. Nosaltres 
aleshores les agafàvem de les barates, però, 
quan l’encarregada sabia que en alguna zona 
hi havia devolucions de localitats no 

readquirides ens ho deia per tal que ens hi 
col·loquéssim. Més endavant, en una funció 
d’ “Il Trovatore”, per amabilitat de la Sra. 
Maruja mitjançant un dels acomodadors, ens 
van anar suggerint fins a tres seients 
diferents, millorant la nostra situació a cada 
entreacte. 
     Quan estava interna al Trueta tancaven la 
zona d’allotjament a determinada hora i 
quan jo tornava del Liceu, evidentment tard, 
tenia la sort que la monja que controlava la 
porta, Sor Núria, m’obria. Em deia “ja sé que 
tu arribes més tard per causa justificable”. 
L’òpera no deuria ser perniciosa.

 

DE LES PREDILECCIONS 
  
       Les meves preferències són àmplies. Si 
hagués de citar una òpera diria “Don Carlo”, 
de Verdi, precisament la faran d’aquí a pocs 
dies al Teatre Municipal de Girona. L’espero 
amb ganes [l’estrevista es realitzava el mes de 
febrer. Amb posterioritat la Laura ens ha 
afegit que] el dia de la funció vaig anar a 
saludar a la Sra. Mirna Lacambra i li vaig 
donar les gracies per haver pogut posar en 
escena aquesta òpera, ja que fa temps que li 
demanava i sempre em deia ¨Laura no puedo 
es muy complicada ponerla en escena, 
requiere muchos artistas¨. Però enguany han 

celbrat el 25è aniversari i els de Sabadell han 
volgut fer quelcom d’especial.   En general 
tinc predilecció per l’òpera italiana: Verdi, 
Puccini, Bellini, Donizetti, aquest amb els 
seus preciosos concertants, .... 
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Imatge 8.- Verdi, Puccini, Bellini, Donizetti: el quartet 

d’italians predilectes de la Laura. 



 
 També l’òpera alemanya: el “Fidelio” de 
Beethoben, de Wagner el Loengrin, 
Tanhausen... però només segons quines 
obres seves.  No soc tant wagneriana com la 

meva consogre, Pilar, que n’és molt 
entusiasta, no se’n perd una, amb tota la 
colla de wagnerians del galliner del Liceu i, 
per descomptat, el Mozart: “La flauta 
màgica”, “Les  noces de Fígaro”, “Don 
Giovanni”: aquest últim títol m’hi he 
aficionat per la insistència del meu marit.  En 
canvi, l’òpera francesa no em plau tant, 

inclús l’òpera “Carmen”: li reconec el mèrit i 
alguns moments molt brillants, però no està 
entre les meves predileccions. Potser l’òpera 
francesa que m’ha agradat més és el 
“Werther” de Massenet. 
     També, i tal com he dit, ja de ben jove, 
m’agrada molt la sarsuela. Si haig de citar 
algunes obres citaré “Luisa Fernanda”, 
“Doña Francisquita”, “La tabernera del 
puerto”,  “El último romántico”o El Caserio i 
moltes més. M’agraden més que ”La barbena 
de la paloma” o “La del manojo de rosas”, 
que també estan bé però no tant com les que 
he citat abans, al meu parer. De les catalanes 
m’agrada molt “Cancó d’amor i de guerra” 
un amic del meu marit que tocava el 
violoncel a la Banda Municipal de Madrid me 
la va regalar.  
     L’afició mirem de transmetre-la a les 
noves generacions. Ara recordo com vam 
portar als meus nebots a veure, a Madrid, la 
sarsuela “Los sobrinos del capitan Grant”, pel 
títol sembla que s’hi adiu, no [riu]. I amb la 
meva néta any passat vàrem anar al Liceu a 
veure el ballet de  “Cophelia”, ella la havia 
ballat al Teatre Municipal de Girona quan 
era molt petita.

 
APROPAMENT A L’ESPECTACLE 

 

          He tingut la sort, en les meves anades 
al Liceu i a altres teatres, que he viscut uns 
moments en què la relació entre el públic i el 

cantant podia ser més directa. Avui en dia no 
hi ha opció a fer-ho però fa uns quants anys 
l’èxit del cantants passava, en part, per les 
felicitacions que, acabada la funció, es rebia 
del públic més entusiasta que acudia a 
homenatjar-los, moltes vegades fins al 
mateix camerino. Aquesta proximitat, 
sovint, era ben rebuda per l’artista. Amb la 
meva amiga, la Maria Àngels, que a més era 
força coneguda en l’ambient i a la que no li 
feia vergonya de moure’s en els annexos dels 
teatres, havíem tingut ocasió de saludar 
personalment a unes quantes figures, 
especialment a la gent del país. Recordo 
haver parlat amb alguns noms coneguts de la 

 
Imatge 9.- Una representació de La Tabernera del 
Puerto, al Municipal de Girona els anys 90, per la 

companyia Damunt. 
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nostra lírica. Ara em venen al cap l’Aragall, el 
Carreras, el Sardinero, la Montserrat Caballé, 
Alfredo kraus Plàcido Domingo. Dels de fora 
recordo Beniamino Prior o la Bianca Berini. 
Amb aquesta última vam fer amistat fins al 
punt que va venir a Girona i es va allotjar 
algun dia a casa [Veieu Imatge 9] i la vàrem 
portar a veure la Costa Brava 
 

     Una anècdota curiosa la vaig viure amb el 
meu marit, José 
Maria Martínez 
Calcerrada, a 
Madrid. Va ocórrer 
quan ens 
allotjàvem en el 
mateix hotel que el 
Josep Carreras, que 
actuava a la capital 
quan encara no 
havia assolit el 
màxim de la seva 
popularitat. El meu 
marit va coincidir 
amb el cantant a 
l’ascensor i li va 
preguntar “Vostè és 
el Josep Carreras, 
oi?”. L’aludit va 
contestar “Que 
curiós que em coneguin aquí perquè el més 
habitual és que em reconeguin a Viena o Milà, 

més que a Espanya”. I el meu marit li va 
respondre: “Com no vol que el conegui si la 
meva dona té una foto nostra amb vostè al 
menjador de casa: és una seva enamorada 
platònica” [Veieu Imatge 12]. M’ho va 
comentar al cap d’una estona i em va saber 
greu no haver pogut saludar al cantant. De 
fet jo havia pogut, però, saludar a la 
Montserrat Caballé, que també estava 
allotjada a l’hotel, donat que actuaven 
conjuntament amb el Carreras en aquell 
moment al Teatro de la Zarzuela. 
          Amb el món de l’òpera sempre hi ha 
hagut prejudicis. De vegades s’ha retret a 
l’espectacle el seu elitisme. Val a dir que 
molts dels bons aficionats a l’òpera no són 
gent pretensiosa ni necessàriament 
adinerada. Com he dit, jo havia assistit a 
moltes funcions al galliner del Liceu. Ja de 
més gran, quan ja hi anava amb el meu marit 
i amics, solíem aparcar en un pàrquing, que 
era conegut com <el parquing del Liceu>, que 
estava situat darreres de la Boqueria. En el 
tall que hi havia entre l’aparcament i el Liceu, 

a finals dels anys 
70, recordo veure 
gent increpant-
nos als que es 
dirigíem al teatre. 
Recordo crits a 
l’entrada de 
“pijos”, i algun 
altre que no 
citaré. Fins al punt 
que hi van haver 
de posar policia 
vigilant. Jo he vist 
en alguna ocasió 
tirar tomàquets 
als espectadors (a 
la Boqueria deuria 
ser més fàcil 

d’aconseguir 
munició). A mi, 

per sort, no em van tocar. 
  

 

Imatge 11.-Explica la Laura: “aquest disc ens el va 

portar la Montserrat Caballé. Era un enregistrament 

de Norma fet a Londres”. 

 

 

Imatge 12.- En un recital a Vilabertran l’agost del 1982 en Josep 
Carreras apareix entre la Laura i el seu marit, el José María. 

Foto particular de la Laura. 
 



A GIRONA 
 
    A Girona durant temps l’òpera va quedar 
força abandonada. Recordo que després 
d’anys de sequera, vaig poder assistir, el 

1982, a la vetllada en què es va recuperar 
una mica l’activitat operística quan es va 
presentar la “Madama Butterfly” per la 
companyia del Liceu [Veieu Imatge 13]. A 
partir d’aquí van seguir altres 
representacions. 
     El que vam poder gaudir més a Girona va 
ser la sarsuela. En particular tinc present les 
funcions que oferia la companyia de Josep 
Maria Damunt. Quan venien les companyies 
de sarsuela, amb la Maria Àngels Terol els 

portàvem algun detall. Recordem que abans 
de les reformes de l’edifici els camerinos del 
Municipal eren força desastrats i a l’hivern hi 
feia una bona fred. Amb la Ma Àngels 
portàvem algun termos de cafè i galetes per 
a fer més confortable l’estada al teatre. Ho 
deixàvem en els camerinos.  
 
     Els Damunt eren gent molt cordial. La 
dona i la filla de l’empresari també cantaven 
i vam tenir ocasió de conèixer-los. El Josep 
Damunt era molt campechano. En una 
ocasió recordo que se li veien els calsotets: 
tothom havia de riure . Si no recordo 

malament va ser quan van fer al Municipal 
“La Corte del Faraón” o “La Generala”. 
Havíem anat a veure la companyia en moltes 
ocasions: ho vam passar molt a gust amb ells

. 
 
     Una vegada més constatem com a Girona tenim forces i entusiastes melòmans. No és que no 
hi hagi afició, és que no tenim gaire ocasió d’exercir-la. Agraïm a la Laura Collell que hagi compartit 
alguna de les seves experiències i sabers lírics amb tots nosaltres. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018 

 
 
   P.S. Recentment, la Laura ens fa arribar aquest regraciament: 
       M’agradaria afegir que gràcies a la Companyia Damunt i a la Sra. Mirna Lacambra hem pogut 
disfrutar de sarsuela i d’opera a aquí Girona: moltes mercès.  

 

        * Imatge 13.-  Funció de Madame Butterfly que la 

Laura va poder veure, el 30 de març de 1982, quan es 

recuperava l’òpera a Girona després d’un llarg 

parèntesi [Foto: Arxiu Municipal. CRDI] 
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    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 

EL DIMONI (1) EN LA MÚSICA 
 
      Aprofitant que al Liceu aquest mes d’abril s’interpretarà una òpera de temàtica 
curiosa i amb el títol de Demon, o sigui, El dimoni (òpera del Rubinstein), pot ser un 
moment oportú per a repassar la presència d’aquest pèrfid personatge en el món 
musical. Ens hi referirem en dos apartats: primer aquest de les Històries de la música i en 
el següent, en la secció D’Òpera, gènere en el que també constatarem l’abundant 
presència del maligne. 

 

LES NOSTRES LLEGENDES D’INGERÈNCIA DIMONÍACA EN LA MÚSICA 
 

     Música i dimoni tenen un lloc en les nostres rondalles. Seria ampli el repertori de llegendes en 
què el dimoni emet melodies, evidentment que amb perverses intencions, o que ajuda, amb 
pactes diabòlics, a músics que volen aconseguir allò que no obtenen amb mitjans menys 
tramposos encara que més saludables. En trobem en tota època i en molts països. Aquí només 

recollirem, a continuació, una narració de l’àmbit proper que ens serveixi d’exemple significatiu26. 

 

A Anglès el diable hi és  (llegenda) 
 
     “  Conta el Dr. Ramon Vinyes que quan era jove havia sentit 
dir moltes vegades <A Anglès el diable hi és. A la Cellera el 
diable hi era. A Sant julià el diable hi va passar>, sense que mai 
hagués pogut esbrinar el significat de la dita. Fins que un dia 
li caigué a les mans un llibre de Mn. Constans, en el qual s’hi 
conta la tradició, que alhora recull el nostre Joan Amades, i 
que diu així: 
     Conten que una vegada per la diada de Sant Antoni, els 
pabordes no trobaven cobla per les ballades de la festa. El més 
petit d’ells, sortit de polleguera, va jurar als seus companys: 
              - Jo trobaré músics, encara que hagi d’anar-los a 
cercar a l’infern. 
     I vet aquí que marxà a la recerca d’una cobla per a la festa. 
El cas és que es topà amb uns desconeguts que li preguntaren 
on anava tan adalerat i què volia. Contat el cas, aquells homes 
li digueren que eren músics i que no tenien lloga. Tant en vull tant te’n daré, convingueren en el preu i a la 
fi, tracte fet. 
     Els músics van fer tard a l’ofici, però a l’hora de les sardanes es portaren bé. Al indicar-los el paborde 
que toquessin el Contrapàs de la Passió s’hi van negar, però tant va insistir la gent que per fi el varen tocar. 
En arribar als versos on la cançó diu que van escopir a Crist, els músics van gallejar. La gent va protestar 

                                                           
26      Del dossier de Pere Figuereda i Carol, Llegendes de la Vall d’Anglès. Anglès: Ajuntament, 2001. La il·lustració té la 
mateixa procedència i és de Narcís Bosch. 



pel malencert fent-los repetir l’estrofa, però a cada volta ho feien pitjor, tant repetien tant gallejaven. 
S’entaulà un fort aldarull. Aleshores els vailets s’adonaren que tots els músics tenien els peus forcats, i que 
els sortia una cua negra, delatant el que eren. 

- Ave Maria Puríssima!, tothom va exclamar. 
     En sentir aquest crit, vet aquí que tots els dimonis van arrencar a córrer, i cames ajudeu-me cap a 
l’infern. 
     El relat però, té diferents versions, segons la font d’on raja. “      
 
       
 

              Observem, doncs, en aquest tipus de 
llegendes com el dimoni es presenta sovint de 
manera encoberta. Pot o no (en la llegenda 
anterior no) exigir un pacte previ a qui li demana 
algun favor, exigint normalment que aquesta 
persona hagi de comprometre la seva ànima, 
fent-la mereixedora de l’infern. Observem que hi 
pot haver indicis que permetin descobrir la 
naturalesa demoníaca del o dels individus 
malignes: sovint l’al·lèrgia que els dimonis tenen 
als objectes o rituals cristians (en el nostre cas la 
interpretació d’una composició referida a la 
Passió de Crist) o algunes parts animalesques del 
seu cos que identifiquin els infiltrats (en la nostra 
rondalla les peülles bífides i la cua). El desenllaç 
pot variar, sempre segons el grau d’optimisme de 
la narració: tant ens podem trobar que el diable 
aconsegueixi l’ànima de les seves víctimes com, 
cosa que passa més sovint, les persones 
aconsegueixin escapolir-se del maligne gràcies a 
una intervenció sobrenatural o a l’ús d’algun 
encanteri o frase sagrada (en la narració 
considerada, la invocació mariana Ave Maria 
Puríssima). 

     Si en la literatura de llegendes ja tenim definides les claus més habituals, què podem dir del 
cas dels músics reals? 
 

 LES NOTES DEL DIABLE 
      És un tòpic ben conegut que hi ha una determinada 
combinació de notes musicals que representen o 
invoquen al dimoni. Parlem de l’interval conegut com a 
Tríton, el diabolus in musica. Es tracta d’una combinació 
de dues notes que ha d’aparèixer properes entre sí. 
Poden ser diverses notes però que tinguin un interval o 
separació entre elles equivalent a tres tons: el tríton. En 
el cas de l’escala de DO major ens trobem amb aquest 
fenomen quan es toquen simultàniament, o de manera 

 
 

Imatge 2.- Il Narcís Bosch. Amb un detall de la plaça 
de la vila. A, Pere Figuereda, Llegendes de la Vall 

d'Angles. Anglès: ajuntament, 2001. 

* 

Imatge 3.-  l’interval de notes del tríton 



seguida, les notes de FA i de SI [exemple sonor: Sentim les dues notes en quarta augmentada, 
simultàniament i en cinquena disminuïda, l’enllaç porta a un aplicatiu sonor de Wikimedia]. Si ens 
hi fixem, el resultat és que es produeix un so dissonant. Aquest efecte tant llunyà de l’harmonia 
sonora és el que va donar peu a relacionar aquesta combinació de notes com una manifestació 
del maligne. 
 

MÚSICS I PACTES AMB EL DIMONI 

 

     Un tema força recorrent en el temps és el de parlar de músics que per tal d’assolir una gran 
habilitat en les interpretacions, acaben fent un pacte amb el diable. Segurament és una manera 
d’explicar la gran habilitat d’alguns intèrprets tocant el seu instrument, particularment en el cas 
del violí. Hi ha uns quants músics i conjunts contemporanis que basen part de la seva popularitat 
amb suposades col·laboracions amb el dimoni. Aquí ens limitarem a recordar els exemples clàssics 
més cèlebres 
     Potser l’obra més coneguda com a suposadament inspirada pel diable és de Giuseppe Tartini 
(1692-1770). I en concret una sonata, la Sonata en G menor, que té el sobrenom, precisament, 
d’El refilet del diable (Il Trillo del diavolo). La cosa es relaciona amb la dificultat d’alguns dels 
passatges d ela peça que requereixen una habilitat, pot semblar que sobrenatural. A més, un seu 
conegut, l’astrònom Jerôme Lalande va donar a conèixer una narració que, assegurava, li havia 
explicat el mateix Tartini, la recollim a continuació 
 

Las llegenda d’ El refilet del diable 
       Una nit de l’any 1713 va somniar que feia un pacte 

amb el diable en relació a la seva ànima. El que demanava 

el diable a canvi, era ser alumne seu. Durant el somni tot 

semblava anar molt bé doncs el seu alumne i també servent 

li concedia tot allò que volia. Tartini va voler comprovar 

quin nivell de coneixement de violí havia obtingut el diable 

d’acord amb les classes que li donava, així que li va passar 

el violí per veure què era capaç de fer. I el diable el va 

deixar amb la boca oberta en interpretar una sonata d’una 

tal bellesa que Tartini es sentia incapaç d’haver ni pogut 

imaginar-la fins i tot en el seu més atrevit vol de fantasia: 

va quedar tant atrapat, transportat i encantat per la 

música que escoltava, que el va deixar gairebé sense 

respiració. Excitat, immediatament es va despertar  i va 

córrer a agafar el seu violí per intentar retenir i 

interpretar, almenys en part, la meravellosa música que 

havia somniat i encara que va ser en va, perquè no va 

poder reproduir-ho tot, la música que va arribar a 

compondre en aquell moment va ser la millor que mai 

havia escrit i la va titular El refilet del diable. però tot i 

això, la diferència amb la música que tant l’havia 

emocionat durant el somni era tant gran que li van entrar 

ganes de trencar el violí i abandonar el món de la música 

si no fos perquè li era gairebé impossible viure sense ella. 

   [Explicat en el blog “La bellesa”27 ] 

 
 
 Imatge 4.-  Gravat de L.-L. Boyllu, de 1824, que 

porta per títol El somni de Tartini. 
 

El fragment que suposadament té 
una dificultat diabòlica és el que 

recollim aquí (3’00”):   
 

I per si hom vol escoltar la sonata 
complerta (versió en accés lliure 

de Mutter Orkis del 1989 [15’37”]) 

 

 
 
 

                                                           
27      Blog  “La Bellesa”: https://www.labellesa.cat/musica-classica-guiseppe-tartini-sonata-en-g-menor-el-refilet-del-diable/ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/5d_-_4a_-_triton.ogg
https://www.youtube.com/watch?v=-BV_WerbAWg&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=kz0LJe-4efk


 
     Un altre dels compositors i intèrprets típics que s’han relacionat amb pactes diabòlics va ser Nicoclò 

Paganini (1782-1840). La seva gran capacitat d’interpretació 
violinística, espectacular, van facilitar els comentaris en el 
sentit que les interpretacions estaven ajudades pel dimoni, 
amb qui hauria fet un pacte. Van proliferar les llegendes i 
sembla que el músic les va estimular. No va ser aliè a les 
enraonies l’aspecte peculiar del músic i una manera un xic 
excèntrica de vestir, sempre, amb tonalitats negres. De fet, 
el mite va contribuir a la seva gran celebritat, amb el 
corresponent augment dels ingressos pels seus concerts. 
Entre les llegendes que corrien, una diu que la mare de 
Paganini va tenir un somni en què un dimoni li va predir que 
el fill, de cinc anys, seria un gran músic. A partir d’aquí el 
pare hauria obligat al nen a assajar el violí deu hores diàries. 
La més famosa de les històries que corrien del genovès és la 
de què, en un concert a París, la manera tant emfàtica de 
tocar el violí va provocar que s’anessin trencant les cordes 
però, l’habilitat de l’intèrpret va fer que pogués continuar 
tocant suplint amb el seu domini el so de la corda que havia 
perdut ... això ho hauria fet fins a quedar, en plena 
interpretació, fins i tot amb una única corda. De fet Paganini 
va ser un gran innovador de la tècnica d’interpretació del 

violí. La seva capacitat personal venia potenciada per 
diversos factors, entre d’altres les característiques físiques, 
amb una gran flexibilitat de les articulacions28; i també, per 

altre cantó, l’ús d’un instrument especial, que es coneix com Il Cannone, que tenia el pont de les cordes 
més planer de l’habitual, cosa que permetia a Paganini tocar diverses i fins a quatre cordes a la vegada 
quan li interessava.  
 

PAGANINI VIRTUOSÍSTIC: 
 

●  Caprici no  1 :    

●  Caprici no  5 :    

●  Caprici no 24 :    

 

 
Imatge 6.- 

 
Il·lustració per a  

La Damnation de Faust 
del Teatro dell’Opera 

di Roma 

 

                    
                        
      Tant en la llegenda d’inspiració popular, de les ostres comarques  com amb els dos intèrprets i 
compositors comentats ens trobem el mite del músic que pacta amb el dimoni per tal d’assolir major 
domini de l’instrument i èxit en els seus recitals. Segurament, en l’imaginari popular el domini a fons d’un 
instrument es deu percebre com un do especial. I, donada la gran dificultat que es pressuposa, sembla 
lògica la intervenció sobrenatural, sigui benigna (tocant com els àngels, o amb ells) o maligna (amb o com 
el dimoni). 

                     Joaquim Carreras Turón  i  Joan Manel Barceló Sitjes, 2018 

                                                           
28    Una de les hipòtesis, entre d’altres és que el músic patís la síndrome de Marfan. En tot cas sobre el tema hom pot 
consultar un article accessible en línia, força argumentat, de M. Miranda, L. Navarrete i G. Zúñiga, del 2008, publicat a al 
Revista Médica de Chile 

Imatge 5.-  Gravat 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872008000700017
https://www.youtube.com/watch?v=wITS7gy7yDk
https://www.youtube.com/watch?v=Dsiu_Z2bDVc
https://www.youtube.com/watch?v=gpnIrE7_1YA


 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

 En l’òpera en concret el dimoni té una presència potser encara més patent que en la 
música instrumental donat que és un personatge força present en els arguments. L’òpera 
Demon que dóna peu a aquest article i l’anterior n’és només una mostra. Tot seguit 
comentarem breument deu òperes en què el dimoni és personatge important. 

 
     En, l’òpera el del diable sol ser un paper per a veus de registre baix. 
Depenent dels casos un baix, un baríton, i tot sovint un baix-baríton 
que pugui abastar un registre una mica ampli de notes. Evidentment 
que molts cantants consagrats d’aquestes tessitures han encarnat al 
diable, però n’hi ha un que volem esmentar i que sovint l’hem 
associat al maligne personatge. Segur que és una bellíssima persona, 
però el seu físic i una veu capaç arribar a matisos molt foscos i 
profunds n’han fet, tot plegat, un notable dimoni. Ens referim al gran 
Samuel Ramey, cantant nord americà nascut el 1942, encara en actiu. 
Com que en aquest article mostrarem fragments musicals en què se 
suposa que canta el diable, sempre que sigui accessible inclourem 
interpretacions de l’esmentat cantant.   
  

* 

 Samuel Ramey, entre falmes, 
un dels diables més reexitas 

en òpera 
 

El Caçador furtiu, de Weber (1821) 

 
   A Der Freischütz un guardabosc, Max, ha de 
vèncer en un concurs de tir per a obtenir la mà de 
la dona que estima, Agatha. Samiel (realment el 
dimoni), en col·laboració amb el pervers Kaspar, li 
oferirà a l’enamorat un pacte a partir de set bales 
maleïdes. Però, com és propi del dimoni, l’acord 
porta trampa. De fet és Kaspar (baix), col·laborador 
amb el diable, qui canta, donat que el de Samiel és 
un paper només parlat. 

●   Schweig, damit dich niemand warnt! (ària de 

baix per a Kasper)  , versió de P. Simper   

 

Robert le diable, de Meyerbeer 
(1831) 

 
   En aquesta trama, basada en llegenda medieval, 
en què el protagonista, Robert, és fill del dimoni. El 
xicot, però, voldrà esmenar-se i aquí el pervers és 
Bertram, dimoni que vol la perdició de Robert. 
    L’ària Encore un de gagné, acompanyada del cor, 
en què Bertram celebra la conquesta d’una nova 
ànima per a l’infern. 
 
●   Encor un de gagné! Glorieuse conquête , versió 
Ramey (4’ 24”) Val la pena escoltar-ho sencer  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KN7yXHoVbI4
https://www.youtube.com/watch?v=j1ghdHhEcvE


 

 

         Estem esmentant deu òperes amb temàtica demoníaca. El primer que constem és la continuïtat 
temporal de la temàtica, donat que en prop de dos segles veiem aparèixer una òpera significativa de tema 
demoníac en intervals que no superen els trenta anys. Les versions més conegudes deriven o estan 
relacionades amb el mite fàustic de Goethe. El rol del diable o diables sol ser assumit per veus greus, 
sobretot la de baix, encara que hi ha alguna excepció en què al dimoni l’encarna un tenor (El Mefistòfil 
tant a “Doctor Faust” com a “L’àngel de foc”) i al “Faust” de Gounod qui encarna Mefistòfil és 
preferentment un baríton. El nom més habitual per al dimoni és el de Mefistòfil, per la inspiració fàustica, 
però també trobem altres com Lucifer i Marbel (“El diable i Catalina”) o Asmodeu (“dimonis de Loudum”)  

La damnation de Faust, de Berlioz 
(1846) 

 
   Una altra òpera que s’inspira en el Faust de 
Goethe. 
   En la breu ària , Vous, qui faites l’endormie, el 
diable intenta convèncer Marguerite que accepti al 
seu pretendent 
 
●   Vous, qui faites l’endormie ,  

                   versió René Pape   

               i versió Ramey (amb piano)   
 
 
 

Mefistofele, de Boito (1868) 
    

 
 
      L’obra també es basa en el Faust de Goethe i 
també amb el nom dimoníac en italià en aquest 
cas, Mefistofele qui fa una juguesca amb Déu 
assegurant que aconseguirà l’ànima de Faust. El 
maligne té en aquesta obra dues àries ben lluïdes 
●   Son lo spirito che nega, quan el diable es 

defineix a sí mateix. Versió Ramey   
 
●   Ecco il mondo, on el dimoni s’ufana de 

controlar a les persones.  versió Ramey   
 

Faust, de Gounod (1859) 
 

 
 És un dels més cèlebres arguments operístics en 
què el dimoni hi juga un paper important, amb el 
nom de Mephistophéles, qui ofereix el do de la 
joventut a Faust  i tots aquells gaudis que li són 
propis, especialment l’amor de Marguerite. 
     L’entrada vistosa del diable es fa amb l’ària Le 
veau d’or. Mefisto comenta com la gent balla 
encantada al voltant de l’ídol del vedell d’or. 

●   Le veau d’or , versió Ramey  

                                 I versió Raymondi   
 

Demon, de Rubinstein (1875) 

 
  
  Una variant curiosa del tema demoníac. Resulta 
que el dimoni té intenció de destruir la creació 
divina però vingut a la terra s’enamora de Tamara i 
inclús pensa el diable que pot abraçar la bondat. 
Un àngel protegirà la noia de la temptació. 
      En el següent fragment, que diu Jo sóc el que ha 
escoltat en el silenci de la nit, tenim al dimoni 
enamorat 
 
●   Ia tot, katóramu vnymála (Я тот, которому 

внимала) , versió del baix Nicolai Ghiaurov    

                versió representada   
 

https://www.youtube.com/watch?v=c78KhJkwxN8
https://www.youtube.com/watch?v=3upbFYxNB2g
https://www.youtube.com/watch?v=OetQJS3agLw
https://www.youtube.com/watch?v=WSyV3cjWLWY
https://www.youtube.com/watch?v=jkW8w4A4Nwc
https://www.youtube.com/watch?v=x66TYd9nAMI
https://www.youtube.com/watch?v=mmLz4z6W2yw


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

És curiós constatar com hi ha alguna versió còmica (“El diable i Catalina”), en què els les víctimes són els 
dimonis, que es troben amb una noia exageradament xerraire i que 
els embolica. Moltes vegades un dels objectius bàsics dels homes que 
són dominats pel dimoni és el d’aconseguir l’amor d’una dona, però 
no sempre. Així, a “Doctor Faust” el mòbil és posseir poders màgics.  
     En definitiva, encara que la societat s’ha anat secularitzant, el 
tema del diable està ben present en l’òpera, en quantitat com en qualitat de les obres implicades. 
                    joan manel barceló sitjes, 2018 

El diable i Catalina , de Dvorak 
(1899) 

 
   Curiosament estem davant d’una òpera còmica, 
txeca: Čert a Káča. Lucifer envia al dimoni Marbel a 
capturar una princesa però torna a l’infern amb 
Catalina. Com que la noia és tant xerraire els 
dimonis finalment són els que queden espantats. 
Una obra amb molt d’aire popular i amb 
protagonisme de les danses. 
 

●   Una ària de Lucifer , (2’ 07”)   

●   Una dansa infernal , (4’ 22”)   
 

Doktor Faust, de Busoni 
 (1925) 

 
 
 
     Basat en una versió del mite de Faust que no és 
la de Goethe, sinó la de Marlowe. El doctor Faust 
es deleix per tenir poders màgics i per això fa un 
pacte amb Mefistòfil. 
 
●   Diversos fragments, versió d Zurich del 2005 

                                            (3’18”)    
 

Els dimonis de Loudun, de 
Krzysztof Penderecki (1969) 

 
   Es tracta d’una òpera, d’un dels compositors 
polonesos més apreciats, que presenta el tema 
d’una suposada possessió diabòlica ocorreguda en 
un convent de monges el 1634. L’obra es basa en la 
cèlebre novel·la d’Aldous Huxley, de títol 
corresponent. 
 
●   Guten Morgen, Schwester, escena correspo-
nent als cerimonials d’exorcisme que es realitzaven 
per a foragitar el dimoni. versió fílmica de 1969 

amb Tatiana Troyanos (2’ 49”)    
 

L’àngel de foc,  Prokofiev (1954) 
   

 
 
   Una de les obres més controvertides del 
compositor rus que va tardar més d’un quart de 
segle en podes estrenar la seva òpera després de 
composta. L’argument ens parla d’una possessió 
diabòlica. En alguns moments l’acció demoníaca és 
presentada per l’orquestra més que per la veu. 
 
●   Preludi i fragment de l’acte IIn , versió dirigida 
per Neëme Järvi Més enllà de dissonàncies, la 

música és molt expressiva  (5’ 53”).    
 

https://www.youtube.com/watch?v=5H-Dxz0Ygw8
https://www.youtube.com/watch?v=Gpb4nlWWYes
https://www.youtube.com/watch?v=2edJhGwl0YQ
https://www.youtube.com/watch?v=JU6NL7UY80U
https://www.youtube.com/watch?v=JvrjA73eEik


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 (13) 

 

A l’òpera Farnace, un 
Vivaldi que no té 
desperdici, hi apareix 
l’ària Nell’intimo del 
petto: de les músiques 
excelses que s’ha 
compost al món. 

 

Si Bach 
hagués fet 

òpera … 
 

Seguim amb un altre barroc i ara que 
s’escau la Pasqua. Si l’anterior era bo, 

aquest ja fa mal de tant bell. Joan 
Sebastià Bach va compondre un 

espectacular oratori de Pasqua (Oster 
Oratorium). El va estrenar un mes com 

aquest, d’abril, el 1725. Hem agafat l’ària 
per a soprano Seele, deine Spezereien. 

La sentim per Hannah Morrison ( Dr. 
John Eliot Gardiner) 

 

Una obra 
de mitjans 

del XX 
 

I per a que no sigui dit que al s 
XX no hi ha músiques 

atractives. Agafem la primera 
part, el Andante, del Concert 

per a soprano coloratura i 
orquestra en fa menor, el Op 
82, del 1943, de Reinhold M. 
Gliere. Està interpretat per 

Anna Netrebko. 

 

Un tall 
orquestral 
de sarsuela 

catalana 

Cançó d’amor i de guerra, del valencià 
Rafael Martínez Valls va ser estrenada 
precisament un mes d’abril, en aquest 

cas del 1926. En plena Dictadura de 
Primo de Ribera reivindicava tres 

conceptes contestataris: la catalanitat i 
la República i la llibertat: hi ha temes que tornen. L’obra té molts 

fragments ben encertats, proposem aquí el preludi del segon 
acte, que passa d’un tema popular a un altre de ben líric. 

 

Quan hom 
es plany 
amb la 

veu  

   El lament d’Arianna formava part 
d’una òpera de Monteverdi, 

L’Arianna. Hi ha una versió de 
madrigal, en 5 veus, que li plau molt 

a la Irene Llongarriu, que ens la 
recomana perquè és molt bonic. El 

sentim per La Venexiana 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=PiYWfzmkoLI
https://www.youtube.com/watch?v=PiYWfzmkoLI
https://www.youtube.com/watch?v=z2KqKxhj4rc
https://www.youtube.com/watch?v=z2KqKxhj4rc
https://www.youtube.com/watch?v=pY5opm7xs3E
https://www.youtube.com/watch?v=pY5opm7xs3E
https://www.youtube.com/watch?v=jX7mDYjhhpI
https://www.youtube.com/watch?v=mtzxZSUMG8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mtzxZSUMG8M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jX7mDYjhhpI


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Saba Nova 
A punt de celebrar els 50 anys 

 

El final del 2018 serà un moment important per a la coral Saba Nova, amb la commemoració del seu 
cinquantenari. Pretenem aquí, simplement, oferir una petita referència de quina ha estat la seva 

trajectòria i, per tant, el sisgnificat i transcendència que presenta aquesta entitat. Hom calcula que 
hauran passat uns tresmil cantaires per aquesta institució cultural gironina. Diversos dels documents 

usats procedeixen de l’Arxiu General de la Diputació de Girona [AGDGi] 
 

 
 

Imatge 1 .-  La coral Saba Nova en una actuació amb Josep Viader al capdevant, el 1985 
 (Procedènci: Expedient campanya Dinamització Cultural. Petició del 7-I-1986 -AGDGi 08/09 104-) 

 
 

ORIGEN COM A FILIAL (1968-89) 
          Com el mateix nom indica, Saba Nova 
pretenia aportar noves energies i nous cantants a 
la coral mare que va ser la Capella Polifònica. 
     Segons s’explica en un dels programes de la 
coral, La coral Saba Nova va néixer a Girona a 
l’octubre de 1968, de la mà de Josep Viader, 

Roser Busquets i Esperança Pèlach [Programa del 
concert del 15-XII-2013]. Ens explica Laura Portal 
en un reportatge sobre la entitat, “La intenció 
dels ideòlegs d’aquesta coral era educar la 
mainada en una sensibilitat musical i de passada 
educar-los en una sensibilitat catalana”.  [en un 
monogràfic pel 25è aniversari, El Punt, 8-XII-
1993. p.38]. I la Roser  Busquets, fundadora i 



directora, precisava el 1994 en una entrevista: 
“Saba Nova va néixer per moltes raons. Primera 
perquè el franquisme havia estat molt repressiu 
en tot allò que feia referència a la identitat 
catalana i una manera de mantenir viu el 
sentiment de país era precisament per mitjà de la 
cançó.” [El Punt, 9-V-1994. p.45] 
     La finalitat i àmbits a què correponien els 
concerts, com és habitual en aquestes entitats, 
resultaven ja de bon principi ben variats. 
Començarem citant les celebracions litúrgiques. 
També, efemèrides musicals, de les que citarem 
com exemple la celebració de la Festa de Santa 
Cecília que consta feta en la Catedral de Girona el 
mes de novembre de 1986 [AGDGi 08-89 128]. 

 

 
Imatge 2.-  Actuació a la casa de Cultua el 1971 (Los Sitios, 

1-V-1971, pàg.3) 

 

    Continuant amb les tipologies d’actuacions, 
esmentem la participació en festivitats locals, i 
per posar exemples, direm que el 1986 la coral 
actua en diverses festes majors, el juny a Tordera, 
i el juliol a Llambilles i Quart [AGDGi 08/89 128]. 
Altre apartat és el dels concerts de demostració 
del treball fet, promoguts per la mateixa coral, en 
aquest sentit ha estat tradicional el concert de 
Nadal, aquest durant la primera fase es solia 
realitzat conjuntament amb la Polifònica. Altre 
seria la contribució a activitats benèfiques (citem 
com exemple d’aquest apartat el concert celebrat 
al Teatre Municipal el 5-II-1981 en favor de 
UNICEF [Expedient 26/81 de l’Arxiu Municipal de 
Girona UI 12388]; encàrrecs en festivitats 
particulars (esmentem un concert de casament a 
la Catedral de Girona el 9-VII-1985 [AGDGi 08/09 
104]. No podrien faltar les tradicionals jornades 
de fi de curs , citarem que es conserva un 

programa de la celebrada el 14-VI-1987 a l’antiga 
capella de la Casa de Cultura [AGDGi 08/89 125]; 
 

Algunes dates remarcables 
1968.-  A iniciativa de Josep Viader es funda la coral 

saba nova com a filial de la Polifònica. 
1969.-  La infantil va a la IIIa trobada de Cors Infantils al 

saló del Tinell de Barcelona [Los Sitios, 9-V. P.3] 
1978-79.-  Al Teatre Municipal es fa el concert dels 10 

anys. També amb homenatge al mestre Civil 
1985.-  Concert d’homenatge al mestre Viader (el 20 de 

desembre) 
1988-89.-  Commemoració del 20è aniversari. Al T. 

Municipal, s’interpreta El flautista de Hamelin. 
Amb cartell de Josep Perpiñà [Veieu la imatge 5]. 

 
     Pel que fa a la coral infantil, els assajos es feien 
els dissabtes a la tarda. Seguint les directrius del 
Secretariat de Corals Infantils de Catalunya es 
promovien trobades que havien de tenir un 
caràcter clarament lúdic. Mostrem tot seguit un 
programa d’una trobada en el que va participar el 
grup infantil de <Saba Nova, 
 

 

 
 

Imatge 3 .-  8a Trobada de coral Infantils Juguem cantant, 
celebrada a Vic el 26-IV-1987 [AGDGi 08/89 126] 

 



     Els nois i noies 
deixaven el grup 
infantil i passaven al 
Juvenil a partir del 
setze anys, també 
dita de vegades coral 
intermitja. Entre els 
sistemes de treball 
que s’utilitzaven 
amb els més grans 
hem d’esmentar la 
realització d’estades 
de cap de setmana. 
Com exemple 
citarem el que es va 
realitzar els dies 19 i 
20 de febrer de 1983 a la Cassa Missió de 
Banyoles. S’hi va treballar música del 
Renaixement i contemporània. Hi van participar la 
“coral intermitja” de Saba Nova i dos grups més 
de l’Hospitalet, amb un contingent total de 110 
participants [Expedient a partir d’una instància, 
de data 2-XII-1892, demanat suport. Arxiu 
General de la Diputació de Girona 08/89 074]. 
 

 
 

Imatge 5.-  Portada d’un programa, el 1988, amb motiu del 
20è aniversari. La imatge és de Josep Perpiñà, artista que 
ha fet bona part de les il·lustracions e la coral en els seus 

rètols 

 

Nombre de membres 
1968.-  Fundada amb 14 cantaires 
1986.- En la Jovenil 40 membres [AGDGi 08-9 

104] 

 
 

CREIXEMENT AUTÒNOM (1989-
2008) 

     Quan Josep Viader va deixar la direcció de la 
Polifònica el 1989 ell mateix va plantejar què es 
volia fer amb la Saba Nova. Els seus membres van 
preferir passar a constituir-se com a coral 
totalment autònoma. 
 

Algunes dates remarcables 
1989.-  Josep Viader deixa la Polifònica, i la coral Saba 

Nova opta per independitzar-se de la relació amb 
l’entitat que la va promoure. 

1990.- La coral és seleccionada per la Generalitat per 
assistir en representació de Catalunya a la trobada 
corals de Euroreff Misik, a Alemanya. 

1992.- Participació a Catalunya Canta, al palau sant 
Jordi 

1993 i 94.- Es celebra el 25è aniversari (del 19-XI-93 al 
V-94), amb un concert a la Catedral (5-XII) i un 
altre al T. Municipal el 29-V-1994, estrenant la 
cantata Naturàlia (música de Miquel Sunyer i 
lletra de Salvador Sunyer). 

1995.- Participació en la 9a Simfonia de Beethove, amb 
l’OBC, al pavelló de Fontajau. 

1996.- Participació en l’homenatge a Oriol Martorell a 
l’auditori Viader 

2000.- Participació en la celebració dls 150 anys del 
Cant Coral i cloenda de l’Any Clavé, al St. Jordi. 

2002.- Setmana Verdaguer, a la casa de cultura gironina 
2006.- Concert de comiat i recolzament a Lluís Albert 

[Veieu imatge 6] 
2006.- Concert en memòria del Mestre Francesc Civil (el 

11-IV a la Casa de Cultura). 
2006.- Concert en el marc del Correllengua (14-X) a La 

Mercè de Girona 
2007.- Monogràfic Francesc Civil, amb l’estrena del seu 

oratori Magdalena penitent. 

 
    Un canvi important en l’estructura d’edats es 
produeix cap al 1992 s’incorporen a l’àmbit coral 
alguns pares, generant així un grup de cantaires 
adults [Diari de Girona, 14-XI, p. 42]. Amb el 
temps repartiran les funcions entre diverses 
professionals: Esperança Pèlach assumí la direcció 
de la Coral Infantil, la Pilar Sanz passà a dirigir la 
coral de Veus Blanques, i la Roser Busquets la 
coral de Grans. 

 

Imatge 4 .-  Segell utilitzat 
cap a l’inici de la vida pròpia 
de la Saba Nova [figura en 

una petició signada per 
Roser Busquets en 5-XI-1990 

-AGDG 19/92 003-] 



 
 

 
 

Imatge 6 .-  Concert de comiat a Lluís Albert, amb 
l’Orquestra de Cambra de Girona, Saba Nova i els solistes 
Maite Mer, Josep Camós, Jordi Tormo i Sara Parés. 23-II-
1996 a l’Església Parroquial de La Bisbal (fons doc. Saba 

Nova) 

 
Amb el temps els que han esdevingut concerts 
més tradicionals i regulars són els que es solen 
celebrar en dates assenyalades: els concerts de 
Nadal, Setmana Santa i Sant Jordi.  
 

Nombre de membres 
1989-90.-  en la juvenil 45 membres [expedient 

Campanya de Dinamització Cultural 1990 inicial el 
8-XI-1989 -AGDGi 13/92 016-] 

1991.- en la juvenil 35 membres [expedient 

Campanya de Dinamització Cultural 1991 inicial el 
8-XI-1990 -AGDGi 19/92 003-] 

1993.- entre la infantil i juvenil 65 membres 
[Diari de Girona, 14-XI, p. 42] 

 
    Resulta interessant fer constar que la Saba 
Nova havia arribat a promoure concerts a la ciutat 
de Girona de gran convocatòria. Ens consta la 
dada en un full de taquillatge dels que es guarden 
en les memòries de les funcions del teatre 
Municipal [Arxiu Municipal de Girona UI 5420]. 
Concretament el 6-VI-1994 la coral realitza un 
concert en l’esmentat teatre amb un total de 772 
entrades comptabilitzades (nombre que era 
l’aforament màxim en aquell moment: 772 
espectadors). Es pot afirmar literalment que hi va 

haver “lleno”. De les entrades que citem 81 van 
ser atorgades gratuïtament (a membres de 
l’Ajuntament, premsa, altres) i 691 van ser 
venudes: 52 de les quals encarregades per telèfon 
(encara no hi havia les compres per internet 
implementades), 451 de venda anticipada i 78 
adquirides el mateix dia de la funció. Pel que 
deduïm de les dades aquella jornada hi deuria 
haver gent que es va quedar sense entrar. 
     El 2001 comencen els Concerts participatius, 
promogué per La Caixa i en els que Saba Nova va 
col·laborar, intermitentment, fins al 2013, 
conjuntament amb la majoria de corals gironines 
en diverses edicions.  
     La coral ha estat sempre alineada amb la 
reivindicació dels drets nacionals catalans. Per 
això va cantar, el 14-X-2006, en el Correllengua 
06, activitat en la que encara va participar 
l’incansable activista pels drets de Catalunya, en 
Feliu Matamala Teixidor [veieu la imatge 7]. 
 

 
 

Imatge 7 .-  Portada del programa del Correllengua del 
2006 amb concert de Saba Nova (fons doc. Saba Nova) 

 

     Un apartat que pot ser atractiu per als cors, si 
les obligacions personals ho permeten, és el de les 
sortides a l’estranger. Per al període que aquí 
considerem són de ressenyar els viatges a 
Alemanya (1990), a Bèlgica (Bruges VIII-1992), al 
Regne Unit (Loughboroug, el 1996), a França 
(Nevers el 2000), a Suïssa (2004), a Eslovènia 
(Ljubjana, el 2006), al Rosselló (Canet, el 2007). 
Uns quants d’aquets concerts i desplaçaments 
s’han fet en el marc d’Europa Cantat [Enllaç]. 

http://www.europeanchoralassociation.org/fr/bienvenue/


 

PROP DELS CINQUANTA ANYS 
(2008-2018) 

 
     Pel que fa als últims temps, hi ha un moment 
de canvi significat fa uns deu anys quan es va 
notant una creixent dificultat en la renovació del 
col·lectiu de cantaires.   
     Encara es realitza alguna sortida important, 
concretament l’anada a Sèrbia (el 2013), amb un 
concert en dos àmbits: cançó catalana (tant 
popular com d’autor) i de música nòrdica. 
 

 
Imatge 8 .-  Anagrama en programa del concert de Nadal 

del 20-XII-2009 

 
     En aquesta etapa més recent es prossegueix i 
intensifica la tasca de difondre i reivindicar els 
compositors catalans. Un cas emblemàtic de 
recuperació que ha fet Saba Nova el tenim amb 
l’obra de Francesc Civil. El 31 de març del 2007 
s’estrenà un ampli oratori inèdit, “Magdalena 
penitent”, amb lletra de Salvador Sunyer [veieu 
enllaç a la notícia] 
     Entre el 2008 i fins al 2013 es continua 
col·laborant, de manera ininterrompuda, en els 
Concerts participatius, amb altres corals. 
 

 
Imatge 9 .-  Estada a Sèrbia el 2013 (Fons documental de 

Saba Nova) 

 
     També resulta significatiu citar la col·laboració 
de l’entitat en campanyes socials. Per exemple de 
cares a l’afirmació cultural del país, com ara 
l’actuació el 2013 (9-II) en el marc del moviment 
“Som Escola” per a defensa de la immersió 
lingüística a l’escola i l’ús social del català [Diari de 
Girona, 8-II-2013, Comarques, p.7]. també el 
concert solidari amb la Fundació Autisme Mas 
Casadevall (16-XI-2013), per posar uns exemples. 
     En un altre extrem de l’activitat es constata una 
disminució de concerts en el marc de casaments. 
En aquests darrers temps se n’havia arribat a 
realitzar algun, en el marc civil de l’Ajuntament, 
però no tants com en altres moments, en què en 
un sol any s’havia assistit fins a deu cerimònies de 
noces. 
     El 2015 es produeix la dissolució de la coral 
Infantil, restant només el grup adult. Diversos i 
molts poden ser els factors, n’esmentarem tres: 
els canvis importants i diversitat d’ofertes en 
temps d’esplai dels nens i joves; la proliferació a 
Girona de corals escolars; i, per altra banda, la 
moda, estimulada en bona part pels mitjans de 
comunicació, d’altres tipus emergents de grups 
de cantaires, com ara els grups de gòspel o 
fenòmens com el concurs televisiu O Happy Day 
(a Catalunya iniciat el 2013, adaptant un model 
USA iniciat el 2007 per la cadena NBC).  
 

Algunes dates remarcables 
2008.- Concert a la catedral de Tarragona 
2008-  Amb altres coral Gironines, s’interpreta El 

Messies de Händel a l’Auditori de Girona (18-
XII). 

2009-  Commemoració de Haydn interpretant-ne 
una missa (6-IV a l’Auditori Viader) 

2012-  Concert d’homenatge a Josep Viader a la 
casa de Cultura (3-XI) 

2013-  Concert participatiu, dedicat a Grans Cors 
d’Òpera, amb les altres corals gironines. 
Última ocasió 

2013-  Concert homenatge a Francesc Civil, a 
l’Auditori de Girona. 

2014-  Actuació al palau de la Música Catalana 
acompanyant a La Principal de La Bisbal, 
conjuntament amb altres corals gironines. 

2015-  Concert a la catedral gironina amb motiu de 
les cerimònies de beatificació que s’hi 
celebraven. 

http://www.classics.cat/noticies/detall?Id=5702


2016 i 17-  Concert Cans i Sons del Món, a 
l’auditori Viader 

 

 
       La situació, semblant a la d’altres corals és de 
poca regeneració del grup de cantaires, que amb 
el temps es va reduint i augmentant notablement 
la mitjana d’edat. 
 

Nombre de membres 
1994.-  En la coral “de grans” hi havia més de 60 

membres i en la infantil (dividida en 3 grups) 
sobre els 100 membres [Diari de Girona, 11-
V-1994, p.21] 

2016.-  en la coral d’adults 24 membres 
2018.- En la coral d’adults 18 membres 

 
 

 
Imatge 10 .-  Concert a l’auditori Viader de la Casa de 

Cultura gironina, 2015. 

 
     Mentre l’entitat analitza la complexa situació 
recent, a la vegada s’entuma un repte important, 
el 50è aniversari de la coral. Està previst, entre 
d’altres, dues iniciatives. La primera és la 
confecció d’un CD amb documents de divers 
tipus, aprofitant que Saba Nova ha mantingut 
força estable la seva seu i, també, ha tingut cura 
en conservar el material,  disposant així d’una 
quantitat respectable de documents. Però el 
moment culminant ha de ser un concert 
d’aniversari, previst pel 25 de novembre 
d’enguany.  
 

LA DIRECTORA, ROSER 
BUSQUETS 

      Roser Busquets i Verdaguer va estar amb la 
Saba Nova ja des del seu inici i actualment segueix 
sent-ne la directora. Hem recollit i reproduirem a 
continuació alguns seus comentaris. Ella es 
considera deixeble i deutora de Francesc Civil i de 
Josep Viader. Amb aquest últim va coincidir en 

molts àmbits: en la Polifònica, al Conservatori, a 
la facultat. Em va plaure molt col·laborar amb ell. 
De fet jo sempre he cregut en la importància de 
treballar cen equip amb altres persones. 
     Del mestre Francesc Civil, diu la Roser que Va 
jugar un paper molt important en la música 
gironina. La coral Saba Nova és la que ha cantat 
un repertori més ampli d’aquest compositor, 
amb uns 25 títols. Opina la Roser que Francesc 
Civil és una personalitat molt important de la 
música a Girona, mentre la ciutat en va fer un 
reconeixement tardà i menor del que 
pertocaria. Ella té un record entranyable de Civil 
com a música i com a persona. Era molt modest. 
Vaig ser alumne d’ell quan de ben petita, quan 
jo tenia cinc anys. Vaig prosseguir els estudis 
musicals gràcies al mestre. Cap als 12 anys em 
va agafar un rebuig a l’estudi de la música, però 
ell va tenir paciència i va parlar amb casa meva 
i va dir als pares “no us atabaleu, la noia té mal 
geni, però serveix i ja acabarà els seus estudis”. 
Jo li vaig fer cas i per aquest camí he continuat. 
Sempre me l’he estimat molt. Encara quan el 
recordo m’emociono. Després vaig coincidir 
amb ell en el Conservatori.  

 
Imatge 11 .-  Foto recent de la Roser Busquets 

 
       Pel que fa al repertori treballat amb la coral la 
directora constata l’amplitud del ventall de peces. 
Ara que estan fent balanç dels 50 anys, es 
comptabilitzen 138 títols religiosos (amb 16 
Avemaries de diferents compositors), 48 peces 
populars, 97 nadales diverses, 20 espirituals 
negres, 20 sardanes, a part d’un ampli nombres 
d’obres clàssiques i d’autors catalans. Entre les 
obres que hem interpretat hi ha una significativa 



presència de Francis Poulenc. És un autor difícil 
d’interpretar, per les exigències d’afinació: 
sempre quan ens hi hem acostat ha estat un gran 
repte. Per citar un cas, trobareu inclòs Poulenc en 
el repertori del concert ofert per la coral a 
l’església de Sant Martí de Girona el 3-V-1993. 
 

 
Imatge 12 .-  Concert a la sala de cambra de l’Auditori de 

Girona el 15-XII-2013 [Foto El Punt-Avui] 

 
    Es lamenta la directora que Es nota un canvi 
d’actitud i de reconeixement cap al món de les 
corals. Ara els nens i nois tenen mots altres 
estímuls per al seu lleure. També els pares 
s’implicaven abans més en els desplaçaments i 
en les activitats de l’entitat. Recordo amb molt 
agraïment com els pares es van abocar en els 
preparatius quan vam celebrar el 25è aniversari. 
      Les administracions han aportat en alguns 
moments alguns suports, encara que no tant 
com es fa en altres països. Nosaltres hem 
procurat dependre poc de les institucions. 
Recordo en la nostra trajectòria l’interès que han 
tingut cap a Saba Nova alguns responsables 
públics. Per citar-ne alguns, el Sr. Joan Saqués el 
Sr. Josep Arnau, el Sr. Joaquim Nadal, el Sr. 
Carles Puigdemont, en Joan Domènech Moner, 
que encara segueix i comenta amb nosaltres 
l’evolució de la coral,. 
 
 
      Ja fa un temps, era el 1994, el periodista Pere 
Madrenys va preguntar en una entrevista a la 
Roser Busquets quina era la seva màxima 
aspiració. La resposta va ser referida a Saba Nova: 
Que la coral arribi a celebrar els cinquanta anys.  
D’aquí pocs mesos s’acomplirà aquest desig. 
 

 
joan manel barceló sitjes, 2018 

 

   

Imatge 13 .-  Concert d’ara fa un any, per Sant Jordi (fons doc. Saba Nova) 



Amb motiu de la Setmana Santa 

 i en homenatge a J.S. Bach. 
 

A La Passió segons Sant Joan 
 

 

 

 

 

Julià Pascual, 2018 


