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  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 

 

  

 

 
  

2018/19 

Ja tenim la proposta d’òperes en Bus des 
de Girona per a la temporada 2018-19 
En la tria oberta per a completar el programa han 

guanyat: La Gioconda i Tosca 
..Al nostre web.. 

 
  

 

 

 

 

  

Xerrada prèvia a la Cavalleria Rusticana i 
Pagliacci del Municipal de Girona 
Els Amics de l’Òpera de Girona aportaran el 

comentari a les 19,30h (la funció serà a les 20,30) 
 ..Al nostre web.. 

 
  

 

 

 
 

Accés a una conferència per a preparar 
Cavalleria Rusticana i I Pagliacci. 

Conferència “El Verismo, la sangre y los celos en el 
canto”, per Daniel Diz.  Amigos de la ópera de Vigo, 

2015 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Comentaris a l’estrena de Calleria i 
Pagliacci a Sabadell 

Sobre l’estrena a Sabadell el dia 25-IV 
..TV3  

 
  

  

 

 Festivals d’estiu (1)    

 

 

Vilabertran 
(12 juliol–2 setem.) 

 

Torroella M. 
(28 jul.- 20 agost) 

 

 
 

Cadaqués 
(agost: 4 al 15 ) 

 

 

Peralada 
(5 juliol - 17 agost) 
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Del 12 al 20 de maig, a Girona: 
Girona a cappella Festival 

7a edició d’aquest concurs internacional de de veu sola 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Gran èxit de Sondra Radvanovsky al 
Liceu, amb bis de La mama morta 

Amb comentari i enregistrament. 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Entrevista a Sondra Radvanovsky 
Publicada a Planeta Magazine 

..Al  web..  
  

 

 

  

Crítica de La Passió segons Sant Mateu 
dirigida per M. Monkovski al Palau 

Per Elsa Álvarez 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

El contratenor Franco Fagioli treu 
 un disc amb àries de Handel 

Acompanyat per Il Pomo d’Oro 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Polèmica absorció del Teatro Real 
de Madrid sobre el de La Zarzuela 

Amb la pretensió de reforçar el primer teatre 
operístic de la capital d’Espanya 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Recomanacions d llibres musicals per 
Després de sant Jordi 

Suggeriments que fa en jauem Radigales 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

L’Òpera de París és dels que 
 atreu més públic jove 

Comentari d’algunes dades comparatives 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a una jove sopramo nord-
americana: Erin Morley 

Després del seu èxit al Met amb El cavaller de la Rosa 
..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

Joan Pons renova com a director musical 
del Liceu fins al 2022 
Està al Liceu des del 2012 

..Al web.. 
 

  

http://www.gironacappella.cat/index.php/ca/
https://infernemland.blog/2018/03/30/la-mamma-morta-de-sondra-radvanovsky/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/4140-sondra-radvanovsky-soprano-solo-mi-reputacion-y-mi-voz-dependen-de-mi
https://www.nuvol.com/noticies/la-passio-segons-minkowski/
https://www.plateamagazine.com/discos/4002-franco-fagioli-graba-arias-de-haendel-con-il-pomo-d-oro-para-dg
https://www.plateamagazine.com/opinion/4217-nocturnidad-y-alevosia-sobre-la-absorcion-del-teatro-de-la-zarzuela-por-parte-del-teatro-real
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El palau tindrà com a compositors 
residents a Philip Glass i Josep Ma Guix 

Minimalista i més eclèctic i personal, 
respectivament. Per a la temporada 2018-19 

..Al  web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre l’òpera Demon 
 que s’oferix al Liceu 

Comentaris d’Aina Vega 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Crítica desfavorable de Jaume 
Radigales al “Demon” del Liceu 

Titula el comentar: Un dimoni escuat 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Exposició d’Antonio López al Palau 
Del 24 d’abril al 24 de juny 

..Al  web..  
  

 

 

 

 

Sinfonía por el Perú. Una iniciativa 
del tenor Juan Diego Flórez 

Procurant que la música ajudi a la promoció de 
nois i noies en perill d’exclusió 

..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

1-V 

(17,30 h.)  

El baríton Matthias Goerne canta Bach 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

3-V 

(18 h.)  

Concert de la coral Polifònica Figueres 
A l’auditori dels caputxins. Entrada gratuïta 

..Al web.. 
 

Figueres 

  

 

 
 

3-V 

(20,15h) 
 

Òpera als OCINE de Girona: 
 Manon  de Massenet 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

4-V 

(20,30 h.)  

 Gala internacional de la Dansa 
En el marc de celebracions del Dia Mundial de la 

Dansa. A l’auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
12-V 

(10,30 a 
13,30 h.) 

 

XERRADA: El llac dels cignes, ballet 
de Txaikovski, per Rafael Esteve 

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

..Al  web.. 

 
Girona 

  

https://www.mundoclasico.com/articulo/30820/Philip-Glass-y-Josep-Maria-Guix-compositores-residentes-en-el-Palau-de-la-M%C3%BAsica-Catalana
https://www.nuvol.com/noticies/lamor-del-dimoni-visita-el-liceu-per-sant-jordi/
https://www.nuvol.com/noticies/un-dimoni-escuat/
http://www.revistamusical.cat/lobra-dantonio-lopez-sexposa-al-palau-de-la-musica-catalana/
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/reportajes/27-reportajes-articulos/1031-sinfonia-por-el-peru-el-sueno-de-juan-diego-florez
http://www.palaumusica.cat/ca/matthias-goerne-bariton_470467
http://ca.figueres.cat/agenda/concert-de-fires-de-la-coral-polifonica-20849/
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.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2224
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=215
https://www.mundoclasico.com/articulo/30820/Philip-Glass-y-Josep-Maria-Guix-compositores-residentes-en-el-Palau-de-la-M%C3%BAsica-Catalana
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http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/reportajes/27-reportajes-articulos/1031-sinfonia-por-el-peru-el-sueno-de-juan-diego-florez
http://www.palaumusica.cat/ca/matthias-goerne-bariton_470467
http://ca.figueres.cat/agenda/concert-de-fires-de-la-coral-polifonica-20849/
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https://www.youtube.com/watch?v=CjL9jbtmyf8
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12-V 

(20,30 h.)  

El grup vocal The real Group 
El grup suec celebra el seu 30 aniversari. 

A l’auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

14-V 

(20,30 h.) 
 

L’oratori La creació, de Haydn, 
amb William Christie 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

14-V 

(19 h.) 
 

Concert pel Cor de la UdG 
A la Pla de la Independència de Girona. 
Gratuït. En el marc de Girona a Capella 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

16 a 
19-V  

Le Songe, pels ballets de Monte-
Carlo, al Liceu 

Coreografia de J-Ch Maillot 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17-V 
(20 h) 

 

Winterreise, de Schubert 
 amb Josep Sabata 

F. Poyato al piano. Auditori de Barcelona 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
18-V 

(20 h.)  

Quartet de veu The BlackBirds 
Especialitzats en música negra. A la Casa 
de la Cultura de Girona: Auditori Viader 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

  
22-V 

(18 h.)  

Conferènia sobre l’òpera 
 Manon Lescaut de Puccini 

Per Pol Avinyó. Biblioteca de Figueres: obert 
..Al  web.. 

 
Figueres 

  

 

 

 
 

25-V 

(20,30h)  

Balletto di Siena: Triptych in “B” 
Amb tres passatges coreogràfics del director 

del ballet: Marco Batti 
..Al  web..  

 
Girona 

  

 

 
 

19-V 

(19 h) 
 

Òpera als Cines Olot: 
 Le Nozze di Figaro de Mozart 

Projectat en diferit des del Festival de Salzburg 
..Cine..       ..Al nostre web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

19 i 
20-V  

L’Inganno Felice, òpera de Rossini 
Al Teatre de Sarrià (Barcelona) 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

  
20-V 
(18 h)  

Concert Plácido Domingo, al Liceu 
Amb la soprano Ana María Martínez 

 i l’orquestra del Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2182
http://www.palaumusica.cat/ca/la-creacio-de-haydn_473763
http://www.gironacappella.cat/index.php/ca/component/content/article/27-artistes-cat/70-artistes-cordelaudg?Itemid=406
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/dansa/le-songe
https://www.auditori.cat/ca/xavier-sabata-winterreise
https://www.casadecultura.org/activitats/494/20909/the-blackbirds
http://ca.figueres.cat/agenda/conferencia-sobre-manon-lascaut-21357/
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2152
http://www.cinesolot.cat/index.php/esdeveniments
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
https://www.amicsoperasarria.com/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/concerts/placido-domingo
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2182
http://www.palaumusica.cat/ca/la-creacio-de-haydn_473763
http://www.gironacappella.cat/index.php/ca/component/content/article/27-artistes-cat/70-artistes-cordelaudg?Itemid=406
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/dansa/le-songe
https://www.auditori.cat/ca/xavier-sabata-winterreise
https://www.casadecultura.org/activitats/494/20909/the-blackbirds
http://ca.figueres.cat/agenda/conferencia-sobre-manon-lascaut-21357/
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2152
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeybb-bP-20WI2gmJ9XRcQO
https://www.amicsoperasarria.com/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/concerts/placido-domingo
https://www.youtube.com/watch?v=CjL9jbtmyf8


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

  
22-V 

(17,30 h.)  

Conferència: Gioachino Rossini, el cigne 
del bel canto. 150 anys d ela seva mort 

Amb Joan Vives. A l’aula magna de la casa de Cultura 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

24-V 
(19,15h) 

 

Ballet en cinema: coreografia de 
Shechter  

A La Cate, de Figueres. Sala Toni Montal. Des de 
l’òpera Garnier de París en directe 

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

 
Figueres 

  

 

 

 
 

25-V 

(20,30h) 

 

 

Òpera: Cavalleria Rusticana, de Mascagni 
 i I Pagliacci, de Leoncavallo 

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 

  

 

 

 
26-V 

(10,30 a 
13,30 h.)  

XERRADA: Mozart, Neukomm i el 
“Rèquiem de Rio”, per Rafael Esteve 

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

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

26-V 

(20,30 h.)  

Música coral de John Adams 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al  web.. 
 

Barcelona 

  

 

  
27-V 

(19 h.)  

Recital de la mezzo Cristina Segura,  
a l’entorn del mite de Carmen 

Amb el pianista Josep Surinyac. A El Casal d’Amer 
..Programa..     ..web..     ..Al nostre web..    

 
Amer 

  

 

  
27-V 

(19,h)  

Cinco canciones negras (selecció) de 
Montsalvatge, Falla, Benejam i Borgun 

Amb Gemma Humet i l’oOrquestra de Girona 
A l’Auditori gironí.    ..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

31-V 

(20,30 h.) 
 

Concert de la soprano Olga Peretyatko 
Amb Giulio Zappa al piano 

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

 
Barcelona 

  

 

 1-VI 
(19 h.) 

 Audiovisual comentat: Orfeo als inferns, 
 òpera d’Offenbach.   Accés lliure i gratuït 

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

..Al nostre web.. 

 
Palafrugell 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

  

https://casadecultura.org/activitats/480/21197/conferencia-gioachino-rossini-el-cigne-del-bel-canto-150-anys-de-la-seva-mort-amb-joan-vives
http://lacate.cat/agenda/thierree-pite-perez-shechter/
https://www.operadeparis.fr/saison-17-18/ballet/thierree-pite-perez-shechter
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2150
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=229
http://www.palaumusica.cat/ca/john-adams_473756
http://www.amer.cat/media/sites/190/Sona-Amer_2018_Programes.pdf
http://www.amer.cat/sona-amer/cristina-segura-i-josep-surinyac/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLpNXk33TTuxB2pwBpIwf5n
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2186
http://www.palaumusica.cat/ca/olga-peretyatko_474584
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjI7mlNeqE_hUlI2qkKr1P5S
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://casadecultura.org/activitats/480/21197/conferencia-gioachino-rossini-el-cigne-del-bel-canto-150-anys-de-la-seva-mort-amb-joan-vives
http://lacate.cat/agenda/thierree-pite-perez-shechter/
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2150
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=229
http://www.palaumusica.cat/ca/john-adams_473756
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2186
http://www.palaumusica.cat/ca/olga-peretyatko_474584
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjI7mlNeqE_hUlI2qkKr1P5S
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.youtube.com/watch?v=CjL9jbtmyf8


Històries del Municipal 

 

ESCENOGRAFIES DEL TEATRE (1...) 
 

 Per a fer representacions teatrals cal ambientar d’alguna manera els llocs on se suposa 
que transcorre l’acció que ens narren. En el teatre tradicional cada quadre escènic (que podria 
coincidir amb un acte o part una part d’aquest) solia desenvolupar-se en uns llocs més o menys 
“habituals”, com ara una casa humil, un palau, una plaça, un temple. El teatre solia tenir uns 
telons i altres elements complementaris per ambientar el lloc. Anem a veure què en podem 
saber en relació al Teatre de Girona, considerant tant l’actual edifici com el seu predecessor, 
que sabem que estava en el mateix lloc i del que es deuria reaprofitar alguns elements o si més 
no els “sistemes” escenogràfics. Tenim informacions, més o menys disperses, de quatre tipus 
bàsics: inventaris, informes de reparacions, notes d’adquisició de nous materials i notícies de 
premsa. Uns quants d’aquests documents s’han conservat en la secció del Teatre de l’Arxiu 
Municipal de Girona. No són, malauradament, informes continuats ni basats en els mateixos 
criteris, cosa que provoca buit si dubtes per a la comprensió del tema. Val a dir, però, que en 
alguns moments els escrits que han quedat ens donen interessants detalls. 
 

Cal tenir present 
     Per a situar el tema hem d’esmentar alguna de les circumstàncies del context del Teatre gironí i de la 
seva documentació. Al mateix indret aproximadament, adossant a l’actual ajuntament, hi ha hagut dos 

edificis que s’han succeït. El primer va ser conegut com a 
Teatre de comèdies o el Pallol, indret que com un dels dos 
noms indica havia servit per a graner de cereals. A partir 
de 1769 sabem que l’Ajuntament dedica l’espai a 
funcions escèniques i paulatinament es van edificant, 
constituint un teatre amb una platea i dos pisos. Les 
creixents necessitats de la ciutat i el mal estat de la 
primera construcció van dissuadir l’ajuntament gironí a 
edificar un nou edifici. És l’actual Teatre, que ha anat 
canviant de nom1 i patint diverses transformacions, una 
de més radical, entre el 2000 i el 2006, va renovar 
totalment la maquinària escenogràfica. 
     Pel que fa a la documentació, l’exhaustivitat de les 
dades depenen de les circumstàncies i necessitats del 
moment, es particular els moments en què hi ha canvis 

de llogater, i suposem que també la cura amb què es van guardar o no els papers. També trobem dades 
esparses en notes de pagaments o millores dels recursos de l’edifici. En ocasions l’idioma usat és el català 
però al llarg del segle XIX es va imposant el castellà fins esdevenir quasi exclusiu. Els períodes de la 
Mancomunitat (1914-24) i la República (1931-39) comporten una apreciable recuperació del català, 
idioma que desapareix fulminantment en la documentació des del 1939, amb la victòria franquista. Quan 

                                                           
1      Tres han estat els noms oficials de l’actual coliseu: Teatre de la Reina (1857 –ja des d’abans de la seva inauguració- i fins 
a 1868), Teatre Principal (1868 a 1836) i Teatre Municipal (1836 a l’actualitat). 

Imatge 1.-  L’actual Plaça del Pallol que agafa nom de 

l’antic graner i teatre, que ocupava algun tall de 

l’actual plaça. [Foto del web Les pedres de Girona] 



citem textos literalment els deixarem en la llengua en què estan escrits, procurant, però una certa 
normalització de la grafia. 

 

Elements escenogràfics que consten en la documentació 
      Hi ha un primer inventari del Teatre que fa esment als recursos escenogràfics i és del 18022 3. En 
transcrivim a continuació els elements de decorat. 
 

Telons i alguns elements escenogràfics 
complementaris en l’inventari del 1802 

    “ Sobre lo Teatro. 10 talons ab sons corresponents 

cúrries4 i cordes, a saber: lo del Davant; lo de Saló, dos 
de selva; un de presó; un de temple; un  de casa pobre; 
un de carrer i plaça i altre de Mar. 
     Lo teló de Mar no té cúrries ni cordes. 
     32 Bastidors5, a saber: 10 de saló; 8 de selva, 4 de 
presó; 4 de casa pobre; 2 de plaça; 2 de mar; i 2 de 
pintats sens col·locar. 
     12 Bambalines6, a saber: 5 de saló o temple, 4 de 
selva, 2 de presó o casa pobre amb dos torns i 
corresponents corries i cordes.   
     Dos archs adelantats de Temple. /  4 Estàtues   /    
Una Font i quatre pintures ? de flors  /   
     U  solio7 real elevat ab sa escalinata i baranes, dos 
caballes i tablado de quatre potes [?] 
     Altre solio real simple ab son respaldo.  /     Una 
tenda real de campanya.  /       Una bateria  /         Una 
gruta ab sa porta.    /    2 Oles de Mar    /     2 Muntanyes 

   . . .  “ 
Imatge 2.-  Data i signatura:  “Quintana” [Inventari del 6-II-

1802.  
Arxiu Municipal 

de Girona. 
Teatre: lligall 1 

(carpeta “1802-
17”) → 

 
    I tot seguit, a manera de quadre-resum, enumerem els elements escenogràfics que hem trobat, en el 
fons Teatre de l’Arxiu Municipal de Girona, en inventaris de material del teatre gironí 
 

                                                           
2      Porta per títol “Notícia, ó, Inventari de tot lo que existeix dintre del theatro vull dia 6 de febrer de 1802”. Es tracta de 
d’una relació de tres folis d’extensió en forma de quadernet i signat <Quintana> amb data 6 de febrer de 1802. 
3      Aquest inventari ja és esmentat per Emili Claudi Girbal al seu article “El Taeatro en Gerona”, a Revista de Gerona, 1893 
pàg. 37-38 
4      Es refereix a les politges. 
5      El diccionari Alcover-Moll dóna la següent definició de bastidor en el context teatral: “Fragment de decoració que va 
col·locat a un costat d’escenari per completar la decoració central”  
6      Les bambolines o bambolines són les peces horitzontals que es pengen a la part superior de l’escenari, de costat a costat, 
i que formen la part superior del decorat. 
7      (castellanitzat) el soli és un seient principesc enlairat. 

Imatge 3.-  Elements del decorat tradicional. 
Reproduït d’Isidre Bravo (1986:68) 



 Elements de decorat tradicional esmentats al Muncipal de Girona en diversos inventaris 
 

↓Any 

Bosc 
(selva) 

Carrer 
Casa 

pobre 
Jardí Mar 

Munta-
nyes 

Plaça Presó Reial Saló Temple 

            

1.802 

  2 telons 
  8 basti-
dors 
  4 Bam-
bolines 

  1 Teló   1 Teló 
  4 basti-
dors 
  2 Bam-
bolines 

  1 font i 4 
pintures de 
flors 

  1 Teló 
  2 basti-
dors 
  2 ones 

  2 Mun-
tanyes 

  1 
Teló 
  2 
basti-
dors 

  1 Teló 
  4 basti-
dors 
  2 Bam-
bolines 

 1 solio 
elevat 
   1 solio 
simple 
  1 tenda 

  1 Teló 
  10 bastidors 
  5 Bambolines 

  1 Teló 
  5 Bam-
bolines 
  2 arcs 

1.817 

  1 teló 
  8 basti-
dords 
  4 bam-
bolines 

  1 Teló 
  4 
basti-
dors 

  1 teló 
  4 
bastidors 

  1 teló de 
jardí.  
  4 gerros, 6 
arcs  

  1 teló 
  2 
bastidors 
  1 nau 

  4 
muntan
yes 

   2bam-
bolines 

  1 tron 
reial 
amb 2 
escales 
de fusta 

  1 teló llarg 
  1 teló curt 
  8 basti-dors 
  4 bambolines 
  2 portes 

  1 teló 
  4 peces 

1.820 

 Teló 8basti-
dords 
  4 bam-
bolines  1 
teló 

  1 Teló 
  4 
basti-
dors 

  1 teló 
  4 
bastidors 

  4 gerros, 6 
arcs i 2 
peces de 
jardí 
 

  1 teló 
  2 
bastidors 
  1 nau 

  4 mun-
tanyes 

    2 bam-
bolines 

  1 tron 
reial 
amb 2 
escales 
de fusta 

  1 teló llarg 
  1 teló curt 
  8 basti-dors 
  4 bambolines 
  2 portes 

  1 teló 
  4 peces 

1.824 

  1 teló 
  8 basti-
dords 
 

  1 Teló 
  4 
basti-
dors 

  1 teló 
(que s’ha 
de 
repintar) 

  1 teló 
  Uns arcs 
de jardí 

  1 teló 
  2 
bastidors 
  1 nau 

  Un 
pedazo 
de 
peñasco 

    2 bam-
bolines 

   1 teló llarg 
  1 teló curt 
  8 basti-dors 
  4 bambolines 

  1 teló 

1.825 
  1 teló curt 
  1 teló llarg 

  1 teló   1 teló   1 teló        1 teló llarg  
 1 teló curt 

  1 teló 

1846 
Bastidors 
2 arbres 

 

1 bambo-
lina 

4 
bastidors 
Reixes. 2 
glorietes 

1 teló 
2 

bastidor
s 

  

 

Un tron 

1 teló de tela sala 
verda 
4 bastidors 
1 rompiment 

1 façana 

1880 
Telons 
que es 

reparen 

? ? 

1 teló 1 teló de 
jardí 
pompeià 

? ? ? 

1 teló 

? 

1 bambolina 

? 

1.914 
Inventari 

del 
decorat 

  1 teló curt 
de selva 
  1 teló 
selva llarg 
  10 basti-
dors de bosc 

  1 teló 
  8 
basti-
dors 

  1 teló 
  2 aplics 

  1 teló 
  2 aplics 
font 
 3bambo-
lines de 
branques 

  1 teló 
  6 
aplics 
mar 
  1 aplic 
vaixell 

  1 teló   1 
teló 

  1 teló 
presó 
 1 porta 

 2 trons 
 
 

  1 teló sala española 
  3 bambolines 
  1 saló estil Lluís XV 
  1 saló color verd 
6 bastidos sala 
Rompiment saló 

1 façana 
d’església 
  1 creu 

1.928 

  1 teló curt 
de selva 
  1 teló selva 
llarg 
  10 basti-
dors de bosc 
  3 arbres 

  1 teló 
  7 
basti-
dors 

  1 teló 
  2 aplics 

  1 teló 
3 bambo-
lines de 
branques 
  7 aplics 
jardí 
Aplic font 

  1 teló 
  6 
aplics 
mar 

  1 teló 
  5 
peñas 
 

  1 
teló 

   2 
aplics 
tron 

  1 teló sala española 
  4 bambolines 
  1 saló estil Lluís XV 
  1 saló color verd 
  6 basti-dors saló 
  4 columnes rompi-
ment saló 

  1 façana 
d’església 
  1 creu 

 

 

   ALTRES ELEMENTS ESCENOGRÀFICS 

 

1802.-    4 estàtues;   1 font;   1 gruta;  1 bateria 
 
1817.-    2 talls de muralla i porta;  1 mojón;   1 pont;   1 teló d’arc;   4 caps de lleó; 1 

drac 1 gloria inservible 
 
1820.-    2 talls de muralla i porta;   1 dragó;  1 glòria inservible; 4 caps lleó;  1 palmero;  

1 teló d’arc 
 
1824.-   Gran falta de cordes pels telons;   telons i bastidors força deteriorats; 2 talls 

de muralla;   1 drac;   1 glòria 

Imatge 3.-  1994 Cordes de control de decorats de 
l'escenari del T Municipal (CRDI Jordi S. Carrera)    



1825.-  S’especifica a l’inventari que tots els telons existents (se n’esmenten 6) tenen els seus bastidor si bambolines 
corresponents. 

 
1846.-  S’esmenten 5 telons que malauradament no s’enumeren. També es parla de “unes piezas tirantes para los 

telones Nuevos depositados dentro de un armario”. 
 En l’inventari del 1846 hi ha més especificacions que en altres i una quantificació econòmica. Entre 

d’altres coses s’esmenta: 1 teló de claustres amb el seu rompiment; 5 telons de tela, que no 
s’especifiquen (són els “nous” que es cita en altre lloc?); 2 frontis de casa gran; façana i pont d’un molí; 
1 dragó; Diversos vaixells i una gòndola; un “parral”; diversos panys de muralla, amb alguna torre i 
portes; 4 arcs gòtics; un temple de Nabuco; 6 peces de roca, un núvol gran de tela; un panteó i 3 
tombes. També alguns elements propis dels Pastorets i algun de la Passió. 

 
1880.-  Es parla de la reparació de les barres de telons i alguna bambolina. Per tant, que no s’esmenti no vol dir que 

no existís alguns dels elements tradicionals, sinó que no va caldre reparar-lo. A més del que s’indica al 
quadre precedent, també es parla d’altres tres telons: “Nevado”, casa blanca i cel. 

 
1913.-    S’enumeren força elements d’atrezzo, força centenars. Per posar alguns exemples: Mueble de madera 

figurando un piano.; - una caixa pintada que figura de caudals, - variedad de comestibles simulados, un 
Mata-pecats8. 

 
1914.-       L’inventari presenta, a més, els següents elements escenogràfics que poden ser significatius: 1 teló casa 

blanca.  1 teló bizantí amb un rompiment. 1 teló horitzó nit. 1 teló village. 4 bambolines de cel. 4 
bastidors traperia. 1 aplic barraca.  2 aplic escala.  6 aplics biblioteca 6 balustres, a cabana, 1 garita, 5 
finestres. 1 façana amb porta i balcó. 1 vitrall. 10 portes, una bota. 1 reixa en 4 peces. 1 quiosc. Amb 
diversos elements d’ambientació gòtica:  4 rompiments estil gòtic;   8 bastidors gòtics;   1 aplic 
castell;   2 aplics de tomba;   2 aplics escuts armes. 

 
1928.-     També es cita 1 teló casa blanca.  1 teló bizantí amb un rompiment. 1 teló horitzó nit. 1 teló village. 3 

bambalines de cel. 4 bastidors draperia. 5 aplics apoteosi. 1 aplic barraca. 3 aplics biblioteca. 1 aplic 
portal. 2 aplics balaustrada, 1 aplic cabana. 2 façanes amb porta i balcó. 3 escotillons. Entre d’altres 
elements. Un inventari del 1930 és pràcrticament idèntic del de 1928 amb la diferència que es troba 
al falta dues  coses: falta un dels rompiments d’estil gòtic i dos aplics de biblioteca [1930-07-07 
INVENTARI fet en comparació als canvis del de 1928, en acabar lloguer.  [AHMGi T llig 18]. 

 

 

     Veiem, en definitiva, com els decorats del Teatre 
tenen una important continuïtat al llarg de més 
d’un segle. Molts estan presents, amb afegits i 
mermes dels elements composants, en 
pràcticament tots els inventaris: la selva, el carrer, 
la casa pobra, el mar, un saló distingit, el temple. 
Altres també s’esmenen tot sovint: la plaça, la 
presó, utillatge per reproduir uns setials reials. És 
interessant veure com van apareixent elements 
d’escenografia que ambienten llocs medievals, i 
concretament gòtics: rompiments, bastidors, 
merlets de muralla, aplics amb escuts, etc.. Ho 
interpretem com a simptomàtic del gust pel 
medieval que va aportar el romanticisme, També 
en aquest esperit romàntic es pot entendre 

l’aparició com element important de reproduccions d’alguna tomba. 

                                                           
8      El mata-pecats era un element teatral que simulava un pal per a picar però que en realitat era flonjo 

 
 

Imatge 4.-   Bosc. Per Giuseppe Lucini, ca. 1805 per al Teatre 
de la Santa Creu de Barcelona (Bravo 1986:61) 



 

Comparació amb altres teatres de la contrada. Figueres i Olot 
     Ara que ja sabem quin era l’equipament de decorats d’escenari 
amb què comptava el teatre públic gironí durant prop d’un segle i 
mig, comparem amb el que eren els costums escenogràfics del 
moment9. Anem a fer comparacions amb dos dels teatres més 
notable sen les nostres contrades, conjuntament amb el gironí 
abans i després del 1900: els teatres d’Olot i de Figueres. 
Constatarem que les tipologies escenogràfiques estaven molt 
estandarditzades. 
     Pel que fa al Teatre Principal d’Olot Alexandre Cuéllar10 té molt 
ben documentada l’adquisició dels primers telons i altres 
decoracions als voltants del moment de la inauguració de l’edifici, el 
1887. La comanda la va fer una Comissió del Teatre dinamitzada per 
Esteve Pujol. Els pintors van ser els més prestigiosos del moment pel 
que fa a escenografia, activitat que era tot un gènere dins del món 
professional pictòric de la segona meitat del XIX. Concretament els 
artistes barcelonins Fèlix Urgellès i Miquel Moragas. Va fer 
l’assessorament de la feina Narcís Rafart, reconegut maquinista o 
tramoia del Teatre Romea de Barcelona, el qual va aportar part dels 
materials de confecció dels telons. Per cert, que de la comanda 
inicial encara es conserva, en no massa bones condicions, el teló del 
“salón regio”. Les decoracions que s’adquirien es citen en una carta 
de l’assessor Narcís Rafart: 
 

Decoracions del Teatre principal d’Olot en la inauguració de 1887 

    “ Teló de boca amb bambolines i “mantón”; selva; plaça amb dues façanes de cases; horitzó, una 

banda d’aigua i una barca; una sala tancada per dos costats, un “salón regio” amb quatre portes; una 
casa blanca tancada; una presó i una sala senzilla. A més a més pintarien quatre aplicaments i una 
balaustrada de jardí, una façana d’església i altres motius complementaris. [...] Entre les condicions 
figuraven: se signaria el corresponent contracte i els pintors –Urgellés i Moragas- s’obligarien a deixar 
llestes dels decoracions abans de l’acabament d’aquell any; el preu total seria de 900 duros (o sigui, 

4.500 pessetes) [...] El teló de boca seria de fil cru i les decoracions de tela de cotó. “  [A. Cuéllar, 1989: 89] 
 

 
    Constatem que coincideix al Teatre Principal d’Olot la pràctica totalitat del repertori escenogràfic de 
Girona exceptuant el jardí, muntanya i construccions gòtiques. 
     També, en el cas del teatre de Figueres coneixem un inventari realitzat pel figuerenc Rafael Escura, 
signat a 30 de juny e 1830 
 

Decoracions del Teatre de Figuers en un inventari del 1830 

    “ Un talón de boca con dos bastidores. Otro de calle con seis bastidores.Otro de Salón corto con quatro 

bastidores y unas cortinas de precala blanca con su sanefa. Otro de selva corta con diez bastidores de 
selva. Otro de casa blanca. Otro de cárcel. Otro de salón  largo con ocho bastidores. Otro de jardín i 

                                                           
9      Pel que fa al pintat dels telons i altres docoracions i per al segle XIX, parlant dels teatres europeus en general, Moynet 
(1999:122) ens explica : “La pintura teatral se hace al temple, procedimoiento en el que entra por mucho el agua; el agente 
empleado para fijar los colores es la cola de piel rubia, tan incolora como sea posible” 
10      Cuéllar i Bassols, Alexandre. El Teatre Principal d’Olot Crònica de cent anys (1887-1989). Olot: Ajuntament (Edicions 
Municipals No 53), 1989. Pàg. 87 a 93.  

 

 
Imatge 5.-   Tall longitudinal d'un 
teatre s XIX amb la caixa escènica 
amb els telons (M.J. Moynet 1999 

p75) 



detrás pintado de mar. Otro de selva pintado a la pared. Las bambalinas azules de cárcel y salón largo 
con sus garruchas y cuerdas. Un solio regio. Las garruchas y cuerdas para telones. Una verja para jardín. 

Quatro puertas portátiles de tela. Un tornavoz de lata … . “  [Gil i Torner, 1991: 29 i 30] 
 

 
    A Figueres tornem a trobar una alta coincidència amb 
el repertori escenogràfic de Girona. L’únic que no 
s’esmenten són tres espais: muntanya, plaça i temple. 
     

Un repertori estàndard 
     Hem constat que el repertori de decorats dels teatres 
de Figueres, Girona i Olot guarden moltes similituds. Les 
temàtiques escenogràfiques previstes són paral·leles a 
les temàtiques que indica Isidre Bravo (1986) per al 
conjunt de Catalunya. Llocs d’habitatge: casa pobre, 
casa rica (saló, de diverses tipologies possible), en 
ocasions casa de pagès (temàtica que no hem constatat 
gaire a les comarques gironines). Llocs exteriors: bosc 
(selva) carrer, plaça, marina, jardí. Llocs relacionats 

amb els poders: setial regi, temple, presó. 
    No ens estranyi que un espai llòbrec com el de la presó estigui tant present en les escenografies del XIX. 
Ens explica Isidre Bravo que vers el final del segle XVIII, amb el teatre neoclàssic “la presó tenia una 
especial ressonància per a un període centrat en l’ordre i la raó i preocupat, en conseqüència, per la 
dinàmica del desordre i de la irracionalitat.” (Bravo 1986:48). També recalcarem aquí que el temple pot 
mostrar-se en algunes escenografies per dins però amb el temps domina la visió només de la façana de 
l’edifici. També com proliferen elements medievals a mitjans segle XIX: arcs ogivals, merlets de muralla, 
aplics amb escuts,. 
 
     Estem constatant que el teatre de Girona comptava amb un repertori estàndard d’elements per a la 
decoració escenogràfica. Ara bé, sabem detalls de l’ús concret de les escenografies? Hi seguirem donant 
voltes en el proper número 

                                      joan manel barceló sitjes, 2018 

 

Per saber-ne més 
 

BIRULÉS, Josep Maria i ALTRES (1985)  Història del Teatre Municipal de Girona. 1769-1985.  Girona. Ajuntament 
BRAVO, Isidre  (1986)  L’escenografia catalana.  Barcelona: Diputació. 
CUÉLLAR, Alexandre  (1989)  El Teatre Principal d’Olot.  Olot: Ajuntament 
MOYET, M.J. (1999)  El teatro del siglo XIX por dentro. Madrid: publicacions de la Asociación de directores de 

escena de España.  
TORNER, Pep i GIL, Rosa Maria [coordinadors] (1991)   Història del Teatre a Figueres. 1816-1991. Figueres: 

Ajuntament 
 

SOBRE ELS DOCUMENTS AMB INVENTRTIS O ENUMERACIONS D’ELEMENTS ESCENOGRÀFICS 
     Les fonts referides als llistats de decoracions del teatre gironí que citem totes provenen de l’Arxiu Municipal 
de Girona, fons Teatre. I concretament:  1802 del lligall 1, data 6-II-1802; 18017 del lligall 1, data 29-V-1817; 1820 
del lligall 1, data 5-VII-1820; 1824 del lligall 1, data 14-I-1824; 1825 del lligall 1, a 3-X-1825; 1846 del lligall 6, datat 
el 11-VI-1846; 1890 del lligall 13, data 23-X-1890; 1913 del lligall 13 i dia 13-IX-1913; 1914 del lligall 13, a 30-XI-
1914; i, 1928 del lligall 18 i data de 31-III-1828 

 

Imatge 6.-  Dibuix d’interior de presó, per de Joan 

Planella, ca. 1840, per al Teatre de la Santa Creu de 

Barcelona (Bravo, 1986:48). 



GENT  per la Música 

 

JORDI CARRERAS BERENGUE 

 

     Prosseguint les entrevistes amb aficionats musicals de les nostres comarques en aquesta ocasió hem 
parlat amb Jordi Carreras Berengue, de Cassà de la Selva. Sembla que l’afició ja venia de família i que 
continua entre els descendents. A l’entrevista que hem mantingut hi assitia també l’esposa del Jordi, la 
Montserrat Güell Bertran, qui comparteix l’afició i és còmplice de moltes de les correries musicals, que 
durant la xerrada va afegeix diverses precisions. A continuació recollim, agrupats, alguns dels 
comentaris en veu del protagonista. 
 

CON SORGEIX L’AFICIÓ 
     A mi l’afició per la música ja em ve de casa. El 
meu pare, Ricard Carreras Moli, cantava. Ho feia 
com aficionat però en el teatre local havia 
participat en alguna sarsuela. També la mare, 
Enriqueta Berengue Mundet, havia cantat en una 
coral de Cassà, La Tenora, ja desapareguda. 
Potser el gust musical i pel cant és una cosa 
genètica. És dóna el cas que sóc parent llunyà del 
tenor Josep Carreras. El seu avi i el seu pare 
procedien de la mateixa casa, la de Can Gova, del 
barri gironí de Palau. El pare de Josep Carreras era 
nascut a Cassà. 

     Ja a escola, a La Salle de Cassà, va venir  el 
capellà del poble, mossèn Àngel Pla i Masó, i ens 
va fer proves per a  formar una escolania de 
cantaires. Es veu que la meva veu li va semblar bé 
perquè, seguint els formulismes, Mossèn Pla va 
acudir a casa a demanar permís als pares per a 

reclutar-me com a escolar. Ho va fer encara que 
mon pare figurava com a roig per al seu 
alineament durant la guerra civil. Com que es 
tractava de promoure el cant, mon pare hi va 
accedir i em va dir, encara que no era gens de 
missa: ”Si aprens a cantar a l’església no 
aprendràs res de dolent”. Aquesta experiència 
com escolà la vaig viure entre els 10 i els 14 anys. 
El canvi de tendències en el cant d’església el va 
portar el Concili Vaticà II. Els nous aires van fer que 
el bisbe gironí, Jubany, desaconsellés el cant 
litúrgic amb escolanies, preferint promoure que 
qui cantés fos el “poble”, els feligresos. El resultat 
va ser que es va dissoldre la nostra escolania, en 
canvi, no és que la gent cantés gaire i en tot cas 
de manera no gaire afinada. 
 

SEGUINT AMB LA MÚSICA 
     Després de la curta experiència de l’escolania, 
entre els 15 i 17 anys aproximadament, vaig 
formar part del cor de La Salle de Cassà, quan jo 
ja treballava. El va promoure el germà Carlos, que 
era el director del col·legi i va passar a ser el 
director del cor. Després el va substituir un gran 
músic de la tenora, Josep Coll Lligora, però jo ja 
vaig deixar l’escola i vaig perdre el contacte amb 
el grup. Des dels 18 anys fins als 35 vaig passar un 
període sabàtic pel que fa a la dedicació musical 
més formal, tot i que vaig seguir cantant 
informalment amb els amics. Recordo que 
m’agradava molt cantar ranxeres. Antigament no 
ens orientaven gaire pel que fa a la veu i com 
havíem de fer per no malmetre-la. Per exemple, 

Imatge 1.-  El Jordi Carreras a casa seva. 



quan els nens fan la mudança de la veu no és 
recomanable que cantin per no forçar-la. A mi no 
m’ho van advertir i   és provable que, de diferents 
maneres, no potenciés bé la meva capacitat vocal 
en el seu moment. 
 

MEMBRE DE LA CORAL RESSÒ 
         Vers el 1980, inicialment associat també a 
l’escola de La Salle, es va reconstituir un cor que 
va acabar rebent el nom oficial de Bell Ressò. La 
Coral Ressò que diem simplificadament. Li van 
proposar la direcció a Montserrat Casanovas, que 
ho va assumir amb empenta i fins fa ben poc, un 
parell d’anys, que va deixar la direcció de la coral. 
Jo m’hi vaig incorporar el primer any però no vaig 
participar encara en el primer concert, que va ser 
un de Nadal. Els vaig anar a escoltar i em vaig dir 
que a mi m’agradaria formar-ne part i tot seguit 
m’hi vaig enrolar, i encara hi segueixo enrolat. Fa 
un parell d’anys, quan la Montserrat va deixar la 
direcció, vaig pensar que era el moment de deixar-
m’ho, però un company em va dir que continués, 
que si jo aguantava ell també es quedaria. 
Resultat, a hora d’ara encara estic a la coral i 
l’amic ja no. Per a mi ha estat un experiència molt 
positiva la que he tingut amb la Ressò. Tant per 
estimular el meu gust per la música com, en 
particular, per la bona convivència que sempre hi 
ha hagut en el grup. El problema amb la nostra i 
altres corals és que costa la renovació 
generacional. Anem quedant pocs cantaires i molt 
pocs de joves. La falta de cantants de 
determinades cordes ha fet que jo canti de baix 
quan la meva veu natural seria la de baríton. 

     Alguns concerts els recordo com a especials. 
Ara recordo que solíem oferir un concert per Nadal 
a Les Planes d’Hostoles. Allà ens invitava el 
mossèn de la parròquia, el Frederic Pujol. Un any 
poc abans de la funció va resultar que s’acabava 
de morir la germana del sacerdot. Li vam plantejar 

la possibiliat de suspendre el recital i ell ens va dir 
que no, que ja havien passat alguns dies i que la 
seva germana, que apreciava aquells concerts, 
hagués volgut que es realitzés. Una de les peces 
que teníem en el repertori era una d’italiana 
“Signore delle cime”, que parla d’un amic mort, 
aficionat a la muntanya, amb el prec que en el Cel 
se’l permeti també freqüentar les altures 
[ACCESSOS:  a una interpretació, al text]. La 
identificació casual amb el tema va provocar que 
el sacerdot li caiguessin unes llàgrimes i per a tots 
plegats aquell va ser un cant molt emotiu. 
Considero que la música i en cant són una de les 
activitats que fem les persones que pot provocar 
més emocions. 
       

AMBIENT MUSICAL A CASSÀ 
     És cert que Cassà és un poble de llarga tradició 
i ambient musical. Diverses són les corals i cobles 
associades a la vila. Actualment continuen 
conreant-se algunes activitats regulars. La més 
arrelada és La Nit dels Músics. Es celebra cada 
any per la Festa Major, el divendres. Es celebra 
passat quaresma. Intervenen, formant una gran 
cobla, tots els músics de la localitat o que hi ha 
estat relacionats. Sovint s’hi apleguen entre 45 i 
60 músics. La vetllada acaba amb la Sardana del 
sereno [enllaç] quan toquen les dotze del vespre. 
     Els estius ja fa unes quantes edicions que es 
celebra el  Solfejant. Es tracta d’un cicle de set 
concerts que es celebren els dijous durant cinc 
setmane, començant el juliol i acabant a inicis 
d’agost. Intervenen grups i músics de tota mena 
d’estils, havaneres, jazz, ... L’activitat musical més 
recent és el Càntut, una trobada anual, el 
novembre. Resulta molt interessant i dinàmica, 

        

Imatge 2.-  Un llibre-recull de 
records de la coral Ressò, 

bàsicament amb les peces del 
repertori de més de vint-i-cinc 

anys. Autoeditat pel Jordi 
Carreras i la Montse Güell 

 

 

Imatge 3.-  El Jordi Carreras i la Montse Güell. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qXv6bN7ssU
http://www.musicanet.org/old_content/textes/10/99.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XqCht9tMlts


amb participació, en diversos tipus d’espectacles, 
de cantaire si intèrprets de música popular. 

PREDILECCIONS 
   Són diversos els gèneres musicals que 
m’interessen. M’agrada l’òpera. Aquí sobretot els 
compositors italians. També Mozart. En canvi, no 
tinc afició per Wagner. Potser degut a la mala 
experiència en una funció al Liceu. Hi donaven 
Tristany i Isolda. Per una qüestió d’atzar ens va 
tocar situar-nos en la part posterior d’una llotja, 
en unes cadires altes que hi havia per a que els de 
primera fila no et tapessin. Recordo la situació: 
assegut en un lloc enlairat, com una gallina, amb 
una música que no m’agafava, tot plegat no va ser 
una bona experiència. Posts a triar alguna òpera, 
m’agrada molt Turandot, L’Elisir d’Amore 
(aquesta no té cap moment que decaigui, és maca 
d’inici a fi), Carmen, La Fille du Régiment, . 

    També em plau la sarsuela. Obres com La 
verbena de la Paloma, El Huesped del Sevillano, 
Marina (que també té versió operística), Maruixa. 
En relació a la música instrumental frueixo 
particularment amb Mozar, Chopin (els seus 
nocturns), Bach, Mendelssohn,. 
 

VIVÈNCIES MUSICALS 
     Juntament amb la meva dona, la Montse, ens 
agrada anar a sales de concerts diverses. De fet en 
la família un regal habitual consisteix en 
obsequiar un viatget per anar a gaudir d’algun 
concert. Vam començar a anar al Liceu a partir 
d’una iniciativa sorgida a Palamós. Allà 
s’organitzava un bus destinat a anar a veure 
òperes a Barcelona. Ho organitzava l’empresa 

Viatges Paretours. Més endavant hi hem anat 
amb freqüència pel nostre compte. Actualment 
també som habituals de les funcions d’Ibercamera 
a l’Auditori de Girona. Som uns quants de Cassà 
els que ens trobem en bona part dels 
esdeveniments musicals propers, com ara el Jordi 
Alegrí, que viu a prop de casa.  
     Com a llocs que hem visitat citarem el teatre del 
Covent Garden de Londres, L’Arena de Verona, La 
Scala de Milà (hi recordo un muntatge de l’òpera 
Il Viaggio a Reims, de Rossini, en què els figurants 
arribaven a mitja funció des de l’altre costat de la 
plaça) [ACCÉS a un enregistrament de l’escena 
citada en pel Jordi], El teatre grec de Taormina a 
Sicília (on vam veure una bonica Carmen), Teatre 
dell’Opera de Roma,. 

      He viscut alguna anècdota com a cantaire de 
coral. Ara en recordo dues que tenen a veure amb 
la interpretació del Cant de la Senyera. Aquest és 
l’únic títol que vàrem realment pifiar cantant-lo 
amb la coral en una ocasió a Bonmatí. Una de les 
cordes no va entrar en el seu moment. Varem 
haver d’interrompre la peça: certament no 
l’havíem assajat prou. La mateixa obra la vam 
cantar, amb molt bon resultat, amb els de Ressò 
quan vam anar a Txecoslovàquia el 1991. La 
traductora que ens acompanyava va explicar al 
públic, que omplia la sala, que la cançó parlava 
d’una bandera. Doncs bé, així que vam començar 
a cantar, tothom es va posar dret, col·locant la mà 
al pit, entenen que si la cosa anava de bandera 
deuria tractar-se d’un himne nacional i que per 
tant es mereixia un respecte. 
 
     Donem, doncs, les gràcies al Jordi per haver 
accedit a explicar-nos el seu itinerari musical. 
                    Joan Manel Barceló Sitjes, 2018  

 

Imatge 4.-  Anada familiar a l’òpera, al Covent Garden 
de Londres: (d’esquerra a dreta) Jordi Carreras Gúell, 

Jordi Carreras Berengue i Lluís Moreno. 

 

Imatge 5.-  Una Carmen vista a Taormina, 2015. 

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


 
 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

      L’Associació dels Amics de l’Òpera de Palafrugell està constituïda com una secció del 

Centre La Fraternal [centrefraternal.cat]. Fa 

vuit anys que es van organitzar amb la 

voluntat de promoure activitats 

d’apropament de l’òpera a la població. Per 

a donar a conèixer l’entitat vam sol·licitar 

una entrevista amb alguns dels 

responsables, trobada que es va realitzar 

el dia 2 de març d’enguany, jornada en la 

què es celebrava una de les habituals 

presentacions operístiques de les que 

promou l’entitat.  

 

     Entre els iniciadors esmentarem a Jordi Plana (que 

provenia de Joventuts Musicals de Palafrugell), l’Anna 

Papiol, en Lluís Medir (que havia estat força temps alcalde 

de Palafrugell), Josep Ma Oroval (president de l’Associació 

Shakesperiana de Catalunya). L’associació no compta amb 

cap subvenció i el que reben és la cessió gratuïta, per part 

de l’Ajuntament, del local on es fan les presentacions. Les 

activitats han funcionat en bona part per l’impuls continuat 

de l’Anna Papiol, que recentment ha passat a assumir un 

paper menys actiu, i del Jordi Plana, que ha coordinat els 

aspectes de comunicació. 

      El grup coordinador actual està format per Lluïsa Bonal 

(organització), Jordi Plana (que fa tasques de disseny dels 

cartells i difusió de la informació [Imatge 3]), Jordi Binaghi 

(suport audiovisual) i Marina Donat. Les activitats es 

centren, sobretot, a promoure informació sobre tema operístic entre les persones vinculades i en la 

realització d’uns Concerts Audiovisuals amb Òpera dels quals parlem tot seguit. 

 

Imatge 1.-  Entrevista, el 2-III-2018, a La Fraternal, amb alguns 
responsable dels Amics de Palafrugell. D’esquerra a dreta: Jordi 

Plana. Joan Manel Barceló i Lluïsa Bonal. 

 

Imatge 2.-  L’Anna Papiol ha estat fins fa poc la 
principal dinamitzadora d eles activitats dels 

Amics. 

http://centrefraternal.cat/
http://www.joventutsmusicals.cat/palafrugell
http://www.shakespeare.cat/
http://www.shakespeare.cat/


LES AUDICIONS AUDIOVISUALS COMENTADES D’ÒPERA 

      Són l’activitat principal de l’Associació. Consisteixen en sessions en 
què algú presenta una òpera amb una breu xerrada i, tot seguit, es passa 
una projecció audiovisual de l’obra. L’activitat ja porta més de vuit anys 
ininterromputs i es realitza amb periodicitat trimestral, sense que hi hagi 
hagut, de moment, cap interrupció en el cicle. Normalment es realitza a la 
tarda de divendres cada trimestre. Actualment ja es porten fetes trenta-
dues sessions. 
     Al llarg dels vuit anys s’han utilitzat dos locals diferents. En primer lloc 
s’usaren uns locals del Casino Fraternal i amb posterioritat a la sala d’Actes 
del Teatre Municipal (TMP), local cedit per l’Ajuntament. L’assistència, com 
és normal, resulta variable, sol haver-hi de vint a seixanta espectadors, 
depenent del dia i de l’obra presentada. La difusió de les activitats es fa 
mitjançant correu electrònic i grups de Facebbok i Instagram. 
     La dinàmica resulta força regular. Una persona invitada realitza una 
exposició d’una mitja horeta, comentant l’autor, obra i circumstàncies de la 

mateixa i després es projecta amb un canó assistit per ordinador. Sempre 
que es pot s’utilitzen DVDs que comptin amb subtitulat en castellà o en 
català. Habitualment se sol fer una interrupció de mitja part. És el moment 
en que els que volen s’apunten a sopar. Efectivament, en acabar tothom 
qui s’hi ha apuntat comparteix taula en algun restaurant proper. Es parla de 
l’obra i de temes operístics, si s’escau, però sovint els temes són tots aquells 
que la bona convivència i ganes de xerrar suggereixen. 
     En l’apartat d’anècdotes ens explica el Jordi Plana que en una ocasió, a 
l’inici de la presentació, es van quedar sense llum. La cosa es va acabar 
arranjar però ... quan es va reiniciar la projecció de l’òpera els sotstitulats 
sortien en xinès. Un altre aspecte que va portar dificultats va ser el de la 
qualitat dels aparells i de la seva sintonització per tal d’obtenir un so i visió 
adequats: la cosa va portar el seu temps. També recorden els més antics 
que els seients que s’utilitzaven a l’inici de les sessions eren de molt “patir”. 
Amb el temps s’ha anat millorant el confort. Pel que fa als sopars-tertúlia 

 

Imatge 3.-  Il·lustracions dels 
rètols dissenyats pel Jordi Plana 
i Martí per anunciar sessions de 

presentació d’òperes entre 
2015 i 2018. 

 

Imatge 4.-  Presentació de l’Òpera Don Pasquale, a càrrec de Marina Donat, el 2 de 
març del 2018 a la Sala d’actes de teatre Municipal de Palafrugell. 

http://www.palafrugellcultura.cat/equipaments-culturals/teatre-municipal-de-palafrugell


s’ha anat variant el local. Es va començar al Fraterna i actualment es va al restaurant Can Moragas, sempre 
prop del lloc on es realitzen les funcions. 

Presentacions d’òpera a Palafrugell, entre 2010 i 2018. Amb data i presentador/a 
Llista elaborada per Jordi Plana 

1. 13.03.10 Rigoletto. Verdi. Anna Papiol 
2. 26.06.10 Tosca. Puccini. Josep M. Oroval 
3. 22.10.10 La Cerenterola. Rossini. Lluis Medir 
4. 14.01.11 Les nocess de Figarto. Mozart. Jordi 

Binaghi 
5. 29.03.11 Fidelio. Beethoven. Josep M. Oroval 
6. 06.09.11 Carmen. Bizet. Anna Papiol 
7. 22.11.11. Norma. Bellini . Pastoret i Lluïsa Bonal 
8. 02.03.12 L’holandès errant. Wagner. Lluis Medir 
9. 01.06.12 Orfeu. Gluck. Anna Papiol 
10. 07.09.12 Otello. Verdi. Josep M. Oroval 
11. 30.11.12 Turandot. Puccini. Josep Morell 
12. 08.03.13 Cavalleria rusticana. Mascagni; i I 

Pagliacci. Leoncavallo. Lluis Medir 
13. 07.05.13 Il Trovatore. Verdi. Calvo 
14. 06.09.13 Macbeth. Verdi. Josep M. Oroval 
15. 13.11.13 La Flauta Magica. Mozart. Hildegarde 

Festcher i Josep M. Torrelles 
16. 13.03.14 Eugene Onegin. Txaikovski. Anna Papiol 

17. 06.06.14 Andrea Chénier. Giordano. Lluis Medir 
18. 05.09.14 Aida. Verdi. Calvo 
19. 12.12.14 Electra. Straus. Jordi Binaghi 
20. 06.03.15 La Bohème. Puccini. Hildegarde Festcher 
21. 05.06.15 El Barbiere di Sivigla. Rossini. Josep M. 

Oroval 
22. 04.09.15 L'elesir d'adore. Donitzetti. Lluis M. 

Bonet 
23. 04.12.15 La Traviata. Verdi. Marina Donat 
24. 04.03.16 Nabucco Verdi. Andres Cascio 
25. 03.06.16 La fanciulla del West. Puccini. Hildegarde 

Festcher 
26. 02.09.16 Fedora. Giordano. Anna Papiol 
27. 02.12.16 Luisa Miller. Verdi. Maria Ohannessian 
28. 03.03.17 La Jenufa. Janacek. Jordi Binaghi 
29. 02.06.17 Lucia de Lamermoor. Donizetti. Jordi 

Rosell 
30. 01.09.17 Iolanta. Txaikovski. Anna Papiol 
31. 01.12.17 Ernani. Verdi. Jordi Binaghi 
32. 01.03.18 Don Pasquale. Donizetti. Marina Donat 

 
    Constatem, doncs, que en 32 sessions s’han comentat 33 òperes. S’han considerat 16 compositors: el 
més seguits han estat Verdi (9 vegades), Puccini (4), Donizetti (3), i dues de Giordano, Mozart i Rossini. Els 
comentaristes d’obres han estat 15 de diferents i qui més vegades ha intervingut ha estat Anna Papiol (6 
vegades), Josep Ma Oroval (5), Jorge Binaghi (4), Lluís Medir (4), Hildegarde Festcher (3), Calvo (2), Marina 
Donat (2). 
     La darrera presentació ha estat la de l’òpera Don Pasquale, òpera bufa de Donizetti. Ha anat a càrrec 
de Marina Donat [Imatge 4], amb l’assistència d’unes vint-i-cinc persones. En acabat es va celebrar un 
sopar per fer-la petar amb una dotzena d’assistents [Imatges 5 i 6]. 
 
     Hem constat tota una trajectòria i manera de fer dels Amics de l’Òpera de Palafrugell. Cal desitjar-los 
llarga vida i encert.  
 
                       joan manel barceló, 2018 

   

Imatges 5 i 6.-  Sopar d’alguns dels assistents un cop acabada la presentació operística al Restaurant Can Moragas de 
Palafrugell. El 2 de març del 2018. 



Amb motiu del la conferencia-audiovisual 

  De l’òpera a Palafrugell   (1-VI). 

 

Orphée aux enfers. 

 

 

 
Jordi Plana Martí, 2018 

 

  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjI7mlNeqE_hUlI2qkKr1P5S


 

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 

(14)  

Aquí tenim a la Cecilia 
Bartoli cantant com ella 
sap fer: Armatae face et 

anguibus de l’oratori 
Juditha Triumphans. 

 

Una cançó 
de la belle 

époque  

El franco-veneçolà Reynaldo 
Hahn va compondre bellíssimes 

cançons. Aquí tenim L’heure 
exquise, del 1890 i del recull 
Chansons grises n 5. Canta el 

tenor Ben Bliss, amb el pianista 
Lachlan Glen.  I la lletra, és del 

poeta Paul Verlaine. 

 

Polifonia 
popular 
croata a 
capella 

 

   Na Margalida Cardona, des de 
Mallorca, ens invita a fixar-nos 

en cants de Croàcia, les Klapa. La 
música Klapa típica és d’arrel 

entre litúrgica i popular, de caire 
polifònic a capella. Solia ser 
interpretat per grups només 

d’homes i en ocasions de només 
dones. La proposta coincideix 

amb el festival Girona  a Capella 
d’aquest mes de maig. 

 

Una òpera 
que 

compleix 
300 anys  

Handel va estrenar la seva 
òpera Acis and Galaltea el 

1718. En sentim el fragment O 
ruddier than the cherry pel 
baríton Bryn Terfel (baríton 

que per cert ha cantat a 
Barcelona aquest 6 d’abril). 

Hi afegirem uns altres petits 
fragments: Oh, the pleasure 
of the plains!,  The flocks 
shall leave the mountains i 
Happy we  

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://translate.google.es/translate?hl=ca&sl=en&u=https://www.oxfordlieder.co.uk/song/2140&prev=search
https://ich.unesco.org/es/RL/klapa-canto-a-varias-voces-de-dalmacia-croacia-meridional-00746
https://www.youtube.com/watch?v=Gn89JoTfBak
https://www.youtube.com/watch?v=Gn89JoTfBak
https://www.youtube.com/watch?v=pl22CLqxwus
https://www.youtube.com/watch?v=pl22CLqxwus
https://www.youtube.com/watch?v=C-csDZP1unE
https://www.youtube.com/watch?v=C-csDZP1unE
https://www.youtube.com/watch?v=mmI6LCn2zek
https://www.youtube.com/watch?v=mmI6LCn2zek
https://www.youtube.com/watch?v=tRmKPpPCHW4
https://www.youtube.com/watch?v=KLbI-Gkz3No
https://www.youtube.com/watch?v=4QX0u1Vlrbk


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Els Rossinyols de les Gavarres 
 

UNA CORAL D’ABANS DE LA GUERRA 
 

       El col·lectiu dels Rossinyols de les Gavarres (1928-36) va ser una entitat de molta influència 
a La Bisbal. De fet en Pep Vila la cita com a exemple de l’empenta de la vida associativa 
bisbalenca. A part de recordar una associació interessant ens interessa veure com era i què 
comportava la vida coral en el primer terç del segle XX 

 

 
 

Imatge 1 .-  La coral Els Rossinyols deles Gavarres amb el seu director, en Josep Soler, al mig, amb corbatí. [Foto11] 

 
 

ORÍGENS 
     Ens explica David Pujol (1990) que la coral va sorgir un mes d’abril del 1928. El promotor i primer 
director, en Josep maria Soler, va aprofitar l’existència d’un grup pevi de caramelles que tenia per nom 
La Colla d’en Grauet. Abans del Rossinyols ja hi havia una tradició de corals a La Bisbal12. 

                                                           
11      Foto del fotògraf Emili Casas (reproduït de Judit Terradellas (2005) pàg. 507)  
12      Com a corals prèvies cal esmentar La Lira Bisbalense (1880), el cor Minyons de l’Antiga (1885), el cor L’Amuistad (1888), 
l’Orfeó Emporium (dins de la societat l’Escut Emporità), el cor de l’Ateneu Pi i Margall i el grup de Centro de Unión 
Republicana (especialitzat en sarsueles) [Pujol,1990:49] 



 Un del primers cantaires, en Francesc Parets (1978:12) ens explica com va anar la fundació dels Rossinyols  
 

     “  L’any 1928, després de vàries converses amb persones aimants del cant, s’improvisà una colla, 
dirigida pel mestre Soler, per anar al concurs anual que se celebrava a Barcelona per la diana del 
Dissabte de Glòria. No va costar gaire d’ajuntar un estol de coristes, puix que a la Bisbal hi havia una 
gran tradició coral d’antics agrupaments dirigits pel propi Soler, i de festes que se celebraven per 
diversos motius, en les quals intervenia una massa de cantaires. Vàrem anar, doncs, a Barcelona 
amb la colla que acabàvem de formar, i, com esqueia a la diada, hi cantarem la caramella <L’hivern 
fosc> amb lletra i música de Soler. Ens fou adjudicat el cinquè premi. Va resultar que aquell festival 
de Barcelona no era un concurs de caramelles, sinó de cors. De retorn a la Bisbal, el mestre Soler va 
reunir-nos i ens proposà la formació d’un conjunt més nombrós, de preparar-nos amb temps []...  ” 

 
UN DIRECTOR IMPORTANT 

     Josep Ma Soler Montaner (12-II-1872 a 6-XII-1936, La Bisbal) va ser 
un músic que desenvolupà diverses tasques.       Fou deixeble del gran 
músic bisbalenc Joan Carreras Dagàs. 
    Va ser intèrpret de tible i flabiol formació de cobla i de violí en 
orquestra. Va dirigir cobles (a partir del 1894 de La Principal de la 
Bisbal) i corals (La Lira Bisbalense i Els Rossinyols de les Gavarres). 
També va fer de professor en una escola de música, activitat que inicià 
el 1912, deixant la direcció de La Principla de la Bisbal. Fou nomenat 
per l’Ajuntament mestre de l’escola Municipal de Música, a la vegada 
que fou auxiliar de les escoles Nacionals. Entre els seus deixebles es 
compta Emili Saló. Finalment, va composar sardanes. 

NATURALESA 
      L’entitat seguia la filosofia del Cors Clavé, tot i que no es va 
inscriure a la federació d’aqueta tendència de corals. L’entitat era 
considerada com de component obrer. Els cantants eren persones 
sense formació musical per a llegir les partitures. Tal com era costum 
al segle XIX i fins mitjans XX la coral era constituïda per cantants d’un 
mateix gènere, en aquest cas, un cor masculí. Com veurem, actuaven 
dones en les representacions líriques. 
     La coral de seguida es va convertir en el nucli d’un centre cultural 
que oferia altres aspectes a part del cant. Va acabar tenint el seu local 
de trobada, també una secció teatral. Ens expliquen Palau i Figueras 
(1997:104) que es va formar una secció dramàtica. A diferència de la 
coral, aquí en formaven part dones. El lloc habitual de les 

 

Imatge 2 .-  Josep Ma Soler (foto 
publicada a Presència 1-VI-1978 p 22). 

EL JOSEP Ma SOLER DIRECTOR i MESTRE 
     “  El Soler competent i remarcable era el Soler director i 
compositor. I el Soler mestre. Malgrat ésser baixet d’estatura, calia 
veure’l amb la batuta als dits, aixecant-se de puntetes en certs 
passatges delicats i enduent-se literalment amb les mans tots els 
músics o choristes que presidia. [...] Fou la més alta i indiscutible 
autoritat musical de la nostra vila, durant molts anys. ” 
  [Programa de l’Aplec de La Bisbal del 1965] 

CRONOLOGIA 

1928 Fundació de la coral 
1930 (novembre) Primer premi del 

concurs de corals celebrat a l’estadi 
de Vista Alegre de Girona [La 
Ciudad 8-XI p3]. 

1931.- al novembre concert públic i ball 
en homenatge als socis protectors 
(El Autonomista, 28-XI. Pàg. 4). 

1933.- Hi ha canvi de junta. Prèviament 
hi havia hagut alguna polèmica, 
amb dimissió d’alguns socis 
[Ciutadania, 9-I, p.2]. 

1934.- interpretació de diverses 
“vetllades”: a Cassà (gener), 
Llagostera (març). 

1936.- El mestre Soler mor. Aquell 
mateix any dissolució de la coral 



representacions va ser el bisbalenc Teatre Principal 
     L’entitat tenia socis protectors, que pagaven cinc rals, com els cantaires, amb dret a acompanyar la 
coral en els seus desplaçaments. 
 

FUNCIONAMENT 
     Els assajos es realitzaven a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb un  dia de la setmana per a cada 
corda (els tenors els dimarts, els barítons els dimecres, els segons els dijous, i els baixos els divendres) i 
amb assaig general els dissabtes. Els coristes pagaven cinc rals cada setmana, repartits en un rals per al 
sou del director i la resta per a les despeses dels viatges de la coral. 
   El mateix Francesc Parets (1978:12-13), que hi va ser, ens ofereix una narració ben vívida de l’exitosa 
anada a un concurs de corals, el 1929, a Barcelona  
 

     “  Per al concurs de l’any 1929 vam assajar tres peces: <L’Empordà>, de Morera; <La violeta>, 
lletra del poeta bisbalenc Joaquim Bonet i música del nostre director; i les típiques caramelles [...]  
per cert, que recordo que quan vam acabar d’assajar aquesta peça el mestre ens digué: <nois, 
aquesta vegada el primer premi és per a nosaltres!> Algú ens havia advertit que en aquell concurs 
era difícil assolir un premi important. Però hi anàvem ben equipats i res no ens feia por. Ens 
correspongué actuar en cinquè lloc i vam interpretaré la cançó <La violeta>, bisbalenca per tots 
costats. Sota la balenta batuta del mestre Soler vam tenir un èxit grandiós, inoblidable, com el 
mateix aspecte multitudinari que oferia la Plaça de Sant Jaume, lloc d ela capital on es celebrava el 
concurs. En acabar la nostra actuació, enmig dels aplaudiments eixordadors, se’ns aproparen 
nombrosos bisbalencs residents a Barcelona que havien acudit a la plaça per a escoltar-nos, i un 
d’ells ens digué textualment: <nois, em penso que heu fet estelles!>. 
     El veredicte del Jurat ens va concedir el segon premi, notícia que ens 
omplí de joia. Ens sentíem desvetllats i no trobàvem l’hora d’anar a 
dormir  [...]  Nosaltres posàrem a l’Hotel París. Aleshores no hi havia 
tantes facilitats de comunicació com ara, i també ens plaïa de 
saborejar l’estada a Barcelona, viatge que no es feia així com així.  [...]   
L’arribada a la Bisbal, després d’aquella sortida falaguera, fou 
sorprenent. Ens esperaven molts ciutadans, les autoritats i una 
orquestra. En nom de tota la vila ens felicità el batlle d’aleshores, 
Màrius Fina. Nosaltres corresponguérem a la gran acollida cantant 
novament la peça <La violeta>, tant nostra.  ” 

  Imatge 3.- Foto recent de l’Hostal París (C Cardenal Casañas, 4), prop de La Rambla 

→ 

 
     En el moment de màxima participació es va arribar als 55 coristes (15 
tenors, 15 barítons, 15 segons i 10 baixos). Retirat el mestre soler per 
problemes de salut l’últim director dels Rossinyols va ser el músic i 
compositor de sardanes Josep Llenas Rufí. 
     El costum era que cada any es fes una sortida de major importància. 
Hi havia un encarregat d’organitzar els desplaçaments que era conegut 
amb el sobrenom de Joan de l’aigua [imatge 4]. Després de Barcelona 
es va anar a Mataró (en visita a la societat lírica La Perla), a Montserrat, 
a Perpinyà (invitats pel Casal català, allotjant-se a l’Hotel Variété), ...  
     Les interpretacions podien tenir diversos tipus de funcions i 
tipologies. En ocasions es feien actuacions benèfiques, com ara un  acte 
al Cine Mundial de La Bisbal en benefici d’una noia accidentada 

Imatge 4 .-  En Joan de l’aigua, era 
el membre encarregat d’organitzar 

les sortides (foto Parals 1997). 



REPERTORI 
    Ja hem comentat que la coral va derivar d’un grup previ de caramelles. Aquest gènere es va seguir 
interpretant. Part del repertori abastava cançons populars i també de caire cívic, com ara La Marsellesa, 
en traducció al català d’Anselm Clavé13. També hi havia peces d’autors catalans, més o menys recents, del 
típic repertori de corals del moment14. Un apartat nombrós dels títols eren composicions del director-
fundador, Josep Ma Soler15, una de les quals, La violeta, es va convertir en una mena d’himne del grup. 
     És interessant fer constar que entre les obres interpretades va gaudir d’especial popularitat les 
sarsueles16, bé fos incloent algun número o fos representant sarsueles senceres. En parlarem al referir-
nos a la secció lírica. 
     Un tipus d’espectacle en el que s’incloïen sarsueles i altres peces i gèneres els tenim en les vetllades. 
Eren espectacles dedicats als socis i/o a alguna finalitat benèfica, amb diversitat de continguts i la 
intervenció d’altres grups musicals. Hem conservat l’ “Ordre” d’una vetllada, quan ja era director dels 
Rossinyols el mestre Josep Llenas, que es realitzà a La Bisbal al local Olympia [veieu Imatge 4] i altres 
esmentades per la premsa. 
     En l’aspecte purament escènic també s’incloïen representacions assumides per la secció teatral dels 
Rossinyols. Un exemple ens el dóna la vetllada realitzada al teatre Principal el diumenge 29 d’abril del 
193117. A part de cants s’hi representà l’obra teatral d’Angel Guimerà “La Filla del mar” i el sainet “A les 
fosques”. Com actrius destacaren, segons el cronista, les senyoretes Janoher i Frigola més Assumpció 
Oliver, Natàlia Mollà i Teresa Mont. A aqueta última la veurem esmentar posteriorment coma solista vocal 
en sarsueles. Entre els actors masculins es destaca el paper de Joan Pujol. 
 

UNA VETLLADA AMB ELS ROSSINYOLS DE LES GAVARRES (25-VI-1934 al cine Olympia de La Bisbal) 
 

    Comencen, actuant com a teloners el grup d’Els aimants de l’Art, conjunt de cantaires dels 
mateixos Rossinyols [nom que sembla que prefiguri la denominació ‘un conjunt d’èxit 

contemporani]. Continuen amb 
una escenificació a partir de la 
famosa cançó de Clavé “Les flors 
de maig”. 
    Hi havia peces fetes 
pròpiament per la coral. També 
dues sarsueles curtes: La 
marmota” i “La criada nova”, 
amb la intervenció de solistes. 
També hi havia l’orquestra Nova 
Armonia, de la que era director 
el mateix que el cor, en Josep 
Llenas 
     Imatge 5.-  Provinent de 
Parals i Figueras, 1997: 103. 

 
 

                                                           
13      Esmentat a Ciutadania del 19-I-1933, pàg. 3  
14      Com ara composicions d’Enric Morera (A sol batent, El perdal,), Clavé (Les Flors de Maig,), M. Bartomeus (La donzella 
de la costa) 
15      Com ara La violeta, El torrent,. 
16      Parals i Figueras, 1997:104 
17      Vetllada descrita a El Autonomista del 4-IV-1931, pàg. 1 



AMB UNA AGRUPACIÓ LÍRICA  
 

      L’agrupació lírica dels Rossinyols interpretava 
sarsueles, sovint de petit format, en les que Els 
Rossinyols de les Gavarres feien de cor. Es tractava 
d’una secció lírica dins de l’entitat dels Rossinyols18. Ens 
consten alguns títols de sarsueles, particularment obres 
curtes i lleugeres, del tipus humorades líriques, de caire 
festiu, d’un sol acte. Entre les sarsueles de què tenim 
constància citarem: “El sant de l’Amo” de Joan Carreras 
Dagàs, sarsuela en un sol acte19; “La criada nova” 
sarsuela en un acte amb música de M. Pastor 
Benvenuto20; “Dorm” sarsuela en un acte de 1876, 
música de Joan Rius i lletra de Narcís Campmany)21; “La 
Marmota” humorada lírica de Conrad Roure amb 
música de T. Andrant22. 
    Com és lògic, les sarsueles tenien cantants-actors que 
fien papers solistes. En aquest cas també hi figuren 
dones. Assumien papers solistes masculins Josep Mont 
(baríton, germà de Teresa), Ramon Carol, Evarist Mer, 
Albert Pagès o Manuel Llenas. Esmentarem coma 
solistes femenines a: Teresa Mont i Llúcia Fanals. 
Teresa Mont va ser la primera actriu lírica d’Els 

Rossinyols [veieu imatge 6], en ocasions la Teresa va ser destacada en les cròniques dels diaris per la seva 
bona feina23 24. La cantant va resultar prematurament morta el febrer del 193525. 
 

EL FINAL 
    Els Rossinyols de les Gavarres desapareixen sobtadament el 1936, quan es trobaven en un moment molt 
prolífic. Passa pel mateix motiu que van ser tallats molts fenòmens culturals al nostre país: la Guerra civil. 
Encara que l’any coincideix amb el de la defunció del fundador26, el grup s’havia adaptat a la nova direcció. 

                                                           
18      En l’anunci de l’acte d’homenatge a Josep Ma Soler es diu “La secció lírica d’<Els Rossinyols> interpretarà la sarsuela 
[…]” (L’Autonomista 7-II-1936, p.8) 
19      Cantada en forces ocasions: a La Bisbal, al teatre Principal, el gener del 1933 (Ciutadania 19-I-1933 p.3); també a  a Cassà 
de la Selva el 6 de gener del 1934 (citat a Horitzó, 3-I-1934, pàg. 166). De nou a La Bisbal el febrer del 1936 en l’acte 
d’homenatge a Josep M Soler (citada a L’Autonomista, 7-II-1936). 
20      Que formà part de la Vetllada del 25-VI-1934 a l’Olympia de La Bisbal 
21      Interpretada a Cassà de la Selva el 6 de gener del 1934. Citat a Horitzó, 3-I-1934, pàg. 166. 
22      Esmentada en l’anunci de la Vetllada del 25-VI-1934 a l’Olympia de La Bisbal 
23      Comentant la interpretació de la sarsuela El sant de l’Amo, de Joan Carreras Dagàs, de manera ven admirativa exposava 
<B.> en la seva crònica “La senyoreta teesa Mont, en el rol de <manxaire> en féu una veritable creació: molta vis còmica i ens 
recreà amb una veu clara i potenta, la qual meresqué els elogis  de la concurrència, tant pel seu timbre com per l’afinació en 
que fou jugada” (Ciutadania 19-I-1933 p.3) 
24      Teresa va ser destacada pel cronista d’una recent vetllada a Cassà (Horitzó, 13-I-1934, p.166) 
25      Una lacònica ressenya periodística ens diu “Va traspassar a l’Hospital de les comarques gironines la senyoreta d’aquesta 
ciutat Teresa Mont. A l’acte del seu enterrament hi assistí una nodrida representació dels <Rossinyols de Les Gavarres>, ja que 
la traspassada era la primera actiu lírica de l’esmentada entitat.” (L’Autonomista 1-III-1935 p.2). 
26      Soler va morir el 6-XII-1936. La coral havia participat en un homenatge al mestre que es va realitzar el febrer d’aquell 
any. 

 

Imatge 6 .-  Teresa Mont, una de les principals 
solistes en les sarsueles dels Rossinyols. Aquí apareix 

caracteritzada com a Verònica amb motiu d’una 
representació de La Passió el 1932 a La Bisbal (foto 

Parals 1997). 



     Un enigma que ens ha restat 
és el moment exacte del canvi de 
direcció musical. Entenem que es 
deuria realitzar el 1932. Això en 
base a que sabem que Josep Ma 
Soler va emmalaltir quan 
s’estava preparant la primera 
representació de la Passió i que 
va haver de ser substituït de 
manera força ràpida. En 
qualsevol cas trobem citat 
explícitament el nou director, en 
Josep Llenas, en programes del 
193327. 
     Acabat el conflicte civil la coral 
ja no es reconstituí. És explicable 
per la identificació que l’entitat 
tenia com a entitat obrera i per la 
seva identificació amb la 
República28. Els cantaires que van sobreviure deurien quedar amb recança perquè tenim notícies de com 
uns quants d’ells van tornar a cantar caramelles, de manera més informal [Veieu imatge 7] 

A RECALCAR 
     Hem vist un grup coral de vida relativament curta però intensa. La seva constitució va 
ser iniciativa del seu fundador, un músic important de La Bisbal, en Josep Maria Soler. Les 
corals en l’època solien ser d’home o de dones. Amb tot, algunes dones cantaven com a 
solistes en les representacions líriques, centrades en sarsueles de caire popular i sovint 
amb text català. En el primer terç de segle XX hi havia al país una gran afició per la sarsuela, 
gènere que era representat per Els Rossinyols de les Gavarres, i resulta un fet notable que 
l’entitat comptés amb una secció lírica. 
      Quan ens trobem amb l’escapçament d’entitats com la dels Rossinyols tornem a 
constatar, una vegada més, com va ser tota una llàstima la ruptura de la Guerra Civil. 
 
    joan manel barceló sitjes, 2018 
 
 

PER SABER-NE MÉS 
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27      Com en la Vetllada del teatre Principal de La Bisbal del gener del 1933 (Ciutadania 19-I-1933 pàg. 3) 
28      Els Rossinyols van participar el 1931 de manera ostensible en les festivitats de proclamació de la República 

 

Imatge 7 .-  Antics membres dels Rossinyols els anys 40 cantant caramelles 
durant un Diumenge de Pasqua. (foto procedent de Terradellas 2005). 



    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 

Uns poemes irònics sobre els instruments, de 
l’època de la República 

 
      L’escrit que aquí segueix correspon  a una comesa ben 
senzilla, ressenyar una petita raresa bibliogràfica, en català, que 
presenta els instruments de l’orquestra sota un prisma d’ironia. 
El llibre porta per títol “L’auca de l’orquestra”. Diem raresa 
perquè l’obra costa de trobar. De fet, en lloc públic només 
n’hem localitzat un sol exemplar, a la biblioteca de la 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Nosaltres hem 
treballat amb un altre exemplar, de la col·lecció de J.M. Barceló. 

 

Qui i què 
  

    Començarem pel què, que serà més senzill. Parlem d’un llibre 
o llibret de petit format, de 11 x 16 cm. L’extensió és també 
modesta: 16 pàgines. El contingut són poemes descriptius, amb 
to d’ironia, que defineixen els principals instruments d’una 
orquestra. Es va treure a Barcelona per la impremta Casamajó. El 
llibret no porta data però a la biblioteca Pompeu Fabra el situen 
del 1931, segurament.  
     El que és de difícil concreció és el qui. L’autor utilitza un 
evident pseudònim que apareix, a la segona pàgina, amb una 
caricatura amb la denominació “Orquestra de estudis sinfonics” 
(amb aquesta ortografia). A la caricatura hi surten les sigles MET. 
L’autor es presenta a la segona pàgina, preservant l’anonimat, de 
manera irònica, mostrant així el caire del que seguirà. Podeu 
veure reproduïda al costat aquesta autodescripció de L’Autor.  
 
   Imatge 2.-  Preàmbul de l’autor anònim [col·lecció J.M: Barceló] 

 

Selecció de definicions 
      Els instruments, onze entre tot, són descrits per poemes al·lusius. Al final el que es fa és explicar la 
tasca del director de l’orquestra. Les formes poètiques utilitzades són variables: hi ha algun sonet, 
quartetes, també algun rodolí. Presentarem ara alguns fragments dels versets dedicats a cada instrument.  

 
  

 
Imatge 1.-  Caricatura, se suposa que 

al·lusiva a l’autor del llibret, i que 

apareix a la segona pàgina 

VIOLÍ 
 

Quatre clivelles són el seu neguit, 
que els nervis li estiren al pobret, 

i aquell cordam, passant sobre el pontet; 
sembla un ventrell replè que no ha paït 

OBOÉ 
 

Un clarinet setmesó. 
 De la gralla ets la poncella. 
Si no tens nom de femella, 
 la veu l’hi tens, sí senyô. 

 



 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Només hem volgut donar difusió a un text de caire lúdic i anònim, i segurament per això anònim, però 
creiem que interessant i que, presumiblement, ha gaudit de poca difusió.  

Joaquim Carreras Turón  i  Joan Manel Barceló Sitjes  

EL MESTRE (director) 
 

Mentre que els músics toques, ell procura 
distreurel’s i animar-los, bracejant; 
I si algú no en fa cas, i fins s’atura, 

el mestre, amb signes, li diu: -es, avant. 

CEL·LO 
 

Híbrid de contrabaix i violí. 
No és carn ni peix: si fa o no fa, granota. 

També s’aguanta amb una sola pota. 
Per cridar-lo heu de saber llatí. 

 
 

Imatge 3.-  Il·lustració de la portada 
[col·lecció J.M: Barceló] 

FLAUTA 

 

Cantes com   l’alosa, 
 com el passarell;  

però ets llarg ai prima;  
 sembles un budell 

CLARINET 

 

Clarinet, bon clarinet; 
 el bec d’ànec i el coll dret 

FAGOT 

 

Quan sona, fa una remô 
 tan íntima i sospitosa, 

 que hom diria, mes no gosa: 
feu perfums, per si o per no. TROMPA 

 
Daurada ensaïmada mallorquina. 

Serpent recargolada que <fa nona>. 
Cargol que no treu banya ni quan trona. 

Per a mongetes bona paperina 

TROMPETA 
 

Ella no es quedarà mai endarrera 
si s’ha de fê un pinyol: és atrvida, 

i a tots els instruments engega a dida 
en forma descarada i baladrera 

PERCUSSIÓ 

 

Una parada d’encants: 
Ferrots, llaunes bonyegades; 

eines desparïodades; 
calderes de set quartans 

Terratrèmol; enrenou 

CONTRABAIX 
 

Un violí ganàpia i bon xicot 
 que fa tot el que sap i el que pot. 

Un xic ventrut. El seu perfil de gerra 
 ha fet que els malparlats li diguin berra 



 

Amb motiu de la representació de l’obra de 

Mascagni al Teatre Municipal de Girona. 

 

Cavalleria Rusticana 
 

 

 

Julià Pascual. 2018 


