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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

 Ja podeu fer reserves per anar en bus 
a veure òpera de Girona a Barcelona 
Amb cinc desplaçaments programats al Liceu i 

un al Palau de la Música Catalana. 2018/19 
..Comentari al  web..     ..Directe a reserves.. 

 

 

  

 

 
 

 

Feta l’última conferència Apropament a 
l’Òpera, organitzada pels Amics 

Amb La Favorite, abans de la sortida al Liceu. Amb 
una quarantena d’assitents, a la casa de la Cultura 

..Al  web.. 
 

  

 

 
 

 

El termini per a demanar plaça a 
l’Òperabus per a veure el concert de 

Renée Fleming al palau s’acaba el 15-VII 
S’hi compta anar el 5 de febrer del 2019 però cal 

arribar a 25 expedicionaris. 
..Accés al lloc per a fer reserves.. 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

Festivals d’estiu (3)   

 

 

St. Pere Rodes 
(13-VII a 25-VIII) 

 

Cervià 
(3-VIII a 11-VIII) 

 

S’Agaró 
(21-VII a 22-IX) 

 

Palafrugell 
(14-VII a 1-IX) 

 

 

  

 

 
 

 

Entrevistes al tenor Michael Spyres  
Ell farà el paper masculí protagonista en La Favorite 

que veurem al Liceu el dia 8 de juliol. Recentment a la 
revista ForumOpera.Com. En francès. I altra de 2015. 

..Al  web..      ..Al  web.. 

 

 

  

 

 

  

Agitart: mostra de 
 dansa contemporània a Figueres 

..Al  web..  
  

 

 

 

 

Ésdansa; festival de dansa de Les Preses 
Centrat en les danses d’arrel popular. 

Del 20 al 26 d’agost 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

 “Lírica per la Llibertat” del 25-V a Girona, 
 pro presos polítics. Celebrat a la Mercè, 

..Al  web..  
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedRCojjdwdd_WX2kFpDYdtC
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
https://www.casadecultura.org/activitats/1/19955/aproximacio-a-l-rsquo-opera-ldquo-la-favorite-de-gaetano-donizetti-rdquo-amb-pol-avinyo
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
https://www.forumopera.com/actu/michael-spyres-lopera-est-comme-la-science-ou-la-religion-un-domaine-que-lon-na-jamais-fini
https://www.operaworld.es/redifusionentrevista-al-tenor-michael-spyres/
http://www.agitartcompanyia.com/festival/
https://www.esdansa.cat/
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1401075-lieds-i-aries-en-suport-dels-presos-politics-i-exiliats.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedRCojjdwdd_WX2kFpDYdtC
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
https://www.casadecultura.org/activitats/1/19955/aproximacio-a-l-rsquo-opera-ldquo-la-favorite-de-gaetano-donizetti-rdquo-amb-pol-avinyo
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
http://festivalsantpere.com/programa-2018/
http://www.ibercameragirona.cat/ca/festival-de-cervia
http://www.associaciopaucasals.cat/ca/programacio/c/festival-internacional-de-musica-de-sa-1002.html
http://www.joventutsmusicals.cat/palafrugell/4644-34e-cicle-de-a-concerts-estiu/
https://www.forumopera.com/actu/michael-spyres-lopera-est-comme-la-science-ou-la-religion-un-domaine-que-lon-na-jamais-fini
https://www.operaworld.es/redifusionentrevista-al-tenor-michael-spyres/
http://www.agitartcompanyia.com/festival/
https://www.esdansa.cat/
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1401075-lieds-i-aries-en-suport-dels-presos-politics-i-exiliats.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y-XhM6kUGZM
https://goo.gl/forms/z53p6Ao4WDNDjMCj1
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Ainoa Arteta i Josep Carreras van 
inaugurar el festival de Pedralbes 

Va ser en un recital el passat 6 de juny. 
..Comentari..     ..El recital sencer (1h 55’).. 

 
  

 

 

 

 

Crítica de la Manon Lescaut del Liceu 
d’aquest juny 

Per Jaume Radigales 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 

El Liceu a la Fresca ha ofert en obert i 
en llocs públics Manon Lescaut 

Va se rel passat 16-VI 
..Al  web..       ..El llocs.. 

 

 

  

 

 

 
 

A Barcelona es crea el Club Wagner 
Es va inaugurar el 22 de maig, per estimular 

entre nosaltres la presència del músic 
..Al web..      ..Amb el web..     ..audio de ràdio.. 

 
  

 

 

  

VII Curs Internacional d’Interpretació 
de Música Medieval de Besalú 

El mes de Juliol a Besalú 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Ja està definit el Life Victòria 
Barcelona. El festival de Lieder en 

record de Victoria dels Àngels 
Es farà entre setembre i novembre. 

..Al  web.. 
 

  

 

 

  

La Biblioteca Carles Rahola de 
Girona fa una anada al Liceu per a 

veure l’òpera Manon Lescaut 
Dins del programa Liceu Bib 

..Al  web.. 
 

  

 

 

  

Òpera Glam: una iniciativa aquesta 
passada temporada d’òpera popular 

Al teatre Eòlia de Barcelona 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Una exitosa Norma tanca la temporada 
operística de Bilbao 

Amb una vistosa coproducció en l’escena de l’ABAO 
..Al  web..     ..Audiovisual.. 

 
  

 

 

 

 GU-INNO-VART: Exposició sobre l’obra 
artística de Guinovart i la Música 

Organitzat pel Museu dela Música 
 de Barcelona,  fins el 7-X-2018.   ..Al  web.. 

 
  

 

 

  

Entrevista a la soprano Raquel Andueza 
Especialista en barroc, en un moment de 

reconsideració de la seva carrera 
..Al  web..     ..Una peça per la Raquel.. 

 
  

https://elpais.com/ccaa/2018/06/07/catalunya/1528398742_786347.html
https://www.youtube.com/watch?v=YezZ_iV4Ra8
https://www.nuvol.com/critica/manon-lescaut-a-mitges/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/ledicio-anterior
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJqKyWoNdnlz0cx_MWVGA7b
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2018/06/10/0001/barcelona-ja-te-el-club-wagner
http://www.clubwagner.cat/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/una-tarda-a-lopera/manel-bertran-ens-presenta-el-club-wagner/audio/1003044/
https://www.medievalmusicbesalu.com/es/programs-2018/
http://www.lifevictoria.com/ca/
http://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/noticia/liceubib
http://www.teatreolia.cat/cicles/operaglam/
https://www.mundoclasico.com/articulo/30994/Bel-canto-se-escribe-con-B-de-Bilbao
https://www.youtube.com/watch?v=XCllvdsR9fA
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/exposicions/gu-inno-vart
https://www.codalario.com/entrevista/portada/raquel-andueza--soprano-llegue-a-perder-la-ilusion-por-cantar--pero-mis-profesoras-me-salvaron-ahora-vuelvo-a-disfrutar-en-los-escenarios_6978_2_21353_0_1_in.html
https://www.youtube.com/watch?v=JBtXsHjX38Y
https://www.nuvol.com/critica/manon-lescaut-a-mitges/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/ledicio-anterior
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJqKyWoNdnlz0cx_MWVGA7b
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2018/06/10/0001/barcelona-ja-te-el-club-wagner
https://www.medievalmusicbesalu.com/es/programs-2018/
http://www.lifevictoria.com/ca/
http://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/noticia/liceubib
http://www.teatreolia.cat/cicles/operaglam/
https://www.mundoclasico.com/articulo/30994/Bel-canto-se-escribe-con-B-de-Bilbao
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/ca/exposicions/gu-inno-vart
https://www.codalario.com/entrevista/portada/raquel-andueza--soprano-llegue-a-perder-la-ilusion-por-cantar--pero-mis-profesoras-me-salvaron-ahora-vuelvo-a-disfrutar-en-los-escenarios_6978_2_21353_0_1_in.html
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El nou ministre de cultura, José Guirao, 
vol aturar la fusió del Real i la Zarzuela 

Contra la fusió dels dos teatres lírics madrilenys. En 
parlaven al número 41 d’Operem, pàg. 2. 

..Al  web.. 

 
  

 

 

  

El Liceu a la fresca del 2019 serà 
el 28-VI i oferirà Tosca, de Puccini 

Serà la cinquena edició consecutiva 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

El baríton tarragoní Àngel Òdena 
assumirà el Rigoletto al San Carlo Nàpols 

En funcions programades aquest juliol 
..Al  web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

1-VII 
(19 h.) 

 

Divinitats: de Vivaldi a Bach.  
Amb la mezzo Marta Infante 

Vespres d’Armadí Festival. A l’església de Sant Just i Pastor 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4a 8 
VII  

Ballet clàssic: La Bayadére 
Pel ballet de Monterrey. Al Teatre Tívoli 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

6-VII 
(20h.) 

 

Concert líric a benefici de Som sostre 
A l’Auditori de La Mercè 

Amb finalitats benèfiques 
..Al nostre web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

6-VII 
(21h.) 

 

Quadern d’Anna M. Bach, de JS Bach. 
Amb la soprano Carolyn Sampson 

i Juan de la Rubia al clavecí i l’orgue. 
Cicle Nits de Clàssica. Al Museu d’Art 

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

8-VII 
I fins 

 24-VII  

La Favorite, de Dinizetti, al Liceu 
En la versió francesa. Amb C. Margaine, K. 

Dudnikova, M. Spyres i S. Costello. 
El dia 8 Hi haurà el bus de Girona (amb reserva) 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
9-VII 
(21 h.)  

Les talents Lyriques i Christophe Rousset. 
Obres de Charpentier i Couperin 

Obres de Charpentier i Couperin. 
Cicle Nits de Clàssica. A La Catedral de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
11-VII 
(21 h.)  

Estrena de la Missa a sis veus de Magrané 
Amb Musica Reservata de Barcelona 

Cicle Nits de Clàssica. A la catedral de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45880-document/butlleti-amics_opera_girona_41_maig-2018.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8e4cf45a089228fd0f535035ec96efb6ed4df0392cc52ee4b5453f0ed55e64c360d8bc2bd0b2a3bb7b5e46225b9a302fa
http://www.abc.es/cultura/abci-cultura-detiene-fusion-teatro-real-teatro-zarzuela-201806150251_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
http://www.liceubarcelona.cat/ca/liceu-la-fresca
https://www.codalario.com/angel-odena/noticias/el-baritono-espanol-angel-odena-sera-rigoletto-en-el-teatro-san-carlo-de-napoles_7019_3_21336_0_1_in.html
http://barcelonaclasica.info/events/2018/07/01/05/vespres-d039arnadi-quotdivinitats-de-vivaldi-a-bachquot
https://www.grupbalana.com/es/teatros/obras/ballet-de-monterrey/
http://www.girona.cat/turisme/cat/agenda.php#preview/10/
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2256
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/la-favorite
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2258
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2259
http://www.abc.es/cultura/abci-cultura-detiene-fusion-teatro-real-teatro-zarzuela-201806150251_noticia.html#ns_campaign=rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=fb&ns_linkname=noticia-foto&ns_fee=0
http://www.liceubarcelona.cat/ca/liceu-la-fresca
https://www.codalario.com/angel-odena/noticias/el-baritono-espanol-angel-odena-sera-rigoletto-en-el-teatro-san-carlo-de-napoles_7019_3_21336_0_1_in.html
http://www.girona.cat/turisme/cat/agenda.php#preview/10/
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2256
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/la-favorite
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2258
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2259


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

  
14-VII 
(20 h.)  

Recital de Lied. Schumann, Brahams i 
Rackhmàninov. Susanna Puig (soprano) 

Acompanyada al piano per Guillem Martí.  
A l’església de Santa Maria, a Santa Pau (garrotxa) 

..Al  web.. 

 
Santa Pau 

  

 

 
 

15-VII 
(19 h.) 

 

Ballet: Don Quixot, de Minkus 
Pel Ballet de Moscou 

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

 
Girona 

  

 

 
 

16-VII 
(20 h.) 

 

Ballet: El Llac dels Cignes, de Txaikovski 
Pel Ballet de Moscou 

Amb la coreografia de Petipà-Ivanov. A l’Auditori de 
Girona.     ..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

18-VII 
(21 h.)  

La serva padrona, òpera de Pergolesi.  
Òpera de butxaca en català 

Teatre Municipal de Palafrugell 
..Al  web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 
 

19-VII 

(20 h.)  

Cantates 52, 174 i 207 de Bach 
Amb el cor BZM. Al Palau de la Música 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

19-VII 
(20 h.) 

 

El baríton Josep-Ramon Olivé 
acompanyat al piano per Jordi Armengol 

A l’Auditori dels Caputxins 
..Al  web.. 

 
Figueres 

  

 

  
22-VII 
(20 h.)  

El baríton Stéphane Degout  
interpreta peces franceses 

Cicle Nits de Clàssica. Al claustre d ela Catedral 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

23-VII 
(18 i 20 

h.)  

Gaudint Bach: soprano i orgue al 
Palau Güell 

Amb Carinne Tiney i Michael Harris 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

29-VII 
(20h.)  

El contratenor Jakub J. Orlinski interpreta 
Cavalli, Purcell, Hahn i Händel 

Cicle Nits de Clàssica. Claustres de St Pere de Galligants 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
31-VII 
(20 h.) 

 

Dansa: Zaguán & Alento.  
Ballet Nacional de España 

Al Liceu. A les 20 h. 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://musicamasos.jimdo.com/m%C3%BAsica-als-masos-2018/programaci%C3%B3-2018/programa-4-2018/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2251
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2252
http://federacio.joventutsmusicals.cat/xarxa-de-musiques/cataleg-17-18/crea/la-serva-padrona-814.html
http://www.palaumusica.cat/ca/cor-i-ensemble-bzm-cantates-bwv-52-174-i-207-de-bach_575831
http://www.schubertiada.cat/ca/oa-olive-armengol
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2262
http://palauguell.cat/gaudint-bach
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2264
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/dansa/zaguan-alento
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://musicamasos.jimdo.com/m%C3%BAsica-als-masos-2018/programaci%C3%B3-2018/programa-4-2018/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2251
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2252
http://federacio.joventutsmusicals.cat/xarxa-de-musiques/cataleg-17-18/crea/la-serva-padrona-814.html
http://www.palaumusica.cat/ca/cor-i-ensemble-bzm-cantates-bwv-52-174-i-207-de-bach_575831
http://www.schubertiada.cat/ca/oa-olive-armengol
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2262
http://palauguell.cat/gaudint-bach
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2264
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/dansa/zaguan-alento
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

No pagar entrada 
 

 De les localitats que té un teatre, segurament 
des de l’aparició dels mateixos, hi ha localitats que 
s’assignen sense cost sot. Els criteris i proporció en què 
succeeix aquest fenomen ha anat canviant. Inclús 
podem constatar oscil·lacions importats en períodes 
curts. Anem a veure què podem detectar sobre el 
tema en el Municipal gironí. Hem recollit dades 
corresponents a diverses èpoques i circumstàncies. No 
ens donen una visió complerta i sistemàtica però sí 
que la documentació a l’abast permet dir-ne força 
coses. 
     Hi ha dos moments diferents per analitzar les 
franquícies d’accés al teatre. La primera etapa, la més 
llarga, va des dels orígens del local i fins al 1975; la 
segona comença des d’aquesta històrica data, per 
diversos motius. 

Imatge 1.- 1980-89 taquilla del Teatre Municipal els anys 80 
 (Ajuntament de Girona. CRDI (Fons Diari de Girona – Autor 

desconegut) 
 

PRIMERA ETAPA 
     Des dels seus inicis, amb algunes excepcions puntuals i minoritàries, l’Ajuntament no gestionava 
directament els espectacles del teatre sinó que posava el local a lloguer d’empresaris. El sistema normal, 
quan se’n presentaven, era la realització d’un concurs, habitualment al millor postor, tot i que el municipi 
podia posar algunes condicions que es feien saber en la convocatòria de concurs i que després figuraven 
en les clàusules de contractes. Una de les clàusules típiques que imposava l’Ajuntament era la d’enumerar 
algunes institucions o persones a les que es reservaven determinades localitats: aquest és un primer 
contingent de gratuïtats. Existia però, un segon contingent que era els de les gratuïtats que reconeixia 
l’empresari en una relació pròpia de franquícies. En aquest segon cas deuria haver-hi variacions de criteri 
però, quan s’han conservat llistats de gratuïtats reconegudes per l’empresari, observem força similituds, 
motiu pel que suposem que deuria existir una certa tradició, d’empresari a empresari, sobre a quines 
persones convenia reconèixer accés sense pagar. 
       Finalment, tenim el convenciment, encara que no ho peguem demostrar, que empresaris i/o persones 
responsables del teatre deurien deixar accedir gratuïtament a altres persones. Donat que es deurien basar 
en criteris informals o no sistemàtics, és normal i previsible que tals gratuïtats no constessin en llistes 
formalitzades. Pensen en amistats, compromisos personals, intentar promoure una determinada obra o 
companyia amb la presència de més públic. En particular hem de pensar en localitats que es podien 
concedir a les companyies per tal que donar cabuda al seguici o amistats dels membres de la troupe, 
persones que deurien accedir de vegades per les portes oficials i en altres ocasions per altres accessos. 
Ho pressuposem però no ho podem demostrar documentalment ni quantificar. 
 



    Pel que fa als temps més reculats, el primer esment a gratuïtats que hem trobat correspon a finals del 
segle XVIII. En les condicions per a contractes per a balls el 1798 hi trobem a cinc persones concretes 
esmentades. És curiós que tenim dos redactats similars, però amb diverses variants: un correspon a balls 
de carnestoltes, redactat en català1 i l’altre de fires, redactat en castellà2. Transcrivim els testos 
corresponents tot seguit 

 

Entrades gratuïtes en balls de 1798. 
   10--- Que la entrada en els balls per cada persona será de peseta, quedant solamnt libres de pagament lo Sr. 
Governador, Regidor de Dia, Ajudant de la Plassa y demes que *** de offici. 
   8- -  Que pueda cobrar por cada persona una peseta, quedando únicamente libre de pagarla el caballero 
Governador, Regidor de dia, Ayudante de la plaza, los comisionados del teatro, y demás que actúan de officio. 

 
    Així que s’acaba l’episodi dels setges de la guerra napoleònica veiem que el governador u l’Ajuntament 
se’ls assigna una llotja gratuïta. Així ho advertim en la convocatòria de lloguer per a balls del 18153 , 
moment en què són les úniques gratuïtats reconegudes a part d’una altra llotja cedida vitalíciament a un 
personatge. 

 

Llotges gratuïtes en balls de 1815. 
   9.  Otrosi sepa el Asentista que deben quedar libres los palcos del caballero gobernador, del Iltº  Ayuntamiento 
y el que está cedidoa Dn. Francisco Ignacio Feliu por durante su vida, y los demás podrán arrendarlos haciendo 
pagar […] 

 
    En la documentació del XIX no hi ha massa esments a les possibles gratuïtats en l’accés al Teatre. Sí que 
trobem esments a llotges reservades a l’Ajuntament i al Governador Civil. En algunes èpoques un i/o altra 
deixen d’estar reservades a les autoritats. Pel que fa a la llotja de l’Ajuntament, s’esmenta, entre altres 
moments, en el contracte de lloguer de 18394. És curiós que aquest mateix any el consistori decideix 
prescindir del seu privilegi i posar a lloguer la llotja per tal de fer front al deute contret amb l’Hospici 
Nacional5. 
    Val a dir que en diversos moments al llarg del segle XIX es detecten enfrontament, en algunes ocasions 
aguts, entre el Governador Civil i l’Ajuntament per veure quina institució ha de comptar amb la llotja 
principal. A Girona hi ha tota una àmplia discussió municipal, ben documentada, en un plec de preguntes 
sobre a qui correspon la presidència del Teatre6 la disputa és recurrent en força moments, sobretot el 
1825,, però no pertoca aquí entrar en aquest tema. Aquesta disputa no era exclusiva de Girona sinó que 
també s’observa en altres teatres, sobretot en ciutats capital de província7. L’equívoc venia del fet que els 
governadors civils eren la màxima autoritat sobre teatres de la província i havien d’autoritzar bona part 
de les gestions oficials, com ara els lloguers dels locals. En canvi, els que realment administraven els teatre 
i n’assumien les despeses eren els ajuntaments. 
 

                                                           
1      Plec de condicions de data 20-II-1789 [Arxiu Municipal de Girona, Teatre, Lligall 1] 
2      Plec de condicions de data 13-X-1798 [Arxiu Municipal de Girona, Teatre, Lligall 1] 
3      Convocatòria d’un concurs de lloguer per a balls de fires amb data 12-X-1815 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1] 
4      El 1939 en les condicions d’un contracte de lloguer s’exigeix al llogater que faci millores a la llotja de l’Ajuntament.[Arxiu 
Municipal de Girona. Teatre. Lligall 8. Clàusula 4a]. 
5      Document de 1-III-1839 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 5] 
6      Quatre pàgines corresponents a 17 de març del 1817 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, en mig d’un expedient 
de comptes.] 
7     De data 04-III-1861 tenim un ofici de govern civil amb directius del Munistro de Gobernación reclamant una llotja 
preferent a l’autoritat gobernativa en els teatres de capital de provincia amb motiu d’un cas de disputa que s’havia donat a la 
ciutat d’Oviedo [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. UI 12.900] 



      A mitjans segle XIX són poques les places que queden expressament reservades. Hi ha moments, com 
el 19488 en què només es reservava a les autoritats una sola llotja, la de “Presidència”.  El 18529 i 185510 
només es reserva una llotja municipal –situada al centre del primer pis- i dues butaques (una pel cap civil 
i altra el militar de la província).  
     A partir d el’existència del nou edifici, el 1860 es nota un augment progressiu de les localitats 
reservades. Hi pot haver diveros factors, un d’ells és la consagració per llei11 estatal de llotges reservades 
a les autoritats superiors militar i civil. El 186012 la reserva s’estén a 3 llotges. El 186313 a més de les citades 
tres llotges es reserven 3 butaques: una per al “Caballero censor”, una per al metge i una altra per al 
farmacèutic del Teatre. El 1867 s’especifica que la persona que actuï com a censor tindrà lloc reservat a 
la llotja de l’Ajuntament14 . El 188315 la situació és molt semblant a la que hem vist pel 1863, amb l’afegitó 
que es reserva una llotja a la Sra. Joaquima de Carles degut a un conveni de la interessada amb 
l’Ajuntament. 
 
     Entrant al segle XX advertim que les gratuïtats han augmentat notablement. De la temporada de 

quaresma del 1913 es conserva una llista mecanoscrita que és una “Relación de pases” del Teatre16 
(aleshores dit Principal). Hi figuren 21 accessos gratuïts més una llotja (aquesta última á no 5 del 
primer pis, per a càrrecs d’Hisenda). La llista no contempla altres lliures accessos, donat que és la 
relació dels passis atorgats per l’empresa: hi falten els donats per l’Ajuntament i que es recollien 
en els contractes, com és la tradicional llotja de l’Ajuntament i del Govern Civil, o els bombers que 
acudien com a precaució a cada funció [Veieu l’Operem no 30, del juny del 2017, pp. 9 i ss.].   
 

21 Passis previstos el 1913, per la temporada de quaresma. 

 ●  6  Alts funcionaris de l’Ajuntament (Secretari 
municipal, Comptador, Oficial comptadoria, 
arquitecte, enginyer electricitat -2 butaques-) 
●  2  responsables governatius: Delegat 
d’espectacles i el Cap d’Ordre públic. 
●  2  Càrrecs relacionats amb l’entitat: Metge 
del teatre i Farmacèutic del teatre. 

●  2  seients per a l’Empresa d’Aigües 
●  7  Per a representants de la premsa (Diari de 
Girona -2 butaques-, Norte -2 butaques-, 
Autonomista, Patria y Herando) 
●  2  A persones esmentades amb nom propi i 
sense indicar càrrec17: Fernando Asquerino i 
Adolfo Jaumeandreu. 

 
Es guarda una altra relació manuscrita de passis del 191418 gairebé idèntica a la que acabem de 
citar però amb l’afegit d’un representant de la Societat d-’Autors. 
 

                                                           
8      Així s’especifica en la clàusula 4ª d’un expedient, de data 5-II-1848 convocant el lloguer. Diu el punt 4: “Todos los palcos 
estarán a disposición del empresario menos el de la Presidencia” 
9      Clàusules 9 i 10 del contracte signat a 27-VIII-1852 [Arxiu Històric Municipal. Teatre, lligall 9] 
10      Contracte signat a 12-III-1855, a les clàusules 14 i 15 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 8] 
11      Reial Ordre de 16-II-1861, amb dues llotges anomenades d’Ordre 
12      Diu el contracte datat a setembre de 1860, a les clàusules 8 i 9 “8ª Se reservarán dos palcos de los llamados de orden 
para las autoridades superiores militar y civil..  9ª Además, libre de pago, el que se destine para la presidencia.”  [Arxiu 
Històric Municipal. Teatre, lligall 9] 
13      Contracte de 27-VII-1863, clàusules 8 i 9 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 8] 
14     Document amb l’encalçament “Teatro. Palco del Ayuntamiento” [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 8] 
15      Contracte de 9-VI-1883, clàusules 10, 12 i 13. [Arxiu Històric Municipal. Teatre, lligall 9] 
16      Teatro Principal. Temporada de Cuaresma. Relación de Pases [Arxiu municipal de Girona. Teatre. Lligall 14, document 
sense data escrita però dins d’una carpeta del 1913] 
17      Ambdós eren als càrrecs d’Hisenda. 
18      Teatro Principal. Temporada Villagomez. Relación de pases facilitados por la Empresa. [Arxiu Municipal de Girona. 
Teatre, lligall 1r i data d’abril-maig del 2014] 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45600-document/butlleti-amics_opera_girona_30_juny-2017.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb839c986b5fe30a4e1a566935ff49bbeb06a89c36bdc1dc03a5bb1e4ac8645788b0416f0f2a81aa20741c0696d0d0d7ccd
http://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000221396&page=8&search=Fernando%20Asquerino&lang=ca&view=hemeroteca


 
Imatge 2.-   Capçalera de la relació de passis esmentada de 1914. Es pot apreciar 
 la segona tipologia de gratuïtats que distingim: les reconegudes per l’empresari. 

 
     El 1939, amb l’ocupació franquista, hi ha un capgirament important en relació als responsables 
municipals i, en menor grau encara que també, en relació a treballadors i empresaris que intervenen. És 
curiós que del mateix any 1939 es va promulgar una normativa que restringia els accessos gratuïts al 
teatre. Suposem que en el canvi de règim polític hi deuria d’haver moltes coses a legislar i és curiós que 
una d’elles faci referència als accessos gratuïts. Si llegim el text deduïm quin deuria ser el problema. Com 
a col·lectiu concret al que no se li ha de donar accés gratuït només s’esmenta  “impidiendo que personal del 
Ejército, Orden Público, etc., assista a ellos sin abonar la localidad correspondiente”. O sigui, a la tipologia de 

persones que, fent ús de la seva força coercitiva, deurien haver-se acostumat a entrar de franc. Per tal que servís 
d’element dissuasori a qui volgués pressionar per a que el deixessin passar, la normativa va ser 
emmarcada per a penjar-la prop de la taquilla de dispensació d’entrades 

 

Text d’un escrit que va penjar durant temps i des de 1939 
 al costat de la taquilla del Teatre Municipal de Girona. 

     El Exmo. Sr. Gobernador civil de la Provincia, en oficio fecha 12 del actual, me dice lo que sigue: 
   “El Exmo. Sr. Subsecretario de orden público, en oficio fecha 6 del actual, me comunica lo siguiente: Vista la 
instancia elevada al Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación por la Sociedad General Española de Empresarios de 
Espectáculos Públicos, interesando que en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2º del artículo 15 del 
Reglamento de Espectáculos, se limite la obligación de las Empresas en este aspecto a reservar una localidad 
para el Delegado de la autoridad Gubernativa, impidiendo que personal del Ejército, Orden Público, etc., asista 
a ellos sin abonar la localidad correspondiente, el Sr. Ministro, de acuerdo con lo informado por la Dirección 
General de Seguridad, ha resuelto acceder a lo solicitado, disponiendo que en lo sucesivo quede prohibida la 
entrada gratuita del personal mencionado, a excepción del dependiente de aquella Dirección General, el cual, 
por estar siempre de servicio, tendrá acceso libre a las Salas y establecimientos Públicos, aunque sin derecho a 
ocupar localidades que no se hallen vacías, pudiendo las Empresas venderlas todas, con exclusión de las 
destinadas al delegado de la Autoridad Gubernativa.” 
     Lo que traslado a V. para su conocimiento. 
     Dios guarde a España y guarde a V. muchos años. 
     Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. 
     Gerona 18 de Septiembre 1939.- Año de la Victoria. 
                                                    EL COMISARIO-JEFE 
                                                             [Signat]   Jacinto Vales 
 

     El document veiem, de 18 de setembre de 1939, ve signat per Jacinto Vales Martín, el que havia estat 
el primer comissari en cap del Cos general de Policia19. L’escrit ens dóna pistes de quin problema vol 
solucionar: evitar que personal de l’exercit i de la policia aprofiti el seu càrrec per entrar gratuïtament 
als locals d’espectacles. També és significativa l’excepció, tenint dret a entrar gratuïtament l’autoritat 

                                                           
19      Segons ens aclareix Josep Clara a “Les institucions del règim: del Governador Civil al Governador Municipal”, pàg. 101,.  
Dins SGDAP Girona 1939-1953. Exilis, repressions i complicitats. Girona. Ajuntament, 2009, pàg. 83 a 105. 



governativa: efectivament, calia facilitar l’accés als que controlaven l’adequació dels espectacles a les 
normes de control ideològic i censura del nou règim. 
 

 
Imatge 3.-   Normativa de restricció d’accés al teatre Municipal del 18-IX-1939 

 que es col·locà emmarcada al costat de la taquilla. 



 
     Ens equivocaríem si penséssim que només els supervisors governatius tenien accés gratuït al 
Municipal en aquells primers anys del franquisme. Un document manuscrit del 194320 ens indica quines 
institucions, i persones concretes tenien reservat lloc gratuït, per normativa que es feia constar en el 
contracte amb els empresaris que regentessin el local. Així sabem que: 
 

Localitats reservades del Treatre Municipal de Girona, segons manuscrit de 30-VI-1943 

Localitats reservades per contracte Localitats reservades per l’empresa 
Llotges 1r pis: 

No 1.-   El 
Governador civil  
No 10.-   
l’Ajuntament. 

Butaques de platea: 
Fila 5, no 11.- Secretari de 
l’Ajuntament 
Fila 6, no 11.- Interventor de 
l’Ajuntament 
Fila 6, no 19 i 20.- aguas 
potables 

Llotges 1r pis: 
No 5.-   Exmo. Delegat d’Hisenda. 
No 6.-   Empresa. 
No 19.-   Exmo. Governador 
militar 

Llotja platea: 
No 20.-   El Sr. Sanllehí i família 

Butaques de platea: 
Fila 4, no 10.- Representant 
Autors 
Fila 5, no 10.- Secretari Govern 
Civil 
Fila 6, no 7.- Secretari d’Hisenda 
Fila 11, no 11.- Comissari policia 

 
 
     Si comptéssim les llotges a una mitjana de places, els seients reservats serien un total de 37 (30 en 
llotges i 7 en butaques de platea. Hom es fixarà que algunes d’aquestes localitats ja venien definides en 
el contracte21 signat entre el concessionari i l’Ajuntament i altres eren assumides per l’empresa 
concessionària). 
 

 
Imatge 4.-   Capçalera de la relació de passis esmentada de 1943. Es pot apreciar  la primera tipologia de gratuïtats 

 que distingim: les que assegura l’Ajuntament en les clàusules del contracte. 

 
     El 1958 el contracte entre l’Ajuntament i concessionari s’assegura ja d’entrada una reserva més 
àmplia que en el contracte del 1943, sobretot per l’augment de dues llotges. 
 

Localitats reservades per contracte 
Llotges 1r pis: 

No 1.-   El Governador civil  
No 5.-   El delegat d’Hisenda 
No 10.-   L’Ajuntament 
No 19 del Prosceni.-   Governador Militar 

Butaques de platea: 
Fila 5, no 11.- Secretari de l’Ajuntament 
Fila 4, no 20.- L’Interventor de l’Ajuntament 
Fila 11, no 11.- L’agent de policia de servei 
 
 

 
    Veiem que el canvi fonamental consisteix en què el delegat d’Hisenda i el Governador Militar passen de 
tenir una butaca a fruir d’una llotja i j aper contracte de l’Ajuntament i no depenent de les assignacions 
gratuïtes de l’empresari, assignacions aquestes que no ens consten quines serien donat el tipus de 
document. 

                                                           

20      Manuscrit de data 30-VI del 1943, Arxiu Municipal de Girona, UI 12960 
21      En un contracte del mes de març del 1955, per a la representació de la Passió les reserves fixades per l’Ajuntament són 
similars a les que hem vist pel 1943: totalment idèntiques pel que fa a les llotges i pel que fa a les butaques de platea 
l’Interventor canvi de butaca, passant a la de fila 4 No 20; desapareix la reserva per a aigües potables i apareix la reserva de la 
butaca fila 11 No 11 per “al  agente de Policía de Servicio”. [Arxiu Municipal de Girona UI 12960, document de març 1955, pàg. 
1] 



 

SEGONA ETAPA 
     El 1975 es produeix un canvi radical en la gestió del Teatre Municipal. El local deixa d’assignar-se a 
lloguer a empresaris que es presentessin a concurs, sistema aquest que s’havia practicat des d’abans de 
la construcció de l’actual edifici (que es va erigir el 1860). Per contra, l’alcalde Ribot passà a nomenar a un 
funcionari de l’Ajuntament com a director del teatre22, iniciant-se així una gestió municipal directa. Això 
sense detriment que per a finalitats concretes i puntuals es pogués seguir llogant el teatre. Un dels canvis 
pel que fa a la detecció d’entrades gratuïtes és que ja no s’han de fixar en un contracte. En canvi, la 
necessitat de retre comptes al mateix ajuntament anirà generalitzant el costum d’emetre informes de 
taquillatge, constant sovint el nombre d’entrades que s’han dispensat gratuïtament 
      Amb el nou sistema, pel que fa a la informació perdem detall de les persones o institucions agraciades 
però, quan s’han conservat els balanços de taquillatge, es passen a esmentar el nombre total de seients 
reservats. Ens consta que l’Ajuntament seguirà gaudint d’una llotja reservada però, quan tenim dades, 
aquestes com a màxim solen diferenciar només conceptes com: “convidats” (de vegades només això) i en 
alguns balanços parcials dels anys 70 es distingeix entre tres tipologies de convidats: de l’alcaldia, per a la 
premsa i de la companyia que actua. 
 

Imatge 5.-    Entrada per a un concert de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès [Ajuntament de Girona. CRDI (Fons 

Diari de Girona – Quim Roser)] 

 
      Del darrer quart de segle XX només hem 
pogut localitzar dades referides al nostre tema 
dels anys 90. Considerant les dades de 199423, 
trobem una mitjana de 71  invitacions24 per 
espectacle. Això representa un 9% de 
l’aforament. Es detecta una gran oscil·lació de les 
invitacions depenent de l’espectacle, amb un 
mínim de 7 gratuïtats (T. de Cordes Offenbourg, 
el 17-II-1994) a un màxim de 449 gratuïtats (un 
Rèquiem de Mozart, el 3-XI-1994). El 199725 pel 

que fa a grans concerts tenim una relació de dotze espectacles. La mitjana d’invitacions és de 77,5 per 
funció, també amb força variabilitat, segons els casos: un màxim de 164 invitacions al concert de Sopa de 
cabra (17-X-1997) i un mínim de 34 invitacions a la sarsuela La tavernera del Puerto per la Cia de Josep M. 
Damunt (2-I-1997). 
 

     En definitiva, es pot parlar d’una evolució en general creixent del nombre d’invitacions 
gratuïtes atorgades en el Teatre Municipal. Si més no en relació a les invitacions registrades. De 
fet no podem assegurar que les dades registrades continguin tots els passis gratuïts que 
s’admetien. Més aviat tendim a pensar que uns quants casos no es registraven, sobretot en els 
temps més reculats. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018 
  

                                                           
22      El primer director municipal fou Pere Codina. 
23      A l’informe “Programes estables de Teatre, dansa i Música – 1994” (Arxiu Administratiu Municipal de Girona UI 15.618) 
24      En 20 espectacles realitzats entre el 4-II al 24-XI del 1994 al Municipal, amb un aforament aleshores de 772 espectadors, 
consta una mitjana de * convidats. 
25      Resum de concerts grans del 1997. [Arxiu Administratiu Municipal de Girona. Expedient. Subvencions 1997-98 T de 
Musica i dansa. Expedient 98000111) 



Imatge 2.-  

Alfredo Kraus 

canta “No puede 

ser” de La 

Tabernera del 

Puerto de 

Sorozabal, el 

1990 a Salzburg. 

 

Imatge 3.-  

Alfredo Kraus i 

Joan Pons en el 

brindis de 

Marina: “A 

beber, a beber y 

a ahogar”, el 

1987 a Oviedo. 

 

GENT  per la Música 

 

Josep Donat Sarriera 

 

     De Sant Feliu de Guíxols, ha estat tota la vida un aficionat a 
l’òpera i a la clàssica en general. A més, com veurem, 
col·leccionista meticulós de les experiències musicals que ha 
gaudit. Pot, així, ara documentar amb precisió la seva trajectòria 
en el món de la lírica. Hem entrevistat en Josep i aquí recollim, 
amb les seves paraules, les opinions i vivències musicals. 

 

L’inici 
     De ben jove, amb deu anys, vaig perdre el 
pare. Va ser el meu avi, Fernando Sarriera Amat, 
qui em va despertar el gust per l’òpera. Encara 
recordo com, de petit, l’avi em feia anar a 
dormir aviat, abans que ell busqués a la ràdio les 
notícies que s’oferien des de La Pirenaica 
[emissora del partit comunista que emetia des de 
Moscou durant el franquisme]. Un cop s’havia 
informat, continuava sintonitzant emissores 
llunyanes, especialment la RAI (de vegades la 
BBC o altres) i en particular seguia 
retransmissions d’òpera. De les espanyoles 
seguia “Terraza Martini”. Jo aquestes audicions 
les havia escoltat unes quantes vegades i així 
vaig acostumar-hi l’orella i el gust. 

El cant de taverna 
     Aviat vaig haver de posar-me a treballar. I a 
les tardes a Sant Feliu vaig conèixer l’ambient 
del cant espontani a les tabernes. La població 
tenia una important tradició de cors populars 
seguidors de le res agrupacions Clavé. Als locals 
s’hi ajuntaven pescadors i tapers (quasi tothom 
treballava de la pesca o del suro) i allà cada dia 
es cantava una bona estona. Molts dels 
cantaires sabien les lletres perquè formaven 
part de corals o per la popularitat de les peces. 
De tavernes on es cantava en recordo diverses. 
Casa Pedro (Can Saura). I sobretot a Cal Canari. 
Allà el propietari es deia Maimí i cantava molt 
bé, i la gent deia que ho feia com un canari. En 
Xavier Cugat va freqüentar el local. 

     També cantava en Miquel Solé, que era 
aficionat a l’òpera. Era un gran entusiasta de  
Tosca. De vegades anava a la seva taberna i 
miràvem amb ell òperes per la tele. 
     Del repertori que es cantava a les tavernes en 
recordo com a peces més sovintejades 
fragments de sarsueles, com La tabernera del 
Puerto, També era molt popular Marina. 
 

 
    Era habitual que les cantades s’acabessin amb 
el brindis de Marina: “A beber, a beber y a 
ahogar ...” . 

 
   També es cantava música del país, com ara 
sardanes i molt del repertori de Clavé: El pom de 
flors, Les flors de maig,. 

https://www.youtube.com/watch?v=W3_krLwuYd0
https://www.youtube.com/watch?v=W3_krLwuYd0
https://www.youtube.com/watch?v=W3_krLwuYd0


Òpera a S’Agaró 
     Recordo alguna de les funcions d’òpera que 
vaig poder veure senceres en directe. Deuria 
tenir uns divuit anys. El Josep Ensesa, que tenia 
una gran propietat a S’Agaró, era aficionat a la 
clàssica i a l’òpera en particular. Durant els anys 
60 va organitzar concerts als jardins de la seva 
finca. Un amic em va comentar que el 
contractaven com electricista. Havia d’estar 
present en els concerts per deixar-ho tot a punt 
i resoldre qualsevol necessitat durant l’actuació. 
Estava ben fastiguejat perquè trobava avorrida 
la clàssica. Jo li vaig demanar que em portés 
amb ell als concerts i, efectivament, vaig poder 
anar-hi d’ajudant (simplement li aguantava la 
caixa perquè jo no hi entenia de lampisteria). Hi 
vaig anar diversos anys. Vaig poder veure 
alguna òpera de petit format. Malauradament 
no en recordo el títol. Val a dir que els concerts 
de cal Ensesa movien molta expectació i donat 
que el camí de ronda passava per sota de la 
terrassa on es fien les representacions, era 
habitual que s’hi ajuntés un bon nombre de 
persones que anaven de concert, sense ser 
invitats, escoltant sense veure l’espectacle. S’hi 
podien ajuntar varies desenes de persones. 
 

 
Imatge 4.-  Llotja de La Gavina, dels Ensesa 

 

Altres tastets lírics 
     A Sant Feliu de Guíxols hi havia molta afició 
per la sarsuela. Hi havia companyies que 
passaven, sobretot al Cinema-teatre Novedades 
hi podia haver diverses funcions en una any. En 
mig de les sarsueles s’hi podia representar 
alguna òpera, com ara va ser el cas d’una 
Madama Butterfly.  
     Recordo un amic de Sant Feliu al que li 
agradava molt cantar òpera. Ho feia d’orella 
però hi atinava prou bé. Es deia Enric 

Puigdemont, malauradament ja mort. Era ben 
aficionat a l’òpera i amb ell teníem xerrades 
sobre el tema i intercanviàvem discos. Va estar 
un temps vivint a Alemanya. Em va dedicar 
algun quadret, fet per ell, al·lusiu a la nostra 
afició, com ara un retrat del Wagner [veiu 
imatge 5] . 

 

 
 

 
 

Imatge 5.-  Anvers i revers del retrat de Wagner pintat  
per l’Enric Puigdemont i dedicat al Josep Donat [propietat 

d’aquest darrer]  
 

     Al festival musical de Sant Feliu de Porta 
Ferrada ocasionalment  s’ha representat alguna 
òpera sencera de petit format. Recordo, i en 
guardo programa, una representació de dues 
operes bufes: Pimpinone de Telemann i Il 



Campanello de Donizetti, per la companyia 
Òpera de Cambra de Catalunya, el 15 de juliol 
del 1982, amb participació de l’Enric Serra. 
 

Sovintejant el Liceu 
     Recordo la primera vegada que vaig anar al 
Liceu. Va ser amb una Traviata. L’anada al Liceu 
i, sobretot, l’aconseguir entrades en aquell 
moment era complicat. De primer buscava 
entrades soltes, per a les funcions que em venien 
de gust. Però els sistemes de venda eren 
complicats. Vaig arribar a fer una cua de set 
hores per aconseguir localitats. Estic reconegut 
a la Sra. Josefina Carbonell, que era aleshores la 
cap de guixetes. Ens va orientar molt bé i facilità 
l’accés. Em va dir que els que érem de fora de 
Barcelona el que podíem fer, en aquell moment 
qu ela cosa no estava tant mecanitzada, era 
demanar entrades per correu. Així ho vaig fer. El 
problema és que no sempre quedaven les 
entrades que jo volia. Aleshores la Sra. 
Carbonell em va recomanar que fes les 
sol·licituds per carta ordenant per prioritats les 
obres que volia. La cosa ja funcionava però no 
sempre accedia a les funcions que preferia. En 
definitiva, que vam optar amb la meva dona de 
fer l’abonament, abonament que he mantingut 
fins fa ben poc. 
     Amb les orientacions, ben profitoses, que ens 
donava la Sra Carbonell quan demanàvem les  
localitats soltes al Liceu recordo, era la 
temporada 1983-84, com ens va dir que el millor 
que podíem fer era demanar una llotja de 
platea. Jo demanava les places al galliner, que 
eren de més bon preu i per conviccions socials. 

Però ens va explicar com a les llotges es podien 
agafar més cadires de  i així repartir entre 
diversos assistents el preu d’una llotja afegint 
entrades amb cadires soltes. No ho veiem clar. 
Com que demanàvem dues òperes, Aida i 
Nabucco, em va dir: agafi l’Aida al galliner i el 
Nabucco en una llotja de platea i faci la prova. 
Així ho vaig fer. Vam agafar unes quantes 
entrades amb altres matrimonis i vam 
comprovar l’assenyat del consell de la Sra. 
Carbonell: ens va convèncer. 
 

 
 Imatge 6.-  Els llibrets d’Aida i Nabucco que el Josep 

Donat va veure, respectivament el 1984  
 

     Al Liceu amb la meva senyora, i de vegades 
amb la Marina, la meva filla aficionada, i alguns 
amics, hem passat molt bones vetllades. També 
alguna empipada. En l’últim cas sobretot degut 
a muntatges escènics que, en casions, busquen 
la notorietat però no s’adiuen amb la història 
que han d’explicar. 

        
 

Imatges 7.-  En josep Donat, amb la seva esposa i filla saludant, respectivament, a Ambrogio Maestri i Sondra 
Radvanovsky, el 2014, amb motiu d’una Tosca 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8QQIi2x1gj8


     És sorprenen i ben positiva la familiaritat i 
bona acollida amb què et reben força cantants, 
ja famosos, quan els vols felicitar o saludar. 
Gràcies sobretot a la meva filla Marina, que hi 
posa més empenta, hem pogut anar a saludar 
cantants ben importants [veieu Imatges 7], com 
per exemple, la gran soprano nord americana, 
la Sondra Radvanovsky, que ens va abraçar com 
si ens conegués de tota la vida. Per cert, que és 
alta com un Sant Pau. 
     En el centenar llarg de representacions que 
he vist al Liceu observes molts aspectes 
interessants. Recordo ara haver sentit alguna 
gent despotricant de l’actuació del Joan Pons, 
que a mi m’havia agradat: al cap de poc el 
cantant actuava a Londres amb molt bona 
crítica. És a dir, que n’hi ha que són molt 
agosarats en el moment de fer judicis. 
     Un cas ben curiós el vaig viure el dia 30 de 
juny del 1985 [i és que, com després recalcarem, 
en Josep té registrades totes les audicions a les 
que ha assistit des d’inicis dels anys 80]. En 
aquella funció vaig sentir el gall més horrorós 
que jo hagi presenciat d’un cantant. El gall el va 
cometre Plácido Domingo just al final del primer 
acte de l’Otello de Verdi. L’acte es va acabar i el 
silencia del públic va ser absolut. Inclús el gran 
Plácido fa un gall. Però la cosa va revertir en 
positiu perquè el cantant, esperonat per 
demostrar la seva vàlua, s’hi va fer a fons en els 
tres actes restants. La funció va acabar amb 
grans aplaudiments per part dels aficionats. 

 

 
 

Imatge 8.-  Estanteries de casa del Josep Donat amb part 
dels llibrets operístics classificats.  

 
       Parlant d’aplaudiments, els que vam fer en 
un recital a la Catherine Malfitano  [►].  Públic 
i cantant aquella jornada estàvem en sintonia i 
es van repetir fins a catorze bisos. Al final el 
públic demanava la peça i la soprano i el seu 
pianista la interpretaven amb tota facilitat i 
solvència: de les ocasions que un recorda.  

Registrant la teva afició 
     Resulta important el grau de conservació 
d’informació del Josep en relació a les funcions 
musicals a les que assisteix. Sempre guarda el 
programa i, quan s’edita, el llibret de la funció 
(cosa, per exemple, que realitza el Liceu en les 
òperes i ballets). Cada catàleg té un número 
d’ordre. Ara la cosa s’acosta als 200. 
     No només això sinó que, en format digital, 
registra informació sistemàtica d’òperes i 
cantants. 

 
Imatge 10.-  En Josep també guarda les entrades. A la foto 

la d’una Tosca, al Liceu, del 13 de gener del 1985 

 
 En particular esmentarem les fitxes de cantants 
solistes que han intervingut en les òperes que el 
Donat ha vist. De cadascun té una fitxa amb en 
nom, foto i funcions en què han intervingut sent-
hi present el nostre afeccionat. Actualment té 
“controlats” 828 cantants [Veieu imatges 10]. 
 

 
 Imatges 11.-  Fitxes documentals del Josep donat 

referides a les funcions en què ha vist actuar, 
respectivament, a l’Eva Marton i al Josep Fadó. Dos 

exemples del prop del miler de registres.  

 
     Finalment, agraïm al Josep Donat la cordial 
rebuda i que hagi accedit a fer-nos saber com viu 
ell el fet musical. 
                             joan manel barceló sitjes, 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=3WMm1Zimu74


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 Dir any afortunat per a la cosa operística no deixa de ser una cosa relativa. A Girona el 1998 es 
van representar sis òperes senceres. En comparació al que estem acostumats últimament 
evidentment és un luxe. Però si comparem amb anys amb més d’una vintena de funcions a Girona a 
les últimes dècades del s. XIX, efectivament, tota eufòria resulta relativa. En aquest escrit mirarem 
quines obres es van fer, com i en quines circumstàncies. 
  
    Recollim en un esquema la mitja dotzena de funcions operístiques ofertes a la ciutat de Girona 

 
Òperes representades a Girona el 1998 

Data Obra LLoc Cia. Catxet Espectadors 

      
10-II 

La Flauta Màgica, 
de Mozart 

Teatre M. 
Teatro Lírico de 
Europa 

A taquillatge 
536 

12-III 
Tosca de Puccini 

Teatre M. 
Amics de l’Òpera de 
Sabadell 

2.320.000 ptes. 
561 

31-V 
Don Pasquale de 
Donizetti 

La Mercè 
Òpera de cambra de 
Barcelona 

 
87 

4-VI 
Cosi Fan Tutte de 
Mozart 

Teatre M. 
Amics de l’Òpera de 
Sabadell 

A taquillatge 
441 

6-X 
La Bohème  de 
Puccini 

Teatre M. 
Teatro Lírico di Bari 3.480.000 ptes. 

 

12-XI 
Aida  de Verdi 

Teatre M. 
Amics de l’Òpera de 
Sabadell 

3.000.000 ptes. 
524 

 
     Val a dir que el període que analitzem hi havia una certa activitat operística a la ciutat.  Recordem 
que l’any anterior hi havia hagut cinc representacions, és a dir una menys que en l’any que analitzem. 
      Si ens fixem en l’assistència cal tenir present que l’aforament del Teatre Municipal en el moment que 
considerem era de 750 espectadors possibles. Per tant, l’assistència rondava de prop del 60% al 75% de 
l’aforament. 
      Pel que fa a les despeses, evidentment l’òpera és un espectacle especialment car. Això es nota en els 
imports dels catxets. Aquest concepte correspon al que la companyia que actua demanava el seu 
contracte. Cal tenir present que   aquest no és tot el cost que una funció té per al teatre. No ens referim 
només a les despeses corrents d’electricitat, calefacció, personal fix i altres de regulars sinó a despeses 
escèniques que origina la posada en escena d’una òpera. Com a exemple real comptem amb un 
expedient de petició de subvencions que va realitzar  l’Ajuntament de Girona on s’analitzen els costos 
fins a mitjans any 1998 al Teatre Municipal26. Es dedueix que  les funcions operístiques que s’analitzen 

                                                           
26      En aquest cas es consideraven 3 obres del primer mig any de la temporada al Municipal. Le sobres eren La flauta, Tosca 
i el Cosí. El catxet total tenia un muntant de 2.320.000 ptes. Però es concretaven altres pagaments efectuats (lloguer de 
material 153.000 ptes. personal de reforç 382.800 ptes. I personal de porteria 52.200 pes.) en total 558.190 ptes. Això 
significa que els gestors teatrals van haver de calcular un 24% més de despesa més enllà dels catxets. (AAMGi Exp. 
1998CFU0001) 



d’aquell any van tenir un cost de prop del 25%  que es va afegir als catxets, sobretot en llogruer de 
materials i per a contractar personal extra. 

 
 
 
Imatge.-  Full de liquidació de 
taquilla de la representació d’Aida al 
Municipal de Girona, el 24-XI-1998 
[Arxiu Administratiu Municipal de 
Girona UI 15623]. S’observa un 
balanç net d’ingressos de 1.929.925 
ptes. Si tenim present que la despesa 
pressupostada era de 3.480.000 
ptes., el dèficit de l’espectacle, 
malgrat la bona entrada registrada, 
fou de més d’un milió i mig de 
pessetes: l’òpera és cara. 
 
 
 
     Seguint  amb l’aspecte 
econòmic es detecta que els 
costos no es cobrien  ni molt 
menys amb la recaptació 
d’entrades. Tornem a  
considerar les dades de les 
tres primers òperes del 
Municipal en el primer 
semestre27: en el cas analitzat 
les entrades no van acabar 
d’arribar als 2/3 del cost dels 
tres espectacles operístics. 
Això implica que l’organització 

d’espectacles operístics significava al final del segle XX, i també en els nostres dies, un dèficit  important 
previsible. Per tant, o bé es busques subvencions o els organitzadors han de cobrir el dèficit per tal de 
potenciar el servei cultural que s’ofereix. En aquesta línia, i no només pels costos de l’òpera  sinó per a 
tots els concerts del 1998 l’Ajuntament gironí comptava amb tres entitats col·laboradores: la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Girona28 i la Caixa de Girona (AAMGi Exp. 1998CFU0001). 
 
 
     Esperem que en un futur no massa llunyà es recuperi, com a mínim al nivell de finals dels 90, 
l’activitat operística a Girona, especialment  il·lusionats per poder veure algunes produccions generades 
des de les nostres contrades. 
 
                        joan manel barceló sitjes, 2018

                                                           
27      En el mateix estudi econò0mic que citàvem en la nota anterior es detecta: despesa total (catxet més altres costos) de 
2.908.190 ptes. Mentre que els ingressos per entrades van ser de 1.888.325 ptes. Va fer falta cobrir un dèficit de 1.019.865 
ptes. (AAMGi Exp. 1998CFU0001). 
28      Consta una subvenció de la Diputació gironina, aprovada en Comissió de Govern del 22-IX-1998 per a “ajut a la 
programació de teatre i dansa professional d’enguany” per valor de 2.000.000 ptes. (AAMGI TEATRE Exp. 98000684) 



 

SESSIÓ DE PRESENTACIÓ I PROJECCIÓ A PALAFRUGELL, DEL 1 DE JUNY 

 

     Tal com és de precisió matemàtica, els Amics de l’Òpera de Palafrugell realitzen trimestralment una 
projecció d’una òpera sencera precedida per un comentari introductori. D’aquesta entitat en vam parlar 
a l’Operem de maig passat, en el No 41 (entre les pàgines 15 a 17). Això es realitza un primer divendres 
hàbil de mes, en principi el darrer mes del trimestre. Aquí recollim un petit reportatge de l’activitat. 
 
      Aquesta que comentem era la 33a activitat 
d’aquest tipus. Es va realitzar a la sala d’actes del 
Teatre Municipal de Palafrugell amb l’assistència 
d’una trentena de persones, començant a les 7 del 
vespre. 
     L’òpera, o opereta, 
triada fou Orphée aux 
enfers, de Jacques 
Offenbach (amb llibret de 
Ludovic Halévy, i 
estrenada a París, un 21 
d’octubre de 1858, al 
Théâtre des Bouffes-
Parisiens). 
     El presentador fou 
Jorge Binaghi, que 
intervenia en l’esmentat 
cicle de Palafrugell per quarta vegada, persona 
vinculada l món operístic de diversa manera. Binagui 
és doctor en Filologia clàssica,  ha estat professor 
d’institut i d’universitat a Argentina i a Catalunya i 
també ha exercit de traductor del Parlament europeu 
i al Consell de Ministres de la UE. Actualment és 
membre de la Fundació Victoria de los Ángeles de 
Barcelona. Ha exercit de crític operístic al Correo 
Musical Argentino, L'Opera de Milán, Pro Opera de 
México, Ritmo de Madrid, Bellini News (website), 
Mundoclasico.com y Audio Clásica (web site). O sigui, 
que els assistents a la sessió van estar en bones mans 
per introduir-se a l’obra analitzada. 
 

 
Imatge 2.-  Jorge Binaghi en un moment de la presentació. 

 

     Una de les primeres coses que va fer el 
conferenciant fou desmentir la desvaloració que de 
vegades ha tingut Offenbach com a compositor 
d’operetes. Aquestes són peces, generalment 

còmiques, que 
combinen el cant amb 
el parlat (com ara el 
cas de les sarsueles o 
el singspiel alemany) 
però que poden tenir 
una gran qualitat 
musical, com sol ser el 
cas de la producció 
d’Offenbach. Si l’autor 
germano-francès no 
va tenir més prestigi 
en l’àmbit musical del 

seu país va ser degut més als prejudicis racistes (ell 
era jueu) i nacionalistes (donat el seu origen alemany: 
recordem la creixent rivalitat franco-alemanya), així 
com la rígida reglamentació de l’òpera a França. Pel 
que fa al contingut temàtic, l’obra és una perfecta 
sàtira del que era l’ambient i la doble moral burgesa 
en temps del segon imperi napoleònic. També es va 
recordar com en aquell moment s’estava formant una 
nova música dels ambients noctàmbuls parisencs de 
la que el cèlebre galop infernal de cloenda de l’òpera, 
un kan kan, en resulta un bon exemple. 
     Tant la presentació com la projecció van ser molt 
ben acollits pel públic present, que al final feia cara 
d’haver passat una bona estona. Qui va voler, tal com 
és ja tradicional, es va apuntar per quedar-se a sopar 
en un establiment proper al teatre. Perfecta ocasió 
per seguint intercanviant opinions sobre l’Orphée, 
l’òpera en general i de tot una mica. 
 

PROPERES PRESENTACIONS PROGRAMADES 
1-IX.-  L’Or del Rihn de Wagner, amb Lluís Medir. 
7-XII.- Il Viaggio a Reims, de Rossini, amb JM Barceló 

 
          joan manel barceló sitjes, 2018

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45880-document/butlleti-amics_opera_girona_41_maig-2018.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8e4cf45a089228fd0f535035ec96efb6ed4df0392cc52ee4b5453f0ed55e64c360d8bc2bd0b2a3bb7b5e46225b9a302fa


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 

(16)  

Una de mezzo i dues flautes: 
Di due rai languir constante. 
Sembla que l’ària correspon 

a una òpera perduda de 
Vivaldi. Cantada per Cecilia 
Bartoli acompanyada per Il 

Giardino Armonico, amb dos 
flautins en obligat 

 

De castrat: 
300 anys 

d’una 
òpera de 
Porpora  

Sentim Sù, Megera, Tesifone, 
Aletto!, cantada pel contratenor 

Franco Fagioli, de l’òpera Berenice, 
Regina d’Egitto, que Nicola 

Porpora, un dels grans compositors 
d’àries per a castrati com ara la que 

sentirem, va estrenar ara fa tres 
segles, el 1718. 

 

Un 
bombonet 
classicista 

 

Franz Danzi fou un 
agradabilíssim compositor del 

classicisme alemany. Aquí 
portem un petit tast, l’Allegro 
del Concert per clarinet, fagot 

i orquestra, Op. 47  

 

D’una 
opereta 
del XX 

 

Guitter and be Gay és una ària de 
coloratura per a soprano de 

l’opereta Candide, de Leonard 
Bernstein del 1965. Ens la canta la 
Diana Damrau mostrant que a més 
de ser una de les millors sopranos 

del moment és una gran actriu. 

 

Una del 
XXI 

 

Un petit fragment coral del 
Rèquiem de Bernat Vivancos, 
obra del 2015. Interpretat pel 

Letvian Radio Choir 
 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=KD3WOdtbWH8
https://www.youtube.com/watch?v=KD3WOdtbWH8
https://www.youtube.com/watch?v=mibzKwjUguo
https://www.youtube.com/watch?v=mibzKwjUguo
https://www.youtube.com/watch?v=xy_vFFKPNQU
https://www.youtube.com/watch?v=xy_vFFKPNQU
https://www.youtube.com/watch?v=oByViX0t-IE
https://www.youtube.com/watch?v=oByViX0t-IE
https://www.youtube.com/watch?v=1_6k42DPCAI
https://www.youtube.com/watch?v=1_6k42DPCAI


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Nit de juny: 40 anys 
 

    Ens acostem a una coral de llarga i assenyalada presència a les nostres contrades. Ho fem en un bon 
moment perquè el 30 de juny d’aquest any l’entitat palafrugellenca celebrarà el seu quarantè 
aniversari. Ens hem proposat, doncs, resseguir l’evolució, dividint-la en tres períodes: origen, 
consolidació i maduresa. Incloem també, al final, una petita entrevista amb la directora i promotora del 
grup, la Rita Ferrer.  Una part considerable de la informació de l’article prové de l’Arxiu General de la 
Diputació de Girona (que citarem amb les sigles AGDGi). N’havíem de parlar un mes de juny. 

40 anys de vida  
(fundació el 1978) 

 
Direcció: la Rita Ferrer, des de la seva fundació 

 

 
Cantada XII-1981 a l’església de St. Martí de Palafrugell. Foto de l’Arxiu General de la Diputació de Girona [AGDGi 08-89 127] 

 

EL NOM DE LA CORAL 
     El nom prové d’una doble circumstància: el 
primer concert es realitzà un vespre de final de juny 
i per una frase d’un poema de Miquel Martí i Pol, 
autor admirat i que va ser amic de la fundadora del 
grup. Incloem el text l’estrofa al·ludida a la dreta 

Ara és l’estiu 
l’estiu massís i una mica absurd 
però intensament bell 
i que arriba sobtadament 
una nit qualsevol de principi de juny 
          L’estiu, de Miquel Marí i Pol 

CANTADES TRADICIONALS Sant Esteve (desembre), a Palafrugell /  Santa Rosa (agost) a Llafranc  / 
 Sta. Cecília (novembre) a Llofriu 

ENLLAÇOS A  Facebook Vídeo de presentació de la coral,2016 (1’45”) 

https://www.facebook.com/coralnitdejuny/
https://www.facebook.com/coralnitdejuny/
https://www.youtube.com/watch?v=mUFUmkge-y8


 

ELS ORÍGENS (1978-1983) 
     Un grup de joves que havien estudiat música a 
l’escola de música que la Rita Ferrer dirigeix a Pala-
frugell van voler continuar l’activitat musical cantant 
tots junts. Així neix l’embrió del que serà la coral. 

     Els primers anys van ser un període per 
començar-ho tot de bell nou. La coral s’integrà 
de seguida al Secretariat d’Orfeons de Catalunya 
(El SOC), entitat que posteriorment va donar lloc 
a la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), 
entitat de la que Nit de Juny n’és una de les 
corals fundadores l’any 1982. L’anagrama va ser 
realitzat pel palafrugellenc Josep Puig el 1979.  
 

Cronologia de l’etapa de formació 

● 1978.-  A finals d’any comencen els assajos de 
la nova coral 
● 1979, a 30-VI.-  data oficial d’inici de les 
activitats, amb el primer concert. 
● 1980.-  Primer Concert de Primavera. 
● 1981.-  XIIa Trobada de Corals del SOC a 
Palafrugell 
● 1982.-  Contribueixen a la fundació de la 
federació de corals catalana, la FCEC. 
● 1982.-  Primera Sortida fora de Catalunya, a 
Mallorca 

 
     Albert Pareras i Agustí, quan era ja president de 
l’associació de la coral recordava “el dia que vaig 
entrar en aquest grup de joves que començaven a 
cantar de la mà de l’estimada Rita Ferrer (jo 
gairebé portava pantalons curts) [...] i no cal mirar 
aquelles carones en una fotografia del primer 
concert al casal per a comprovar que tot ha 
canviat molt i nosaltres també. D’aquelles 

primeres cançons: Agafem de pressa les motxilles, 
No tardis Jack, que recordem amb enyor [...] i 
aquells marrecs de rostre espantat per la por de 
fer un gall ... ” [del llibret X aniversari Coral Nit de 
Juny 1978/1988]. 
 

Nombre de concerts en els primers anys 

1978 Any de creació 

1979 7 actuacions [AHMGi 08-89 072] 

1980 10 actauacions  [AHMGi 08-89 072] 

1981 13 actuacions  

1982 15 actuacions (memòria 1982) 

1983 18 concerts [AGDGi 08-89 081] 

 

 
Els cinc primers anys de vida de la coral es van 
commemorar al llarg del 1983, any en què augmentà 
l’activitat del grup  [observeu el quadre precedent]. 
Aleshores es comptava amb uns quaranta cantaires. 
Les celebracions es 
van tancar amb un 
concert de 
rellevància amb la 
presència a l’església 
de Sant Martí de 
Palafrugell del la 
Coral Sant Jordi (grup 
aquest que 
celebrava el seu 35è 
aniversari), dirigida 
per Oriol Martorell. 
Va ser el dissabte 18 
de juny [Punt Diari, 
18-VI-1983, pàg. 29]. 
 

Imatge 4 .-  Portada i programa del concert d’aniversari 
amb la Coral Sant Jordi, el 18-VI-1983  [AGDGi 08-89 081] 

 

Imatge 2 .-  El primer concert de la coral Nit de Juny. Es va 
celebrar al casal Popular de Palafrugell el 30 de juny de 

1979 [la foto prové del llibret X aniversari Coral Nit de Juny 
1978/1988] 

    
 

Imatge 3 .-  Portada i programa del concert de santa 
Cecília del 1981. A Llofriu el 21 de novembre 

[AGDGi 08-89 123] 



CONSOLIDACIÓ (1984-2000) 
     Aquí ens referim als anys des da la constitució en 
una entitat legalitzada com associació fins al final de 
segle. El grup de cantaires, que havia nascut d’un grup 
d’adolescents, encara manté una mitjana d’edat jove. 
Efectivament, un informe de 1987 indica que la coral 
està formada per joves de 15 a 30 anys [AGDGi 08-89 
123] 
 

Nombre de membres del cor 

1985    45 cantaires [AHMGi 08-89 031] 

1988    44 cantaires (14 sopranos, 11 
contralts, 8 tenors i 11 baixos) 

1990    45 membres  [AGDGi 13-92 016] 

1992    40 cantaires [AGDGi 16-93 001] 

 

     La plena majoria d’edat s’assoleix el 1984. 
Aquell any es legalitza la coral com associació 
[veieu la imatge 6] i es realitza la primera sortida 
fora de l’estat. Es va primer a París, actuant al 
Centre Georges Pompidou. Tot seguit   a la ciutat 
flamenca de Neerpelt, per a participar en el 32è 

Festival de Música per la 
Joventut, ocasió en la que 
van obtenir el segon 
premi.     El 1984 prosseguia 
amb una activitat intensa, i 
amb 20 concerts [AGDGi 08-
89 034] 

 
Imatge 5 .-  Portada i programa del Festival de Neerpelt 
abril-maig 1984  [AGDGi 08-89 034] 
 

Cronologia de l’etapa de consolidació 

● 1984.-  participació en la primera mostra de 
cant coral juvenil organitzat per la Generalitat. 
● 1984.-  Creació de la coral Els Virolets, com a 
correlatiu infantil de la Nit de Juny. 
● 1984.-  Estades a París i a Neerpelt 
● 1985.-  Sortida el novembre a l’Alguer 
(Sardenya) 
● 1986.-  Sortida a Occitània i al País Basc (el 
desembre) 
● 1988.-  Sortida a Irlanda per a participar en el 
Church Music International Choral Festival, a 
Limerick (18 a 20-III) 
● 1988.-  Celebració del Xè aniversari de la coral, 
amb presència del poeta Miquel Martí i Pol. 
● 1989.-  Acuden a París, en representació de 
Catalunya, al l’aniversari de la Revolució francesa 
● 1990.-  Viatge a Cracòvia, el mes d’octubre. 

● 1992, 22-V.-  Interpretació del “Glòria” de 
Vivaldi. 
● 1996.-  Interpretació del Beatus Vir de Vivaldi 
amb altres dues corals (a La Mercè de Girona, 16-
VI) 
● 1998.-  Sortida a Brusel·les 
● 1999.-  Enregistrament discogràfic “The músic 
of the night”, en el marc del 20è aniversari. 
● 2000.-  Participació en el Festival de Joves 
músics europeus a Trondheim (Noruega) 

 
     La consolidació del grup de cantaires el 
constatava la directora, la Rita Ferrer, en un escrit 
de l’any 1988: “Recordeu quan vàrem començar? 
Quines veus teníem? Com ho fèiem per treure el 
so? Va ser tota una aventura. Però la constància i 
el treball han fet que dia a dia anéssim guanyant 
en sonoritat i seguretat: aquelles veus han 
madurat [...]  Ara tenim un sentit crític que el 
compartim amb el públic que ens ve a escoltar, i 
sobretot som capaços de fer autocrítica. Ja no 
estem contents de com surten les obres, sempre 
les volem millorar ...”  [del llibret X aniversari Coral 
Nit de Juny 1978/1988]. 

 

Imatge 6 .-  Les 52 signatures per a constituir l’Associació 
Coral Nit de Juny, efectuades amb data 29-II-1984 i amb 
inscripció al registre d’associacions de 18-III-1984 [còpia 

que es conserva a AGDGi 08-9 104]  



    La coral va afrontant peces de major 
compromís. Per posar un exemple, la 
interpretació del Magníficat de Buxtehude, 
conjuntament amb l’Orquestra de Cambra de 
Girona, a l’església de St. Martí de Palafrugell, el 
26 de desembre del 1985. Citarem també el 1992 
la interpretació del Glòria de Vivaldi. 
Conjuntament amb el cor Filharmonia i 
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà (a l’auditori 
de La Mercè de Girona, el 22 de maig) 

 
     Com que la coral començava a ser de gent una 
mica més gran, el 1984 es va crear la coral infantil 
Els Virolets, vinculada a la Nit de Juny, amb la que 
passà a actuar sovint i que fornia una font de nous 
cantaires. Els primers directors de la infantil, a 
part de la Rita Ferrer, van ser la Marissa Corredor, 
en Josep Ma Garcia, la Cristina Ferrer i l’Esperança 
Teixidor.  

 
Imatge 8 .-  
Detall de la 
portada del 
Concert de 
Primavera de 
1984 (3-VI) que 
ja es realitzava 
amb Els Virolets  
[AGDGi 08-89 
034] 
 
  
 

    Pel que fa al repertori, la coral publicà el 1988 
un llistat de més de 160 títols dels quals: 34 cants 
populars del món, 31 religiosos, 20 nadales, 16 

populars i tradicionals catalanes, 16 cànons, 9 
romàntics, 8 madrigals, 5 sardanes i 27 diversos. 
     Com a moments importants d’aquesta època 
destacarem l’enregistrament a partir del musical 
The music of the night, cosa que va implicar 
mobilitzar més de cent persones, entre cantaires 
i músics. 
     Un aspecte que la coral ha tingut present ha 
estat el de col·laborar en aspectes de promoció 
cultural i ciutadana. A títol d’exemples citarem les 
tradicionals cantades el 11 de setembre, o, l’acte 
d’homenatge a García Lorca, fet a Palafrugell el 
1988 conjuntament amb altres entitats. 
     D’aquest període podem esmentar diverses 
anècdotes. Resulta que a l’agost del 1987 la coral 
no va poder cantar a l’església de Platja d’Aro 
perquè el rector va considerar que el grup no 
anava prou adequadament uniformat [Presència 
23-VIII-1987 pàg. 48]. Un altre cas curiós, aquest 
més positiu, va tenir lloc el 1990, quan es va batre 
un record Guinness. Es tractava de recollir 
monedes per a ajudar a sufragar el viatge previst 
a Cracòvia. Al recinte comercial Cel Obet de 
Palafrugell, el dia 3 de juny [quin mes, sinó?] es va 
organitzar una recollida de monedes de duro, 
dipositades en línia recta. En 24 hores es van 
obtenir 128.699 monedes, formant una línia de 
2.958,6 metres: es va superar l’anterior rècord 
Guinness per uns 700 metres [punt Diari 24-VIII-
1990 pàg. 54] 
 

MADURESA (2001-2018) 
     En els anys del nou mil·lenni. Ara la coral té una 
mitjana d’edat clarament adulta. 
 

Nombre de membres del cor 

2004    25 cantaires (El Punt 26-II. P. 54) 

2006    20 cantaires (El Punt 15-VII. p. 52) 

2011    28 membres (El Punt 19-II. P. 43) 

2016    27 membres (Punt Avui 23-III p 19) 

2018    20 components (entrevista) 

 
     El repertori s’ha anat ampliant. Actualment 
ascendeix a unes 450 obres. La coral compta amb 
un registre de les peces interpretades al llarg del 
temps i es procura anar recuperant i reaprofitant 
les dades i recursos que s’han acumulat en anys. 
L’arxiu esmentat té una base temporal i, per tant, 
es numera segons el número d’ordre 
d’incorporació de cada obra en l repertori del 

 
Imatge 7 .-  La coral Nit de Juny cap al 1987 

[AGDGi 08-89 123]  



grup. Com a concerts rellevants del període 
n’esmentarem alguns. Pel 2008 es va interpretar 
el Te Deum de Haydn [adjuntem una versió pel 
Cor de Cambra de Namur ►]. 
 El 2011 la coral fa un concert a l’Auditori de 
Barcelona, a la sala Oriol Martorell un 19 de 
febrer, dins del cicle amb un programa centrat en 
el títol “Baltasar Bibiloni i la música coral de les 
Balears” [accés ►]. El 2012 la interpretació del 
Requiem de Fauré, amb intercanvi amb la coral 
Polifònica de Vallcellina, a Itàlia. El 2013 concert 
al Palau de la Música de Barcelona, conjuntament 
amb la Polifònica de Vilafranca i l’Orfeó Català 
[accés ►]. El 2016 la Missa brevis et solemnis, en 
Do major de Mozart. 
 

 
 
 

Imatge 9 .-  Cartell de la 
interpretació del Rèquiem 

de Fauré a l’esgésia de Sant 
Pere de Pals el 12-IV-2014 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cronologia de l’etapa de maduresa 

● 2003.-  Es commemora el 25è aniversari de la 
Coral (i el 20 de Els Virolets), cosa que donà peu a 
l’edició d’un llibre, una exposició al teatre 
Municipal, allargant-se els actes fins el 2004. 
● 2008.-  Concert al palau de la Música catalana 
per a presentar un CD enregistrat conjuntament 
amb altres corals.  
● 2009.-  Homenatge a Miquel Martí i Pol, amb 
presència de la seva vídua, a l’església de Sta. 
Rosa de Llafranc (18-VIII) 
● 2011.-  Concert a l’Auditori de Barcelona. 
● 2012.-  Interpretació del Rèquiem de Fauré i 
viatge a Valcellina (itàlia) 
● 2013.-  Concert amb altres dues corals al Palau 
de la Música de Barcelona (17-III) 
● 2016.-  Anada a Brussel·les (març). 
● 2016.-  Concessió del premi A Ritme de 2x4 de 
la fundació Ernest Morató (21-X). 
● 2017.-  Participació a Flors i Violes (Palafrugell) i 
Begur en Flor. 

● 2018.-  Participació en la robada Els orfeons 
canten al Museu del Suro de Palafrugell. 
● 2018.-  Participació a Flors i Violes (Palafrugell) i 
Temps de Flors (Girona). 

 
     Els aspectes de promoció cultural i ciutadana no es 
deixen de costat en l’etapa del segle XXI. Com a 
exemples citarem concerts com La música de la 
Paraula, amb poemes de mitja dotzena d’autors 
catalans, celebrat a Llofriu el 2014. El 2017 (5-XI) la 
cantada amb motiu de la inauguració de les noves 
pintures murals de l’església parroquial de Palafrugell. 
També citarem, més recentment, la intervenció en 
favor dels drets i llibertats en la concentració del 3 
d’octubre del 2017 a la plaça de Can Màrio. 
 

 
Imatge 10 .-  Una foto de grup en un assaig el 2016 

[fotografia del Facebook de la coral] 

 
   L’apartat dels viatges per diversos països ha tingut 
important continuïtat en els darrers anys. Diversos són 
els països visitats (Itàlia, França, Bèlgica,). Un dels més 
notables va ser la gira de tres concerts donada al 
Quebec durant el mes d’abril del 2006. En aquest 
apartat de desplaçaments,  un fet anecdòtic i a 
lamentar va ser com la coral va viure i ser afectada, el 
març del 2016, per la situació de caos que es va 
produir a Brussel·les per efecte d’atemptats 
terroristes que van implicar l’aeroport i alguna de les 
línies de metro. El grup havia fet un concert el dia 20 
de març i quan havien de tornar el dia 22, no ho van 
poder efectuar. En no poder tornar els expedicionaris 
van haver de ser allotjats en cases particulars de 
membres de la coral madrigal, que era la entitat 
col·laboradora en la sortida. Per sort cap expedicionari 
palafrugellenc va patir mal en els atemptats. 
     Els assajos actualment es fan els divendres al 
vespre. Es va passar a assajar als locals municipals de 
Can Genís. Fa mesos que s’assaja a l’Enenergia, antiga 
instal·lació elèctrica que s’ha anat adequant per a usos 
musicals [►]. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PXNGqgNTNIQ
https://www.auditori.cat/uploads/20140718/CORAL_ProgMa_04.pdf
http://www.palaumusica.cat/programa-del-concert-17-de-mar%C3%A7_72829.pdf
https://www.escolademusica.com/energia/presentacio


LA DIRECTORA: RITA FERRER 
     Rita Ferrer i Miquel és la directora de Nit de Juny i 
en va ser la fundadora. Hem pogut mantenir una 
entrevista amb ella i aquí recollim algunes de les idees 
que ha expressat. 
 

Aspectes de la dedicació musical i 
pedagògica de la Rita Ferrer 

El 1967 Rita Ferrer funda una escola de música a 
Palafrugell. Ho fa sense gaires mitjans, 
realitzant les classes a casa seva i els 
concerts en diversos locals públics 
(església, biblioteca,). 

Entre el 1989 i el 1992 s’estableix l’Escola de Música 
al carrer Sant Joan de Palafrugell, on 
segueix ubicada actualment. El centre ha 
arribat a tenir més de trenta professors en 
algun dels cursos. 

El 1992 l’Escola de Música de Palafrugell va ser una 
de les quatre escoles de les comarques 
gironines que va constituir l’Associació 
Catalana d’escoles de Música (ACEM), sent 
en algunes moments la Rita Ferrer portaveu 

El 1992 entra com a docent de la UdG, de la que 
esdevingué Professora titular del Grau de 
Mestre en Educació Infantil i Primària, 
impartint educació musical. 

El 1996 Fa un curs de direcció coral a Namur 
(Bèlgica), 

El 2003, conjuntament amb un equip pedagògic, la 
Rita imparteix un curs de direcció de corals. 

El 2004 es crea un conveni amb l’Ajuntament 
constituint-se l’Escola de Música de 
Palafrugell com a servei municipal. 

El 2007 Rita Ferrer va ser reconeguda amb el premi 
palafrugellenc Peix Fregit per la seva tasca 
educadora i per haver fet arribar el nom de 
Palafrugell per tot Europa 

El 2012 llegeix la tesi doctoral a la UdG sobre El cant 
coral infantil i Juvenil educa en valors, 
hàbits i competències. 

 

  Entrevista a la Rita Ferrer  
accessible a You Tube (17’48”) 

 

SOBRE LES MOTIVACIONS 
     Hem preguntat a la Rita per quins motius hom 
dirigeix una coral 
     En el meu cas si m’he ficat a portar una coral és per 
l’estima. L’estima al cant i el gaudi d’estar amb els 
cantaires. De fet la cosa va començar, ja fa força 
anys, perquè alguns meus alumnes de l’escola de 

música em van demanar de fer una coral. En vaig 
anar aprenent amb els meus cantaires. Des 
d’aleshores n’he estat directora 
      PREGUNTA: Tu dirigeixes una escola de música i 
una coral. T’agrada manar? 
     No. M’hi he trobat i ho he anat assumint. El 
caràcter també hi deu acompanyar. A organitzar m’hi 
vaig acostumar de ben petita. Em vaig trobar sent la 
gran de set germans. Em va tocar ser una mica 
organitzadora del grup de germans per ajudar a casa. 
    I els cantaires, per què s’impliquen en una coral? 
     La majoria perquè els agrada cantar. Segurament 
hi ha persones que s’agrupen en una coral per 
l’aspecte social de conviure. De fet, de vegades la 
nostra coral ha estat una <colla>, en altres moments 
no tant. Crec que en el nostre grup també hi ha el 
factor d’estar bé junts però domina el gust pel cant. 
Com que coexisteixen edats i tarannàs ben diferents 
és el gaudi pel que fem és el veritable punt d’unió. 
     La nostra és una coral de caire voluntariós. Ni els 
membres paguen ni la directora cobra. Hi estem 
perquè ens agrada. Ens mantenim d’alguna 
subvenció (poques) i del que ingressem en algun 
concert. 

 
 
 
 
 

Imatge 11 .-  La 
Rita Ferrer en una 

foto recent) 

 

 
 
 
 
 
 
 

SOBRE LES DIFICULTATS DELS INICIS 
     Quan vam començar, a finals dels 70, tot estava 
per fer. Calia trobar espais adequats. Primer 
assajàvem en un local de l’escola de música, però era 
insuficient. Alguns entitats ens van donar suport, com 
ara la parròquia. Però no van ser els aspectes 
materials els més difícils. 
     Va caldre guanyar-se la confiança dels veïns de 
Palafrugell. A nivell ciutadà ens veien com un grup 
novell, amb membres molt joves. Va caldre 
demostrar que la cosa anava en serio. Però abans 
vam haver d’aprendre a cantar, ens va caldre a tots 
plegats. Per a mi el més difícil va ser aprendre a 

https://www.youtube.com/watch?v=tUtCtBlAZB0


dirigir. Era una tasca que jo abans no havia realitzat 
i que requereix una formació i uns recursos. Va ser en 
la pràctica i amb el temps que em vaig anar formant. 
Vaig haver de buscar i fer esforços de tot tipus per 
assolir la formació. Alguns els vaig trobar a 
Catalunya. Altres els vaig haver de cercar més lluny. 
En començar me’n vaig anar a Bèlgica, a Namur, per 
a seguir cursos de direcció amb Pierre Cao  [►] i Denis 

Menier. La direcció de corals és quelcom dinàmic del 
que s’aprèn observant i tenint intercanvis amb altres 
col·legues. Per a mi ha estat molt important conèixer 
i intercanviar amb altres directores i directors. 
 

 
Imatge 12 .-  Denis Menier, músic, director i pedagog, en 

un recent homenatge, el 2017, amb motiu de la seva 
jubilació. Ell va ser una de les primeres persones de les que 

la Rita Ferrer va aprendre sobre direcció coral. 
 

SOBRE EL PAÍS 
     Crec que Catalunya és un país amb una gran 
tradició i bagatge en el camp coral. Hi ha hagut i hi 
ha persones, cors i associacions que han fet de 
Catalunya hagi format una gran escola coral. El 
senyor Clavé va posar una llavor important. 
Persones, com el Oriol Martorell,  i associacions, la 
Federació Catalana d’Entitats Corals han estat molt 
valuoses.. 
     A la vegada, Catalunya ha tingut sort de les corals 
per tal de mantenir viva la llengua i la cultura pròpia. 
Les corals han estat i són un ferment important per a 
fer país. 
 

SOBRE EL CANT I ELS VALORS 
    No hem de perdre de vista que la nostra 
entrevistada sempre ha donat gran importància als 
aspectes de formació integral de la persona que té el 
cant. En aquest sentit la seva tesi doctoral porta per 
títol El cant coral infantil i juvenil educa en valors, 
hàbits i competències. 
 

Una visió humanista del cant 

     Quan parlem de cantar, parlem de 
sentiments, de moltes capacitats que són 

inherents a l’ésser humà i que no sempre 
arribem a exterioritzar [...] Entenem que cantar 
és una acció desinteressada, generosa, que surt 
de dins i aporta uns valors a l’individu [...]  crec 
sincerament que tothom pot cantar en la 
mesura que pot parlar [...] i el que s’anomena 
oïda musical es té en més o menys mesura, però 
aquesta també es pot treballar, millorar i 
ampliar [...] cantar en grup pressuposa que hem 
d’estar atents al que fan els altres [...] tot 
cantant s’aprèn a escoltar, a respectar l’altre i la 
resta del grup, a compartir [...] En una societat 
plenament competitiva on els valors cada dia 
són més escassos, trobar persones que destinin 
part del seu temps a cantar, i cantar en grup, ja 
és quelcom del tot significatiu. 
 
     Rita Ferrer el 2010 (en una col·laboració al 
llibre de l’Oriol Oller  Músic ai festa a Palafrugell 
–Palafrugell:  Ajuntament, amb el suport de la 
Diputació, juliol 2010) 

 
    Preguntem a la Rita sobre els aspectes de valors 
humans en el cant 
     Realment crec en la importància del cant coral 
per a potenciar aspectes de convivència. De fet la 
meva tesi doctoral va versar sobre aquesta qüestió. 
Ara bé, en els aspectes que jo més he estudiat ho he 
fet en relació a edats joves. De manera que on 
meses té present és en els grups infantils, amb Els 
Virolets. En el grup dels gran, el de Nit de Juny, els 
valors són intrínsecs i no és una dimensió que 
requereixi un treball particular. 
 

Un article recent de la Rita 

ACCÈS A: La música, valor educatiu 
Publicat a El Punt Avui, el 23 d’abril de 2017 

 

 
 

Imatge 13 .-  La Rita Ferrer el 2007 en rebre el premi Peix 
Fregit que distingeix anualment persones de Palafrugell 

 

http://www.diariovasco.com/20081206/tolosa-goierri/pierre-gran-director-pedagogo-20081206.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/1125056-la-musica-valor-educatiu.html


SOBRE LA CORAL ACTUALMENT 
     Un dels avantatges que té la nostra coral és que els 
membres són lectors musicals. Que puguin llegir les 
partitures facilita i potencia molt la feina. Per altra 
banda, una de les dificultats, que de fet sempre hi ha 
sigut, és la de mantenir equilibrades les cordes. En 
cada moment poden ser més nombroses o escasses 
les veus disponibles d’una tessitura determinada. 
Això encara resulta més exposat quan vius en una 
població no massa gran. En alguns moments (pocs) 
ens faltaven soprans. Actualment, i és el típic, 
escassegen més les cordes masculines. 
 

 
Imatge 14 .-  2018-04 La Rita dirigint en un ben recent  
concert en les festivitats de Flors i Violes de Palafrugell, 
realitzat a les antigues escoles, en el marc d’una exposició 
dedicada al pedagog Josep Pallach. 

 

     Preguntem sobre l’estil coral de Nit de Juny i sobre 
com veu la Rita la pujança dels grups de gòspel. 
     És molt positiu que la gent s’animi a cantar. 
Nosaltres no practiquem el gòspel. Més ben dit, 
procurem tenir un repertori ben variat i hem 
interpretat peces d’aquest estil. Però no som un grup 
de gospel. Aquests grups parteixen d’una tradició 
determinada i donen molta importància al 
moviment. 
     Tornant al nivell de formació musical dels 
membres de la coral, resulta interessant i agradable 
que es pugui intercanviar i debatre sobre les pecs que 
cantem. Sobre quines són més adequades, sobre com 
s’han d’interpretar, ... Per posar un cas, la 
incorporació recent de la napolitana “Santa Lucia” ha 
donat peu a interessants debats sobre la manera 
d’afrontar-la [Adjuntem una versió per una altra coral, 
que interpreta Santa Lucia en basc  ► ]. 
 
     Encara que el repertori el fixa la directora, 
procurem consensuar alguns dels títols que 
incorporem. El principi de participació procurem 
conrear-lo. De fa algun temps hi ha una persona que 
actua de sotsdirectora, tant a efectes de consultar i 
contrastar les decisions com en casos de suplència 
dirigint, quan s’escau: és la Marta Giner. La Marissa 
és una membre del cor que fa les presentacions de 
part de les peces durant els concerts. Procurem 
comptar també amb ens antics cantaires en 
determinats moments, com ara en concerts o 
exposicions d’aniversaris del grup. 
 

Fins aquí hem resseguit la trajectòria 
d’una coral que enguany celebra els seus 
quaranta anys. 
 
 joan manel barceló sitjes, 2018. 

Imatge 10 .-  El 2016 amb motiu d’un concert al Festival Albèniz de Camprodon 
 

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


 

    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 

En Pic d’Amer, el rei del contrabaix 
 
 Avui recollim una facècia relacionada amb un músic originari d’Amer que es 
deia Francesc Codina i Moner i que era conegut com a Paco Pic.  

 
Imatge 1.-  Retrat de Paco Pic el 1927 (foto obtinguda de de LOREDO 2012). 

 
     L’As d’Anglès va ser una famosa orquestra que a principis del segle XX van 

introduir nous instruments associats al Jazz a Catalunya (saxo, bateria). Eren famosos a 
Catalunya i especialment al Sud de França. 

L’encarregat del contrabaix era un músic molt popular conegut com en Pic d’Amer. 
A més de ser un gran contrabaixista era també un gran malabarista  que feia girar la verra 
com mai s’ha vist. Els seus espectacles eren sempre seguits amb forts aplaudiments. 

Diuen que la vegada que va tenir més èxit va ser en un concert de Jazz en què va participar amb 
motiu d’una festa major d’alguna ciutat o vila de la província de Barcelona. Aquell dia la verra anava amunt 
i avall, cap a un costat i cap a l’altre, sense parar un moment. Diuen que, tot i ser un virtuós del 
malabarisme, la gent que l’havia vist en altres ocasions afirmava que com aquell dia mai li havien vist 
tantes giragonses i alçaments d’aquest pesant instrument. Al final, els aplaudiments van inundar la sala 
de ball i l’orquestra va haver d’oferir força bisos. Una vegada, ja gran, en Pic es va confiar a un interlocutor 
al qual va explicar que en l’actuació en què havia tingut més èxit va ser precisament la vegada en què no 
va entonar ni una nota. Tantes giragonses i 
alçaments, doncs, vingueren al cas perquè en el 
viatge d’anada a aquella ciutat el vehicle en què 
anava va patir un petit accident i, tot i que no li 
va passar res greu a cap músic, la topada li va 
deixar el contrabaix inservible, sense que pogués 
fer sonar cap nota. 

 

 Emili Rams Riera, 2017 

 
Imatge 1.-  L’orquestra As el 1926. En Paco Pic apareix dret, 
a l’esquerra (Foto: procedent de LOREDO 2012). 

 

COMENTARIS A LA FOTO                    ↑ 
     En Paco Pic en les fotos sempre mostrava el perfil dret degut a que de petit va perdre l’ull esquerre 
jugant a bèlit. L’embut que es veu en primer terme es feia servir per a cantar: encara no existien el 
micros! 

                                    Josep Loredo 

 

Per a saber-ne més 
LOREDO, Josep (2012) “L’As d’Anglès”. En el blog Cobles, orquestres i conjunts de Catalunya, consultat el juny del 

2018.  http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2012/07/as.html 

https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2lit
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2012/07/as.html


 

 

Amb motiu que l’anirem a veure. 

 

La Favorite 

 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2018 


