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 Apunteu-vos-hi ja: I Puritani, de Donizetti, 
 primer bus, 2018-19, GIRONA-LICEU-GIRONA 

Entrades amb més del 30% de descompte. 
..Sobre I Puritani..     ..Per apuntar-vos-hi.. 

 

 

  

 

  
 

 

 

Oferta per als Amics, temporada 2018/19: 
Òperes i ballets als Ocine 

3€ de descomptes en les 15 sessions 
Presentant el carnet dels Amics de l’òpera de Girona 

En les sales de Girona i Platja d’Aro 
..Al nostre web..      ..Les 15 projeccions.. 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

Projecte de col·laboració entre la 
Biblioteca C. Rahola de Girona i els Amics 
Pera promoure anades al Liceu des de Girona i posar 

a l’abast recursos informatius sobre l’òpera 
..Al nostre web..      ..Notícia a la Biblioteca..  

 

 

  

 

 

  

A Girona s’estrenarà una òpera: “Llull” 
Amb música de Francesc Cassú 

Serà a l’Auditori de Girona, el 23 i 24-XI. Qui vulgui 
entrada que s’afanyi que ja estan força venudes. 

..Al web..      ..Entrades.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a Javier Camarena, el tenor 
que veurem al Liceu a I Puritani 

Apareguda a Planeta Magazine aquest agost 
..Al  web..   ..Camarena a I Puritani (fargment).. 

 
  

 

 

 
 

Estrenada a Girona una primera fase 
de la Missa a 6 veus, de Joan Magrané 

A la Catedral de Girona. D’aquí a un any es 
presentarà la part de la missa que falta. 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista amb la soprano catalana 
 Marta Matheu 

Apareguda a la Revista Musical  Catalana 
..Al web.. 
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Un gran recital a Vilabertran: l’ofert 
per Lise Davidsen a la Schubertíada 

Ha estat aquest agost, la noruega ha estat 
acompanyada al piano de James Bailieu 
..Per Dani Cortés..     ..In Fernem Land..  

 

 

  

 

 

 
 

De La flauta màgica vista a Peralada 
Amb la participació de l’orquestra del Liceu i 

Oriol Broggi com a director d’escena 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre IBstage i l’aprenentatge de la 
dansa clàssica a Barcelona 

Comentaris de Marina Quera, del Ballet de Catalunya. 
Entre finals d’agost i inicis de setembre a Barcelona 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Es crea una escola de cobla a Girona 
Serà a l’auditori a partir del setembre. Promogut 
per la Fundació Metalquimia, amb Claudefaula 

..Al  web.. 
 

  

 

 

 
 

 Matthias Goerne a Vilabertran 
Amb la ressenya de la funció protagonitzada pel 

gran baríton el 19 d’agost a Vilabertran 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Una polèmica musical candent: convé 
aplaudir entre les parts d’un concert? 

Comentaris de Juan José Freijo 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Eduardo Paniagua en el Festival de 
Música Antiga del Pirineu: Entrevista 

Ha actuat a l’església de Sant Joan de Berga 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Sobre el concert de Kaufmann a Perlada 
Va obtenir un bon triomf, amb repertori 

 francès i wagnerià 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

L’òpera està bé, ... però no els excessos 
A Eslovàquia una dona ha acabat empresonada per 

reproduir constantment una ària de Domingo, 
afectant així els veïns durant setze anys. 

..Al web.. 
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A Coruña celebra els 250 anys 
 d’òpera a la ciutat 

S’ha preparat una programació especial per a 
commemorar-ho, amb Angela Meade entre altres 

..Al web.. 
 

  

 

 

 
 

Entrevista a Ramon Gener 
Al darrer número de juliol-agost 

 de Pro Opera 
..Al  web.. 

 
  

 

 

  

A Lloret ja s’han concretat tots els 
aspectes de la sarsuela La Bella Dolores 

Obra de Melcior Montero, del 1944. 
 Es farà al Teatre de Lloret el 17 i el 18 de novembre 

..Al web..      ..Audiovisual.. 
 

  

 

 

 
 

S’anuncia un recital a Girona de la 
soprano francesa Sandrine Piau  

Serà a l’Auditori de Girona el 18 d’octubre. 
..Al  web.. 

 
  

  ACTIVITATS   

 

 
 

1-IX 

(19,30 h.) 
 

Espectacle musical: El Mikado 
 Per Art Vocal Ensemble 

Al Teatre Municipal de Girona. Entrada lliure. 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

1 i 2-
IX  

IBStage Gales de Dansa 
Espectacle amb fragments d’obres famoses de 

la dansa i ballarins de diferent procedència 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

2-IX 

(18,30 h.) 

 La Flauta Màgica, òpera de Mozart 
per l’orquestra Terrassa 48 i Cor NovAria 

Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

2-IX 
(19,30 h.) 

 

Conferència: Una micro-òpera sacra, amb i 
sense paraules. Per C. Calderón Urreiztieta 
Referit a Les set últimes paraules de Crist a la creu, de 

Haydn.  Al monestir de Vilabertran 
..Al  web.. 

 
Vilabertran 
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6 a 9-
IX  

Girona en Moviment. Festival benèfic de 
dansa en la lluita contra el càncer.  

Amb diversos espectacles en lloc diferents de la ciutat 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7-IX 
(19 h.) 

 

Projecció comentada de l’òpera 
L’Or del Rin, de Richard Wagner 

Presenta en Lluís Medir. Al Teatre Municipal 
..Al nostre web..    ..Guia d’audició..   ..Aju.. 

 
Palafrugell 

  

 

 

 
 

7-IX 
(21 h.)  

Espectacle La Piazza, de dansa i música, 
solidari Oncolliga i per a tota la família 
Amb tres ballarins i el grup musical italià Assurd. 
Girona en Moviment. A l’Auditori de La Mercè.  

..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7-IX 
(22 h.) 

 

Cançons medievals pel grup 
 Medieval Vamerata 

A l’ermita de Sant Esteve de Palafrugell 
..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 

 
 

13-IX 
(18,30 h.)  

Conferència per Pol Avinyó: 
 Evolució de l’Òpera al Segle XIX 

Amb presentació de la temporada de Busos 
A la Biblioteca Carles Rahola 

..Al nostre web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

14 a 17 
-IX  

Don Quixot, ballet de Minkus 
amb la Compañía Nacional de Danza 

Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

16-IX 
(20 h.)  

Les dones de Puccini. Amb Sílvia di Falco 
(soprano) i Diana Nocchiero (piano) 
Al festival Internacional de Música de S’Agaró 

..Al nostre web.. 

 
S’Agaró 

  

 

 
 

18-IX 

(19,30 h.) 

 

Conferència “I Puritani” de Bellini    
Per Pol Avinyó. Organitza Amics de l’Òpera de Girona 
A la Casa de Cultura: a l’Aula magna. Obert i gratuït 

..Al web.. 

 
Girona 
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http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjJLHYhYAe2rTTppY80oxD_h
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20-IX 

(20,15h) 
 

Òpera als OCINE de les comarques: 
 Sota les estrelles, concert de Kaufmann  

Projectat en diferit des de Waldbühne Berlin. 
Àries i cançons populars 

 ..Al nostre web.. 

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

22-IX 

(18,30 h.) 
 

Novena Simfonia, de Beethoven 
per l’orquestra Simfònica de Vallès 

Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 23-IX 

(12 h.) 
 

Troia, espectacle vocal de Cor de Teatre 
El grup està fent les primeres funcions del nou 

espectacle abans de portar-lo al T. Nacional 
..Al web.. 

 
Banyoles 

  

 

 
 

20-IX 

(20 h.) 
 

La primera veu del LIFE. Josep-Ramon 
Olivé i Malcolm Martineau 

Festival Life Victòria. Al Recinte Modernista de St. 
Pau.   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

27-IX 

(17,30 h.) 

 Literatura i Música. Conferència-concert 
per Jordi Savall i Nuccio Ordine 

Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
29-IX 

(18 h.)  

Concert coral per la Marató de TV3 
Amb tres grups. Coral el Progrés. La Llanterna 
de Súria i Barbitanya de Barbastro. Teatre La 

Gorga, de Palamós 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

29-IX 

(20 h.)  

Redescobrint a Padilla. Maria José 
Montiel (mezzo) i Rubén 

Fernández Aguirre (piano) 
Festival Life Victòria. Al Recinte modernista 

de St Pau     ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
30-IX 

(12 h.)  

Troia, espectacle vocal de Cor de Teatre 
El grup està fent les primeres funcions del nou 

espectacle abans de portar-lo al T. Nacional 
..Al web.. 

 
Banyoles 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   
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Històries del Municipal 

 

Ballant abans de la tempesta 
 

 Ja en altres ocasions hem comentat la importància que tenien els balls en la Girona del 
XVIII i XIX (ja no cal demostrar que en el XX i XXI també serà així). Encara que no en exclusiva, 
moltes ballades es realitzaven en el Teatre de la ciutat, antigament el Pallol o Casa teatre, o 
Teatro de Comedias. Les sessions del teatre ciutadà tenen la virtut que han conservat 
documentació en el fons del Teatre en l’Arxiu Municipal de Girona. Tot i que ja hi ha dades 
anteriors, ara volem analitzar un any de trànist entre els segle XVIII i XIX, i més concretament 
el primer any del segon d’aquests segles. És un moment previ als setges i l’ocupació francesa. 
Elssetges es van produir entre 1808 i 1809. És curiós, doncs, que analitzarem una activitat típica 
d’esbarjo i diversió d’una població que poc es pensava que estaven a prop d’un dels estralls més 
durs que mai ha hagut de patir la ciutat. A més, estarem veient algunes facetes d’un món que 
s’acabava: els últims anys de l’Antic Règim entre nosaltres. Malgrat Waterloo, malgrat la 
Restauració, ja res no seria igual a Europa després de la ventada que va significar la Revolució 
francesa. 
 

QUAN ES BALLAVA AL TEATRE? 

     En el període analitzat el que més trobem són dos tipus de ballades, les de Carnestoltes (vers el febrer) 
i les de les Fires de Sant Narcís (finals octubre a inicis de novembre). En la documentació de l’Arxiu 
Municipal de Girona ha quedat constància dels següents dies de balls: 
 

Any Ne Caire dels balls Dates Empresari llogater 

     
1801 

6 balls Carnestoltes Dies 2, 9, 12, 16, 16 i 17 de febrer Francesc Serra 

3 balls Fires Dies 29, 30 i 31 d’octubre No consta: gestió municipal? 

 

LES ADJUDICACIONS 

          Tal com és habitual, la promoció de balls i la majoria de representacions del teatre es cedia a 
particulars. Persones disposades a fer 
d’empresari. Per decidir qui assumiria tal 
funció es realitzava un sistema de 
subhasta pública, habitualment concedida 
al millor postor. De cares a carnestoltes, 
de l’any 1801 conservem el text d’avís de 
9 de gener del sorteig [veieu Imatge 1]. 
   Imatge 1.-  Encapçalat de l’avís per a l’acte de sorteig pel lloguer dels balls de carnestoltes del 1801 

 

Avís de sorteig per organitzar els balls de Carnestoltes del 1801 al Teatre de Girona 

     “Habiendo el Muy Ilustre Ayuntamiento con avenencia del Caba. Governador [sic.] acordado hacer 
Bailes públicos de entrada en la Casa Theatro de esta ciudad en los días 2, 9, 12, 15, 16 y 17 de Febrero 
próximo se da este aviso para que los que quieran entender en el arriendo de estas funciones se hallen 



el lunes dia 12 del corriente a las 11 de la mañana en frente las casas consistoriales que se rematará al 
mas beneficioso postor con las condiciones de la tabla que se halla en poder de los pregoneros.” 
         Gerona 9 Enero de 1801.               De orden del Muy Ilustrísimo Alcalde.   J.P.C. 

 
     Com a aspectes significatius esmentem que els balls s’havien de fer amb el vist-i plau del governador 
(civil i militar) de la província. De fet els balls eren considerats un afer d’ordre públic, a part d’ordre moral, 
en el segle XIX i no era estrany que sorgissin conflicte i baralles entre els participants. Qualsevol ball en 
qualsevol població havia de ser autoritzat explícitament pel governador1. Tal potestat governativa és la 
que fonamentava que tal càrrec dictés unes normatives d’obligat compliment, normes que es basaven, 

lògicament, en les directius que anava dictant 
el govern central de l’Estat. Conservem el text 
amb les normes del governador per als balls de 
fires del 1801, text que inclou l’escut personal 
de governador [veieu en la imatge 2]. Parlarem 
de les directrius concretes en un següent 
apartat. 
 
Imatge 2.-  Escut del governador de Girona que apareix 
en la normativa de balls que citem per al 1801. 
 

     Veiem que el sorteig es realitzava 
concentrat.se davant de l’Ajuntament. No es 
demana (com sí que es farà més endavant en 
el segle XIX) que es fes arribar una oferta 
escrita prèviament a l’acte de subhasta. Notem 
que l’adjudicació es feia a la més avantatjosa 
oferta econòmica (al mejor postor) i no hi havia 
especials criteris de qualitat del producte 
cultural que s’anava a oferir. Encara que es 
parla d’unes “condicions”, com veurem, es 

basen en requisits tècnics, econòmic si de seguretat2. 
     En canvi, els balls que es va realitzar el mes d’octubre sembla que no van tenir sorteig per a fixar un 
empresari llogater. Ho deduïm de la falta de cap referència al tema i, sobretot, perquè en els titulars dels 
plecs de documentació, el que fa al mes de febrer hi consta el nom del llogater i en el dossier d’octubre 
no. Val a dir que, encara que la norma era fer sorteig al millor postor, de vegades aquest no es produïa: 
així ho hem trobat, en diversos anys, quan no compareixien postors o quan l’Ajuntament es trobava sense 
temps suficient per a fer els tràmits de subhasta del teatre. 
 

COM HO ORGANITZAVEN? 

     Evidentment, deduïm de seguida que una sala que es feia servir per a contemplar funcions dramàtiques 
i altres espectacles, deuria estar plena de seients. Calia habilitar la sala, que era normalment la platea 
quan es ballava dins del teatre, deixant expedit l’espai, cost que anava a expenses del llogater del 
moment: “sepa el arrentista que deberá desocupar el patio del Theatro dexando solamente los bancos 

                                                           
1     Aquesta necessitat de demanar autorització és la que dóna base a que seguint els llibres de Registre de documents del 
govern Civil de Girona, per als anys en què s’ha conservat la documentació, es pugui saber el nombre, les dates i els pobles 
que celebraven balls a tota la província. Es conserven registres des de cap el 1840 i força anys successius. Aquesta 
documentació resta consultable a l’Arxiu Històric de Girona, a l’antic convent de Sant Josep. 
2      Aquesta falta de criteris de qualitat a exigir en les ofertes dels que acudien a la subhasta són en, general, la tònica dels 
concursos que sempre s’han realitzat al Teatre de la ciutat, abans que la gestió passés a menys municipals cap al 1970. 



que se necesiten poner á la circunstancia a fin de que puedan sentarse las gentes, y al dia después de 
concluir los Bailes deberá bolverlo todo en el propio modo que actualmente se halla.”3. 
     En realció a l’horari dels balls, consta que els de fires del 1801 van iniciar-se a les 9 del vespre. 
     Pel que fa als costos, el preu de l’entrada per persona el 1801 era d’una pesseta (exceptuant els 
representants públics). Per les llotges es cobrava diàriament un duro (cinc pessetes) per les del primer pis 
i mig duro les del segon pis4. També hi havia un ingrés en concepte de “capotes” ja que les capes que hom 
portés s’havien de dipositar obligatòriament al guardarropia. 
 Pel que fa a les persones que atenien l’organització i els seus honoraris, esmentem els següents: 
 

Tasques que s’esmenten en la comptabilitat dels tres balls de fires del 18015 

 
Empresari (quan n’hi havia). 
Sinó, l’Ajuntament 

Qui guanyava la 
subhasta del lloguer 

 Encarregat de les 
claus de les llotges 

2,5 ptes./dia 

Cobrador 4 ptes./dia  Guardacapotes 4 ptes./dia 

Recollidor de papers 4 ptes./dia  Bastoner 2,5 ptes./dia 

 
    Sabem que aquell 1801 es va contractar a un fuster conjuntament amb uns ajudants pel cost de 12 ptes. 
Suposem que deurien ser els ecarregats de moure bancs i de posar l’andami dels músics. Finalment, es va 
gastar per a la il·luminació es va gastar en cera 39 ptes., més 1 pta. en oli i espelmes de seu. Direm, 
finalment, que en els tres dies de balls es van recaptar 286,15 ptes i les despeses totals van ser de 144,19 
ptes., de manera que el benefici obtingut va resultar de 145 ptes., és a dir, un 50% de l’import brut 
recaptat. No ens consta si en aquella ocasió la gestió la va assumir un llogater, tal com era habitual, i quin 
seria l’import de la subhasta en tal cas. 
 

NORMATIVA 

     Com ja hem dit, l’organització de balls era considerat un afer delicat, per qüestions d’ordre públic i de 
moral. La normativa bàsica la fixava el governador (que ho era civil i militar a la vegada). De cares als balls 
de fires de 1801 conservem el text de les normatives que va fixar el governador de Girona, Vicente de 
Arostegui [veieu imatge 3] Aquí sintetitzarem les idees més significatives: 
   ●  La  gent s’havia de presentar “con vestidos decentes”. 
   ●  Estava prohibit al públic portar cap arma, ni blanca ni de foc, ni tan sols bastons. Els que sí que podien 
portar armes eren “los que asistan de oficio”, o sigui, els representants públics. 
   ●  No e spodia entrar a les sales amb roba per tapar-se de cos sencer, i concretament: “capas, capotes 
ni mantillas”, amb excepció dels que 
lloguessin llotges. 
   ●  Potser ens sona més a vull en dia. “no 
se podrá fumar en sala, palcos ni 
corredores”. 
   ●  pels que contravinguessin les 
normatives hi havia sancions previstes (en 
parlarem després). 
 

Imatge 3.-  Signatura del governador de Girona el 1801, Vicente de Arostegui. 

 

                                                           
3      Plec de condicions de lloguer, manuscrit de 3 pàgines que comença amb la frase “Qualquier persona que al publico 
subasto quiera arrendar el Theatro de comedias para los Bailes publicos …” [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1. De 
data 7-I-1801] 
4      Document citat de dia 7-I-1801, clàusules 10 i 11. 
5     Document encapçalat per la frase: Cuenta general de los Bayles executados en el teatro en los días 29, 30 u 31 octubre de 
1801 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1. Data de 10-XI-1801] 



LA PART MUSICAL 

      Per als balls públics, l’Ajuntament posava unes mínimes exigències que propiciessin la qualitat musical 
de l’espectacle. Les especificacions es recollien el plec de condicions per establir el lloguer6. Així és 
habitual demanar que: els músics sigui bons i que intervingui un mínim de components. Sabem que per 
carnestoltes del 1801 l’Ajuntament exigia un mínim de 14 músics, en canvi, l’octubre, per fires d’aquell 
mateix any, sabem que els intèrprets van ser 12. Per a la ubicació dels intèrprets calia disposar dalt d’un 
andami de fusta. 
     Els instruments que sabem que s’utilitzaven, entre d’altres possibles, eren: Violins, baixos, clarinets. 
     Pel que fa al tipus de balls que s’executaven, consta que es ballaven minuets, parapiés, i contradanses. 
Les més compromeses eren aquestes últimes, en relació a les quals la normativa marcava que “no se 
usarán ruedas violentas, ni de movimientos ni acciones indecentes”.. I pel que fa a l’ordre que calia seguir 
en l’execució dels balls, el públic havia de seguir les instruccions que anés dictant el Mestre de sala.  
     Molt prudentment, es prohibia que durant el ball el públic cridés, fes petar les mans ni demanar balls 
diferents. Tampoc es podia demanar que la ballada durés més del que estès establert. 
 

LA FI D’UNA ÈPOCA 

     Si analitzem alguns dels detalls del que hem constatat, ens trobem en un moment, poc abans que ens 
afecti directament la revolució francesa, en què la societat està canviant i a punt de fer-ho de manera més 
dràstica. De fet, estem en els últims anys de l’Antic Règim. Efectivament, hi ha detalls que ens mostren 
que els càrrecs públics estan en mans de famílies nobles (o que l’accés a càrrecs és un element de prestigi 
de la pròpia nissaga): sinó fixem-nos com el governador fa constar en al documentació el seu escut 
d’armes personal [Veieu imatge 2]. Potser el més significatiu és que les sancions previstes per als que 
incompleixin les normatives de balls no són iguals per a tothom, sinó que “Los contraventores á las 
referidas prevenciones serán castigados según su clase y distinción”. Efectivament, des de l’edat mitjana 
i durant l’Antic règim les seccions no eren iguals per a tothom, sinó que cada estament tenia un sistema i 
sancions legals diferenciades. 
      Un detall, gràfic en aquest cas, el trobem al full que recull la normativa del governador sobre balls: 
hom pot apreciar en la part impresa superior una creu, amb una mica d’ornamentació, símbol religiós 
molt habitual en l’època, especialment en documents manuscrits. En el present cas ens demostra la 
dimensió teocràtica, en què l’autoritat civil inclou signes religiosos en la seva documentació oficial. 
     Per altra costat, però, notem com la societat va canviant. Estem parlant d’uns balls públics en un espai 
tancat, segurament un dels esdeveniments socials més importants de l’any, que es realitzen en un local 
municipal. No es tracta ja de balls en els palaus i mansions particulars (que de ben segur que se’n seguien 
realitzant) sinó uns balls en un local tancat en què poden coincidir diversos grups socials. Fixem-nos, però, 
que els teatres a la italiana, que trobem entre els segle XVIII i XIX, conservaven una estructura en “capes” 
socials corresponents a cada pis. El taetro de Comèdias hem vist que tnia dos pisos amb llotges de preus 
diferents: el primer pis més car i el segon més barat. Però veiem com l’element de “modernitat” és que 
l’estratificació social la marca ara la classe i el poder adquisitiu, que no l’estament d’origen. 
 

 Darrera d’uns senzills balls, tot un món en canvi ! 
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018 

  

                                                           
6      Es conserva l’esborrany manuscrit de condicons: Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1. Document de 7-I-1801. 



GENT  per la Música 

 

Lali Figueras 

 
     L’Eulàlia Figueras Riera, banyolina d’adopció, no s’ha dedicat professionalment a la música. Ella ha 
estat professora d’educació física fins fa uns quants anys en què s’ha jubilat. La música, però, és un 
element que l’ha anat acompanyant al llarg del temps i en el que s’ha anat implicant, en profunditat, 
en ben diversos camps. Diu que, en algunes fases i en els darrers anys, dedico prop d’un 80% de la vida a 
la música. Li hem demanat que ens en parli una mica. 
 

INICIS 

     Nascuda a Barcelona, ens fa saber que a casa érem set germans. Jo n’era la més petita. L’afició ve 
sobretot del pare, Tomàs Figueras Riera, que, tot i que no s’hi va dedicar, era un músic vocacional. De 

fet, va arribar a formar un tercet 
(violoncel, piano, violí) amb altres amics 
i van oferir alguns concerts. Ell tocava el 
piano. És normal que el pare procurés 
estimular l’afició entre els seus fills. Ho 
va provar amb els cinc primers. Els va 
posar a mà l’instrument, els va procurar 
classes de piano. Però, ... cap s’hi va 
aficionar. Així s’entén que, el pare 
desistís. Als dos últims fills ja no ens va 
fer estudiar piano. 
     Vaig ser jo, més tard, que vaig voler 
estudiar l’instrument. De fet, vaig 
arribar a cinquè curs, tot i que el piano 
no és que hi hagi tingut especial 
destresa. L’ús que m’ha interessat de 
l’instrument ha estat el d’ 
acompanyament de la veu. La veu és el 
que més m’ha atret. A casa la vaig viure 

la música. Sentia tocar al pare i, més tard, aquest em portava a concerts. Ho vaig passar molt bé, guiada 
sovint pel pare per entendre millor allò que sentia. A casa posaven a l’abast de pianistes, que venien a 
Barcelona a participar en el premi Ramon Canals, el piano per a que assagessin: jo els sentia tocar i això 
m’agradava i m’atreia. 
     L’altra persona que va tenir una influència important en els primers anys va ser una professora de 
música que vaig tenir al col·legi: Maria del Coro. Amb ella moltes persones vam poder gaudir d’un cor i 
una tuna dirigits amb molta generositat, cosa que em va coincidir amb l’etapa d’adolescència.. 
     A l’edat de tretze anys em va agafar una fal·lera. De primer vaig començar estudiant música pel meu 
comte, a l’estiu. Després vaig iniciar estudis formals al Conservatori del Liceu. Ja he dit que vaig cursar 
piano i també estudis musicals, en aquest cas fins al sisè curs. Val a dir que l’ensenyament musical no 
era gaire pedagògic en aquell moment. El piano no el vaig arribar a fruir gaire per diverses raons.  



 

UN LLARG PARÈNTESI. MÚSICA EN PRIVAT 

     Seguint altres motius d’interès, em vaig dedicar a l’estudi de la Psicopedagogia. Em vaig anar 
easpecialitzant en l’educació de col·lectius desafavorits. Així vaig començar fent les meves pràcrtiques 
a la presó (vaig estar a la de Wad-Ras) per passar a treballar deu anys en l’Escola gitana de La Perona. 
També em vaig interessar per l’educació física, àmbit en què em vaig anar especialitzant. Durant anys 
la meva dedicació professional em va tenir força absorbida i em vaig allunyar de l’exercici musical. De 
fet, la Lali ha exercit de professora d’educació física en diversos llocs i nivells educatius. Va estar 
professora a la Universitat Autònoma de Barcelona i en diversos instituts de secundària (en la darrera 
etapa al Carles Rahola de Girona i al Salvador Alsius de Banyoles -en aquest darrer es van crear cicles 
formatius d’educació física-).  Encara que la 
meva dedicació ha estat una altra, sempre 
he trobat que hi ha una forta sintonia entre 
la musicalitat i el moviment corporal. 
     Buscant un hàbitat més de bon viure 
vam deixar amb en Lluís, el meu company, 
els contorns de Barcelona i finalment ens 
vam instal·lar a Banyoles. Aquí ens hi vam 
sentir molt bé. I aquí van canviar força 
coses en la meva existència. Al cap de poc 
d’arribar vaig tenir el meu primer fill. He 
tingut un noi, l’Edgard i una noia, la 
Claudia. Ambdós han seguit d’alguna 
manera la dedicació de la mare: ell amb 
l’educació física i ella amb la docència i, 
sobretot, una gran afició per la dansa. 
      Imatge 2.- ”Un apartat molt important va ser la música a casa” 
 
     La dedicació a la feina i als fills és de per sí molt absorbent. També una de les grans compensacions 
de la vida. Encara que en aquesta etapa no m’hi dediqués formalment a la música, sí que la vivia, 
compartint-la amb la família i amb els amics. Un apartat molt important va ser la música a casa, amb 
el meu company, amb els fills. També tocant i cantant amb els amics, inventant lletres…. Compartint 
moments  amb les nostres músiques...les de la nostra època de joventut: Beatles, Rollings, Nil Young, 
Emmylou Harrys, Bob Marley...….Joan Baez,. També Lluis Llach, Serrat….i tants d´altres que encara ara, 
de tant en tant, fem reviure amb la guitarra i l’harmònica d´en Lluis. Al Lluís Gómez, el company de la 
Lali, li agrada practicar la música, però en el seu cas, en l’àmbit privat, amb l’harmònica com a instrument 
preferit. De fet amb el Lluís, ens hem anat fet a casa una “habitació de la música”. Allà hi passem bones 
entones tocant instruments i envoltats de l’ambient. A la part inferior de la casa en que viuen la Lali i en 
Lluís s’hi ha construït un recer musical. Una sala àmplia plena d’instruments, diverses dotzenes, com en 
una col·lecció. També amb estris de reproducció i un petit equip d’enregistrament i amplificació. En 
definitiva, un petit paradís pel qui li plagui la música, sobretot a qui li agrada interpretar-la. En aquest 
espai precisament és on hem realitzat l’entrevista que ara llegiu. Aquí hi tinc un piano de mitja cua que 
havia estat del meu pare i els vidres esmerilats, amb motius musicals, que hi havia a la sala del piano 
de casa els pares. M’agrada que gent vingui a assajar a casa amb el piano. Jo el toco poquet i a fi 
d’acompanyament. 
     Vaig començar assistint a taller de música, amb en Ramon Escaler. Allà practicava un sistema de 
piano modern que va ser per a mi molt més estimulant que les antigues tedioses lliçons que havia hagut 
de seguir. El Ramon va ser un molt bon professor del que vaig poder gaudir durant dos anys. 
 



A BANYOLES i EL COR DE TEATRE 

     Al cap d’un temps vaig conèixer la recent iniciativa del grup de Cor de Teatre (feia un parell d’anys 
que la cosa havia començat), a Banyoles. Jo acabava de patir un problema de cordes vocals, M’havia 
operat i, al cap d’un temps de recuperació, vaig gosar fer la prova per entrar al Cor. Per gran satisfacció 
meva vaig ser admesa. Tot seguit se’m va obrir tot un món que, a més, encaixava amb dos meus centres 
d’interès: la veu i el moviment. A partir d’aquí he viscut una trajectòria personal i de projecte de grup 
molt interessants durant uns vint anys. 
     Diversos aspectes del plantejament de Cor de Teatre m’han atret. La combinació de la música més 
clàssica (que ha estat la dominant, crec) i la moderna. La dimensió teatral. Tot l’esforç per a crear-se un 
cert lloc en el món de l’espectacle. Havíem practicat força les funcions de carrer, un àmbit que requereix 
esforç i que aporta molta experiència [veieu la imatge 3]. Un cert reconeixement va començar amb dos 
espectacles. Primer el titulat “Concert”, que va obtenir el Premi Butaca. Després, i sobretot, “Operetta”. 
Se n’han fet més de dues-centres representacions, generalment molt ben acollides, especialment a 
França. A partir d’aquet esdeveniment Cor de Teatre ha canviat força. Per a poder mantenir el ritme de 
compromisos i concerts hi van entrar nous artistes  i això ha permès combinar entre diversa gent les 
funcions. No tothom ha de participar en totes les representacions. També ha anat sorgint la necessitat 
de crear un “Cor de Teatre Jove” que permeti que nova gent de l’entorn banyolí es vagi incorporant la 
projecte. 
     Aquesta convivència entre diverses tipologies de gent que provenen de diversos àmbits i diferent 
formació: de diferents àmbits artístics, persones joves i altres de força més edat, dóna molta riquesa i 

molta versatilitat al col·lectiu. 
     En l’àmbit particular tot 
plegat m’ha portat a 
evolucionar en el camp vocal i 
en el terreny personal. Un 
esforç de formació de la veu, un 
progrés en les tècniques 
d’interpretació, molta vida de 
grup, col·laborant a crear coses 
i en processos complicats de 
presa de decisions. Tot plegat 
resulta molt enriquidor. 
 
Imatge 3.- La Lali participant en un 
espectacle de carrer amb Cor de 
Teatre, el 2004. 
 

  
    Però una de les coses que més m’omple és cantar en grup i fer-ho mentre et mous i actues davant de 
gent que ens ve a veure. És una experiència molt viva. Encara actualment hi ha moments que 
m’emociono. Pot ser molt emotiva la consciència que estàs cantant, notar la sintonia amb els companys 
i un lligam amb el públic. És tota una experiència, per moments molt potent. 
     Ara estem en fase de generar un nou espectacle, “Troia”, basat, evidentment, en les llegendes dels 
primers grecs que van ser recollides en la Ilíada i l’Odissea. Com és habitual en nosaltres, el fil 
argumental dóna peu per a encadenar tot un seguit de peces musicals, de ben diversa naturalesa, que 
van prenent sentit en la trama de la història que es narra. Tot just hem fet alguna funció d’assaig. En 
els mesos immediats presentarem el nou muntatge a Banyoles i a Temporada Alta, a Girona, i a 
Manacor. Finalment, el moment àlgid i tret definitiu de sortida serà l’estrena de l’espectacle, a mitjans 
desembre, al Teatre Nacional de Catalunya, a Barcelona. 
 



ALGUNS ALTRES ÀMBITS 

     Un repte personal que em vaig imposar, per plaer i per septe propi, va ser el de completar els estudis 
de cant, de manera formal i amb exàmens. També és un mitjà per a potenciar les dedicacions i 
compromisos que tinc. La Lali té la tessitura de Mezzo. 
 

    Durant uns anys, junt amb 
altres companys, em vaig 
dedicar a dinamitzar el grup 
de Cor de Teatre Joves, que ha 
anat creixent i que ha dut a 
crear dos nivell d’edat 
diferents. En aquesta faceta 
em va ser d’utilitat la meva 
experiència com a professora. 
És un àmbit amb una doble 
finalitat: la primera que els 
participants gaudeixin i es 
formin; en segon lloc, facilitar 
la regeneració del grup de 
grans. 

       Imatge 4.- Aquí tenim a la Lali actuant en un reportatge fet per TV3 el 2011, a l’estany de Banyoles 
 
     Preguntem a la Lali pels microconcerts de promoció de músics i cantants que s’han vingut celebrant a 
casa seva. Efectivament, conjuntament amb el Lluís vam decidir que els recursos musicals amb què 
comptem a casa podien servir com a petit marc per a permetre que artistes de l’entorn puguin actuar 
en un ambient de proximitat. Els esmentats macroconcerts es realitzen en la sala de música a la que ens 
hem referit, amb cabuda per a una trentena d’assistents. Hi vam començar fa un parell d’anys i hem 
celebrat quatre trobades, com dèiem de petit format: 
veu i piano, saxo, veu piano i percussió, . 
     Tornat a l’àmbit més personal, demanem a 
l’entrevistada que ens comenti els seus gustos 
musicals. M’agrada tota la música. Vaig des de la 
popular a l’admiració per Bach. Una de les ocasions en 
què he gaudit en un concert va ser en una <Marató 
Bach>, tipus de concerts que es realitzaven al Palau de 
la Música Catalana. Altra ocasió que guardo en el cor 
va ser el concert de Bob Marley a la Monumental de 
Barcelona. També, com he comentat, tinc molt bons 
records de quan, en diversos moments i edats, anava 
de concert amb el meu pare. Aquest era molt aficionat 
a l’òpera. Una mica wagnerià. Recordo el gaudi de 
“sessions” familiars en què el pare ens duia a dinar i 
cap a final de l’àpat ens introduïa a l’òpera que 
aniríem a veure en acabat. Aquesta va ser la meva 
manera de gaudir de Wagner, autor que abans em 
resultava una mica difícil d’accés. Però a mi la pell de 
gallina de veritat se m’hi ha posat per l’emoció que 
experimentes cantant tu mateixa, particularment amb 
el Cor de Teatre. 
 



KUMBALAWÉ 

     Un projecte engrescador m’ha absorbit especialment els últims anys. Després de la meva jubilació, 
he tingut ocasió de retornar a les meves finalitats educatives personals, centrant-me de nou en 
col·lectius desprotegits. La cosa va néixer amb la Mariona Callís, directora del cor Akan, amb qui vam 
compartir la idea. El segon any s’hi va sumar la Montse Jaén i més recentment la Paula Costabella. Hem 
volgut facilitar que la música sigui un àmbit de gaudi i formació personals a grups de la població 
habitualment exclosos d’aquesta activitat. Treballem la veu, el domini del cos i la percussió. D’aquesta 
manera vam començar amb grups de nenes i joves d’origen gambià, que és un col·lectiu força important 
a la zona de Banyoles. Així va ser els dos primers anys però en els darrers temps hem volgut obrir 
l’activitat a jovent mancat de recursos de qualsevol àmbit social, convençudes com estem que cal 
impulsat la multiculturalitat i la inclusió. 
     Comptem amb un petit grup de músics que ens ajuden en els concerts i a preparar el repertori: amb 
flautista, guitarra elèctrica, percussió,. Amb els cantaires hem acabat fent dos grups d’edat: de 6 a 9 
anys i de 10 a 12. Val a dir que la cosa no ha estat tant planera com pugui semblar. En les primeres 
edicions trobàvem que el grau de motivació de les participants era molt divers. Hem trobat important 
incidir en la captació de l’alumnat, que actualment prové bàsicament de quatre escoles de la zona: 
educadors i orientadors ajuden a identificar quines són els nens als que els pot convenir el nostre 
projecte i quin tenen inclinació per la música. Entenguem-nos, no qui té un gran talent musical sinó, 
sobretot, ganes d’aprendre i sensibilitat. Costa que les famílies dels cantaires s’impliquin. Darrerament 
busquem el suport i el model social de germanes més grans, que ofereixin exemples exitosos 
d’integració social. 
     Trobem entre els infants 
capacitats artístiques que de 
vegades ens deixen estorades. 
Procurem que en alguns casos, 
passada l’etapa del projecte, 
algunes persones puguin 
continuar desenvolupant-se en 
al música, però aquest no és 
l’objectiu principal, donat que 
ho és el desenvolupament 
personal i la promoció de les 
habilitats i socials. 
     Imatge 6.- Foto promocional d’un dels darrers concerts a l’Auditori de Banyoles 
     Kumbalawé en aquests moments compta amb l’assessorament i la gestió econòmica aportats per 
Joventuts Musicals. També participem en un moviment impulsat per  Esteve Narbona i un equip de 
directors i directores de cors adscrits al Palau de la Música Catalana. Aquesta plataforma ens permet 
participar en trobades corals de fins a 800 i 900 cantaires. Aquest any ha estat la nostra segona 
participació i tant els nostres grans com els petits els ha satisfet molt. Finalment, hem participat en 
altres festivals, com el <Festivalot> i <Etnocatalònia> i, sovint, en concerts de taquilla inversa per tal 
d’obtenir aportacions per ajudar a sufragar els costos del projecte. 
 
     Aquí acabem. Hem intentant recollir de manera molt sintètica l’experiència i opinions de la Lali 
Figueres, a qui agraïm que ens hagi acollit tant amablement. Ens quedem amb la constatació de les moltes 
facetes que pot oferir el conreu de la música i com aquesta té grans potencialitats en l’àmbit de les 
relacions humanes i la promoció personal. També, ens quedem amb una de les frases que la Lali ha dit 
cap al final de l’entrevista: Estic agraïda a la vida que m’ha permès posar un peu en la música. 
 
               joan manel barceló sitjes, 2018 
 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 Publicat l’any 1865 hi ha un estudi estadístic de molt interès referit a la província de Girona, 
estudi degut a la iniciativa i capacitat de Pedro Martínez Quintanilla [Martínez 1865]. En tal estadística, 
i referit a 1863, fa constar catorze poblacions gironines amb teatre. Indica també el tipus i nombre de 
funcions només a dos teatres de les comarques s’hauria interpretat òpera aquell any: Figueres i Girona. 
Docs, bé, amb diferència el teatre que més òpera hi consta és el de Figueres: 67 funcions per “només” 
34 Girona. “Només” ho fer servir comés una manera de dir: ja ens agradaria tenir avui en dia la meitat 
de representacions que en aquell moment. Parlarem del Teatre Principal de Figueres, local quie ja no 
existeix com a tal i en l’espai del qual hi ha avui en dia el Museu Dalí. 
 
     Hem partir d’unes dades estadístiques que ens han indicat una dada prou cridanera. Ens hi acabarem 

de fixar perquè la font 
aporta informació ben 
interessant. El 1863 existien 
a les nostres comarques 
catorze teatres: Banyoles, La 
Bisbal, Blanes, Cadaqués, 
Castelló d’Empúries, 
Figueres, Girona, Olot, 
Palafrugell, Palamós, 
Peralada, Ripoll, Sant Feliu 
de Guíxols i Torroella de 
Montgrí. Entre tots van 
oferir 504 funcions: per tant 
amb una mitjana anual de 36 
representacions dutes a 
terme per teatre. És veritat 
que amb grans diferències: 
De fet, cinc no van oferir cap 
funció que constés 
oficialment: Blanes, Castelló 
d’Empúries, Palamós, 
Peralada i Torroella de 
Montgrí. Els de més activitat 
van ser els de Girona (200 
funcions), Figueres (150) i 
Olot (50). Del total de 
funcions en tota la província 
destaquen les dramàtiques 

que representaren el 71% (361), seguit per l’òpera amb el 20% (101) i la sarsuela amb un 8% (42 funcions). 
Deduïm que l’òpera va tenir un pes important en l’activitat dels teatres gironins, encara que molt 
concentrada en dues poblacions. 

Imatge 1.- Quadre amb els teatres existents i la seva activitat l’any 1863 a les 
comarques gironines segons La provincia de Gerona. Datos estadísticos, de Pedro 

Martínez Quintanilla (1865: p. 196) 

 



 

Imatge 2.- Fotomuntatge dels anuncis apareguts entre el 10-IX-1863 i el 3-II-1864 publicitant algunes de les funcions 
operístiques de la temporada al Teatre Principal de Figueres. No es veuen bé els detalls, degut a la reducció dels anuncis, 
però dóna idea visual de la importància de l’oferta operística del moment a la població. Les dates són del dia de la funció. 

 

 

         



PER QUÈ FIGUERES 

     Ens sorprèn, sobretot vistos els estàndards d’avui en dia, que una població no massa gran tingués una 
seixantena llarga de representacions operístiques en pocs mesos. Efectivament, el 1863 la població no 
tenia ni tan sols reconegut el títol de ciutat (el va tenir poc després per motius honorífics). En el cens de 
1860 hi constaven 10.362 habitants (A Girona el mateix any hi havia 14.341 moradors). 
     Hem de recordar, però, que malgrat la seva modèstia demogràfica Figueres és el centre d’una àmplia 
comarca natural. La ciutat va ser focus d’una intensa 
i notòria vida cultural i política. En aquest últim 
aspecte, Figueres va ser bastió pro liberal en les 
guerres carlistes i el gresol de plantejaments 
federalistes, particularment des del mestratge 
d’Abdó Terrades, a mitjans XIX, després continuat 
per altres figuerencs, com ara Joan Mates Hortal. 
Figueres ha estat lloc de trànsit i d’arrelament de 
coneixements i cultura. Per posar alguns fets 
significatius: el 1845 té el primer institut de 
secundària  de les comarques gironines; el 1859 el 
figuerenc Narcís Monturiol realitza el primer trajecte 
amb el submarí que ha dissenyat; els anys 60 del 
segle XIX era el lloc i moment de difusió de les innovacions de la sardana llarga de Pep  Ventura, origen 
de la sardana moderna.  
 

Sobre la sensació de prosperitat que sentien alguns figuerencs 

     Amb motiu de la inauguració del periòdic El Ampurdanés, la redacció del mateix esxcriu un comentari 
sobre la pujança que es nota en la població: 
   “  El Ampurdán, su centro Figueras, que adelanta a muchas Capitales de Provincia en varios 
conceptos, [...]  Figueras nos recuerda a Villanueva y Geltrú, que á pesar de ser una villa, tiene 
adelantos propios de ciudad, y en la presente hace, de mucho tiempo acá, un papel tan modesto como 
digno. Adelante, ampurdaneses. Empujad la civilización, sino con poderosa palancas, con rústicas 
pértigas. Todo sea á buen fin. “   [El Ampurdanés no 1. 11-VIII-1861, p. 4] 

 
     Precisament cap el 1863 Figueres tenia alguns motius per a sentir-se un indret modern i pròsper. Com 

veiem, el 1861 s’iniciava l’edició d’un periòdic que va 
tenir llarga trajectòria. També, el 1861 s’havia iniciat 
l’enllumenat a gas (encara que el nou sistema va 
arrossegar limitacions i errors a la ciutat); el 1863 
s’iniciaren les obres del tram de ferrocarril entre 
Girona-Figueres; a la ciutat florien les societats 
culturals i recreatives, com ara el Casino Menestral 
Figuerenc (fundat el 1856,) amb un component social 
més popular; el casino Figuerenc (fundat el 1857, 
més elitista que l’anterior) corresponent a classes 
mitjanes; o, el Liceo Figuerenc (fundat el 1858), el 
més elitista socialment parlant7. 

                                                           
7      Com a símptoma, anecdòtic, però que pot ser exponent de la vitalitat i optimisme del moment, esmentarem una notícia 
del periòdic local. Entre els casinos que esmentàvem fa un moment i altres llocs de la població, entre el 24 a 28 de desembre 
del 1862 es comptabilitzaven 31 balls en aquells cinc dies. El comentarista local se’n feia ressò i ho titulava “Ya es bailar!” [El 
Ampurdanés, n 96. del 1-I-1863 p3] 

                     
 

Imatge 3.- En el moment a que ens referim ens trobem 
amb la Figueres de Narcís Monturiol i de Pep Ventura. 

 

 
 

Imatge 4.- Bitllet del carruatge diari, Figueres-Girona 
precisament del 1863 . L’òmnibus és una exemple més 

de modernitat d’una Figueres amb transport diari. 

 



     Un esdeveniment en particular va ser el que va polaritzar una certa empenta ciutadana: la celebració 
entre els dies 11 i 13 de desembre de l’Exposició i concurs agrícola. Figueres havia estat triada com a seu 
d’aquest certamen itinerant, impulsat per l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre8. Aquest va ser un repte 
i un motiu de satisfacció important per a la població. Fixem-nos que no per casualitat la temporada 
operística va començar el 10 de setembre: és a dir, la nit de la vigília de l’expo esmentada. 
     En l’aspecte dels assoliments musicals de la vila i que poguessin ser significatius per a la proliferació de 
funcions líriques a la població, n’esmentem dos. Figueres es troba en un moment certament important. 
S’està renovant la sardana amb el desenvolupament, que li va donar més dimensió i entitat, de la sardana 
llarga, propiciada per Pep Ventura.  A la ciutat hi ha, doncs, orquestres o cobles que eren sol·licitades a 
qualsevol indret de Catalunya9. L’altre element important és l’aparició d’una associació coral de molta 
empenta i abast, l’Erato. Aquesta entitat e va fundar el 1862, dins de la influència dels cors euterpians 
d’Anselm Clavé. 

CAL MATISAR 

     Caldrà començar amb alguns matisos. No creguem que els figuerencs gaudissin amb regularitat de 
tanta funció operística. Abans del moment gloriós que comentem hi va haver una sequera de vuit anys 
seguits sense presència del gènere. Això era normal en els teatres catalans del moment que no fossin de 
Barcelona. Calia contractar una companyia italiana (així es coneixien les companyies operístiques, tant si 
hi havia com si no artistes italians). Això solia anar, per tant, amb un sistema de “molt o res”: s’obtenia la 
companyia i es feia temporada o es quedaven sense òpera. Si es contractava la companyia, per tal 
d’amortitzar el desplaçament i preparatius, es procurava realitzar un nombre considerable de funcions. 
Malgrat no es gaudís de representacions, hem d’advertir que en els intermedis de les representacions 
teatrals era freqüent distreure al públic amb música i i amb dansarins, moments en què era freqüent 
incloure fragments operístics orquestrals i, en ocasions, alguna ària o duet. 

      Les companyies operístiques solien 
circular per diversos indrets de l’Estat 
contractant-se als empresari dels teatres que 
sovint els tenien llogats a l’ajuntament (com 
era el cas de Figueres o de Girona). També era 
possible que l’empresari que havia format 
alguna companyia italiana contractés 
directament el teatre al municipi. Les 
companyies solien estar formades per un 
director-empresari, un director musical i 
sobretot els solistes que havien de cantar 
(aquests podien anar fluctuant d’una 
companyia a altra segons les circumstàncies). 
No hi solia faltar l’apuntador i en ocasions 
algun músic de més pes. Per a companyies 
més importants es podia portar un director 
d’escena. El gruix dels recursos humans se 
solia contractar en la zona on calia actuar, ens 

referim al cor i als músics. 
     Pel que fa al nombre d’òperes que es van oferir a Figueres el 1863, l’estadística que hem citat de Pedro 
Martínez concreta que se’n donaren un total de 67 funcions. Hem volgut comprovar la dada i veure en 
concret què es va oferir a Figueres en el terreny líric. En el moment que considerem hi havia un periòdic 

                                                           
8     És interessant llegar un article de fons signat per Miguel Paler que es titulà “Mejoras materiales” i que glosa el sentiment 
de Figueres de ciutat pròspera coincidint amb l’expo agrícola [El Ampurdanés n166 03-IX p.1] 
9      Ens comenta F. Civil, parlant de mitjans segle XIX “Gerona y el Ampurdán tenían fama de disponer de muy buenas 
orquestas”  [Fancesc Civil Castellví  “Clima y personajes musicales de más relieve en Gerona y provincia a mediados del siglo 
XIX” a Revista de Gerona, 1976, pèg. 114] 

 
 

Imatge 5.- Façana de l’antic Tetre Principal de Figueres (avui 
Museu Dalí) en un dibuix d’A. Calvet Gimbernat. 

 



a la localitat que era El Ampurdanés10, publicació bisetmanal que ens dóna força informació i de manera 
regular. Malauradament no tanta informació, però, com voldríem. Amb tot, serà la font d’informació 
principal en el nostre estudi. No hem pogut trobar explicitades totes les 67 funcions en el diari, sinó només 
una quarantena [Veieu imatge 2, amb un mosaic gràfic que hem confeccionat amb les fotos dels anuncis 
d’òperes per al dia que es publicava], però això pot ser degut perfectament a que el diari sortia només 
dos cops a la setmana i l’habitual era posar l’anunci només de l’obra que es representava aquell dia. 
     La principal correcció que hem de fer a les dates del Pedro Martínez consisteix en advertir que les 
òperes no es va fer estrictament dins el 1863, sinó entre el 10 de setembre de 1863 i el 3 de febrer de 
1864, en prop de sis mesos. Creiem que sí, que es van representar una mitjana d’unes deu o onze òperes 
al mes. 
 

LA TEMPORADA 

     El primer element per a organitzar una temporada calia contactar una companyia italiana. La que acudí 
a Figueres estava composada, amb el corresponent cor, per11: 
 

Membres de la companyia lírica que actuà a Figueres 

●   Maestro concertatore é direttore. Francesc 
d’Auria 
●   Prime donne assolute: Sta. Elisa Devrient 
d’Auria  i Sra Giovannina Fossa. 
●   Comprimària: Sra. Adela Valls. 
●   Seconda donna: Teresa Valls. 

●   Primo tenore assoluto: Sr. Federico Astort 
●   Primo baritono assoluto: Sr. Pietro Pieri 
●   Primo Caricato: Sr: Eugenio Monzani. 
●   Primo basso: Sr. Leopold Jover 
●   Secondo tenore: Sr. Lluís Fraguell. 

 
    De totes maneres, a mesura que es passaven les setmanes i succeien títols, s’incorporaven nous noms 
al repertori12. Per altre costat, hi ha cantants que marxen de la població13. 
 
     Pel que fa al contingut dels títols operístics en trobem força informació, però ni molt menys tota la que 
voldríem al periòdic local El Ampurdanés. De l’esmentada publicació podem corroborar que per les dates 
considerades s’escenifica molta òpera a Figueres. No podem constatar si efectivament van ser les 67 
funcions que Martínez Quintanilla esmentava. Encara que El Ampurdanés s’ha conservat complert per al 
període que ens interessa, la publicació sortia dos cops per setmana (els dijous i divendres). S’hi esmenten 
explícitament 43 representacions, sobretot en anuncis publicats, generalment el mateix dia de funció, o 
en alguns comentaris que fa el periòdic valorant les sessions operístiques que s’anaven efectuant. De la 
lectura de les crítiques periodístiques deduïm que hi van haver sessions que no foren anunciades en el 
seu moment en el periòdic. Per tant, res desmenteix que se n’efectuessin les 67. 
     En quant als títols representats, tal com és habitual en qualsevol temporada llaga, antigament i avui en 
dia, es repeteixen unes quantes vegades (en ocasions força vegades) la mateixa obra. Resumim en el 
quadre següent les dades que ens aporta El Ampurdanés, 
 

                                                           
10      El Ampurdanés. Periódico científico, literario, de intereses morales y materiales. Es va editar a Figueres des del 11-VIII-
1861. Per al període analitzat el periòdic va sortir amb molta regularitat, de manera bisetmanal, els dijous i els diumenges. El 
fet de no ser un diari pot facilitar que no totes les funcions s’anunciessin en la publicació.  
11       [El Ampurdanés no 160. 20-VIII-1863, p. 3] 
12      En la represnetació d’I Lombardi es fa constar la preesència de cantants que no figuraven en la relació inicial, 
concretament la Sra. N. Montserrat, el Sr. Diego Salas i el Sr. N. Moner. [El Ampurdanes n179. 18-X p4] 
13      Així es comenta en relació a Pietro Pieri [El Ampurdanés n184. 5-XI-1863, p3]. Curiosament, el baríton Pieri que havia 
marxat de Figueres per problemes de salut es detecta ben restablert al cap de poc temps contractant-se a Barcelona. [El 
Metrónomo n 41 1-XI-1863 p8] 



Funcions operístiques ofertes a Figueres en la temporada iniciada el setembre de 1863 

AUTOR Títol Dates Comentari 
Total que 

ens consta 
     
VERDI Rigoletto 1863: 10-IX, altres al 

setembre, 15-X,  
   Es dedueix de les crítiques 
que hi va haver diverses 
funcions després de l’estrena 

2 ... 

RICCI, Luigi i 
Federico 

Crispino en la comare 1863: estrenada algun dia 
de mitjans setembre, 27-IX, 
24-XI, 1-XII 

  La funció del 2-XII és 
comentada per una 
publicació barcelonina14 

3 ... 

BELLINI Norma 1863: 29-IX, 1-X, 4-X, 8-X, 
11-X, 13-XII,  

 
6 

BERDI I Lombardi 1863: 18-X, 22-X, 29-X, 5-XI, 
17-XII, 

 
5 

Diversos: Funció amb fragments 
operístics 

1863: 25-X, 29-XI  
2 

VERDI La Traviata 1863: 2-XI, 8-XI,15-XI, 19-XI, 
20-XII 1864:  10-I, 21-I 

 
7 

DONIZETTI L’Elisir d’amore 1863: 20 o 21-XI, 22-XI,  2 

Títol no concretat en el periòdic 1863: 26-XI, 3-I. 1864:  7-I, 
17-I, 24-I 

  En el periòdic es deia “La 
función de hoy se anunciará 
por carteles” 

5 

DONIZETTI Lucia di Lammermoor 1863: 3-XII, 6-XII, 10-XII  3 

CARRERAS 
DAGÀS, Joan 

Los Pastorcillos 1863: 25-XII, 27-XII    Òpera d’autor bisbalenc. 
2 

VERDI Ernani 1864: 14-I  1 

VERSI Un Ballo in maschera 1864: 31-I, 1-II, 2-II I 3-II    Les funcions van coincidir 
amb l’inici dels balls de 
màscares de carnestoltes, 
cosa que es va considerar ben 
oportuna 

4 

RESUM 10 títols diferents 
El quadre es refereix a les vetllades de les que en tenim 

notícia concreta al periòdic El Ampurdanés, però es dedeuix 
que hi va haver més funcions. 

42 
funcions 

 
     Una curiositat, que és freqüent també a 
Girona a mitjans segle XIX és que no hi ha cap 
problema en oferir funcions amb actes parcials 
(un o diversos d’una mateixa òpera combinats 
amb fragments d’altres composicions 
musicals) o inclús espectacles sense cap 
relació amb la cosa lírica. Això va passar d’una 
manera molt clara a Figueres quan en mig 
d’actes sencer d’una mateixa òpera es van 
oferir números acrobàtics aprofitant el trànsit 
d’uns artistes per la localitat deixant 
desmembrada una representació d’I Lombardi 
[veieu a la Imatge 6 l’anunci de premsa d’una 
de les funcions afectades,] . 
 

                                                           
14      El Metrónomo no 46 (8-XII-1863, p. 5). Funció que es va celebrar el dimarts 1 de desembre en benefici de la cantant 
Juanita Fossa, la qual va cedir els guanys a l’Hospital. La ressenya especifica que la Ra. Fossa en un intermedi va cantar una 
cançó espanyola i una ària d’Il Barbieri. 

 
 

Imatge 6.- Veieu l’estranya manera de combinar un parell 
d’actes d’ I Lombardi amb altre espectacle ben diferent. 

 



ELS RECURSOS I VALORACIONS 

     L’orquestra deuria estar composada per músics locals, cosa que requeria la realització d’assajos 
escassos, malgrat el que els músics se’n sortirien acceptablement, segons la premsa15. Com a músics 
concrets trobem un comentari elogiant al Sr. Masferrer que va fer l’acompanyament amb la flauta de la 
lluïda “ària de la bogeria” de Lucia di Lammermoor i, més endevanrt en la mateixa òpera, el clarinet del 
Sr. Ventura (es refereix a Pep Ventura?. És molt possible)    [El Ampurdanés n193 6-XII p.3] 
     Pel que fa al cor, sembla que totalment o en bona part deuria estar assumit pels cantaires, o part d’ells, 
de la coral Erato16. La gran majoria dels coristes no sabien llegir partitura17 i havien d’aprendre les peces 
d’oïda amb l’auxili d’un piano18. No és descartable que la companyia portés alguns cantants propis per a 
formar part del cor19 i de fet sabem que la societat liceista que gestionava el Teatre Principal impulsava 
una orquestra i cor del teatre20. El cor deuria tenir les seves limitacions, sobretot pel que fa a la secció 
femenina21. La premsa corrobora la idea de l’ús de cors locals22. 
     En relació als aspectes escenogràfics, les cròniques de l’època no comenten els decorats. Potser 
aquesta absència de comentaris és indicatiu que no tenia massa cabuda el joc de decorats en aquella 
època a Figueres? En qualsevol cas, sabem que no hi havia director d’escena23. També que el teatre no 
oferia massa possibilitats escèniques24. Aquest càrrec el veiem indicat, en només en ocasions, en altres 
teatres de les nostres contrades, com el de Girona. Sí que s’utilitzaven alguns figurants, si més no en 
alguna obra25.  
     Estem ja en una època en què dels cantants d’òpera es valora ja no només la veu sinó també la seva 
capacitat per a interpretar. Tot i que les motius morals porten al comentarista a rebutjar els excessos 
d’efusivitat d’alguns actors cap a les cantants: “El Sr. Monzani ha hecho gala de sus recursos cómicos y 
de su robusta voz, cantando con la Seguridad que le es característica el Dulcamara; en cuyo papel nos 
parece que exagera el traje, y también sus maneras en la canción del Senatore e la Gondoliera; donde 
debería suprimir aquellos conatos de intempestiva franqueza con Adina”  [El Ampurdanes n189. 22-XI 
p3]. 
                                                           
15      S’ens explica “creemos digno de mencionarse la prontitud con que la rquesta se puso al corriente de la espresda 
ópera, habiéndose puesto en escena con dos o tres ensayos; esto les recomienda y demuestra los sólidos conocimientos 
que oseen en su difícil arte.” [El Ampurdanes n172. 24-IX-1963, p3] 
16      “  La sociedad coral La Erato tomará parte en los coros de las óperas que se pondrán en escena.  ” [El Ampurdanés 
n157. 2-VIII-1863, p3] 
17      Diu el comentarista barcelonès del periòdic El Metrónomo: “Cometería imperdonable falta si dejase de hacer mención 
de los coristas: sin que conozcan el valor siquiera de una nota, y por simple afición, cantan tan afinados y con tanta 
precisión, que se conquistan justos y merecidos aplausos del público en cuantas óperas toman parte.”[El Metrónomo  n 40 
25-X-1863 p7] 
18      “ … las piezas que rigurosamente ensayan los obreros-coristas en la casa de academias. Cuando estos últimos se 
afanan por aprender las piezas para lograr cogerlas muchos por solo oído,” [El Ampurdanés n160. 13-VIII-1863, p4] 
19     Un altre comentari de premsa diu que la companyia actuarà “con su correspondiente cuerpo de coro”. La frase no deixa 
clar si hi haurà el cor que cal per a les a les funcions (sense referir-se a la procedència dels cantants) o si el cor al·ludit pertany 
a la companyia. [El Ampurdanés n162. 20-VIII-1863, p3] 
20      Torrent, 1972, pàg. 22 
21      Una crítica referida a la representació de L’Elisir d’Amore lamenta que s’hagués de suprimir el cor de dones “Or 
pasuqlotto è milionario, sin el cual queda truncado el argumento” [El Ampurdanés n189. 22-XI-1863, p3] 
22      Parlant de l’execució de La Traviata: “Los coros y orquesta hacen prodigios, si se atiende al poco espacio que han 
tenido para poner en escena esta difícil y preciosa partitura.”[El Ampurdanés n184. 5-XI-1863, p3] 
23      Lamenta el comentarista: “lo cual demuestra que debería de haber un director de escena que señalase esta y 
parecidas faltas, atendiese a la debida colocación d elos personajes y que sobretodo corrigiese la costumbre en que van 
dando todos de coger seguidamente la mano del interlocutor sin que lo requiera el diálogo.”  [El Ampurdanes n189. 22-XI 
p3] 
24      És molt significativa al respecte, tot parlant de les funcions de Norma, la frase “la excena se dirigió también como es 
posible en nuestro teatro”, encara que després que després afegeix un comentari que contrapesa, si més no en el cas de 
l’obra representada “Vayan a verla los que aun no lo hayan efectuado […] el aparato con que se representa vale la pena 
que se presencie.” [El Ampurdanés n173. 27-IX-1863, p4] 
25      Un anunci de “Norma” destaca el paper de “comparses” que acompanyen la representació [El Ampurdanés n173. 27-IX-
1863, p4.] 



     Pel que fa als solistes, en general les crítiques de la premsa són bones, destacant especialment la 
qualitat de les dues Prime donne : la Sta. Elisa Devrient d’Auria  i Sra Juanita Fossa. 
     Un dels grans problemes consistien en els pocs assajos amb què es realitzaven les noves funcions, tant 
aquí com en altres teatres de l’època. D’aquesta manera és freqüent incloure el comentari en les crítiques 
de que és d’esperar que en le sproperes repeticions de la funció la qualitatmillorarà26 27 28. 
      En general les crítiques i valoracions relacionats amb la llarga temporada van ser positius29. Detectant, 

això sí, certes limitacions 
pròpies d’un teatre de petit 
abast. 
 
Imatge 7.-  Decoracions del sostre del 
desaparegut Teatre Principal de 
Figueres. Van ser realitzades, cap el 
1850, pel pintor-decorador parisenc 
Félix Cagé, que havia treballat al Liceu 
de Barcelona a mitjans anys 40 
realitzant decoracions per a funcions 
operístiques [Torrent, 1972: 13-14]. 
 
 

     En definitiva, hem 
repassat com va anar una 
llarga i interessant ratxa 
d’òperes a la ciutat de 
Figueres, amb una 

seixantena llarga de funcions en quatre mesos. S’ha pogut constatar l’empenta d’una ciutat 
en ple floriment cultural en molts aspectes que hem esmentat, però, a la vegada les 
limitacions dels recursos escènic si artístics d’una vila encara agrícola i amb una demografia 
que molt escassament passava dels deu mil habitants. 
    joan manel barceló sitjes, 2018 
 

PER SABER-NE MÉS 

 
MARTÍNEZ QUINTANILLA, Pedro (1865), La provincia de Gerona. Datos estadísticos. Girona: Autoeditat. 

Impremta J. Grasses.  
TORNER I MALÉ, Pep i Rosa Maria GIL i TORT [coord] (1991), Història del teatre a Figueres 1816-1991. 

Figueres, Ajuntament. 
TORRENT ORRI, Rafael (1972), Relaciones entre el Teatro Principal y la Erato en el siglo XIX. Figueres: 

treball premiat per la Societat coral Erato.   
 

                                                           
26      Parlant de la represrentació de L’Elisir d’amore, es diu “Teniendo en cuenta la premura con que se ha puesto en escena 
esta ópera,, no dudamos que en las representaciones sucesivas se perfeccionará aun mas el esmero con que todos los 
cantantes cumplen su cometido”. [El Ampurdanés n189. 22-XI-1863, p3] 
27      En la crítica de la Lucia di Lammermoor ens diuen: “Nos falta espacio para señalas otras piezas bien desempeñadas y 
algunos lunares que en nuestro concepto hay en el modo de poner en escena la ópera; contando que algunos 
desaparecerán en las funciones sucesivas”. [El Ampurdanés n193 6-XII p.3] 
28      Finalment, un periòdic barceloní, fent-se ressò d’una carta rebuda des de Figueres, comenta l’èxit que assoleix el cor “a 
pesar de los poquísimos ensayos con que se ponen las óperas en escena” [El Metrónomo, n 50 3-I-1864 p4] 
29      Inclús a Barcelona arribaven le simpressions de satisfacció per les funcions de Rigoletto, Norma, I Lombardi, a Figueres  
[El Metrónomo n 39. 18-X-1863 p7-8, i  n 40 25-X-1863 p7] 



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 (18)  

Tornem al Farnace (cosa 
que repetirem en alguns 

números següents del 
butlletí), aquesta vegada 
amb l’ària Gelido in ogni 

vena. La sentim pel 
contratenor català Xavier 

Sabata. 

 

Va de 
coral: 

Entrant a 
la tardor 

 

Alphonsus Diepenbrock 
va ser un refinat 

compositor de cant 
coral holandès. Aquí 
saluda l’estació que 

comencem amb 
Chanson d’Automne 

(1897), sobre un poema 
de Paul Verlaine 

 

I seguim 
ja amb la 
tardaor 

 

Del cantautor 
Geirges Brassins 

Chanson 
d’Automne, amb el 
mateix poema de 
Paul Verlaine que 

l’obra anterior 

 

Una 
cançoneta 

d’un rus 
del XIX  

Alexandre Dubuque va ser un 
pianista i compositor del XIX. 
El seu pare va fugir a Rússia 
amb motiu de la Revolució 
francesa. Aquí li posem una 

cançó per a soprano: Ne brani 
menia, rodnaia ("Не брани 

меня родная"), que es podria 
rtraduir per “No em culpis, 
estimada”. Canta Leokadia 
Maslennikova, amb Georgy 

Orentlicher al piano 

 
 

I per si la voleu 
sentir 

acompanyada 
per guitarra: 

 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=AD9dVwPGOak
https://www.youtube.com/watch?v=AD9dVwPGOak
https://www.youtube.com/watch?v=OmDrgYCv2bc
https://www.youtube.com/watch?v=OmDrgYCv2bc
https://www.youtube.com/watch?v=nvLtX6m5f1c
https://www.youtube.com/watch?v=nvLtX6m5f1c
https://www.youtube.com/watch?v=1txJU6QMntw
https://www.youtube.com/watch?v=1txJU6QMntw
https://www.youtube.com/watch?v=zwwPRB8hly0


UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES 

CORALS 

Els cors claverians 
pioners a les comarques 

 

    Una de les pàgines daurades de la música a Catalunya la van escriure Anselm Clavé i un nombre ingent 
de seguidors a tot Catalunya, i també a la resta de l’estat i inclús a fora. Amb un ideal de progrés social 
i una visió humanista de la cultura i el cant, en va fundar gran quantitat de societats corals. La nostra 
ressenya d’avui es centrarà en quins van ser els cors pioners a les comarques gironines30. Ens centrarem 
en el moment en què es detecta l’esclat inicial, als inicis de la dècada de 1860, moment en què tenim la 
sort de comptar amb una publicació periòdica, dirigida pel mateix Anselm Clavé: El Metrònomo, de 
periodicitat setmanal i que va editar-se entre 1863 i 1864. 
 
  
    Al llarg de la dècada dels 50 del segle XIX Anselm Clavé funda el 
que seria la primera coral de l’Estat: la Societat Coral La 
Fraternidad. El nom ja és exponent d’ideals socialitzats i, donada la 
ideologia i lluita política dels promotors, pocs anys més tard es va 
adoptar un nom que creés menys suspicàcies entre les 
conservadores autoritats del moment. El nom va ser el de Societat 
Coral Euterpe31. Notem que el nom de “societat coral” indica ja de 
per sí que es tracta de “quelcom més” que un simple cor. 
       Es tractava d’associacions, creades entre obrers, amb la finalitat 
de cantar en conjunt  musical, però, també, de desenvolupament 
personal dels obrers, així com d’exercir una solidaritat d’ajuts 
mutus entre els socis. I aquest compromís a ajudar-se mútuament 
havia de ser assumida pels que en volguessin ser membres. No és 
d’estranyar que es publiqués el 1862 un llibre donant pautes sobre 
l’educació dels obrers: El Libro del obrero, amb articles de 
col·laboradors d’Anselm Clavé i que va ser distribuït coincidint amb 
el festival Euterpe d’aquell any [Veieu Imatge 1]32. Recordem que a 
mitjans segle XIX la situació econòmica i les condicions de vida dels 
obrers eren deplorables, mancats de tota cobertura social: d’aquí 
que proliferessin fórmules diverses d’ajuts mutus. 
 

                                                           
30      En l’actualitat hi ha tres corals que estan associades a la Federació de Cors de Clavé. L’Agrupació Coral l’Harmonia 
Antoniense (de Sant Antoni de Calonge), la Societat Coral Retorn Planenc (de Les Planes d’Hostoles) i la Coral Unió 
Lloretenca (de Lloret de Mar) 
31      Evidentment, el nom d’Euterpe s’adoptà en honora la musa de la música. 
32      El llibre va ser distribuït també per les nostres comarques. Per posar un exemple, consta l’arribada de quatre exemplars 
d’ El libro del obrero a Palafrugell l’abril del 1864 [El Metrónomo n 65 17-IV-1864 p8] 

 
 

   Imatge 1.- El Libro del Obrero., que va 
constituir com una guia de la filosofia de 

les entitats euterpianes. Coberta 
[Col·lecció JM Barceló] 



Com ha de ser l’educació de l’obrer segons els euterpenses ? 

   “  Las reglas cardinales de la educación del obreroi son [...] en su espíritu cristianas [...] Debe abrazar 
al hombre por completo dirigiéndose, además del cuerpo, al sentimiento, a la inteligencia y a la 
voluntad [...] Debe cimentarse en el amor al prójimo y sobre la harmonía de los intereses humanos 
[...] Hermanarse con los hábitos de previsión, trabajo y demás virtudes económicas.“   [Josep Leopoldo 
Feu, a El Libro del Obrero. Barcelona, 1862. Pp. 14 i 15] 

 
     El text ens fa notar també el sentit humanista del moviment claverià. 
     La iniciativa de Clavé va tenir molt bona acollida, tant en el pla de la conscienciació social, com en 
l’afició del públic per escoltar els concerts. Altres societats corals van proliferar, sobretot per Catalunya. 
Un moment d’eclosió va produir-se entre els anys 1860 i 1864, moment en què es van convocar uns 
ressonants Festivals Corals.  La cosa anava lligada a un sistema federatiu en què les noves agrupacions de 
cantaires s’associaven a una federació, fundada el 1860, amb el nom de Asociación Euterpense. Per això 
un dels noms amb què van ser coneguts els cors d’aquesta tendència va ser el de corals euterpenses. 
Després de diversos alts i baixos, el 1951 es refundà una Federació de Cors de Clavé que segueix 
promovent l’esperit euterpenc fins a l’actualitat33. 
 

A L’ÀMBIT GIRONÍ 
     A les comarques gironines entre els anys 50 i 60 del segle XIX sorgeixen prop d’una vintena de primeres 
entitats euterpenses, en alguns casos federant-se en l’ Asociación euterpense i en altres simplement 
inspirant-se en les directrius de Clavé. Ja el contemporani Martinez Quintanillas comentava la rapides amb 
què augmentaven a la Província de Girona les societats corals34. Posteriorment altres estudiosos també 
han posat de manifest l’efervescència coral que les nostres comarques compartiren amb la resta de 
Catalunya35. 
     Els cors, tal com solia ser propi d’aquells moment eren masculins. Quan a la composició social dels 
cantants s’esmenta –com en el cas de Roses i Olot-, ens trobem amb persones de classe obrera, com és 
propi del moviment claverià. En ocasions trobem expressat pels protagonistes gironins l’afany de 
promoció obrera que tenien les seves corals. Això ho proclamava i portava a la pràctica36 Francesc de P. 
Franquesa de Llagostera, amic personal de Clavé i personatge interessant, tot celebrat una recent visita a 
la seva població per part dels de Polimnia de Girona. Veiem-ne els arguments: 
 

Sentit de promoció cultura i social dels obrers que tenien les activitats dels cors 
euterpencs, en paraules de Francesc de P. Franquesa, de Llagostera 

   “  Nosotros que no estamos muy acostumbrados a presenciar estos rasgos de fraternidad que la 
morigerada clase obrera de nuestro país se dispensa mutuamente, atraídos única y exclusivamente 
por el vivo y noble deseo de mostrarse, aunque humildes hijos del trabajo, dignos de la consideración 
y aprecio de toda sociedad culta, aceptamos la visita de obreros gerundenses con el entusiasmo 
propio del que conoce los verdaderos progresos de nuestra civilización. El día que la clase obrera toda 

                                                           
33      Tenen seu social a la plaça Víctor Balaguer de Barcelona i un web accesible per:  http://www.josepanselmclave.cat/  
34     Pedro Martínez Quintanillas, La provincia de Gerona. Datos estadísticos, de Pedro Martínez Quintanilla, 1865: p. 194 
35      En aquest sentit Lluís Brugués escriu: “La febre coral que hi hagué a Girona i comarques, i a tot Catalunya, fou 
provocada pel moviment espectacular que es produí amb la constitució, per Josep Anselm Clavé […] de la primera coral 
popular, el 1845.” [Lluís Brugués i Agustí, La Música a Girona. Girona: Diputació, 2008] 
36     Mariàngela Vilallonga ens exploca que Franquesa “L’any 1862 va crear el Círculo de amigos de la instrucción per a 
contribuir a la formació cultural de les clases trevalladores”  M. VILALLONGA, “Escriptors i artistes a Llagostera”. Ajuntament 
de Llagostera, 2012, pàg. 112-115  [accesible a:  http://www.academia.edu/4902898/Escriptors_i_artistes_a_Llagostera ] 

http://www.josepanselmclave.cat/
http://www.academia.edu/4902898/Escriptors_i_artistes_a_Llagostera


haya adquirido estos hábitos de cultura que les proporcionan semejnates asociaciones [euterpenses], 
un sentimiento de dignidad germinará en cada uno de sus individuos [...]. “   [El Metrónomo, de 30-
VIII-1863, nº 34 p4] 

 
     També ho constatem a Figueres: 
 

Intenció d’organitzar formació per a obrers per l’Erato de Figueres 

   El cor Euterpe contesta amb carta al director recolzant una iniciativa d’un figuerenc de promoure 
centres dinstrucció per a donar durant les nits instrucció a la classe obrera, i maanifesta:  “  esta 
sociedad [l’Euterpe de Figueres]  que, por cusas enteramente independientes de su voluntad, no ha 
podido ver aun planteadas en su casa de academias las clases de lectura, escritura, aritmética, dibujo 
lineal y música, como tiene en proyecto y para las que posee ya varios enseres. “   [El Metrónomo, de 
13-III-1864, nº 60 pp. 1 i 2] 

 
     Moltes de les societats corals adoptaven mesures de solidaritat econòmics i social entre els afiliats, 
com és el cas de l’Erato de Figueres37. 
 Donada la ideologia progressista, obrerista i amb tendències laiques del moviment euterpense, la relació 
en algunes diòcesis no va ser gaire positiva amb l’autoritat eclesiàstica, en canvi el bisbe de Girona va tenir 
una actitud més oberta que altres col·legues de bisbats de Catalunya, que desaconsellaren que les noves 
corals poguessin actuar en les esglésies38. 
El contacte entre les localitats i la federació 
     Pera mantenir els lligams federatius entre les corals locals i l’Asociación euterpense es seguien diversos 
procediments. Un recurs molt important era l’edició de periòdics, particularment El Metrónomo (1863-
64). Durant l’any i mig que va funcionar. Més modesta però de més durada per la publicació de butlletins-
programa amb el nom d’Eco Euterpense (entre 1858 i 1916) corals enviaven delegats. Altra sistema fou 
l’enviament per correu de divers material, sobretot partitures des de l’entorn de Clavé a les corals. També 
reunions de delegats de les entitats locals a Barcelona39. Un moment important per a estrènyer lligams el 
constituïa la visita d’Anselm Clavé a les localitats on existien cors euterpenses. l’octubre del 1859 Clavé va 
visitar Olot, on hi radicaven dues societats corals: el 28 va estar amb El Laurel i el dia 29 va conviure amb 
el Círculo de la Unión, també d’Olot; el maig de 1862 Clavé visità llagostera, invitat pel Círculo40; el 1863 
Clavé va visitar l’Erato de Figueres; també el 1863 (el 8 i 9 de novembre) Anselm Clavé visitava la Polimnia 
a Girona conjuntament amb una representació de la coral Euterpe de Barcelona41. Finalment, la realització 
de grans Festivals corals, a Barcelona, que podien arribar a aplegar milers de cantaires. 

                                                           
37      Exposa F.X. “en reunión general extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 1863, se acordó que los socios coristas 
pagarían nueve cuartos semanales, en vez de los seis que, corro estaba previsto en el Reglamento, venían satisfaciendo 
hasta dicha fecha, de cuyos nueve cuartos, tres serían destinados a un fondo especial para socorro de los socios enfermos.” 
[Francesc Xavier Gironella, De la Historia de la veterana sociedad La Erato. A <Annals Empordanesos> 1962 vol.3, p. 272] 
38      Parlant de la prohibició  al a jove coral de la població de cantar en l’església de Moyà, a resultes de les disposicions del 
bisbe de Vic, es fa el comentari de que “Por lo visto el obispo de Vich dista mucho, en materia de sociedades corales, de 
pensar como el de Gerona” [El Metrónomo n 41. 1-XI-1863 p4]. 
39      Com la trobada de delegats que es celebrà als camps Elisis de Barcelona el 2 de setembre de 1863, amb assistència de 
38 delegats, reunió que va servir per a preparar el gran Festival d’aquell any. Per les comarques gironines hi assitiren: Narcís 
Sastre (el Cercle de Llagostera), Joan Tutau (de l’Erato de Figueres), Esteve Brugués (de la Polimnia de Girona) i Pere Rigol 
(de la Laurel d’Olot). [El Metrónomo, de 6-IX-1863, nº 35 pp1-4]. 
40      En un envelat on s’interpretà el típic repertori euterpenc s’hi van arribar a ajuntar 4000 persones, segons cròniques de 
l’època. [Jaume Nonell i Juncosa, Josep Anselm Clavé i Pep Ventura a La Selva. Al programa del <54è Aplec de la sardana de 
Sils>, p.3] 
41      Clavé va dirigir dues peces corals en aquella ocasió en un podi posat davant de l’Ajuntament: La gratitut [Sic] i De bon 
matí.  



Els viatges i intercanvis entre corals 
     Com estratègia d’estímul i aprenentatge, 
les corals euterpenses practicaven el sistema, 
propi de tots els temps, de viatjar a 
concentracions, particularment, com acabem 
de citar, les que es promovien a Barcelona o 
a altres poblacions a iniciativa d’Anselm 
Clavé. També es realitzaven viatges, més 
curts. d’intercanvi entre parelles de corals, 
com la visita el 1863 de la Polimnia al Cercle 
de Llagostera42, activitat que va tenir la torna 
amb la presència dels llagosterencs en les 
celebracions de fires de Girona aquell mateix 
any. Ens consten altres desplaçaments43 44 45 
46. 
 

Relació sintètica de les primeres  
corals euterpenques a les comarques 

 

BANYOLES Armonia  Fundada: *  

 
     La coral estava inserida en el casino Iris Bañolense que la patrocinava, del que n’era president el Sr. 
Montada i Bordas. El 1864 el grup va oferir una serenata i un ball en la vigília de Sant Joan, moment en 
què el formaven 40 obrers47. 
  
   Imatge 3.- El casino Iris Bañolense que 
acollida la coral Armonia estava situat al 
número 13 de la Plaça major de 
Banyoles, per aquella època dita Plaça 
Constitució. 

  

 

CALONGE La Calalonga  Fundada: 25-III-1864  

 
     S’estava organitzant el debut de la coral euterpense de Calonge coincidint amb la Festa major del 
186348. De fet, tenim notícia d’una actuació de la Cala Longa a l’església parroquial de Calonge49, sent el 
director Joaquim Costa. Però la fundació oficial no es produí fins a l’any següent, amb 36 coristes50.  

                                                           
42      Sortida que es va efectuar per part d’una secció de la Polimnia el 24 d’agost de 1863 [El Metrónomo, de 30-VIII-1863, nº 
34 p4] 
43      Entre el 6 i el 7 de setembre es produeix una vista a la coral Polimnia per part de la coral La Unión de Sabadell, que es 
desplaçà en tren. Els visitants es van allotjar a la Fonda de sant Antoni [El Metrónomo 20-IX-1863, nº 36 pp3i4] 
44      El 24 i 25 de setembre de 1863 la Polimnia visità el casino de la Unió de Santa Coloma de Farners, entitat que estava 
interessada en promoure una secció coral, sent els expedicionaris hostatjats en cases particulars. [El Metrónomo n 38 11-X-
1863 p5] 
45      Un grup de coristes de Sant Just Desvern visità l’Erato de Figueres el maig de 1864 [El Metrónomo n 73 29-V-1864 p7] 
46      L’agost del 1864 la coral Amigos Tintoreros de Barcelona visita l'Erato de Figueres [El Ampurdanés] 25-VIII-1864 p3] 
47      Una de les primeres peces que va incorporar va ser “Arre, Moreau!” [El Metrónomo n 80 10-VII-1864 p3] 
48      El Metrónomo, de 14-VI-1863, n37 4-X-1863 p6. 
49      Jordi Bautista Parra, “Cobles d’en Costa i en Joanet de Calonge (1863 i 1866)”. A <Estudis del Baix Empordà> vol. 30. Sant 
Feliu de Guíxols, 2011. Pàg. 166. 
50      El Metrónomo n 75 5-VI-1864 p6. 

  
 

  Imatge 2.- Esteve Bagué, el director de Polimnia de Girona glosa 
el recent intercanvi amb una coral de Sadadell  [El Metrónomo n 

36. 20-IX-1963 p4] 



 

CASSÀ DE LA SELVA ?  Fundada: 1863 ??  

 
     El 1863 la publicació El Metrónomo donava notícia que s’estava organitzant una corala Cassà51. 
 

FIGUERES Erato  Fundada: 13-XII- 1862  

 
    La coral es fa crear a partir de seccions corals preexistents dels 
casinos Figuerenc, menestral i Artístic. Van participar el 1862 en el 
IIn Festival Euterpe, amb el nom en aquell moment de Coral 
Figuerense, sent els primers directors conjuntament Gabriel Cotó 
i Martirià Monereo, fins a l’abril del 1864, moment en què restà 
Cotó com a director únic i fins al febrer del 1869, moment en què 
fou substituït per Antoni Barrera52. Com a uniformització els 
coristes adoptaren a inicis del 1863 una gorra amb inscripcions53 i 
vestimenta negra54. L’entitat tenia una Junta (Llorens Font en feia 
de secretari els primers anys) i fou guardonada en l’edició dels 
Festivals euterpinas de Barcelona del 1864, any en què constaven 

42 cantaires. El 1863 van inaugurar un nou local al C/ rutlla 19 de Figueres, lloc que va mantenir durant 
més d’un segle55. L’actual local de la Societat coral Erato, que encara funciona té la seva seu al C. Sant 
Llàtzer no 4 de Figueres. 
 

JONQUERA, LA El Eco del Pirineo  Fundada: IV-1864  

 
     L’any 1863, després d’haver impulsat una orquestra La Jonquera, hi promovia una coral euterpense el 
figuerenc Antoni Barrera, qui havia fet de professor de música a la localitat fronterenca56. No sabem si va 
ser la iniciativa que hem esmentat o una altra però el 1865 la coral de La Jonquera ja tenia40 cantaires i a 
Sebastià Teixidó com a director57. 
 

GIRONA Polimnia  Fundada: 5-VII-1862  

 
     El 1863 el director de la coral era el mestre Esteve Brugué. El dia 8-XI-1863 en un acte solemne fou 
estrenat l’estendart de la coral58, moment en què es pogué apreciar la uniformització dels cantaires, tot 
vestits de negre, amb armilla i corbata blancs. Participà en el juny del 1864 al 4t Festival Euterpe de 
Barcelona, quan tenia 25 membres. 
 

LLAGOSTERA Círculo Llagosterense  Fundada: 31-III-1861  

 
     Van ser una secció coral dins de la societat El Circulo Llagosterense, impulsat i presidit per  Francesc de 
paula Franquesa. Actuaren en el IIIr Festival Euterpe (als Camps Elisis de Barcelona). El gener del 1864 

                                                           
51      El Metrónomo n37 4-X-1863 p6 i  El Metrónomo n42, 8-XI-1863 p4. En aquest darrer número també es parla de 
preparatius a Blanes. 
52      Rafael Torrent i Orri. La societat coral Erato. Figueres, Gràfiques Trayter, 1970. 
53      La gorra portava una inscripció amb el nom <Erato Figuerense> i una lira, en mig de les lletres, brodada de color daurat 
(ja que la lira és un atribut de la musa Erato). [El Ampurdanés n 102. 22-I-1863 p4] 
54      El Metronomo n 57 21-II-1864 p2 
55      Francesc Xavier Gironella, De la Historia de la veterana sociedad La Erato. A <Annals Empordanesos> 1962 vol.3, p. 271 
56      La premsa declarava d’A. Barrera que era “un buen músico y más excelente cantor” [El Ampurdanes n168. 10-IX p4] 
57      Segons ens explica Lluís Serrano a “Cant coral i sardanes a La Jonquera” [a Alberes n 14. 2015 p 62-3] 
58      “preciso estandarte, primorosamente bordado por unas distinguidas señoritas de aquella capital.” [El Metrónomo 8-
XI-1863, nº 42 p4] 

  
  Imatge 4.- El penó de la coral Erato de 

Figueres usat el 1863. Conservat als 
locals de l’entitat [Foto Punt-Avui] 



agafa la direcció musical el jove professor Benvingut Ministral59. Entre els cantaires despuntava un jove 
compositor, de nom Manel LLenas60 o Modest Llenas, de qui la coral en cantà alguna peça, com és el cas 
de Cap al Bosch!61. Després d’una pausa, deguda a l’escissió amb el grup de La Unión. Es celebrà de nou 
un concert el 29 de març del 186462, any en què hi cantaven 32 coristes. 
 

LLAGOSTERA La Unión  Fundada: 1-X-1863  

 
     Es funda sota la direcció del professor Joan Canadell (que havia dirigit la coral del Círculo 
Llagosterense). Un dels primers concerts públics el va donar a la plaça major de la població el 19 de març 
del 186463, any en què s’ajuntaven 50 cantants en la coral. 
 

LLANSÀ ?  Fundada: 1864 ?  

 
     El juny de 1864, dirigits per Joaquim Balot, un grup de camperols joves de Llansà van oferir un concert 
amb la intenció d’acabar constituint-se en coral64. 
 

OLOT Círculo de La Unión  Fundada: 21-X-1857  

  
    El dia 24-X-1863 la societat Coral La Unión ofereix una serenata al diputat electe Lluís Escribà de Romaní. 
En tal ocasió, a part de peces de Clavé i de Badia, s’interpretà La rubuia, obra d’un jove compositor olotí 
de cognom Escubós65. El 1864 comptava amb 23 cantaires, moment en què es va federar a la Unión 
Euterpense de Clavé66. El 1867 la Sociedad Coral La Unión s’independitzava de l’entitat del Cercle67. 
 

OLOT Laurel Olotense  Fundada: 22-VII-1859  

 
    Com és normal, la coral tenia presència per la Festa major del Tura a Olot68. Per la 
festa del 24 de juny del 1863 van cantar unes sardanes per cor, quedant constància 
que “los coristas, todos jóvenes obreros, vistiendo un elegante traje, acomodado a 
su clase”69. El 1865 comptaven amb 35 cantaires70. A finals del XIX va tenir la seva 
seu l’actual no 8 del Carrer Verge del Carme, formant part del Centre Obrer d’Olot.  
 
 
 
 

                                                           
59      Informació que ens dóna  El Metrónomo [n 53 24-I-1864 p2-3], a la vegada que ens informa que s’ha obert una 
subscripció per a confeccionar un nou estendard que substitueixi un altre, que s’havia fet de suro, penó que s’utilitzà en un 
concert a Barcelona i que es passa a guardar en la biblioteca de l’entitat. 
60      [El Ampurdanes n142. 12-VI-1863 p2] 
61      El Metrónomo, de 30-VIII-1863, nº 34 p4 
62      Amb intervenció dels músics solistes locals Benvingut Ministral (violí). Narcís Puignau (flauta) i Joan Comas (soci aficionat 
a la guitarra). [El Metrónomo, de 3-IV-1864. nº 63 p4] 
63      La funció va ser dedicada a Anselm Clavé [El Metrónomo, de 27-III1864, nº 62 p3] 
64      Ocasió en què es cantà una “Americana” i un “Schotitch” [sic.] [El Metrónomo n 79 3-VII-1864 p3] 
65      El Metrónomo n 41 8-XI-1863 p4 
66      El Metrónomo n 75 5-VI-1864 p6 
67      Joan Bernada Puigferrer, “Olot i els cors de Clavé”. Publicat al blog de l’autor el 5 de juny del 2013. Consultable a: 
http://olot1800.blogspot.com/2013/06/olot-i-els-cors-de-clave_5.html  
68      El Metrónomo n 35. 6-IX p8 
69      Les dues sardanes cantades van ser: Ay del amor! (de Pep Ventura) i La nina del cabell d’or (de Jaume Riba) [El 
Metrónomo, de 29 de junio de 1863, nº 24[sic] p5] 
70      Joan Bernada Puigferrer. Ob Cit. 2013. 

     Imatge 5.- Seu que va ser de la Coral Laurel, 
a finals del XIX, al C/ Carme no 8 d’Olot. 

http://olot1800.blogspot.com/2013/06/olot-i-els-cors-de-clave_5.html


PALAFRUGELL La Taponera  Fundada: 1859  

 
     Va sorgir el 1859 dotant-se d’un estendard de 
suro71. a finals el desembre 1863 hi havia 30 cantaires 
que treballaven en el suro, d’aquí el nom de l’entitat. 
El primer director musical de la coral fou Miquel 
Pibernus. E seguida va sol·licitar federar-se amb 
l’Associación Euterpense72. El dia 6 de març del 1864, 
any en què figuraven 51 coristes, va oferir un exitós 
concert, amb esquetxos teatrals d’alguns coristes, al 
teatre de Palafrugell73. 

 
  

 Imatge 6.- Membres de la coral La Taponera de Palafrugell amb 
el penó (detall). La foto és ja de finals s XIX [Arxiu del Museu del 

Suro de Palafrugell] 

 
 

PUIGCERDÀ Societat coral La Ceretana  Fundada: 1863  

 
      La Societat coral es formà per 30 joves i amb la direcció musical de Pere Diumenge74.  Ens consta que 
va oferir en esglésies locals sengles concerts de nadal i Any nou entre el 1863 i el 186475. 
 
 

RIPOLL La Pirene  Fundada: 27-IX-1863  

 
     La societat coral composada per joves de Ripoll oferí el gener de 1864, any en què participaven 37 
cantants, un concert d’any nou al teatre Principal76 i preparava un concert per al 15 d’agost77. L’entitat es 
federà als cors de Clavé78. 
 

ROSES Euterpe Rosense  Fundada: *  

 
    Es va formar per 30 joves rosincs amb la direcció del músic Jacint Morell. Al poc temps de fundar-se van  
realitzar una actuació ben exitosa en un ball de la Festa major de la vila, el 1863, conjuntament amb una 
orquestra dirigida per Pep Ventura, ocasió en què van lluir l’uniforme que s’acabaven de fer, amb una 
gorra en la què, amb lletres daurades, es llegia el lema de l’entitat i on figurava l’escut de 79,. 
 
 

TORROELLA DE MONTGRÍ La Torruellense  Fundada: 1863  

 

                                                           
71      Santiago Hernández i Bagué “El món del suro”. Girona, Diputació, 197 p. 72 
72      El Metrónomo n 45. 29-XI-1863 p4. 
73      Entre d’altres es van interpretar les peces “De bon matí” (de Clavé) i “Las galas del Cinca”. [El Metrónomo n 61 2o-III-
1864 p4] 
74     El Metrónomo n 46 8-XII-1863 p3 
75      Amb molta presència de públic i notable èxit [El Metrónomo n 51 10-I-1864 p3] 
76      Ocasió en què s’interpretaren sis peces, amb molt bona acollida del públic assistent [El Metrónomo n 51 10-I-1864 p3] 
77      Coincidint amb la celebració de la Mare de Déu d’agost [El Metrónomo n 84 8-VIII-1864 p6] 
78      El Metrónomo n 75 5-VI-1864 p6. 
79      El Metrónomo, de 14-VI-1863, nº 23, p.4 



     A Torroella es va formar la coral dins del preexistent Casino torruellense, sent-ne primer director 
Miquel Gich, i realitzant el primer concert oficial el gener de 186480, anys en què rebien partitures 
procedents de l’Asociación euterpense81. 
 

TORROELLA DE MONTGRÍ La Montenegrina  Fundada: 1-I-1864  

 
     La coral aplegava 33 cantants en l’any 1864 d ela seva fundació. Immediatament es va federar a l’ 
Asociación euterpense82. 
 

TOSSA El retoño  Fundada: 1863  

 
     Va començar incorporant el 1863 en el seu repertori peces d’Anselm Clavé83, amb fundació oficial l’any 
següent, constituïda per 13 cantaires84. 
 
 

 
 
Imatge 7.- El periòdic Eco de Euterpe editat per la Societat Coral Eutepe, sota la direcció d’Anselm Clavé. En aquest número, 
de 12 de juny del 1964 es dóna el llistat (a las part superior esquerre de la imatge) de les corals quanyadores en el concurs 

d’aquell any i on figura l’Erato de Figueres com a primera vencedora. També es pot observar que en el concurs de “mestres” 
o directors de cor el guanyador és Gabriel Cotó, precisament el director de la figuerenca Erato. [Col·lecció J.M: Barceló]. 

  

                                                           
80      Ocasió en què s’interpretaren quatre composicions d’Anselm Clavé. [El Metrónomo n 50 3-I-1864 p3-4] 
81      Actuà d’intermediari el Sr. Brugué de Girona. [El Metrónomo n 53 24-I-1864 p8]. També El Metrónomo, de 17-IV-1864, 
nº 65 p. 8 
82      El Metrónomo n 75 5-VI-1864 p6. 
83      El Metrónomo n 45 29-XI-1863 p4 
84      El Metrónomo n 75 5-VI-1864 p6. 



 

LES NOVES CORALS I L’ÒPERA 
 
     Val a dir que el respertori de les corals euterpenques era molt variat però amb predomini de 
composicions d’Anselm Clavé i el seu cercle de músics pròxims, a més d’obra popular. Ara bé, es constata 
que en el repertori de les corals i en els concerts que realitzaven no era gens infreqüent que 
s’interpretessin fragments d’òperes. Aquesta presència operística podia tenir diversos formats: 
 
●     De vegades l’orquestra que acompanyava els cantants oferia algun fragement instrumental amb 
motius d’alguna òpera. Allò que sovint en deien: una “simfonia” de l’òpera ... la que fos85 86. 
●     En altres ocasions algun solista del mateix cor o cantants forans interpretaven alguna ària, duet87 o 
cor88. 
●     Finalment, la implicació més gran que van tenir algunes corals va ser la de fornir cantaires per als cors 
que els teatres organitzaven per a representacions operístiques. És el cas en particular d’alguns dels 
cantaires de la coral Erato de Figueres (tal com hem vist en l’article D’Òpera en aquest mateix butlletí) 
 

De la participació exitosa de la coral Erato en les òpers de Figueres 

   “  Del mismo punto [Figueres] nos dicen que la sección del coro Erato, que toma parte en las 
funciones líricas de aquel teatro, continua saliendo muy airosa de su cometido, a pesar d elos 
poquísimos ensayos con que se ponen las óperas en esta escena. Mucho se debe –dice la carta de que 
estractamos estas noticias- a la fundación de los coros euterpenses el que los figuerenses no nos 
veamos privados de disfrutar de las óperas, pues a no haber existido esta sociedad coral, no hubiera 
sido posible organizar compañía lírica.“   [El Metrónomo, n 50 3-I-1864 p4] 

 
 

     En definitiva, hem resseguit en el present article un moment esplendorós del món coral 
a Catalunya. Com podem observar les comarques gironines no hi van ser absents, ans al 
contrari, hem trobat un nombre important de conjunts apareguts en pocs anys, prop del 
1860, algunes amb molta activitat i reconeixements. Abans hi havia hagut algun grup coral 
a les nostres contrades, però molt pocs. La gran efervescència coral neix sota la influència 
de Josep Anselm Clavé que, com hem vist, va pujar diverses vegades a visitar i encoratjar 
les noves corals gironines de cantaires. A més, el protagonisme coral va estar en mans (més 
aviat en les veus) d’obrers, la nova classe social que a mitjans segle XIX començava a 
afermar-se com a grup i maldava per millorar la seva situació econòmica i també cultural. 
 
                                             joan manel barceló sitjes, 2018 

                                                           
85      Per posar un exemple, els músics que van acompañar a la coral eterpense Polimnia de Girona en les celebracions de 
Corpus de 1863 van oferir una Simfonia de l’òpera Guillermo Tell de Rossini i el final de l’òpera I due foscari de Verdi. [El 
Metrónomo de 14-VI-1863, nº 23, p5] 
86      A Girona l’orquestra que acompanyà una celebració d ela coral Polimnia interpretà sengles simfonies de les òperes Il 
Reggente (obra del 1843, de Mercadante) i de la popular Fra Diavolo (obra del 1830, d’Auber). 
87      Els reputats en aquell moment solistes Enrico Fagotti (baríton, que havia actuat al Liceu) i Ernestina Moreno (soprano 
molt ben considerada en l’àmbit local) van ser anunciats per a participar en un concert de la societat coral Erato de Figueres 
[El Metrónomo, de 14-VI-1863, nº 23, pp3-4) 
88      La coral Erato de Figueres en un concert del 4-XI-1865 va interpretar el cor dels guerrers de l’òpera Norma [Rafael 
Torrent Orri, Rafael, Relaciones entre el Teatro Principal y la Erato en el siglo XIX. Figueres: Societat Erato, 1972] 



Amb motiu de la propera sortida al Liceu 
 per a veure la darrera òpera de Bellini. 

 

I Puritani 
 
 

 

 
Il·lustració:  Julià Pascual Fortea, 2018 


