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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

 En record de Montserrat Caballé 
Ens sumem als reconeixements i homenatges 

 
..Al nostre web.. ALTRES:   ..IFL..    ..Ara..   ..Alier.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu prepara homenatges per a la Caballé. 
El primer serà el 17-XI 

Es prepara una gran Gala, potser pel març 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

A la venda les places per assitir amb el bus 
operístic a L’Italiana in Algeri, de Rossini 

Serà el 15-XII. Cost (entrades més bus) 105€ (socis dels 
Amics o d eles biblioteques de Girona 100) 

..Al nostre web..   

 
   

 

 

 

 

Consulta oberta sobre la ubicació de la sortida 
dels busos operístics 

Si en sou usuari/a o en voleu ser, podeu participar-hi. 
Consulta prorrogada fins al 5 de novembre 

..Accés a la consulta.. 

 
  

 

 

 

 

Els Amics inicien una col·laboració amb el 
Centre Cívic de Sant Narcís 

Començarà el dimecres 14-XI amb una xerrada xerrada 
sobre La Forza del destino [veieu calendari] 

..Al nostre web.. 

 
  

 

 

 

 

Sortida que vam fer a veure I Puritani. 
El  19 d’octubre, amb 58 expedicionaris gironins i un gran 

èxit dels cantants 
..Al nostre web..      ..Fotogaleria..     ..Fragment..  

 

 

  

 

 

  

Crítiques i comentaris 
 d’I Puritani del Liceu 

Èxit de veus important i una escenografia criticada 
..TV3..      ..Web..      ..IFL..   ..Conferència..       

 
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPees3BChqKCnScWmE8qYu5GI
https://infernemland.blog/2018/10/06/la-meva-montserrat-caballe/
https://www.ara.cat/cultura/soprano-omnipotent_0_2102189821.html
https://www.plateamagazine.com/articulos/5473-montserrat-caballe-en-mis-recuerdos-por-roger-alier
http://www.ccma.cat/324/el-liceu-homenatjara-caballe-amb-un-requiem-de-verdi-a-la-catedral-de-barcelona-el-17-de-novembre/noticia/2881806/
https://goo.gl/forms/dXZzaadWuaTjC2fP2
https://goo.gl/forms/ChnHbguz8LBJLT9s2
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLbFspkp-iSRnV6-xX3Wr4x
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefnhOSCUu2DDMsqFQ22X8GV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbwWJ_AixSRR7GyS0I_F1Xf
https://www.youtube.com/watch?v=7zjL5VU6z_k
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/camarena-i-yende-triomfen-amb-i-puritani-en-la-inauguracio-de-la-temporada-al-liceu/video/5790230/
https://www.plateamagazine.com/criticas/5459-pretty-yende-y-javier-camarena-brillan-en-i-puritani-del-gran-teatre-del-liceu
https://infernemland.blog/2018/10/15/liceu-2018-2019-i-puritani-1/
http://amicsliceu.com/projeccio-a-lentorn-di-puritani/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPees3BChqKCnScWmE8qYu5GI
http://www.ccma.cat/324/el-liceu-homenatjara-caballe-amb-un-requiem-de-verdi-a-la-catedral-de-barcelona-el-17-de-novembre/noticia/2881806/
https://goo.gl/forms/ChnHbguz8LBJLT9s2
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefnhOSCUu2DDMsqFQ22X8GV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbwWJ_AixSRR7GyS0I_F1Xf
https://www.youtube.com/watch?v=Y-XhM6kUGZM
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Javier Camarena explica el seu paper d’Arturo 
al I Puritans del Liceu 

En uns comentaris en vídeo (18 minuts) 
..1a part..     ..2a part.. 

 

 

  

 

 

 
 

Sobre la versió del Falstaff de Verdi que 
acaben d’interpretar els de Sabadell 

Comentari de Jaume Radigales 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Gran versió de Savall de l’oratori 
Juditha Treiumphans de Vivaldi 

Va ser a l?Auditori de Barcelona el 17-X. Els 
handelians de Girona van organitzar un bus 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Valoració de l’òpera Candide de Bernstein 
oferta en concert al Liceu aquest octubre 

Crítiques de Jaume Radigales i Antoni Colomer 
..Al  web..      ..Al  web.. 

 

 

  

 

 

 
 

Entrevista al director d’escena català 
Àlex Ollé (de La Fura dels Baus) 

Amb motiu de la seva producció del Faust al 
Teatro Real de Madrid    ..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Concert barroc exitós de la 
soprano catalana Núria Rial a 

Madrid 
Va ser el passat 10 d’octubre 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 

 

A Figueres s’està fent un curs d’òpera 
per la soprano C. Valero 

En quatre sessions comentant òperes que es 
projecten posteriorment. A La Cate, fins desembre 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

La Crenerentola oferta al Palau, 
 amb Cecília Bartoli 

Ha estat aquest 25 d’octubre 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El festival Veus es realitzarà entre 
el 6 a 9 de desembre a Olot 
Dirigit a grups vocals de Catalunya 

..Al web.. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d7cJ5KD6HC4
https://www.youtube.com/watch?v=f2c5oM_toMQ&t=62s
https://www.nuvol.com/noticies/falstaff-debuta-a-sabadell/
https://www.nuvol.com/noticies/triomf-de-savall-a-lauditori/
https://www.nuvol.com/noticies/bernstein-rules-yeah/
https://www.plateamagazine.com/noticias/5514-candide-de-leonard-bernstein-en-el-liceu-en-version-concierto
https://clubdeopera.com/fust-6-0-entrevista-a-alex-olle/
https://www.codalario.com/critica/portada/critica-nuria-rial-y-la-ritirata-ofrecen-un-programa-dedicado-integramente-a-luigi-boccherini-para-el-cndm_7388_2_22684_0_1_in.html
http://lacate.cat/curs-dopera-a-la-cate/
https://www.nuvol.com/noticies/daquells-que-no-sobliden/
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/veus/
https://www.youtube.com/watch?v=d7cJ5KD6HC4
https://www.youtube.com/watch?v=f2c5oM_toMQ&t=62s
https://www.nuvol.com/noticies/falstaff-debuta-a-sabadell/
https://www.nuvol.com/noticies/triomf-de-savall-a-lauditori/
https://www.nuvol.com/noticies/bernstein-rules-yeah/
https://www.plateamagazine.com/noticias/5514-candide-de-leonard-bernstein-en-el-liceu-en-version-concierto
https://clubdeopera.com/fust-6-0-entrevista-a-alex-olle/
https://www.codalario.com/critica/portada/critica-nuria-rial-y-la-ritirata-ofrecen-un-programa-dedicado-integramente-a-luigi-boccherini-para-el-cndm_7388_2_22684_0_1_in.html
http://lacate.cat/curs-dopera-a-la-cate/
https://www.nuvol.com/noticies/daquells-que-no-sobliden/
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/veus/
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Nou llibre musical: La Orquesta,  
del conegut crític Jorge de Persia 

Analitzant l’orquestra clàssica i una mica d’història 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Molt bren valorat el recital de Jakur Józef 
Orlinski a Barcelona 

Contratenor polac que ha actuat aquest octubre al 
Live Victòria    ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Els Amics del Liceu presenten el 
llibre de la temporada 2018/19 

És el 27è llibre en què comenten les òperes 
que es podran veure al teatre 

..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Un disc sobre compositores catalanes 
Pel seu interès en posem una ressenya quan fa un 

any de la seva aparició. 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Els cantants eventuals del cor de 
RTVE denuncien la precarietat laboral 

En un acte el passat 11 d’octubre 
..Al  web.. 

 
  

 

 

 
 

Convocat el 65è concurs de piano Maria 
Canals. Serà entre el març i abril 2019 

Es programen 8000 activitats 
..Notícia..     ..Bases.. 

 
  

 

 

 
 

Centenari del naixement 
 de Leonard Bernstein 

Recordant el director i compositor nord americà 
..Breu (1’43”)..   ..Semblança..   ..La seva discografia.. 

 
  

 

 

 
 

En el centenari de la soprano 
 Birgit Nilsson 

Recordant la cantant sueca 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Fa 200 anys de la primera òpera de 
Donizetti: Enrico di Borgogna 

Fou estrena al Teatro San Luca de Venècia un 14-XI-
1818. Es representa molt excepcionalment. 

..Fragment musical.. 

 
  

 

 

 
 

El Club Wagner de Barcelona presenta 
trenta activitats per  la temporada 

Pres entació feta el 28 d’octubre 
..Al web.. 

 
  

https://www.plateamagazine.com/libros/5548-jorge-de-persia-la-orquesta
http://enplatea.com/?p=19111
http://revistamusical.cat/amics-del-liceu-presenta-el-27e-llibre-temporada-dopera/
https://www.codalario.com/compositoras-catalanas-del-noucentisme/grabaciones/cd-compositoras-catalanas-del-noucentisme-la-ma-de-guido_5946_31_17707_0_3_in.html
http://diarioliricoes.blogspot.com/2018/10/los-cantantes-eventuales-del-coro-de.html
https://www.nuvol.com/noticies/loff-concurs-maria-canals-posara-150-pianos-al-carrer/
https://mariacanals.org/mm/file/Reglamento%20CAT%2065%20MCB%202019%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R4_OegTN874
https://elpais.com/cultura/2018/08/25/actualidad/1535180713_406626.html
https://www.plateamagazine.com/discos/5164-leonard-bernstein-compositor-e-interprete-a-traves-de-sus-discos
https://www.plateamagazine.com/articulos/4625-birgit-nilsson-una-fuerza-de-la-naturaleza-en-el-centenario-de-su-nacimiento
https://www.youtube.com/watch?v=YX4kPltMSiQ
https://www.nuvol.com/noticies/el-club-wagner-presenta-mes-de-30-activitats/
https://www.plateamagazine.com/libros/5548-jorge-de-persia-la-orquesta
http://enplatea.com/?p=19111
http://revistamusical.cat/amics-del-liceu-presenta-el-27e-llibre-temporada-dopera/
https://www.codalario.com/compositoras-catalanas-del-noucentisme/grabaciones/cd-compositoras-catalanas-del-noucentisme-la-ma-de-guido_5946_31_17707_0_3_in.html
http://diarioliricoes.blogspot.com/2018/10/los-cantantes-eventuales-del-coro-de.html
https://mariacanals.org/ca/65concurs/calendari.html
https://www.nuvol.com/noticies/loff-concurs-maria-canals-posara-150-pianos-al-carrer/
https://www.plateamagazine.com/articulos/4625-birgit-nilsson-una-fuerza-de-la-naturaleza-en-el-centenario-de-su-nacimiento
https://www.youtube.com/watch?v=YX4kPltMSiQ
https://www.nuvol.com/noticies/el-club-wagner-presenta-mes-de-30-activitats/
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  ACTIVITATS   
 

 
 

1-XI 

(12 h.)  

Concert del Cor Maragall 
Tradicional concert de Tots sants. 

 A L’Auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

  
4-XI 

(18 h.)  

Un giorno d’amore. Concert pel tenor J. 
Piñeiro i la soprano P. Sánchez-Valverde 

Amb el pianista Josep Buforn. Teatre La Gorga 
..Al  web.. 

 
Palamós 

  

 

  
5-XI 

(19 h.) 
 

Conferència: “Cicle de música <La 
primavera del barroc. Història de 

quatre ciutats>. Florència”  
Per Joan Vives. Els dilluns A la Fontana d’Or 

..Al web.. 

 
 

Girona 

  

 

 
 

8 a 22 
-XI  

Kàtia Kabànova, òpera de Janácek 
Al Liceu 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

8-XI 

(21 h.) 
 

Dansa: Human Brush, per Vincent 
Glowinski 

Al Teatre Principal olotí 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

8-XI 

(20,30 h.)  

Voices New Zeland & Orfeó Català 
Al Palau de la Música 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

9-XI 

(20 h.)  

Concert d’orgue per Juan de la Rubia 
Posant banda sonora a la prl·lícula Faust de Murnau, 

del 1926. Auditori Viader de la Casa de Cultura 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

9-XI 

(20 h.)  

Pre-Lied: de Bach a Schubert. Carine Tinney 
(soprano) i Daniel Tarrida (piano) 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

9-XI 

(21 h.)  

Dansa: Brut, de Marta Torrents 
A la sala de La Cate 

..Al web.. 
 

Figueres 

  

 

 
 

11-XI 
(19h.) 

 

Marc’Antonio e Cleopatra, òpera de Hasse. 
Accademia Bizantina i la contralt D. Galou 

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

 
Barcelona 

  

 

  
12-XI 

(19 h.) 
 

Conferència: “Cicle de música <La 
primavera del barroc. Història de 

quatre ciutats>. Roma”  
Per Joan Vives. Els dilluns A la Fontana d’Or 

 
 

Girona 

  

http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2308
https://lagorga.cat/espectacle/191
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611215
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/katia-kabanova
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/human-brush/
http://www.palaumusica.cat/ca/voices-new-zealand-orfeo-catala_602136
https://www.casadecultura.org/activitats/522/22175/juan-de-la-rubia-orgue
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tinney-tarrida/
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tinney-tarrida/
https://www.figueresaescena.com/ca/programacio-sala-la-cate/dansa
https://www.auditori.cat/ca/marcantonio-e-cleopatra--de-hasse?utm_campaign=novatemporadaantiga&utm_medium=email&utm_source=auditori&utm_content=marcantonio
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2308
https://lagorga.cat/espectacle/191
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611215
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/katia-kabanova
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/human-brush/
http://www.palaumusica.cat/ca/voices-new-zealand-orfeo-catala_602136
https://www.casadecultura.org/activitats/522/22175/juan-de-la-rubia-orgue
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tinney-tarrida/
https://www.figueresaescena.com/ca/programacio-sala-la-cate/dansa
https://www.auditori.cat/ca/marcantonio-e-cleopatra--de-hasse?utm_campaign=novatemporadaantiga&utm_medium=email&utm_source=auditori&utm_content=marcantonio
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611251
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..Al web.. 

 

 
 

13-XI 
(20,15h) 

 

Ballet als OCINE de les comarques: 
 La Bayadère  de Minkus 

Projectat des del ROH de Londres 

 ..Al nostre web..     ..Descompte als Amics.. 

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

13-XI 
(19,30h) 

 

Projecció de l’òpera La Favorite 
Al centre cultural La Cate 

..Al  web.. 
 

Figueres 

  

 

 
 

13-XI 

(20,30 h.) 
 

Ballet: El llac dels cignes 
Pel ballet de Moscou. 

 A L’Auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
14-XI 
(19 h) 

  

Xerrada sobre La Forza del Destino, 
òpera de Verdi. Pels Amics de l’Òpera 

Comentat per Joan Manel Barceló, amb fragments 
audiovisuals de l’òpera. Al Centre cívic de Sant Narcís. Obert 

i gratuït      ..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

  
15-XI 

 

La Bella Dolores. Sarsuela amb tema lloretenc 
S’estrena al teatre de Lloret. 
 Obra que s’estrenà el 1944 

..Al  web.. 

 
Lloret 

  

 

 
 

16-XI 

(20 h.)  

María, de García a Malibrán. Cristina 
Faus (mezzo) i J.A. Domené (arpa) 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

16 al 
18 XI  

Festival Càntut, 
 de cançons de tradició oral 

En diversitat tipus de llocs i de caire participatiu 
..Al web.. 

 
Cassà de la 

Selva 

  

 

 
 

17-XI 

(22 h.)  

Sessió nocturna del festival Acoustic Vell 
Diu el programa: Es tracta d'un festival gratuït, amb 
cor de barri i obert a tothom. Auditori de La Mercè.  

..Al web.. 
 

Girona 

  

 

  
17-XI 

 

Holenatge a la Caballé: Rèquiem 
 de Verdi, transmès per TVE 

S’interpretarà a la Catedral de Barcelona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17 i 18 
–XI (21h.) 

 

Reposició de la sarsuela La Bella 
Dolores, de Merlí Montero 

Al Teatre de Lloret 
..Al  web.. 

 
Lloret 

  

 

 
 

18-XI 

  

Dansa per a infants: Jungla, 
 per Cia Big Bouncers 

Al Teatre Principal d’Olot 
..Al web.. 

 
Olot 

  

https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611251
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPee5vKrBn4-YPQfE-FR8J_Gr
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqdXGJuGfrMkbhrrbzegBsF9
https://www.ocinegirona.es/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=240&lang=ca
https://www.ocineblanes.es/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=240&lang=ca
https://www.ocineplatjadaro.es/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=240&lang=ca
http://lacate.cat/agenda/opera-la-favorite/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2372
https://www.girona.cat/adminwebs/docs/l/a/la_forza_del_destino.pdf
http://www.teatredelloret.cat/ca/la-bella-dolores
http://www.lifevictoria.com/ca/7-faus-domene/
https://www.cantut.cat/festival/cantut
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=14002&ta=age&jsback=1
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-liceu-homenatjara-caballe-amb-un-requiem-de-verdi-a-la-catedral-de-barcelona-el-17-de-novembre/
http://www.teatredelloret.cat/ca/la-bella-dolores
http://www.agendaolot.cat/event/jungla/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPee5vKrBn4-YPQfE-FR8J_Gr
http://lacate.cat/agenda/opera-la-favorite/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2372
http://www.teatredelloret.cat/ca/la-bella-dolores
http://www.lifevictoria.com/ca/7-faus-domene/
https://www.cantut.cat/festival/cantut
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=14002&ta=age&jsback=1
https://www.vilaweb.cat/noticies/el-liceu-homenatjara-caballe-amb-un-requiem-de-verdi-a-la-catedral-de-barcelona-el-17-de-novembre/
http://www.teatredelloret.cat/ca/la-bella-dolores
http://www.agendaolot.cat/event/jungla/
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19-XI 

(19 h.)  

Conferència: “Cicle de música <La 
primavera del barroc. Història de 

quatre ciutats>. Nàpols”  
Per Joan Vives. Els dilluns A la Fontana d’Or 

..Al web.. 

 
 

Girona 

  

 

 
 

20-XI 

(19 h.) 
 

Conferència sobre les dones i la música, 
 per la figuerenca Victòria Palma 

La gran musicòloga i comunicadora versarà sota el 
títol Elles & Co. Dones, talent i societat. Al Palau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

20-XI 

(20 h.) 
 

Carnaval dels animals. Christopher 
Maltman (baríton) i M. Martyineau (piano) 
Festival Life Victòria. Al Recinte Modernista de St. Pau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
21-XI 

(19,30 h.) 

  

Recital de Benjamin Appl 
Serà al Foyer del Liceu i dins del Festival Life Victoria. 

L’acompanyarà al piano Graham Johnson 
..Al  web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 

22-XI 

(20 h.)  

Conferència: apropament a l’òpera 
 L’Italina in Algeri, de Rossini 

A la casa de la Cultura gironina, per Pol Avinyó. 
 En acabat, els inscrits faran un sopar rossinià, cuinat per 
amics operístics. Podeu inscriure-us ↓ (màxim 15 places) 

..Al web..      ..Inscripcions al sopar Rossini.. 

 

 
Girona 

  

 

 
 

22-XI 

(20 h.) 
 

IXa simfonia, de Beethoven. Amb l’Orques-
tra de Cadaquès i cor Anton Bruckner 

Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

23-XI 

(20 h.) 
 

Cançons de sis països. Kate Royal 
(soprano), Benjamin Appl (baríton) 

i Graham Johnson (piano) 
Festival Life Victòria. Al Recinte Modernista 

de St. Pau.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
23 i 24-

XI 

(20,30 h.)  

Estrena absoluta de l’òpera “Llull” 
 música de Francesc Cassú 

A L’Auditori de Girona 
..Al  web.. 

 
Girona 

  

 

  
24-XI 

(18 h.)  

IV Trobada de corals palamosines 
Amb 7 formacions de cantaires adults. 

Al Teatre La Gorga 
..Al  web.. 

 
Palamós 

  

 

  
26-XI 

(19 h.)  

Conferència: “Cicle de música <La 
primavera del barroc. Història de 

quatre ciutats>. Venècia”  
Per Joan Vives. Els dilluns A la Fontana d’Or 

 
 

Girona 

  

https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611233
http://www.palaumusica.cat/conferencia-elles-co-dones-talent-i-societat_633171
http://www.lifevictoria.com/ca/maltman-martineau/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/espectacles-externs/recital-benjamin-appl-i-graham-johnson
https://www.casadecultura.org/activitats/1/22101/aproximacio-a-l-rsquo-opera-quot-l-rsquo-italiana-in-algeri-de-rossini-quot-amb-pol-avinyo
https://goo.gl/forms/neSGcFEDjy6Y2vrG2
http://www.palaumusica.cat/ca/la-novena-de-beethoven_596753
http://www.lifevictoria.com/ca/9-royal-appl-johnson/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2312
https://lagorga.cat/espectacle/197
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611233
http://www.palaumusica.cat/conferencia-elles-co-dones-talent-i-societat_633171
http://www.lifevictoria.com/ca/maltman-martineau/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/espectacles-externs/recital-benjamin-appl-i-graham-johnson
https://www.casadecultura.org/activitats/1/22101/aproximacio-a-l-rsquo-opera-quot-l-rsquo-italiana-in-algeri-de-rossini-quot-amb-pol-avinyo
https://goo.gl/forms/neSGcFEDjy6Y2vrG2
http://www.palaumusica.cat/ca/la-novena-de-beethoven_596753
http://www.lifevictoria.com/ca/9-royal-appl-johnson/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2312
https://lagorga.cat/espectacle/197
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611327


  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

..Al web.. 

 

 
 

27-XI 

(20 h.) 

 

           Concert de la soprano Mercedes 
Gancedo. Cloenda del Primer Palau 2018 

Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
27-XI 
(20 h.)  

Concert: Piotr Beczala 
 Al Liceu 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

28-XI 

(18,30 h.)  

Trobada-Conferència sobre West Side 
Story, amb Albert Beorlegui 

Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

 

UNA NOVA INICIATIVA PER GAUDIR INTEGRALMENT DE L’ÒPERA 

ELS SOPARS OPERÍSTICS 

 

El proper al voltant de Rossini (ni més ni menys, parlant de cuina): 
Amb motiu i després de la conferència  L’Italiana in Algeri.  

  Serà el 22 de novembre, a les 21,30.  
Cuinat per col·legues operistes. Preu apr. (segons mercat)  25 a 30€. 
 (al cost dels productes). Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona 
Places obertes però limitades a 15 comensals: INSCRIPCIONS AQUÍ 

 

https://caixaforum.es/ca/girona/fichaactividad?entryId=611327
http://www.palaumusica.cat/ca/mercedes-gancedo-soprano_601727
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/concerts/piotr-beczala
http://www.palaumusica.cat/ca/west-side-story_605183
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://goo.gl/forms/bGUUlbO0l0enGmJ93
http://www.palaumusica.cat/ca/mercedes-gancedo-soprano_601727
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/concerts/piotr-beczala
http://www.palaumusica.cat/ca/west-side-story_605183
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

La urbanitat al Municipal a la primera meitat del s. XIX 

 

 En totes les èpoques les institucions esperen, i sovint exigeixen, un estàndard en el 
comportament dels que usen instal·lacions públiques o obertes al públic. Per a que la gent 
sàpiga que s’espera d’ella i, sovint com a base per a cridar l’atenció, o inclús castigar, als 
infractors, es fan públiques unes normes. En podem dir d’urbanitat, de convivència i també de 
seguretat. Anem a veure quines demandes es feia als espectadors del Teatre gestionat per la 
municipalitat de Girona (Pallol, Teatro de la Reina, Teatre Principal i Teatre Municipal –aquest 
darrer nom ja ben entrat el segle XX-, segons el moment). Citarem alguns textos d’època que 
en general adaptarem a l’ortografia actual, amb alguna excepció que farem notar. 
 

DOCUMENT 1.- Edicte fixant les normes de comportament al teatre Municipal el 1839 

 
 

Imatge 1.-   Edicte d’alcaldia del 1839 [Arxiu Municipal 
de Girona. Teatre, Lligall 2] 

Edicto- 
     El teatro, que instruye deleitando, es la principal y más 
amena diversión de las gentes cultas y naciones civilizadas. 
A un público tan ilustrado como el que existe en esta 
Capital sería inoficioso el recordarle los principios de orden 
y moderación, y el decoro que deben por consiguiente 
guardarse en él a fin de evitarse en lo posible el ofender la 
delicadeza y apacible recreo de los concurrentes, si por 
desgracia no hubiese algunos, que olvidados de estos 
mismos principios, ponen a la Autoridad en la precisión de 
hacer las prevenciones siguientes. 
1ra.     Se prohíbe a toda persona el dar voces descomedidas 
y poco decentes, gritar, hablar ni hacer ruido, mientras 
esté alzado el telón de boca. 
2da.     También en dicho caso no podrá usarse otra cosa 
que no abulte. 
3ra.     El sofocar a un Actor por alguna faltilla, u descuido 
involuntario, no es el medio más a propósito para 
animarles, pero sí el aplaudirles con moderación en los 
casos y ocasión que el público juzgue que lo merezcan por 
su habilidad y buen desempeño. 
4ta.     En ningún caso es decente el fumar, menos que sea 
entre corredores t fuera de los palcos y patio. 

5ta.     En todo intermedio que no pase de un cuarto 

de hora no es decoroso que el público se manifieste 

impaciente, pues que si se tarda más tendrá cuidado 

la Autoridad de exigir del galán o tramoyista, o de 

quien más deba, el motivo de dicho retardo, para no 

incomodar tanto al público con medidas tan suaves y 

tan del caso se promete, la Autoridad que jamás se 

verá en la dura precisión de tener que dictar 

providencia alguna desagradable contra nadie. El 

Alcalde del teatro, los Alguaciles, y en su caso el 

siguiente de la fuerza zelarán [sic] y auxiliarán 

respectivamente la puntual ejecución y cumplimiento 

de ellas. 

     Y para que nadie pueda alegar ignorancia se fija 

en el presente. 

     Gerona 13 de Noviembre de 1839 

     El Alcalde Constitucional 1o 

              Francisco Camps y Roger 

 



DEL SISTEMA DE NORMES 
     Cal començar advertint que en bona part del XIX, tant a Girona com a la resta de l’Estat, les directius 
concretes que afectaven cada teatre estaven determinades tant per l’alcalde com pel governador1 de la 
província (màxima autoritat pel que feia a teatres). 
      Evidentment, moltes de les normes de comportament es basaven en directrius generals per a tot 
Espanya. En aquest sentit, el Teatre conserva una circular de data 16 d’abril de 18162, signada per León 
de la Cámara Cano, del consell reial, enviada des de Madrid, que indica com “el gobierno tiene aprobadas 
las más sabias medidas para que en todos los Teatros del reino se hagan las representaciones con el 
decoro y esmero que se merece una nación tan ilustrada, conviene reprimir ciertos abusos que se han 
producido en ciertos Teatros, particularmente en los vestuarios y cobranzas; y para que por punto 
general haya en todos un método uniforme y arreglado a las buenas costumbres, debida decencia y 
equidad en el precio de esta diversión  […].” Tot seguit s’enumeren dotze directius concretes. Primer es 
requereix decència en el vestir a actors i actrius; després es posen moltes especificacions sobre qui no ha 
d’entrar  en els vestuaris de les actrius; es continua prohibint fumar a les dependències del teatre; també, 
l’obligatorietat de donar rebuts en el moment de comprar les entrades, i, la prohibició de cobrar per sobre 
el que quedi estipulat en les mateixes, entre d’altres disposicions. 
     És un lloc comú abans del segle XX proclamar que les institucions teatrals i les obres de teatre han de 
constituir bons exemples de comportament moral. Ho podeu comprovar als documents 1 i 3 que aportem. 
     En especial, es generaven normes de comportament que afectaven als balls. En aquesta ocasió, però, 
no hi entrarem donat que ja ens hem referit a balls i la seva reglamentació en altres ocasions. 
     A continuació transcrivim un senzill i creiem que interessant document que recull les instruccions que 
rebien les persones que feien tasques d’ordre i vigilància al teatre gironí. 
 

DOCUMENT 2.- Instruccions internes donades als vigilants del teatre de Girona. Ca 1816 

 
 

Imatge 2.-   Prevenciones para centinelas ... [Arxiu 
Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, sense data] 

 

Prevenciones para las centinelas a más de las 
comprendidas en el coliceo3. 

 
Puerta principal. Que no entre la gente con tropel y que 

nadie pase sin pagar. 
Cancel. Que nadie entre en la Sala con capote o mantilla; y 

que los que quieran subir a los palcos lo verifiquen 
por la escalera de mano izquierda. 

Primer piso, debe colocarse en la barandilla: es su objeto 
que los que suban lo verifiquen por la escalera de 
mano izquierda y baxen [sic] por la derecha; y que 
no permita que a un mismo tiempo entren 
hombres y mujeres en la letrina. 

Segundo piso, debe colocarse frente las escaleras: su 
objeto es mismo que la anterior permitiéndose 
subir al gallinero; y no permitiéndose, que nadie 
suba, y el cuidado de la letrina. 

Gallinero. Que únicamente permita baxar [sic] por la 
escalera de mano derecha. 

                         Tarancón  [la signatura porta una rúbrica] 

                                                           
1      En aquest sentit es guarden unes advertències “Al fin que la concurrencia que este público benemérito al Teatro de 

Comedias, se observe todo aquel buen orden que corresponde al decoro […]”, signades per Juan José García de Velasco, 

governador militar i polític de Girona  [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1. Document de 14-V-1816] 
2      A l’Arxiu Municipal de Girona. Teatre, Lligall 1. 
3      Hem mantingut l’ortografia original en el títol per a comprovar que és un tema que pot variar molt depenent de l’època i 

de qui escriu. 



    Considerem que el document precedent, en la seva senzillesa de referir-se tant sols als aspectes de 
funcionament del dia a dia, dóna una visió molt nítida de l’organització del personal de la casa que havia 
de vetllar per l’ordre. L’escrit el situem en una data de Ca. 1816 donat que, tot i que no porta dia concret, 
l’hem localitzat en plecs de documents contigus a l’any proposat. En qualsevol cas, la datació només té 
un valor aproximatiu. Valorem també que qui donava les instruccions al personal, de nom Tarancón, tenia 
un sentit ben pràctic i operatiu. Ens atrevim a suposar que era un bon gestor: indica clarament on s’ha de 
col·locar cadascú i destaca unes tasques ben delimitades i clares, a part de fer complir les normes generals 
(“a más de las comprendidas en el coliceo [sic]”). 
 

DEL QUE VA REGIR AL TEATRE DE GIRONA 
     Hi ha alguns temes que els gestors del Teatre destacaven més al llarg del vuit-cents: que ningú acudeixi 
amb armes o amb capots posats (els capots masculins i capes femenines s’havien de dipositar en un 
guarda-robes), que no es fumés (amb alguns espais de permissivitat, segons el moment). 
     També preocupaven els aldarulls o protestes que el públic pogués generar per algun motiu de 
descontentament [veieu document 1]. Com és lògic, les protestes proliferaven i els motius de conflicte 
augmentaven quan les funcions o els actes començaven amb retard i, per evitar-ho, es donaven 
instruccions a empresaris i companyies, amb la possibilitat inclús d’aplicar multes4 pels retards5. 
    Altre front de preocupació era que el teatre fos lloc que propiciés les relacions entre homes i dones 
[podeu veure les instruccions de vigilància per als encarregats del 1r i 2n pis en el document 2].  
     No sempre es feien explícits al públic els temes a vigilar. És, doncs, interessat el document intern, ja 
comentat, dirigit als vigilants, que deu ser dels voltants del 1816 [Veieu document 2] 
     En algunes ocasions tenim constància que la supervisió dels comportaments del públic venia instigada 
pel governador de la província, que tenia autoritat sobre els teatres, com ja hem indicat. Concretament, 
podem esmentar una carta de queixa del 1838 dirigida a l’Ajuntament, missiva que explica en bona part 
el contingut de l’edicte del 1839 que hem citat [Veieu document 1] 
 

DOCUMENT 3.-  Amonestació del governador de Girona dirigida a l’Ajuntament 
reclamant que es controli més el comportament del públic (1838) 

 
 
Imatge 3.-   Membret de la carta ressenyada 

   “Se me han dado partes de queja de los desmanes que estos 
últimos días se han cometido en el teatro por algunos 
espectadores. En el Teatro una casa pública y una escuela de 
costumbres, […] Estas demasías o abusos que debió reprimir 
en el acto la autoridad que presidía la diversión  […]  espero 
que tomaran V.V. las más eficaces providencias para que no 
se repitan, haciendo entender al público por medio de edictos 
el decoro y silencio que debe guardar toda persona, 
prohibiendo fumar, gritar, silbar y aplaudir, conforme a lo 
prevenido en las leyes y las reglas de policía del Teatro” . 
   [Signat: ]   El Jefe Político Jaime de Burynés [?] 
      [Arxiu Municipal de Girona. Teatre UI 12900. De data 8-V-1838] 

 
 
       Les normatives públiques  podien ser mixtes, dirigies al públic i als professionals del Teatre. D’aquest 
caire és un document, que sembla destinat a ser exhibit públicament, que no porta data, però que sembla 

                                                           
4      Consta una multa de 100 rals per no començar la funció a l’hora que indicaven els cartells [Arxiu Municipal de Girona. 

Teatre, lligall 4. Document del 1-IX-1842] 
5      Es veu que la situació “que empiece ya o el público se va” ha estat comuna en moles èpoques. Aquesta frase no l’hem 

trobada en els documents del XIX gironí, però sí el seu esperit. 



de cap al 1840 o de la seva dècada, perquè cita ordenances generals del 1839 i sembla fet, en part, en 
resposta als requeriments del governador que hem vist en el document 3 
 

DOCUMENT 4.- amb l’encapçalament:  Es atribución exclusiva de la autoridad que preside las 
funciones del Teatro hacer observar el orden interior y para conseguirlo debe procurar lo siguiente 

 

  
 
     [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1, sense data] 

 
    Aquest document porta a la part superior el segell de l’ajuntament. Unes quantes directius són similars 
a les que ja hem vist (evitar sons i gestos ofensius –punt 2-, no fumar dins del teatre –punt 3-, el públic ha 
d’anar descobert –punt 5-). En força moments es dirigeix a les companyies i empresaris: cal començar 
puntualment (punt 1), que només s’executin les peces anunciades i en l’ordre previst (punts 4 i 6). 
Finalment (punt 7) s’adverteix que l’autoritat podrà imposar sancions als que no compleixin i al respecte 
cita el codi penal (article 486) i una Reial Ordre (de 8 d’abril de 1839) 
 
     En definitiva, els teatres, com a llocs formalitzats per a la relació pública eren ambients compromesos 
i que preocupaven a les autoritats. Els encarregats directes de vetllat pel comportament del públic en 
els teatres municipals era l’Ajuntament (i en tot cas aquell que presidís el teatre en aquell moment), 
actuant, però, sota la supervisió del governador, qui havia de vetllar per al respecte a les normes 
estatals.   
      Es constata al teatre gironí cap al 1838 una situació problemàtica, bàsicament relacionada, sembla, 
amb aldarulls del públic i el costum de fumar al recinte. A la vegada hem detectat unes instruccions 
pràctiques, dirigides als vigilants, sobre el que havien de supervisar en relació al públic assistent que 
són molt expressives de com deuria funcionar la supervisió que feia el personal de sala. 
     Sobretot, hem constatat quines eren les expectatives i preocupacions de les autoritats sobre el 
capteniment del públic. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, 2018 



GENT  per la Música 

 

De l’Albert Rossich col·leccionista 
 
 

 L’Albert Rossich Estragó és un gironí dels que aprecien la música, de gèneres 
diferents. Només cal veure la gran i variada col·lecció de discos que té. De fet, ell 
col·lecciona discos i moltes altres coses, algunes de relacionades amb la música en 
aspectes diversos que esperem poder resseguir en un altre moment: per citar-ne alguns, 
el seu fons de cromos amb temàtica operística, partitures i llibrets d’antics oratoris, 
llibrets d’òpera... L’Albert no només es dedica al col·leccionisme, encara que és evident 
que hi ha esmerçat molt de temps. Professionalment, és catedràtic de literatura catalana 
a la UdG, i s’ha especialitzat en la literatura i la llengua dels segles XVI al XIX. Tot seguit 
ens centrarem en una faceta curiosa: els discos antics de contingut operístic o líric. 
 
 

     El nostre melòman té dins de la seva col·lecció 
de discos un apartat d’exemplars antics, de 78 
revolucions per minut (RPM), dels que en diem, 
genèricament, de pissarra. D’aquest tipus de 
suport per a enregistraments, en vam parlar en 
el número 34 d’Operem (d’octubre del 2017, 
pàgines 10 a 14). 

 

 
   Imatge 1.- L’Albert donant corda a una de les seves 
gramoles. 
 

DELS REPRODUCTORS 
     Per gaudir de discos de 78 RPM cal disposar 
d’aparells adequats, artefactes que ja són difícils 
d’obtenir. L’Albert disposa de tres gramoles 
antigues que es troben en estat de funcionar. 

Això ens ha permès sentir durant l’entrevista 
diversos fragments dels discos que hem tingut a 
les mans, començant per l’obertura de La 
Traviata, en un enregistrament dels anys 30. 
Evidentment, una manera diferent i ben 
agradable de parlar de discos antics de lírica. 
     Ens explica l’Albert que 
cada aparell té els seus 
secrets i particularitats. 
D’altra banda, com que no 
es fan servir sovint, és fàcil 
oblidar les maniobres 
necessàries per fer-lo 
funcionar. Depenent de 
l’estat dels discos n’hi ha 
que se senten molt bé i 
d’altres amb més fresses de 
fons. 

       Imatge 2.- Una altra de les 
gramoles de la col·lecció Rossich 
 

     Alguns reproductors elèctrics de discos de vinil 
(de 16, 45 i de 33 RPM) tenen la velocitat de 78 
entre les seves opcions, cosa que vam poder 
comprovar durant l’entrevista. Però solen ser 
aparells d’una època molt concreta, dels inicis del 
vinil, i poques vegades es troben en bon estat. 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45666-document/butlleti-amics_opera_girona_34_octubre-2017.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8c6cca4c68c79cdf6c36cc299aa7569bdebaa45283af845e42a49545c4a665a3849cb53fa291b09ed6a64ef08cb258c57


ELS ANTICS ÀLBUMS D’ÒPERA 
     Una de les característiques dels discos de 78 
RPM és que només poden contenir un temps 
d’enregistrament curt. Com és prou sabut, la 
tecnologia ha anat avançant paulatinament en la 
densitat d’emmagatzematge. En els exemplars 
antics el màxim de durada pot estar en uns pocs 
minuts. També és sabut que les òperes es 
caracteritzen, habitualment, per una durada que 
fàcilment pot superar les dues hores. Això 
implica que una òpera sencera necessités, en 
discos de 78 RPM força quantitat de parts. Per 
tant, les òperes íntegres es venien en àlbums 
amb força discos. Per citar un cas que l’Albert té 
complert, el Rigoletto d’aquesta sèrie està 
repartit en quinze discos, enregistrats per les 
dues cares (per tant 30). Així, per a sentir íntegra 
l’obra has d’anar posant i canviant fins a 30 cares 
de disc [Imatges 3]. 
 

 

 

 

   Imatges 3.-    Àlbum de Rigoletto. Respectivament: i 
l’àlbum obert, l’estoig, la cara 30a i última del conjunt. 
 

     El nostre col·leccionista disposa d’uns quants 
àlbums amb òperes senceres. En citarem La 
Traviata, Rigoletto, Aida (totes de Verdi), o El 
capvespre dels déus (Wagner). 
     Un tret particular d’aquests àlbums és que 
molts disposen d’una anella en el llom de l’àlbum 
per facilitar-ne la manipulació quan estan posats, 
junts, en prestatges. El pes de la caixa, però, fa 
que algunes de les anelles s’acabin trencant. 

L’Albert té una cinquantena d’àlbums d’aquests, 
no tots d’òpera, però sí una colla.  
 

 
   Imatge 4.-   Un armari amb àlbums antics, amb òperes 
senceres en discos de pedra. 

 
     Alguns d’aquests conjunts de discos són de 
procedència familiar. El desig d’ampliar la 
col·lecció va ser estimulat per una anècdota que 
no ens resistim a explicar. L’Albert tenia un oncle 
avi, de nom Joan Quer. Aquest es va exiliar 
acabada la guerra perquè militava al POUM, i va 
acabar vivint a Venezuela. Allà les coses li van 
anar bé i en Joan podia anar de tant en tant a 
Nova York, entre els anys 40 i 50. Allà comprava 
discos, especialment de música clàssica i de jazz, 
en una època en que es van fer edicions que avui 
són peces de col·leccionista. 
     Després, en Joan Quer va tornar a Catalunya. 
En morir, els successors, coneixedors de l’afició 
col·leccionista de l’Albert, es van posar en 
contacte amb la família, en concret amb la seva 
mare, per cedir-li la discoteca. Però la mare va 
pensar que ell ja tenia prou coses i que no li 
convenia d’anar emplenant la casa amb més 
material (les mares sempre solen vetllar pels 
“interessos” dels fills). Al cap d’uns mesos 
l’Albert va saber de la deixa i immediatament va 
trucar als familiars: feia una setmana que els 
havien donat a uns revenedors a canvi de recollir 
diversos mobles vells. Immediatament el nostre 
col·leccionista es va posar en contacte amb els 
mudancers i aquests li van explicar com 
imprevistament i en pocs dies diverses persones 
de Barcelona i de Madrid s’hi havien interessat i 
havien adquirit bona part dels discos de 
“rampoina” que havien traginat sense gaires 
esperances en la seva comercialització. L’Albert 
només va poder recuperar una petita part del 
fons, sobretot discos de música clàssica, perquè 
els col·leccionistes eren més aviat del jazz i els 
títols i gravacions eren excepcionals. 



 

UN EXEMPLAR D’INTERÈS 
PARTICULAR 

     Passem ara a considerar un disc concret. Es 
tracta d’un exemplar particularment apreciat per 
l’Albert perquè conté un enregistrament d’un 
seu avi, en Josep Estragó, de l’Armentera. Ens 
hem de situar al moment en què es comencen a 
popularitzar les gravacions de discos de 78 RPM. 
Un record sonor que es podia obtenir i guardar 
en els anys 30 passava per fer-se enregistrar la 
veu en un disc de pissarra. Qualsevol persona, 
encara que no fos cantant, ni per professió ni per 
formació, podia accedir a un estudi de gravació 
obert al públic, amb un pianista a disposició per 
enregistrar alguna cosa del gènere líric. En el cas 
que analitzem es van gravar dos discos: en un es 
va cantar òpera i en l’altre sarsuela. En el d’òpera 
s’hi pot sentir l’ària per a tenor “Che gelida 
manina”, de l’òpera La Bohème de Puccini. Com 
que el disc és de mida mitjana i la capacitat 
escassa, l’ària queda repartida entre les dues 
cares de l’exemplar. Al final quedava una mica 
d’espai i hi ha una breu cançó napolitana. El 
segon 78 RPM conté, com dèiem, sarsuela i, 
concretament, “Costas las de Levante, playas las 
de Lloret” (de la sarsuela-òpera Marina, d’Emilio 
Arrieta) i “Por el humo se sabe” (de Doña 
Francisquita, d’Amadeu Vives). 

 

 
Imatge 5.- 
cançons de 
Josep Estragó 

 

 
  Al disc hi posa a mà “Gelida”, 
abreujant <Che gelida manina> 

 

 
Accés, en 
diverses 
versions, dels 
fragments 
que va 
enregistrar 
Josep Estragó 

Costas las de 
levante 

► 
Pel tenor 
alacantí 

Fernando Bañó 

Por el humo se 
sabe 

► 
Pel tenor 

andalús Pedro 
Lavirgen 

Che gelida manina    
Pel tenor mexicà 
Rolando Villazón     

► 

 

     L’empresa que realitzava aquestes gravacions 
era a Barcelona, situada concretament al número 
9 del carrer Pelai. El disc porta la marca 
Electrophon. I sabem el dia exacte que es va fer 
perquè el cantant d’ocasió, en Josep Estragó, 
acaba dient que s’havia enregistrat el 6 de 
novembre del 1935. El que no sabem és quant 
s’havia de pagar per fer-ho. 
     A part dels costums del moment i de les 
paraules que anuncien l’enregistrament, 
aspectes curiosos en què aquí no entrem, el cas 
ens il·lustra una qüestió musical significativa: 
unes poques generacions enrere, la gent cantava 
més del que solem fer avui en dia. Ja ho hem 
constatat des d’aquest butlletí en altres 
oportunitats. 
 

 
   Imatge 6.-   La tercera de les gramoles que funcionen. 
Veieu que en aquest cas la corda es dóna per la dreta quan 
es manipula l’aparell frontalment. 

 
     Les cantades eren freqüents als espais de 
lleure: algunes eren més formals, com les que 
feien les corals; d’altres més informals, com les 
de les tavernes i casinos, sobretot, en què la gent 
passava l’estona cantant. I enmig d’aquest cantar 
hi tenia força protagonisme la lírica: fragments 
de sarsueles i d’òperes. El present cas és, doncs, 
emblemàtic. Això no vol dir que només es cantés 
repertori líric, però, segurament pel major 
prestigi del gènere, era lògic que fos aquest 
l’escollit en el moment d’un enregistrament a 
deixar per a la posteritat. 
 

LA TROBALLA D’UN LOT 
INTERESSANT 

     El darrer conjunt de discos que esmentarem, 
situat en altre sector de la casa, és un conjunt de 
una cinquantena de discos, de característiques 
similars entre ells, tots de música clàssica. Es van 
vendre als voltants del 1920. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2IRWr9Wpu8
https://www.youtube.com/watch?v=IJIkmC6BE70
https://www.youtube.com/watch?v=Io34MVYKCVY


     Van ser adquirits per l’Albert, després del 
corresponent regateig, als Encants de Barcelona. 
No venien dins la típica funda amb un orifici 
circular al centre que permetia veure la part 
central del disc, aquesta sí impresa amb títols, 
dades o alguna imatge, sinó dins un envoltori 
amb unes etiquetes manuscrites enganxades, 
fetes amb una gran cura i fantàstica caligrafia. Al 
disc, a mà, hi ha la indicació del dia de la compra. 
     Una part significativa dels discos són de 
temàtica operística. En aquest cas corresponen a 
fragments concrets: àries, duets o altre. També 
hi trobem, com avui en dia, enregistraments de 
cançons populars italianes, com ara napolitanes, 
a càrrec d’artistes lírics. Diversos dels discos van 
ser cantats pel cèlebre tenor napolità Enrico 
Caruso. Hi trobem òperes com Els pescadors de 
perles de Bizet, títol que per cert podrem veure 
el maig proper al Liceu. 

  

 

   Imatge 7.-  Detall de l’etiqueta manuscrita de dos discos 
de pissarra de l’òpera de Bizet Els pescadors de perles, 
cantats per Caruso 
 
     En algun dels discos el comprador hi va fer 
altres anotacions. Vegem-ne dos exemples, amb 
les imatges corresponents [8 i 9] 
 

 
   Imatge 8.-  A dalt, escrit a mà amb lletra petita i curosa: 
Recuerdo de mi último día de soldado. BARNA 14/5/18. El 
disc recull la peça <Del tempio al Limitar> d’Els Pescadors 
de Perles, cantat per Caruso i Ancona. 

 

Accès al duet que, 
precisament, criem, que hi 
ha al disc, enregistrat entre 

1902 a 1919 

► 
Cantat per Caruso i 

Ancona (3’25”) 

 

 
   Imatge 8.-  A dalt, escrit a mà amb lletra petita i curosa: 
6-I-1920. Es tracta de la peça <Che vuol dir cio>. De l’òpera 
“Martha” estrenada el 1847 i composta per Friedrich 
Flotow. 
 
    Es dedueix que la sèrie d’aquests discos, o una 
part, va ser comprada per algú que va viure a 
Barcelona, un home presumiblement jove, que el 
1919 va acabar de fer la seva prestació militar. En 
Rossich pensa que podria ser la mateixa persona 
i mà que va retolar les etiquetes de les caràtules 
dels discos, vista la cal·ligrafia tant precisa que hi 
ha tant a les etiquetes com a les anotacions als 
mateixos discos. 
 
   I aquí deixem les referències a la col·lecció de 
discos antics d’òpera i lírica de l’Albert Rossich. 
Esperem, més endavant gaudir d’altres sèries 
musicals del col·leccionista gironí. 
 
          Joan Manel Barceló, 2018 
 

Si voleu veure una 
col·lecció de l’Albert 
Rossich actualment 
exposada al Museu 
del Cinema Tomàs 
Mallol de Girona, 

fins el 27 de gener 
del 2019: 

Cromos, pel·lícules i 
estrelles 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Io34MVYKCVY
http://www.museudelcinema.cat/cat/exposicions.php
http://www.museudelcinema.cat/cat/exposicions.php
http://www.museudelcinema.cat/cat/exposicions.php
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En aquesta sèrie d'articles que comença avui veurem imatges més o menys antigues de Cobles, Orquestres i 
Orquestrines de Girona i Comarques, amb tota la informació que n'he pogut recollir, amb una mica d'història de 
cada formació i la identitat dels músics que en van formar part. 
Proposo entrar a dins de la foto, impregnar-se per uns moments d'aquell lloc i d'aquell instant que transmeten 
els rostres dels retratats, imaginar com sonaria aquella cobla de 1902, aquella orquestrina de 1934 ... rememorar 
el context social en què vivien, veure l'evolució de les vestimentes i els calçats, els barrets, les gorres, els 
pentinats, els bigotis, les barbes, els instruments, els paisatges o escenaris que emmarquen els músics, l'habilitat 
del fotògraf ... 
És un humil homenatge a la professió, doncs jo mateix des de l'any 1977 vaig per aquests mons de Déu formant 
part de Cobles, Orquestres i Orquestrines. Diuen que no morim del tot fins que no hi ha ningú que ens recordi. 
Llarga vida, doncs, als músics que coneixerem o recordarem en aquests articles! Abans d'entrar en matèria, 
permeteu-me un breu presentació: 
Em dic Josep Loredo i Moner, nascut l'any 1954 a Amer (La Selva). Sóc músic: instrumentista (saxòfon, clarinet i 
tenora) i compositor. Em dedico també a l’estudi de la història de les Cobles, Orquestres i Orquestrines de 
Catalunya, i aquests estudis històrics els vaig publicant en el meu blog Formacions musicals de Catalunya, que 
podeu consultar clicant l'enllaç.  
Com a compositor he estrenat dues Nadales per a Cor i Orquestra, quinze Sardanes, una Suite per a Cobla i 
algunes obres per a Orquestra de Cambra, Saxòfon, Clarinet, Big Band, així com un Mètode per a Tenora i un 
Mètode per a l’Estudi de les Escales de Blues.  
Actualment formo part de la Cobla La Principal d'Olot i de l'Orquestrina Calidæ. 
 

 
Josep Loredo i Moner 

 

I aquesta és la meva primera proposta, espero que sigui del vostre interès, i si teniu alguna rectificació, consulta 
o aportació, us agrairé que me la feu arribar al meu correu: jlm_54@hotmail.com  

                                                           
6     El logo és adaptat d’un disseny d'Amador Garrell i Soto, músic, dibuixant i dissenyador de Granollers, que va ser gran 
artista en els diversos àmbits que va tocar. Farem notar que  inclou un instrument de ball, un de cobla i un de concert. 

http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/
http://www.laprincipalolot.com/
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/01/calid.html
mailto:jlm_54@hotmail.com
http://ropto.blogspot.com.es/2008/04/amador-garrell-i-soto-granollers-1916.html


 

L’ART GIRONÍ (I) 
 

 
 

Imatge 1 - Any ca. 1908 - Arxiu Jaume Saló i Soler 

 
La cobla-orquestra de Girona L’Art Gironí 
fundada l’any 1903 per Eduard Rosquellas i 
Joaquim Vidal i Muní (Vila), el qual en va ser el 
primer director al menys fins l'any 1925. Veig la 
primera menció d'aquesta formació  a 
l'hemeroteca en una actuació anunciada per la 
Festa Major de Salt de 1903 [La Lucha, 5 de Juliol 
de 1903, pàgina 2]. 
L'historiador olotí Josep Murlà afirma que el 
músic Pere Aubert i Port hi va tocar el cornetí 
entre 1899 i 1901, quan feia el servei militar a 
Girona. Particularment opino que si Pere Aubert 
va tocar amb alguna formació gironina de l'època 
aquesta seria la Cobla La Gerundense, la Cobla 
Los Gironins, o bé la que era coneguda com 
l'Orquestra del Sr. Vidal, imagino que dirigida per 
Joaquim Vidal i Muní (Vila). 

                                                           
7      Avi de Jaume Saló i Soler, que em proporciona força material gràfic i informació de L'Art Gironí; era germà del també 
excel·lent músic Josep Saló i Bos, que també va ser component d'aquesta formació fins l'any 1907; els dos germans pertanyen 
a una nissaga de músics provinents de Sant Martí Vell que es remunta al segle XVII. 
8      Joan March i March, nascut a Girona el 22 de Maig de 1890, fill de Joan March i Riuró (sastre, de Sarrià de Ter) i Antònia 
March i Martorell (de Puigverd de Lleida). Va morir a Girona el mes de Febrer de 1919. També era compositor. 
9      Hi ha una petita ressenya biogràfica seva en aquest enllaç, a l'apartat "Notes". És el mateix enllaç on hi trobem Josep Saló 
i Bos. 

En aquesta primera foto, de datació aproximada, 
hi tenim: 
Darrere: Jaume (Met) Saló i Bos7, Francesc 
Guasch i Poudevida, Joan March i March8 
(substitut de Josep Saló i Bos), Francesc 
Romaguera i Llausàs, Joaquim Vidal i Muní 
(Vila)9 i Pau Orri i Hugas 
Davant: Emili Figueras i Colomer, Sebastià Orri i 
Hugas, Pere Carbonell i Perich, Josep Baró i Güell 
i Principi Romaguera i Llausàs. 
Vull afegir algunes dades més, que d'una manera 
o altra estan relacionades amb els dos fundadors 
de L'Art Gironí: 
1) L'any 1899 Joaquim Vidal (Vila) i Eduard 
Rosquellas ja formaven part de l'Orquestra del 
Teatre Principal de Girona, el primer com a 
director i el segon com a cornetí solista. [La 
Lucha, 11 de Febrer de 1899, pàgina 3] 

http://www.elpuntavui.cat/article/7-vista/8-articles/870353-josep-murla-un-senyor-periodista.html
http://www.musicsperlacobla.cat/compositor.php?autor_id=77
https://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Oliva_i_Vilar#Notes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Miquel_Oliva_i_Vilar#Notes
http://www.musicsperlacobla.com/compositor.php?autor_id=794
http://www.assmmd.org/biografies/baroguell.htm


2) L'any 1903 es forma a Girona una Cobla-
orquestra anomenada Els fluviolayres del Ter, 
dirigida per Joaquim Vidal (Vila). Podria ser que no 
hi toqués, i només la dirigís [El Deber, 6 de Juny de 
1903, pàg. 18] 
3) Durant l'any 1904 Joaquim Vidal (Vila) forma 
part com a violí solista de la Cobla-orquestra 
Orfeó Cassanenc. Només toca a l'Orquestra, a la 
Cobla no [La Lucha, 26 de Maig de 1904, pàgina 2] 
4) L'any 1905 Eduard Rosquellas substitueix com 
a cornetí a Fidel González, a l'esmentada Cobla-
orquestra Orfeó Cassanenc [La Lucha, 9 de Juny 
de 1905, pàgina 2]. Crec important remarcar que 
a partir d'aquest any 1905 ja no apareix a 
l'hemeroteca la Cobla-orquestra Orfeó 
Cassanenc. 
5) Entre 1906 i 1909 es va produir a Catalunya el 
primer gran moviment unitari català, que va unir 
als diversos grups polítics nacionalistes catalans, 
carlins i republicans, que tenien en comú el seu 
catalanisme. Aquesta coalició es va anomenar 
Solidaritat Catalana. A principis de 1907 es crea a 
Girona una Cobla, amb el nom de La Solidaritat 

Catalana, dirigida per Eduard Rosquellas [Diario 
de Gerona de Avisos y Noticias, 18 de Març de 
1907, pàgina 5]. Transcric literalment el text de la 
notícia: 

Se ha organizado en esta ciudad con el título de "La 
Solidaridad Catalana" una copla para sardanas 
compuesta toda de profesores, laureados en su 
mayoría. Está encargado de las contratas D. 
Eduardo Rosquellas, Abeuradors 7, 3º 

 

Podria ser que en aquells moments d'ebullició 
política, amb unes eleccions imminents (21 de 
Juliol de 1907) que van estar precedides d'una 
violenta campanya electoral, L'Art Gironí 
prengués partit pels que finalment van resultar 
guanyadors, i actuessin amb aquest nom -La 
Solidaridad Catalana- fins les eleccions. 
De la lectura dels punts 3) i 4) se'n pot extreure la 
hipòtesi de que els anys 1904 i 1905 Joaquim Vidal 
(Vila) i Eduard Rosquellas simultanejaven la seva 
pertinença a L'Art Gironí amb la Cobla-orquestra 
Orfeó Cassanenc, o van estar només en la 
formació cassanenca durant aquest període . 

 
 

 
 

Imatge 2.-  - Any 1908 - Arxiu Jaume Saló i Soler 
 

Foto de la mateixa sessió que l'anterior, en el que 
semblaria la típica tornaboda d'alguna Festa Major; és 

a dir, el darrer dia de la Festa Major de molts pobles es 
celebrava en algun paratge campestre, prop d'alguna 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Solidaritat_Catalana


font, la gent es portava el dinar (veure els cabassos en 
primer terme), i hi havia com un agermanament amb 
els músics, als quals convidaven a l’àpat. Em comenta 
Lluís Brugués i Agustí que segurament és a Palau-
sacosta, aleshores municipi independent de Girona. 
Drets (amb barret): Joan March, Josep Baró, Sebastià 

Orri, Jaume (Met) Saló, Joaquim Vidal (Vila) i Pere 
Carbonell 
Asseguts (i gairebé ajaguts): Principi Romaguera, Emili 
Figueras, Francesc Romaguera, Francesc Guasch i Pau 
Orri. 

 
 

 
 

Imatge 3 - Any 1915 - Arxiu Jaume Saló i Soler 

 
En aquesta foto, feta el 17 de Juliol de 1915, festa 
del Carme i del Carrer Ciutadans, de Girona, els 
músics estan col·locats d'esquenes al nº 18 
d'aquest carrer, que és l'edifici conegut com Casa 
Solterra, seu actual dels Serveis Territorials de 
Cultura de Girona. En moltes fotos de principis de 
segle XX he vist barrets dels músics penjats a la 
paret de darrere seu. 
Darrere: Josep Gibert, Jaume (Met) Saló, Juli 
Armengol, Ferran Prunell i Joaquim Vidal (Vila) 
Davant: Josep Mª Carbonell i Perich, Narcís 
Bustins, Pere Carbonell, Josep Baró, Principi 
Romaguera i Pau Orri. 
 
En aquests primers anys del segle XX tocaven 
assíduament als Jardins del Teatre Novedades, a 
la Plaça Marquès de Camps de Girona (barri que 
aleshores es coneixia com L'Havana petita). 

Alternaven amb diverses projeccions de 
pel·lícules (on a vegades també hi posaven 
música), i en un dels molts programes que he 
pogut consultar a la Biblioteca Pública Carles 
Rahola, de Girona, els dies 6 i 7 de Juliol de 1912 
van estrenar una sèrie de sardanes (el programa 
parla d'estrenes, de manera concreta) d'autors 
ben coneguts encara avui dia; escric els títols tal 
com estan en el programa: 
La Font del Cubilà (Ramon Serrat i Fajula), Lo 
Firater (Felip Vilaró i Carbonell), La Montanyenca 
(Josep Vicens i Juli [Xaxu], Les goges del Montgrí 
(Vicenç Bou i Geli), Companyerisme (Felip Vilaró i 
Carbonell), El repunteig (Josep Serra i Bonal) i 
Anyoranses (Josep Serra i Bonal). 
 

(CONTINUARÀ) 
                  Josep Loredo i Moner, octubre 2018  

  

http://www.diaridegirona.cat/opinio/2009/01/18/lluis-brugues-historiador-musical/309347.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Solterra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Solterra
http://musicsperlacobla.cat/compositor.php?autor_id=284
https://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_P%C3%BAblica_Carles_Rahola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_P%C3%BAblica_Carles_Rahola


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 

 Per aquelles coses que té l’atzar, en mig 
d’un fos que correspon a una altra família, 
hem vist aflorar un àlbum de fotografies que 
conté, apart d’instantànies d’amistats i 
parents, unes postals de l’època de cantants 
(totes dones) famoses, que poden 
correspondre a les dècades de 1870 i 1880, 
aproximadament. Com veurem, aquest àlbum 
i postals eren d’un gironí, el Joaquim Mas, que 
així podem identificar com aficionat a l’òpera. 
A més, les cantants i fotos apunten a que el 
melòman seguia a les dives quan van estar a 
Barcelona, al Liceu, i en algun cas en algun 
altre teatre. 
 
 

EL PERSONATGE 

     Joaquim Mas Ministral (1855-1917)10, el nostre aficionat, va ser un gironí que va tenir una trajectòria 
professional, cultural i política de certa entitat. Nascut el 1855, va ser fill del notari Pere Mas Verdaguer 
(1815-1893) i d’Antònia Ministral Gich (1825-1889). Va tenir, com a mínim, dos germans ambdós metges 
Salvador i Joan. Tal com era freqüent en cas de les famílies benestants, el 1875, es va estalviar el servei 
militar gràcies a un substitut11. Obté la llicenciatura en dret civil i canònic l’any 1879 a Barcelona. Fins 
aquest moment havia realitzat alguna tasca periodística12. El 1889 es va casar amb Aurèlia Campllong 
Parés13 amb qui va tenir com a mínim mitja dotzena de fills que van superar la infància14. Va tenir el seu 
domicili particular al carrer Cervantes de Girona, al número 215. 

                                                           
10      Agraeixo a Maribel Ministral i Jaume Saló, respectivament, les gestions i les dades aportades en relació al personatge. 
11      Hi ha registre que en complir els vint anys no es va presentar a quintes i en lloc d’ell ho va fer un altre home, de nom 

Ramón Santos Gracía, del cupo de Santander, que va ser acceptat com a substitut, uns mesos més tard, amb data de 26-X.1876. 

[Arxiu General de la Diputació de Girona. Registro del Primer reclutamiento 1875] 
12      Segons ens informa el setmanari bilingüe Teléfono catalán: 16-II-1879 p3. 
13      L’esposa era de Vilafranca del Penedès i les noces es van celebrar a Barcelona el 25 d’octubre [Diario de Gerona de 

Avisos y Noticias. 3-XI-1889 p8] 
14      En el cens de la ciuat de Girona del 1914 hi vivien els fills: Assumpció (nascuda ca. 1890-), Mercè (n. ca. 1893), Agustí 

(n. ca. 1994), Júlia (n. ca. 1996), Roser (n. ca. 1897), Anna (n. ca. 1900), 
15       Segons consta en el cens electoral del 1905 [Arxiu General de la Diputació de Girona. Cens Electoral d ela Província de 

Girona 1095] 

Joaquim Mas Ministral 

Un aficionat gironí a l’òpera de finals s. XIX 

 
 
Imatge 1.-   L’àlbum de fotografies de Joaquim Mas, amb 

una col·lecció de postals de vives operístiques. [Arxiu 
Diocesà de Girona. Fons Casa Carles. Àlbums. 11 

Fotografies.] 



     De professió va començar a exercir com advocat. Així el novembre de 1881 comença a exercir de 
d’escrivà al Jutjat de primera instància al Vendrell. El 1885 es produeix un canvi. Fou quan ingressà en el 

col·legi de notaris causídics (els habilitats per a portar 
causes davant dels tribunals). En aquell moment va 
passar a ocupar el despatx de son pare16, 17 18. 
     En l’àmbit cultural i associatiu va ser membre de 
l’Associació Literària de Girona ocupant càrrecs en la 
seva Junta: el 1887 com a vici-secretari19 i el 1892 com a 
tresorer20. També formà part de la Junta la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de la que n’ocupà el 
càrrec de tresorer21. 
     Políticament va simpatitzar amb posicions 
conservadors i tradicionalistes. Paulatinament va anar 
assumint càrrecs de responsabilitat. El novembre de 1905 
va ser escollit conseller en les eleccions municipals a 

Girona, sent electe al districte III, en la llista 
carlista, i passant a ocupar la tercera tinença 
d’alcaldia el gener de 190622, en un mandat fins 
al 1909. El 1910 fou nomenat president de la 
Junta Local Tradicionalista de Girona23.   
     El 1917 es trobà greument malalt i, després 
d’una aparent milloria, moria al cap de dos 
mesos, celebrant-se amb profusió d’honors i 
concurrència la cerimònia de funerals el 8 
d’abril24. 
 

DE LES DIVES QUE ADMIRAVA 

     En l’àlbum de fotos que havia estat de Joaquim Mas hi ha unes fotografies més grans que la resta, de 
grandària, aquelles, de postal, generalment una per pàgina, que corresponen a artistes famoses dels anys 
70 i 80, fonamentalment cantants d’òpera i alguna artista teatral. La totalitat d’artistes són dones, molt 
majoritàriament sopranos. A part d’altres raonaments s’entén, en bona part, la preferència per cantants 
femenines perquè en el segle XIX hi va haver una especial mitificació de les prime donne. 
     La pràctica totalitat de postals corresponen a artistes que van passar per Barcelona i és allà on hom pot 
suposar que van ser adquirides, si no totes bona part, les fotografies-postals. En el cas d’una que apareix 
amb dedicatòria hi posa explícitament “Barcelona”. Les estampes eren, però, editades a diversos indrets. 
N’hi ha de fotògrafs o editorials parisencs, milanesos, barcelonins. En alguns casos no hi figura editor. 
     De cantants en trobem de les més famoses del moment. Particularment cèlebres van ser Adela Patti 
[V. Imatges 4-13], Crhistina Nilsson [V. Imatges 4-08] o Romilda Pantaleoni [V. Imatges 4-10]. 
 
 

                                                           
16      Al carrer Alvareda n 12 de Girona [El Constitucional 16-X-1885 p3] 
17      Va passar a ocupar un nou despatx el 1890, al carrer de les Dones n 2 (carrer desaparegut, prop d’on hi havia hagut l’antic 

col·legi dels maristes) [El Independiente 18-VII-1890 p2] 
18      L’Agost del 1887 és nomenat Jutge municipal suplent [] 
19      La Provincia 10-IV-1887 p3 
20      La Lucha. 15-V-1892. p2. 
21      Correo de Gerona. 9-III-1896 p1 
22      La lucha. 14-XI-1905 p1  i  La Lucha 3-I-1906 p2. 
23      El norte. 5-IV-1910 p2. 
24      La cerimònia va comptar amb la presència d’autoritats, de la vídua, fills i germà del finat. [El norte. Diario católico-

monárquico 13-III-1917 p4] 

 
 
Imatge 2.-   Segell professional com a procurador. 

A dalt hi posa Joaquim Mas Ministral [Arxiu 
General de la Diputació de Girona. Concursos. 
1910 i 11. Places de Metge de Reclutament.] 

 
 

Imatge 3.-   Signatura i segell d’en Joaquim Mas el 2-VI-1911. 
[Arxiu General de la Diputació de Girona. Concursos. 1910 i 11. 

Places de Metge de Reclutament.] 



 

Relació de postals d’artistes de Joaquim Mas.  Imatges 4 
Qui La postal Com a cantant Foto 

    
01.- Bianchi-
Montaldo, Adeela   

(1840-?), Italiana 
 

Soprano 

Foto de: 
Napoleon e Hijo, 

Barcelona 
 

Manuscrit a darrera 
Adela Bianchi Montaldo, 

soprano 

Va ser lloada per Verdi 
 

VA ACTUAR 
Liceu 1877-78, 9 òperes  ► 

Liceu 1878-79 en 6 òperes (oct. a abril) ► 
 

 
02.- Borelli, Medea   

(1861-1926), italiana 
 

Soprano 
 
 

Foto de: 
Fot. Esplugas, Barcelona 

 
Amb etiqueta amb nom 

manuscrit al revers 

De nena va ser una pianista prodigi. Com a 
cantant va gaudir de grans èxits, sent una de les 

cantants predilectes a la Scala de Milà. 
VA ACTUAR 

Al Liceu 1887-88, en 11 òperes (de novembre a 
juny) ► 
Al Liceu 1889-90, 5 òperes, (oct. a desem.) ► 

 
03.- Borghi-Mamo, 
Erminia   (1855-

1941), italiana 
 

Soprano 
 

Foto de: 
A. Esplugas, Barcelona. 

A la part inferior apareix 
Manuscrit: Borghi-

Mamo, tiple. I l’empresa 
 

El darrere està en blanc 

   Cantant precoç, des dels 18 anys, va ser filla 
d’una mezzo (que va parir-la una hora després 
d’haver representat Il Trovatore). Plegà als 38 
anys per una mania amb por escènica. 

 
VA ACTUAR 

Liceu 84-84, 4 òperes (novembre-gener) ► 
Liceu, 1886-87, 4 òperes (novembre) ► 

 
04.- Donadio. 
Blanche   (1853 [ca] - 

?)  
 

Soprano 
 

Fotograrfia Frabnco 
Hispano Americana 

(Barcelona). 
A davant, sota, imprès 

amb lletres com 
manuals: Bianca 

Donadio. 
A darrere, manuscrit: 
Blanca Donadio, tiple 

De gran èxit a Europa i Amèrica, es va retirar 
aviat. Hom va especular que s’havia fet monja 
després de salvar-se d’un incendi teatral en el 

que van morir centenars de persones, però 
sembla que no té base 

 
VA ACTUAR 

Al Liceu: 2 òperes el 1880-81 (setembre)  ► 

All Liceu: 2 òperes el 1885-84 (abril-maig)  ► 
 

05.- Kupfer-Berger, 
Mila   (1850-1905), 

austríaca 
 

Soprano 
 

Foto de: sense cap 
identificació de 

l’empresa. Postal de 
cantonades 

arrodonides. Davant a 
sota: “Kupfer tiple”. 

Darrere, a llapis: “Kupfer” 

      Especialitzada en repertori meyerberià. Es reirà 
dels escenaris el 1898 

VA ACTUAR 
   Al Liceu: 4 òperes el 1885-86 (de abril a maig)  ► 
   Al Liceu: 5 òperes el 1886-87 (de febrer a maig)  ► 

   Al Liceu: 3 òperes el 1887-88 (de nov. i dese.)  ► 

   Al Liceu: 2 òperes el 1890-91 (de nov. i dese)  ► 

 
06.- Martínez, Rosa   

(?), espanyola 
 

Soprano 
 

Foto de: 
Giulio Calzolari (Milà). 

 
Al revers anotat a mà hi 

apareix el nom i un 
ampli repertori [Veieu 

imatge 6] 
 

Soprano d’especialitat lleugera. Se la troba per 
teatres espanyols, com ara en Fa el paper de 

margarita a “Faust” a Maó el febrer de 1878 (14 i 16 de 
febrer a “El bien publico”) 

VA ACTUAR 
És potser la menys coneguda de les cantants 
fotografiades. Potser per això hi ha anotat a 
darrera el repertori de la soprano [Veieu ] 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1877-1878_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1878-1879_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1887-1888_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1889-1890_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1884-1885_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1886-1887_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1880-1881_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1885-1886_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1885-1886_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1886-1887_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1887-1888_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1890-1891_del_Liceu


Relació de postals d’artistes de Joaquim Mas.  Imatges 4 
Qui La postal Com a cantant Foto 

    
07.- Mestres, 
Trinitat   (*), catalana 

 

Soprano 
 

Foto de: 
Fotografia Franco 

Hispano Americana 
(Barcelona). 

 
A davant en lletra de 
mà: “Mestres Trinita 
Soprano Dramatica” 

 

Soprano de tipologia dramàtica. Va treballar de 
comprimària (secundària) i vers al final va 

assolir papers més assenyalats. 
VA ACTUAR 

Liceu 1872-73, 2 òperes (maig) ► ; Liceu 1873-73, 2 
òperes (novembre-març) ► ; Liceu 1974-75, 3 òperes ►  
; Liceu 1875-76, 2 òperes (març-maig) ►  ; Liceu 1878-79, 
3 operes (nov. A feb)  ►  ; Liceu 1879-80, 3 òpers  ► 
 ; Liceu 1880-81 1 opera (ja més solista (set.)  ► 

També, el1872 en sarsuela al Tivoli de Barcelona ► 
 

08.- Nilsson, 
Chistina. De soltera 

Kristina Törnerhjelm 
(1843-1921), sueca 
 

Soprano 
 

Foto de: 
A. Torija. Fotògraf 
(gravat a l’anvers), 

Barcelona 
 

A sota de l’anvrers hi 
posa “Mme. Christina 
Nilsson”. Res al revers 

 

Soprano molt cèlebre. L'any 1887 es va casar amb 

Ángel Ramón María Vallejo y Miranda, comte de 
Casa Miranda que fou camarlenc del rei 

d'Espanya,pel que fou coneguda com la Comtessa de 
Casa Miranda. 
VA ACTUAR 

No ens consta que actués a Barcelona però la 
postal que analitzem es va imprimir a la ciutat 

 
09.- Palmieri, 
Maria   (1840-1890), 

anglesa 
 

Soprano 

 

Foto de: 
H. Rocher (Chicago) 

 
A l’Anvers, amb lletra de 

mà hi diu “Maria 
Palmieri” 

 

Soprano dramàtica que actuà als principals 
teatres d’Itàlia, on es formà, tot i que havia 

nascut a Londres 
VA ACTUAR 

No ens consta que actués a Barcelona 
 

 
10.- Pantaleoni. 
Romilda   (1847-

1917), italiana 
 

Soprano 

 
 

Foto de: 
Ganzini (Milà) 

 
Darrere, amuscrit: 

“Romilda Pantaleoni. 
Soprano dramàtica” 

Cèlebre soprano, entre els anys 70 i 80, 
retirant-se el 1891, amb ampli repertori. 

VA ACTUAR 
Va cantar al Liceu: 3 òperes el 1876-77 (d’octubre a 
novembre)  ► 

  Va cantar al Liceu: 9 òperes el 1878-79 (d’octubre a 
març)  ► 
  Viquipèdia  ► 

 
11.- Pasqua, 
Giuseppina   (1855-

1930), italiaana 
 

Mezzo 

No s’identifica l’editor ni 
autor de la foto. Postal 

amb cantonades 
arrodonides 
Res al revers 

Verdi va escriure el rol de Mistress Quickly del 
Falstaff adaptat a la seva veu. 

VA ACTUAR 
Al Liceu 1881-1882, 3 òpers  (octubre i novembre)  ► 
Al Liceu 1886-1887, 3 òpers  (abril a maig)  ► 
Al Liceu 1890-1881, 3 òpers  (octubre i novembre)  ► 

 

 
12.- Passigli, 
Vittoria   (?), italiana 

 

Mezzo 

 

Foto de: 
J Marti (C/ escudellers. 

Barcelona) 
Amb dedicatòria: 5-I-79 

 
[Veieu imatge 5] 

No n’hem localitzat gaire la trajectòria però hi 
ha ressenya d’una actuació al Teatre Castelli de 

Milà el XI.1875; a Pisa el 4-III-1876 (Il 
Risorgimento, 8-III-1876 p.4); i a Milà el 1879 

 
VA ACTUAR 

Contractada al Liceu en la temporada 78/79. Va participar 
en 5 òperes (d’octubre a Febrer) i s’hi va estar fins a final 
del carnaval ► 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1872-1873_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1873-1874_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1874-1875_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1875-1876_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1878-1879_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1879-1880_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1880-1881_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/De_Barcelona_al_Parn%C3%A0s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1890-1891_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1877-1878_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Romilda_Pantaleoni
https://www.wikiwand.com/ca/Temporada_1881-1882_del_Liceu
https://ca.wikipediat.org/wiki/Temporada_1886-1887_del_Liceu
https://ca.wikipediat.org/wiki/Temporada_1890-1891_del_Liceu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1878-1879_del_Liceu
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13.- Patti, Adelina   

-Adelina Juana María 
Patti- (1843-1919), 
italiana (encara que 
nascuda a Madrid) 
 

Soprano 

Foto de: sense cap 
identificació de 

l’empresa. Postal de 
cantonades 

arrodonides. Davant a 
sota: “Adela Pratti”. 

Darrere: res. 

  Molt cèlebre soprano. Gran capacitat de 
coloratura. Va ser baronessa de Rolf 
Caderstrom. 

VA ACTUAR 
Va cantar al Teatre Principal de Barcelona (en 
canvi no ho va fer al Liceu, que segons R. Alier 
no pagava tant bé) el 1886, ocasió en què es 

van posar les butaques a 20 ptes.  
 

► 
 

Aquí podem sentir la Patti 
cantant Voi che sapete 

ària de de Mozart l’òpera 
Le nozze di Figaro,  amb 

acompanyament de 
piano, enregistrada el 

desembre de1905 
 

 

 

ESCOLTANT UNA VEU QUE VA SENTIR EN MAS 

 

Adelina Patti va ser una de les sopranos 
més famoses del seu temps. Abans de 

retirar-se definitivament dels escenaris el 
1914 va realitzar alguns enregistraments a 

inicis del segle XX. 
Aquí podem accedir per a sentir dues peces 

cantades una de les veus que havia 
escoltat també en Joaquim Mas 

 

► 
 

L’ària Ah non credea 
mirarti de l’òpera La 

Sonàmbula, de 
Bellini, amb 

acompanyament de 
piano, enregistrada 

el 1906 
 

14.- Singer, 
Teresina   (1853-?), 

txeca 
 

Soprano 

 

Foto de: 
F Mulny? París 

 

Va ser molt activa cantant els anys 70 i 80 
 

VA ACTUAR 
Va estrenar el 1876 a Catalunya l’òpera Aida, en el 

teatre de la Santa Creu de Barcelona. 
Al Liceu va actuar en 3 funcions la temporada 1876-

77 (abril i maig)  ► 
 

  I tres actrius teatrals  

Qui La postal Com a actriu Foto 

0A.- Bernhardt, 
Sarah   -Henriette 

Rosine Bernard- (1844-
1923)  

 

Actriu de teatre 
i cinema 

Foto de: 
A Torija Fot. Barna 
[gavat a l’anvers] 

 
A revers: “S. Bernart” 

(sic), a llapis 
 

Segurament va ser l’actriu més cèlebre del 
segle XIX 
ACTUÀ: 

Va actuar a Barcelona el 1883 i el 1895, amb un 
gran ressò. A Barcelona un grup de pastissers li 
va dedicar un pastís que encara du el nom de 

sara.  

0B.- Pérez, Virginia   

(?), espanyola 
 

Actriu de teatre 

Foto de: 
Rafael Areñas, 

Barcelona 
Al Revers. “Virginia 

Pérez, Romea” 
(manuscrit) 

ACTUÀ 
El 5-Ii-1874 estrenà al Teatre Romea de 
Barcelona la comèdia “Sembrad y cogeréis”, de 
l’autora Dolors Monserdà de Macià  ► 

 

0C.- Tubau, Maria   

-Maria Álvarez Tubau- 
(1854-1914), 
madrilenya 
 

Actriu de teatre 

Foto de: 
A. Esplugues, Barcelona 

 
Anvers: “Tubau” 

(manuscrit). 
 Revers: res 

  Una de les més cèlebres actrius del seu temps 
coetània de Maria Guerrero, especialitzada en 
comèdia i teatre romàntic 

 

 
 

SOBRE POSTALS D’ARTISTES 

     L’adquisició de les estampes de cantants s’haurien concentrat entre les dècades del 1870 i 1890, que 
són els anys en què tenim constància que les artistes incloses van actuar a Barcelona. En un cas amb 
dedicatòria autògrafa hi consta l’any 1879 [veieu imatge 5] 

https://www.youtube.com/watch?v=r1fIdT3QG4E
https://www.youtube.com/watch?v=w2LY6YLHn7U&start_radio=1&list=RDEMycWnW1toGl0i7e_dJQGtiA
https://ca.wikipediat.org/wiki/Temporada_1876-1877_del_Liceu
https://books.google.es/books?id=MIgIAwAAQBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=%22l%27admiraci%C3%B3+de+l%27autora+per+l%27actriu+espanyola+Virginia+P%C3%A9rez%22&source=bl&ots=pVo_RVwuKS&sig=fDDN88RrZLSsPJv0mISim4St9NQ&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwiBh_6Z8PzdAhVQbBoKHaDPBu0Q6AEwAHoECAAQAQ#v=onepage&q=%22l'admiraci%C3%B3%20de%20l'autora%20per%20l'actriu%20espanyola%20Virginia%20P%C3%A9rez%22&f=false


     Hi havia una oferta de postals per a que els aficionats guardessin record dels artistes preferits. 
Col·leccionar fotografies d’artistes era un costum que es detecta amb facilitat en al segona meitat del 
segle XIX, sense detriment que la cosa hagi tingut continuitat en altres moments. 
 

 
Exemple d’època de col·leccions de fotos d’artistes 

 
 Citarem aquí alguns exemples d’aquesta afició col·leccionista. En una exposició d’anuncis artístics celebrada a 
Madrid el 1892 s’exposaven, entre altres objectes i impresos, fotos d’artistes25.  El novel·lista santanderí José 
Maria de Pereda tenia una habitació plena d’instantànies d’artistes26. En un relat literari de 1885, rememorant la 
visió d’una habitació plena d’objectes, s’esmenta la profusió de fotografies de cantants, concretament de 
cantants femenines27. De manera similar en un altre relat novel·lat de 187628. Es podrien posar més exemples. Ho 
hem esmentat per tal de veure que el col·leccionisme del Joaquim Mas era un hàbit estès en la seva època. I això 
justificava que existís una veritable indústria de reproducció i venda de fotos de cantants i altres artistes. 

 
 
     En Joaquim deuria adquirir la totalitat o bona part de les postals de cantants i actrius a Barcelona. Les 
estampes procedien de fotògrafs o impremtes de divers origen. En el cas que analitzem procedien de 
Barcelona, París i Milà, una provenia de Chicago i dues no porten identificació d’autoria ni origen (la 05 i 
la 11). 

ESTAMPES DE MAJOR INTERÈS 

 

 

 
 
   Imatge 5.- La mezzo Victoria Passigli. Al text hi diu: 
        Al Sig Joaquin Mas Ministral 
         in segno di stima affe. [?] 
                        Vittoria Passigli 
                Barcelona 5/1/79 
      Que equivaldria : Al Sr. Joaquim Mas Ministral en 
senyal d’estima afectuosa. Barcelona 5-I-1879.  

 

                                                           
25      L’exposició es realitzava als madrilenys Jardines del Buen Retiro, promoguda per Manuel Jorreto [El bien público, N 

5724, 15-II-1892 p.2] 
26      En unes ressenyes d’articles de viatges per Espanya del literat francès René Bazin es recull la següent descripció de la 

visita a casa de l’esmentat novel·lista: “El señor de Pereda, con batín de mañana, […] Me condujo a su gabinete, vasta pieza 

en la planta baja, llena de objetos de arte y de fotografías de artistas.” [El Atlántico, N 63, 5-III-1895, p.1] 
27      Es tracta d’una narració, en diversos lliuraments, de Luís Coloma i de títol “Polvos y lodos” inclosa en la publicació 

quinzenal  La lectura popular [N 47, 1-V-1885 p.2] 
28      Gontran Borys publicava, també a manera de fulletí per capítols, una historia de títol Los holgazanes de París, on 

escrivia: “Algunos muebles, algunas fotografías de cantantes, los bustos de Rossini, de Verdi y d eMeyerbeeer, y dos o tres 

estantes llenos de composiciones musicales componían toda la riqueza del humilde artista” [La Raza Latina N 47, 20-II-

1876, p 14] 



 
          En la major part de casos les postals porten només el nom imprès. En alguna ocasió el nom de 
l’artista el trobem  anotat a mà (a l’anvers o al revers) amb alguna observació ocasional (especialment 
referida a la tipologia de veu), presumptament anotat pel col·leccionista. N’hi ha dues de fotos, però, que 
ofereixen una informació més rica, manuscrita en el revers: en un cas amb una dedicatòria i, en un altre 
amb anotació del repertori de la cantant. 
 
     Mostrem la postal dedicada (només seleccionem els detalls del retrat i de la dedicatòria) és de la 
mezzosoprano Vittoria Passigli [Imatge 5] 
     També és molt significativa la postal de la soprano lleugera Rosa Martínez, en la que apareix anotat a 
mà el repertori d’òperes en què havia intervingut [Imatge 6]: 
 

 
 

Imatge 6.- La soprano 
Rosa Martínez 

Al revers hi ha anotat: 
 
 Rosa Martínez de Laspara 
Soprano ligera 
 
          Repertorio 
Sonambula / I Puritani / Lucia 
/ Faust / Barbiere / D. 
Pascuale / Marta / Rigoletto 
/ Trovatore / Maria di Rohan 
/ Roberto (due dame) [Robert 
le diable ?] /  La proba / 
Columella / Ruy Blas (Casilda) 
/ Africana (Ines) / Traviata / 
valle d’Andorra (Giorgietta) 
 
[i 2 adreces en 
perpendicular] 
Milano. Via Passarella 22 pº 1º 
Barcelona. Paseo de Gracia 114. 
4º  

 

QUÈ DEDUÏM 

     Que en Joaquim Mas Ministral va ser un gironí aficionat a l’òpera i al teatre, sent el gènere líric el que 
més va seguir. Acudia sovint als teatres de Barcelona. Com a mínim va estar al Romea, al Principal i, més 
habitualment, al Liceu. L’adquisició de les estampes s’haurien concentrat entre les dècades del 1870 i 
1890, que són els anys en què tenim constància que les artistes incloses van actuar a Barcelona. De fet, 
el nostre personatge havia estudiat a aquesta ciutat fins al 1879. L’absència de postals de cantants 
aproximadament a partir del 1890,  es pot relacionar amb un canvi de costums a partir del moment del 
casament d’en Mas, el 1889. 
 
     Hem pretès identificar un aficionat gironí a l’òpera i que, sense detriment que seguís les funcions 
líriques en el teatre de la seva ciutat, aconseguia i col·leccionava postals de cantants famoses 
comprant-les a la capital catalana, on les anava a escoltar. 
 
    joan manel barceló sitjes, 2018 

 
 



 

GIRONINS PER LES ÒPERES 

                    
 

San Carlo, de Nàpols 
 
      L’Alfons Bonet i en Joan Escudé han estat aquest  octubre a  Nàpols i han assistit a  l’històric 
teatre de San Carlo, on tant es va transformar l’òpera. La funció que van veure va ser un Nabucco, la 
tercera i cèlebre obra de Verdi. Recollim algunes fotos realitzades pels lírics expedicionaris. 
 

 
 
 
  



 
 
 

 

No només d’òpera 

 viu la humanitat 

 

 
Un pessebre napolità 

 
 

 

Reportatge  de les 
funcions que 

comentem. En 
italià 

 

Un fragment del 
primer acte de 
Nabucco al San 
Carlo el 1997 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pI2ZayLGNfc
https://www.youtube.com/watch?v=BpBasYpQbV8


 

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 

(20)  

L’especialista en 
barroc, i 

concretament en 
Vivaldi, la contralt 

Sonia Prina ens canta 
aquí Vedro con mio 
diletto de lòpera de 
Vivaldi Il Giustino. 

 

Una ària 
de 

coloratura 
del s. XX 

 

La soprano Diana 
Damrau ens ofereix 

l’ària Glitter and be Gay 
de l’òpera Candide (del 

1956) de Leonard 
Bernstein. L’obra 

sencera acaba de ser 
interpretada al Liceu 

 

Wagner 
pot ser 

molt 
potent 

 

L’escena de la forja de 
Sigfried: Hoho! Hohei! 
Schmiede, mein 
Hammer, de l’òpera 
Siegfried (Wagner, 
1876), cantada per un 
que es diu precisament 
igual que l’heroi, 
Siegfried Jerusalem. 

 

De com es 
juga amb 
la veu en 
el barroc 

 

Sentim de Händel 
Tornami a vagheggiar 

de l’òpera Alcina. La 
intèrpret és la nord 

americana, especialista 
en barroc, Amanda 

Forsythe acompanyada 
pel conjunt Apoll’s Fire. 

 

 

  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=7wiKIdZTfQY
https://www.youtube.com/watch?v=7wiKIdZTfQY
https://www.youtube.com/watch?v=oByViX0t-IE
https://www.youtube.com/watch?v=oByViX0t-IE
https://www.youtube.com/watch?v=nRJApVjvxJE
https://www.youtube.com/watch?v=nRJApVjvxJE
https://www.youtube.com/watch?v=Nq_X1AcXwZY
https://www.youtube.com/watch?v=Nq_X1AcXwZY


Amb motiu de la propera representació al Liceu. 
 

L’Italiana in Algeri 
 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2018 


