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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

ASSEMBLEA-CONCERT ANUAL 
 DELS AMICS. NOVA JUNTA. 

 HOMENATGE A LA MAITE MER 
Podeu accedir a una breu descripció de la trobada 

anual dels Amics de l’Òpera de Girona (13-XII) 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 Els amics de l’òpera de Girona participen 
en una presentació a Palafrugelll 

Es va oferir la presentació de l’òpera Il Viaggio a 
Reims que es veuria en audiovisual (7-XII) 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 Exitosa promoció per a la compra 
d’entrades a les 2 òperes del Municipal 

Fins a final d’any els Amics han canalitzat 82 
peticions de compra d’entrades per les òperes 

L’Elisir d’Amore (3-III) i La Bohème del Municipal 
gironí. La promoció s’anuncià en el butlletí anterior. 

..Al web.. 

 
  

 

  
 
 

 

El passat 15-XII es va anar al Liceu a 
veure L’Italiana in Algeri 

Amb el OperaGirobus organitzat pels Amics, amb 57 
expedicionaris.   ..Fotogaleria.. 

 
  

 

 

 

 

Valoracions de L’Italiana in Algeri oferta 
pel Liceu aquest desembre 

Recull de diverses crítiques 
..Radigales..   ..IFL..   ..Garcés..   ..Del Olivo..    

..El Liceu la retransmet per a 140 cines.. 

 
  

 

 
 

 

Preparant Madama Butterfly: 
amb conferència, exposició i sopar 

Reportatge gràfic de les activitats organitzades pels 
Amics de l’òpera de Girona 

..Fotogaleria.. 

 
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeexVTy7v8HSWL6muxerW7J7
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeexVTy7v8HSWHYmrCV37Wlp
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqfEDi5iBZiX5BxV2VAEwnOu
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbheTu2y-wfYu14vZ8anKba
https://www.nuvol.com/noticies/litaliana-in-algeri-revesteix-de-comicitat-el-liceu/
https://infernemland.blog/2018/12/23/liceu-2018-2019-litaliana-in-algeri-abrahamyan-orfila-mironov-caoduroborrelli-frizza/
http://www.llegirencasdincendi.cat/2018/12/litaliana-in-algeri-de-rossini-capgira-el-liceu-opera/
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-frizza-abrahamyan-pisaroni-mironov-december-2018
http://diarioliricoes.blogspot.com/2018/12/litaliana-in-algeri-del-liceu-se.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAabnw5JB2T3YPZsaku65MoC
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeexVTy7v8HSWL6muxerW7J7
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeexVTy7v8HSWHYmrCV37Wlp
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqfEDi5iBZiX5BxV2VAEwnOu
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbheTu2y-wfYu14vZ8anKba
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAabnw5JB2T3YPZsaku65MoC
https://www.youtube.com/watch?v=_0MFvgC3ILs
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Proper cicle dansa filmada  
Serà a Girona: cicle Dansa Filmada, en 3 ses- 
sions  (4, 11 i 18 de març), per Clàudia Brufau.  

Els dilluns A la Fontana d’Or, amb entrada 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a Christina Scheppelmann, 
directora artística del Liceu que plegarà 

Publicada a Barcelona Clàssica el 29-XII-2018 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a Valentí Oviedo, nou 
director general del Liceu 

publicada d’aquest desembre a RMC 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un record molt vívid de 
 Victoria de los Ángeles 

Per part del Jorge Binaghi, crític d’òpera i amic que 
fou de la cantant. A Club de Ópera. 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

El Messies Participatiu, abandonat per La 
Caixa s’acaba ressituant 

Els continguts catalanistes han allunyat al banc d’una 
iniciativa sorgida a Barcelona que ara s’autoorganitza 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Meyerbeer i Barcelona 
El gironí Dani Cortés, expert en el compositor francès 

que tant va influir en l’òpera del XIX, acaba de 
publicar-ne un article sobre el ressò barceloní. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El concurs pianístic Maria Canals ha 
assolit una inscripció rècord: 240 joves 

Es celebrarà a Barcelona entre el març i l’abril 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

El concert de Sant Esteve de l’Orfeó 
polèmic pels aspectes reivindicatius  

En el tradicional concert es van expressar desitjos 
d’alliberament dels presos polítics i d’independència 

..El concert..    ..Part reivindicativa.. 

 
  

https://caixaforum.es/ca/girona/fichaciclo?entryId=342641
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2018/12/25/0001/christina-scheppelmann-el-mon-de-lopera-no-es-una-secta-de-savis
http://revistamusical.cat/entrevistes/cal-tornar-a-connectar-amb-la-ciutadania-i-la-societat-recuperar-lesperit-del-1999/
https://clubdeopera.com/sobre-victoria-de-los-angeles/
https://infernemland.blog/2018/12/29/el-messies-participatiu-del-2018/
https://drive.google.com/file/d/1_P2hH0mDFlKWOq04UO4A6H41hM2bTCVQ/view
https://www.nuvol.com/noticies/record-dinscrits-al-65e-concurs-maria-canals/
http://revistamusical.cat/el-concert-de-sant-esteve-2018-entre-besties-i-santa-nit/
https://beteve.cat/cultura/concert-sant-esteve-palau-de-la-musica-2018/
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaciclo?entryId=342641
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2018/12/25/0001/christina-scheppelmann-el-mon-de-lopera-no-es-una-secta-de-savis
http://revistamusical.cat/entrevistes/cal-tornar-a-connectar-amb-la-ciutadania-i-la-societat-recuperar-lesperit-del-1999/
https://clubdeopera.com/sobre-victoria-de-los-angeles/
https://infernemland.blog/2018/12/29/el-messies-participatiu-del-2018/
https://drive.google.com/file/d/1_P2hH0mDFlKWOq04UO4A6H41hM2bTCVQ/view
https://mariacanals.org/ca/
https://www.nuvol.com/noticies/record-dinscrits-al-65e-concurs-maria-canals/
https://beteve.cat/cultura/concert-sant-esteve-palau-de-la-musica-2018/
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Entrevista a un luthier de Cremona 
Lucas Javier Fabro s’ha especialitzat en violins 

..Al web..  
  

 

 

 
 

El Club Wagner de Barcelona anuncia les 
activitats del 2m trimestre 

Amb vuit propostes 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

El festival rossinià de Pesaro anuncia 
el seu programa per a l’agost 

Estrenarà dues produccions noves 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre la importància dels directors 
d’escena en l’òpera 

Comentari d’aquest desembre a La 
Opera.net, amb comparació d’una escena de  

Mozart segons produccions diferents 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

L’Òpera de París celebra el 
seu 350 aniversari 

Les celebracions es faran aquest 2019 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Sobre bromes musicals 
Article d’aquest desembre 

 a la Revista Musical Catalana 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista al director Xavier Puig 
Amb motiu d’una actuació al FeMAP aquest 

estiu passat 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Florez ha hagut d’anular la seva 
participació a la Traviata del MET 

És substituït per Sephen Costello 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Roberto Villazón ha suspès 
actuacions per causa quirúrgica 
Està previst que el febrer torni a actuar 

..Al web.. 
 

  

https://bachtrack.com/es_ES/interview-cremona-violin-maker-lucas-javier-fabro-october-2018
http://www.clubwagner.cat/activitats/55-programacio-club-wagner-forum-bcn-classica
https://www.plateamagazine.com/noticias/5859-el-rossini-opera-festival-avanza-sus-planes-para-2019
https://laopera.net/directores-de-escena/el-director-de-escena-la-importancia-del-director-de-escena-en-la-opera
https://www.plateamagazine.com/noticias/5913-la-opera-de-paris-celebra-su-350-aniversario-con-una-gala-lirica-con-yoncheva-tezier-y-hymel-como-protagonistas
http://revistamusical.cat/cinc-bromes-musicals/
https://www.nuvol.com/noticies/xavier-puig-fa-recerca-etnomusicologica-al-femap/
https://clubdeopera.com/stephen-costello-reemplaza-a-juan-diego-florez-en-la-traviata-en-ny/
https://www.plateamagazine.com/noticias/5892-rolando-villazon-cancela-sus-proximos-compromisos-al-tener-que-pasar-por-quirofano
https://bachtrack.com/es_ES/interview-cremona-violin-maker-lucas-javier-fabro-october-2018
http://www.clubwagner.cat/activitats/55-programacio-club-wagner-forum-bcn-classica
https://www.plateamagazine.com/noticias/5859-el-rossini-opera-festival-avanza-sus-planes-para-2019
https://laopera.net/directores-de-escena/el-director-de-escena-la-importancia-del-director-de-escena-en-la-opera
https://www.plateamagazine.com/noticias/5913-la-opera-de-paris-celebra-su-350-aniversario-con-una-gala-lirica-con-yoncheva-tezier-y-hymel-como-protagonistas
http://revistamusical.cat/cinc-bromes-musicals/
https://www.nuvol.com/noticies/xavier-puig-fa-recerca-etnomusicologica-al-femap/
https://clubdeopera.com/stephen-costello-reemplaza-a-juan-diego-florez-en-la-traviata-en-ny/
https://www.plateamagazine.com/noticias/5892-rolando-villazon-cancela-sus-proximos-compromisos-al-tener-que-pasar-por-quirofano
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Sobre la figura de l’apuntador 
 en les òperes 

Publicat per Òpera Actual fa un parell d’anys 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Es prepara una pel·lícula sobre Chopin 
El pianista Daniil Trifonov farà les interpretacions 
amb instruments que van ser tocats per Chopin 

..Al web.. 
 

  

 

 

 
 

Entrevista a la mezzo moscovita 
 Ekaterina Gubanova  

Publicada a Proopera de novembre-desembre 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Aquest mes de Gener el Liceu promou el 
Concurs Tenor Viñas 

És ja la 56a edició, per a promoure noves veus 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Sobre la mort de Rossini 
Quan es compleixen 150 anys de la defunció 

..Al web..  
  

 

 

 

 

Téllez publica una monografia 
 sobre La Tarviata 

Orense: Ed. Cuestión de Belleza, 
 2018, 116 pp. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Acaba de sortir una nova versió en DVD 
de l’òpera Macbeth de Verdi 

Protagonitzat per Roberto Frontali i ditat per Naxos 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Apareix el llibre Rossini y Rspaña, de 
Fernando Fraga 

De Fórcola Ed., Madrid, 2018, 163 pp. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Publicada la traducció de Wagner y el 
cine, de S. Gilman i J. Jeongwuon 

De Fórcola Ed., Madrid, 2018, 648 pp. 
..Al web.. 

 
  

http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/reportajes/27-reportajes-articulos/126-el-apuntador-el-susurrador-de-los-cantantes
https://www.plateamagazine.com/noticias/5902-daniil-trifonov-evocara-la-figura-de-chopin-en-una-pelicula-tocando-los-pianos-originales-del-compositor
http://www.proopera.org.mx/pasadas/novdic10/entrevistas/2-entrev-nov18.pdf
https://www.liceubarcelona.cat/ca/concursvinas
https://www.operaworld.es/la-muerte-del-cisne-sesquicentenario-luctuoso-de-gioacchino-rossini/
https://www.plateamagazine.com/libros/5785-jose-luis-tellez-la-traviata
https://www.mundoclasico.com/articulo/31640/Macbeth-en-las-tierras-de-Poniente
https://www.codalario.com/libro/libros/libro-rossini-y-espana-de-fernando-fraga-editorial-forcola_7584_24_23257_0_1_in.html
https://clubdeopera.com/wagner-y-el-cine-jeongwon-joe-y-sander-l-gilman-eds-forcola-ediciones/
http://www.operaactual.com/index.php/contenidos/reportajes/27-reportajes-articulos/126-el-apuntador-el-susurrador-de-los-cantantes
https://www.plateamagazine.com/noticias/5902-daniil-trifonov-evocara-la-figura-de-chopin-en-una-pelicula-tocando-los-pianos-originales-del-compositor
http://www.proopera.org.mx/pasadas/novdic10/entrevistas/2-entrev-nov18.pdf
https://www.liceubarcelona.cat/ca/concursvinas
https://www.operaworld.es/la-muerte-del-cisne-sesquicentenario-luctuoso-de-gioacchino-rossini/
https://www.plateamagazine.com/libros/5785-jose-luis-tellez-la-traviata
https://www.mundoclasico.com/articulo/31640/Macbeth-en-las-tierras-de-Poniente
https://www.codalario.com/libro/libros/libro-rossini-y-espana-de-fernando-fraga-editorial-forcola_7584_24_23257_0_1_in.html
https://clubdeopera.com/wagner-y-el-cine-jeongwon-joe-y-sander-l-gilman-eds-forcola-ediciones/
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  ACTIVITATS   

 

 
 

1-I 
(21 h.) 

 

Concert d’Any Nou: Valsos i polques 
Amb l’Orquestra Terres de Marca 

A l’Auditori espai ter de Torroella 
..Al web.. 

 
Torroella M. 

  

 

 
 

1-I 
(21 h.) 

 

Concert d’any nou: Strauss Festival 
Orchestra & Ballet Ensemble 

Al Palau de la música, Per un productor extern 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-I 
(20 h.) 

 

Concert de Nadal. Amb la GIO orquestra i 
l’Orquestra Nacional d’Andorra 

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

 
Olot 

  

 

 
 

11-I 
(20 h.) 

 

Concert: El cicle de l’aigua. Oriol Mallart 
(baríton) i Carmen Santamaría (piano) 

A la casa de Cultura de Girona: Auditori Viader 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

12 a 29 
-I  

Madama Butterfly, òpera de Puccini 
Amb L. Haroutounian o Ainhoa Arteta. Al Liceu 

..Al web.. 
 

Barcelona 

  

 

 
 

 
13-I 
(18 h.)  

Concert líric de Nadal. Elena Martinell 
(soprano) i Joan Sadurní (piano) 

 Amb peces de caccini. Handel, Vivaldi, Puccini, 
Verdi, garcía-Morante,... 

Al teatre La Gorga de Palamós 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 

 
 

15-I 
(19,30 h.) 

 

Lohengrin, de Wagner 
Òpera projectada en cinema. Sencera 

Amb Anna Netrebko i Piotr Beczala. Des de la 
Semper oper de Dresden. Diferit (del 2016).  

A La Cate de Figueres 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

16-I 
(19 h.) 

 

Ballet: La Bella Dorment, de Txaikovski 
Pel Russian Classical Ballet 

Al teatre Principal d’Olot 
Durada: 2h i 20’ 

..Al web.. 

 
Olot 

  

http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2108-valsos-i-polques-amb-lorquestra-terres-de-mar.html
https://www.palaumusica.cat/es/johann-strauss-gran-concierto-de-a%C3%B1o-nuevo_643641
http://www.agendaolot.cat/event/concert-de-nadal-3/
https://casadecultura.org/activitats/522/22182/oriol-mallart-bariton-amp-carmen-santamaria-piano
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/madama-butterfly
https://lagorga.cat/espectacle/215
http://lacate.cat/event/lohengrin-de-richard-wagner/
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/la-bella-dorment/
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2108-valsos-i-polques-amb-lorquestra-terres-de-mar.html
https://www.palaumusica.cat/es/johann-strauss-gran-concierto-de-a%C3%B1o-nuevo_643641
http://www.agendaolot.cat/event/concert-de-nadal-3/
https://casadecultura.org/activitats/522/22182/oriol-mallart-bariton-amp-carmen-santamaria-piano
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/madama-butterfly
https://lagorga.cat/espectacle/215
http://lacate.cat/event/lohengrin-de-richard-wagner/
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/la-bella-dorment/
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16-I 
(20 h.) 

 

Stabat Mater de Pergolesi. 
E. Balást (soprano) i M. Engeljes (mezzo) 
Amb l’orquestra Arcangelo. A l’Auditori de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17-I 
(20 h.) 

 

Lieder amb Magdalena Kožená 
Acompanyada al piano per Mitsuko Uchida. Al 

Palau de la música 
..Al web.. 

Una hora abans, conferència introductòria 

 
Barcelona 

  

 

 
 

18-I 

(20,30 h.) 
 

Ballet: El llac dels cignes 
Pel Russian Classical ballet. 

 A L’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

19-I 

(10,30 h.) 
 

Comentari de Il Barbiere di Siviglia, òpera 
de Rossini, en el curs de Rafael Esteve 

A Biblioteca Carles Rahola de Girona. Amb inscripció 
..El curs..      ..La sessió.. 

 
Girona 

  

 

  
19-I 

 

Anada en bus Girona-Liceu-Girona a 
veure Madame Butterfly, de Puccini 
Activitat per les persones que s’hi van inscriure. 

Hi participaran 89 persones 
..Al web.. 

 
Girona-

Barcelona 

  

 

  
20-I 
(16 h.) 

 

Ballet projectat en cinema:  
La Bayadère, de Minkus 

Retransmès en directe des del Bolshoi de Moscou. 
 A cinemes La Vegas de Figueres 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

20-I 
(17,30 h.)  

Carmina Burana, de Carl Orff 
Amb l’orquestra Simfònica Camea Musicae, Sara 

Blanch (soprano), Flavio Ferri-Benedetti, (contratenor) 
i Toni Marsol (baríton). Al Palau de la Música 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

20-I 
(19 h.)  

Cantates de Bach, amb la soprano 
Miriam Feuersinger 

Seran les BWV 23, BWV 44 i BWV 199. 
 A l’Auditori de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
21-I 

(19 h.)  

Conferència: Sobre Herbert von Karajan  
Cicle “Grans directors d’orquestra del segle XX” Per 
Pere Andreu Jeriod. Sessions obertes, amb entrada. 

Els dilluns A la Fontana d’Or 

 
 

Girona 

  

https://www.auditori.cat/ca/stabat-mater-de-pergolesi?utm_campaign=novatemporadaantiga&utm_medium=email&utm_source=auditori&utm_content=stabatmater
https://www.palaumusica.cat/es/magdalena-ko%C5%BEena-mitsuko-uchida_598838
https://www.palaumusica.cat/es/conferencia-el-lied-de-magdalena-ko%C5%BEena_634062
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2274
http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=47
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/madama-butterfly
https://cinemeslasvegas.cat/noticies/item/39-opera
https://www.palaumusica.cat/es/carmina-burana_597561
https://www.auditori.cat/ca/cantates-de-bach
https://www.auditori.cat/ca/stabat-mater-de-pergolesi?utm_campaign=novatemporadaantiga&utm_medium=email&utm_source=auditori&utm_content=stabatmater
https://www.palaumusica.cat/es/magdalena-ko%C5%BEena-mitsuko-uchida_598838
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2274
http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/madama-butterfly
https://cinemeslasvegas.cat/noticies/item/39-opera
https://www.palaumusica.cat/es/carmina-burana_597561
https://www.auditori.cat/ca/cantates-de-bach
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740278/select
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..Al web.. 

 

 
 

22-I 
(20,15h) 

 

Òpera als OCINE de les comarques: 
 La dama de piques  de Txaikovski 
Projectat en directe des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

23-I 
(20 h.) 

 

La Flauta Màgica, òpera de Mozart 
Per Orquestra Terrassa 48. 

 Al Palau de la Música 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

26-I 

(10,30 h.) 
 

Comentari de Les Noces de Figaro, òpera de 
Mozart, en el curs de Rafael Esteve 

A Biblioteca Carles Rahola de Girona. 
 Amb inscripció accessible 
..El curs..      ..La sessió.. 

 
Girona 

  

 

  
26-I 

(20 h.) 
 

Àries de reservat. Espectacle líric 
de petit format.  

Elena Martinell, soprano i Glòria Garcès, 
piano. A l’ Ateneu de Celrà 

..Al web.. 

 
Celrà 

  

 

  
27-I 

(19 h.) 
 

Àries i obertures d’òperes. 
Amb Pumeza Matshikiza, soprano, i la GIO 

Simfònica. Director Carlo Bernini. 
 Auditori de Girona.   

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

27-I 
(19 h.)  

Concert vocal: EXAUDI Eight Voices 
Ensemble vocal especialitzat en cant 

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

 
Barcelona 

  

 

  
28-I 

(19 h.)  

Conferència: Sobre Sergiu Celibidache  
Cicle “Grans directors d’orquestra del segle XX” 
Per Pere Andreu Jeriod. Sessions obertes, amb 

entrada. Els dilluns A la Fontana d’Or 
..Al web.. 

 
 

Girona 

  

 

 
 

28-I 
(20 h.)  

Rèquiem, de Mozart 
Amb Balthasar Neumann Chor und Ensemble.  

Dr. Thomas Hengelbrock . 
Al palau de la Música 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740278/select
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
https://www.palaumusica.cat/ca/la-flauta-magica_598497
http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=48
https://ateneucelra.koobin.com/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2433
https://www.auditori.cat/ca/exaudi-eight-voices
https://www.nuvol.com/noticies/vuit-veus-sublims/
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740279/select
https://www.palaumusica.cat/ca/balthasar-neumann-chor-und-ensemble-thomas-hengelbrock_577381
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.palaumusica.cat/ca/la-flauta-magica_598497
http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31
https://ateneucelra.koobin.com/
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2433
https://www.auditori.cat/ca/exaudi-eight-voices
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740279/select
https://www.palaumusica.cat/ca/balthasar-neumann-chor-und-ensemble-thomas-hengelbrock_577381
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

La companyia de teatre de Francisco Simó el 1852 
 

 Als finals del primitiu edifici del Pallol, precedent de l’actual Municipal de Girona es va 
fer subhasta per a la gestió del coliseu durant un any còmic. Després de dificultats per a trobar 
empresaris que s’hi posessin, va guanyar la licitació la companyia liderada per Francisco Simó. 
Parlarem una mica de les dificultats que va patir al subhasta i de las composició de 
l’esmentada companyia. 
 

SOBRE EL MECANISME DE CONCURS PER ADJUDICAR EL TEATRE 
 
     El costum en el segle XIX i bona part del segle XX era que els teatre propietat dels ajuntaments no fossin 
directament gestionats per aquests sinó que es procedís a 
un lloguer, que podia ser de durades molt variables, a partir 
d’una subhasta entre els empresaris que el volguessin 
explotar. Els empresaris podien ser gent del món de la 
faràndula, com serà el cas que considerarem, o gent que 
volgués purament fer negoci i, potser en algun cas, 
promoure la cultura d’una població. 

     L’adjudicació del coliseu gironí va presentar diverses 
complicacions, des d’alguna interferència del governador a 
la falta de postors en els concursos, cosa que va obligar a 
fer fins a tres convocatòries i, finalment, una adjudicació 
especial, amb una retribució per a l’Ajuntament per sota de 
les exigències dels concursos. 
     Com ja hem comentat en altres ocasions, el governador 
de Girona supervisava i havia d’aprovar tot el procediment 
de subhasta. Fent ús de la seva autoritat el governador va 

Quadre I 
CRONOLOGIA DEL PROCÈS DE LLOGUER 

 
Els documents corresponents es troben a 

l’Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall III 
,en una subcarpeta dedicada al lloguer de 

1852) 
 
28-V-1852.-  L’Ajuntament gironí decideix 
posar a lloguer el seu Teatre per una durada 
de 10 mesos. A la vegada es ratifica el Plec de 
condicions correponents (basades en el Reial 
Decret de 7-II-1819) 
20 i 27-VI.-  Primer i segon “remate” de la 
segona subhasta del teatre, que va quedar 
deserta. 
18 i 25-VII.-  Primer i segon “remate” de la 
segona subhasta del teatre. Novament sense 
postor. 
9-VIII.-  Nou plec de condicions per al lloguer  
adaptades al Reial decret sobre teatres 
15-VIII.-  Tercera subhasta. Sense postors. 
Però en aplicació de l’article 4t del reglament 
de tetares, diversos empresaris fa oferta de 
lloguer, passat el concurs, i per sota de les 
exigències inicials, entre d’altres F. Simó (en 
instància d’aquell mateix 15-VII 
16-VIII.-  L’Ajuntament comunica a 
governació que l’oferta de F. Simó és la que 
reuneix “mejores circunstancias”. 
17-VIII.-  El governador de Girona accepta 
l’adjudicació del lloguer del teatre en benefici 
de Francisco Simó, tal com proposava 
l’Ajuntament. 
27-VIII.-  es signa el contracte entre 
l’Ajuntament i el llogater F. Simó 

ANUNCI DE LA SUBASTA DEL TEATRE PER AL 18-VIII-1852 
 

 
Imatge 01.-  Reproducció de l’anunci publicat al Boletín Oficial de 

la Provincia de Gerona del 11-VIII-1852 



exigir que el preu mínim de lloguer per a l’any còmic fos de 11.000 rals de velló, en lloc dels 9.000 rals que 
inicialment demanava l’Ajuntament. És provable que tal interferència fos la causa d ela falta de postors 
que es va acabar produint. És interessant constar que l’autoritat governativa va fer eliminar una clàusula 

“11a” en els plec de condicions, precisament la 
que deia “La orquesta deberá formarse 
principalmente de los catorce músicos que 
tienen nombramiento del cuerpo municipal, 
incluso con ellos el Director en las funciones 
dramáticas, y aumentarse hasta el número de 
veinticuatro en las líricas”(Plec de condicions 
pel lloguer de 28 de maig del 1952, Condició 11ª, 
feta suprimir pel governador). O sigui, que 
l’Ajuntament procurava protegir els músics 
locals establint una exigència al respecte. 
També constatem que en les funcions 
dramàtiques se solia acompanyar les 
representacions amb l’orquestra (al principi, al 
final i/o entre actes). Veiem, finalment, que 
l’orquestra ideal estaria formada per 14 músics 
en les funcions dramàtiques i 24 en les d’òpera 
o sarsuela. 
     Finalment l’empresari va aconseguir el 

lloguer del teatre per només 2000 rals de velló, quedant els guanys del lloguer del cafetí del coliseu a favor 
de l’Ajuntament. 

DE LA COMPANYIA 
     La proposta que va obtenir finalment la concessió del Teatre de Girona va ser la que encapçalava 
l’empresari i primer actor Francisco Simó. En l’escrit del promotor s’esmentava annexa la llista de la 
companyia que l’havia d’acompanyar. Es concedí a Simó el lloguer del Teatre de la municipalitat gironina 
durant un any teatral, i concretament  des de 1 de setembre de 1852 a 30 de juny de 1853.  
 

 
 

Imatge 02.-  la llista manuscrita que acompanyava la proposta de lloguer del teatre presentada per Francisco Simó 
(Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 3. Document de data 20-VIIII-21852) 

Textos I 
SOBRE ELS SITEMA DE SUBHASTA 

 
Els documents corresponents es troben a l’Arxiu Municipal de 

Girona. Teatre. Lligall III ,en una subcarpeta dedicada al 
lloguer de 1852 

      Cada uns els “remates”  “tendrá lugar frente a las Casas 
consistoriales de 10 a 12 de la mañana, librándose al más 
beneficioso postor, salvas sin embargo las pujas y mejoras 
legales que se hagan sobre su precio […] bajo las reglas y 
condiciones establecidas, que están de manifiesto en la 
secretaría del cuerpo municipal […]  Se advierte a los 
licitadores que al hacer postura, deben acreditar tener en 
depósito en las arcas municipales la cantidad de 2.500 rs. De 
vellón, sin cuyo requisito no se admitirá su proposición”. 
     Donat que no es presentaven postors es feia una acta en 
els següents termes: “sin que durante las dos horas que han 
transcurrido se haya presentado proposición alguna, según 
relación hecha al Exmo. Ayuntamiento por el pregonero 
Fernando Renart”. 



 
 

Quadre II. Transcripció de la llista de la companyia teatral de Francisco Simó [Imatge 2] 

  
Actrices Actores 

● Dña Josefa Reyes.  1ª 
● Dña Mariana Segura.  Dama 
joven y graciosa 
● Dña Antonia Bosch.  Otra 
graciosa 
● Dña Rosario Segura.  
Característica 
● Dña Francisca Luque. 2ª dama 
graciosa bolera 

● D. Francisco Simó.-  1º y 
director. 
● D. Antonio Dalmases.  1r 
barba. 
● D. Ignacio de Passos.  1r galán 
joven 
● D. Juan Abella.  Otro id. 
[galant jove] 
● D. Pedro Carbajo.  1r gracioso 

● D. Pedro Mauri.  1r bolero y 
4º galán 
● D. Antonio Sala.  
Característico 
● D. N. Luque. 2º galán 
● D. Antonio Lopez.  2º barba 
● D. N.N.  1r apuntador 
● D. N.N.  2º apuntador 

 
     Alguns dels actors que s’esmenten havien treballat al teatre de Palma de Mallorca, conjuntament 
amb el director que ara apareix a Girona, Francisco Simó: el 1849 coincideixen en la companyia 
dramàtica que actuava a Palma Rosario Segura, Pedro Mauri (que ja figurava també com a ballarí i 
bolero, a més d’actor)1. 
 
     Els comentaris i classificacions que acompanyen els noms dels artistes són propis de les tipologies i 
categories d’actors, basades en costums de vegades ben reculats. Anem a considerar els diversos casos. 
   Primer actor i actriu.- Correspon, evidentment, a qui assumeix habitualment els papers protagonistes. 

En el cas dels primers actors, com 
passa aquí,  solien coincidir amb 
l’empresari o director de la 
companyia. 
    Característic o característica.- 
és l’actor o actriu que 
s’especialitza en determinats 
papers, generalment de 
personatges de certa edat. 
    Bolero o bolera.- Correspon a 
l’artista que balla, generalment 
per a referir-se a danses d’origen 
tradicional adaptades als 
escenaris. La denominació va ser 
freqüent en els segles XVIII i XIX. 
Am bel temps va esdevenir 
sinònim de dansa espanyola, 
entroncant amb la dansa 
flamenca. De fet el nom prové del 
“bolero”, ball popular andalús 

sorgit al segle XVIII. 
    Barba.-  expressió que es fa servir per a referir-se a papers de certa edat, o sigui de personatges que ja 
no són joves. 
  

                                                           
1      El balear, 26-III-1850 pàg. 4 

BOLERO I BOLERA BALLANT 
 

 
 

Imatge 03.-  Il·lustració del sevillà Antonio Mª Esquivel: Baile bolero (ca 1830) 



FRANCISCO SIMÓ, L’EMPRESARI 
    L’empresari i artista Francisco Simó el comencem a localitzar A 
Barcelona en la temporada 1842-43, quan va actuar en el Liceo 
Filarmónico Dramático de S.M. la Reina Isabel II, entitat precedent 
del que seria més tard el Gran Teatre del Liceu2. Allà actuava amb 
Antonio Dalmases, actor que actuaria com a “barba” en la cia. que 
Simó dirigiria a Girona una dècada després . Simó pren notorietat a 
Palma de Mallorca, on actuava habitualment, sortint en la premsa a 
finals dels anys 40. El 1848 era un dels primers actors, amb tipologia 
de galant jove3. Es convertirà ben aviat en artista destacat i apreciat 
del públic. Així ho proclamava un cronista de l’època, que signava 
C.A., en un article encomiàstic que comentava l’imminent estrena de 
la comèdia Lazaro pasaor de Florencia: 

és evident per l’escrit la bona reputació de l’actor, a la vegada que s’indica que en algunes obres realitzava 
també el paper de director teatral de la funció. Efectivament el 1850, en una enumeració de la companyia 
que actuava en el Teatre de Palma, apareix com a primer actor i 
director d’escena Gregorio Duclos i 
com a “Otros primeros actores y 
directores en sus funciones D. Juan 
Rizzo, D. Francisco Simó, D. Agustín 
Munné”4. 
     Entre altres anuncis de premsa, 
trobem a Simó com a primer actor i 
director d’una obra teatral 
representada el 30 d’octubre de 1850 
[Veieu imatge 5]. Es pot comprovar 
diversos trets que hem anat 
constatant també en el coliseu gironí: 
el costum de realitzar funcions en 
benefici d’algun membre de la companyia i, també, el costum de 
completar l’oferta teatral amb moments musicals (una orquestra 
preludia el dama amb una “Sinfonía”) i amenitzar la vetllada amb demostracions de dansa. 

                                                           
2      Jaume Radigales, Els origens del Gran Teatre del Liceu (1837-1847). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1998, pàg. 74 
3      El dia 24-X-1848 s’oferia al teatre de Palma de Mallorca una funció “en beneficio del otro primer actor y galán joven D. 
Francisco Simó” [El Genio de la libertad, 23-X-1848 pàg. 4] 
4      El balear, 26-III-1850 pàg. 4 

 

“Confiado el papel principal de ella al distinguido actor D. Francisco Simó; no dudamos que su 

ejecución saldrá con la brillantez que de algún tiempo a esta parte se nota en las comedias 

dirigidas por el señor Simó. Este actor que tantos partidarios tiene por su naturalidad y exacto 

desempeño de sus papeles, como igualmente por lo bien que estudia; va en nuestro concepto a 

adquirir un grado de gloria el día que se represente el Lázaro; va a justificar la opinión general de 

que el Sr. Simó es el actor que tiene la compañía del teatro de palma que con más propiedad 

desempeña los papeles que se le confían, sin que se note en él nada de malsonante y prolongado 

dejo.” (El Genio de la libertad, 25-XI-1848 pàg. 2) 

UNA DE LES 
PROGRAMACIONS 

PROTAGONITZADES PER 
SIMÓ A PALMA DE 

MALLORCA 

→ 
Imatge 05.- Funció del drama 

“Ricardo Darlintong” a benefici 
de F. Simó, que fa de primer 
actor i director d’escena (El 

balear 29-X-1850 Pàg. 4) 

SIGNATURA DE FRANCISCO SIMÓ 
 

 
Imatge 04.-  Rúbrica que apareix en el 

contracte de lloguer del Teatre gironí el 
27 d’agost de 1852 [Arxiu Municipal de 

Girona. Teatre, lligall 9] 



     No sabem com i quan Simó fa el salt i es converteix en director-empresari d’una companyia. En tal 
funció veiem que apareix a Girona en la temporada 1852-53. La companyia que capitanejava era modesta,  
de molt menor entitat que en la que treballava a Palma5. No trobem esmentat Francisco Simó ni com 
empresari ni com actor posteriorment a 1953 i la seva experiència gironina. No va anar bé la cosa? No  
podem assegurar que aquesta sigui la causa. 
 

DELS RESULTATS 
     Tenim ben poques dades dels resultats artístics i econòmics de la temporada que va dirigir Francisco 
Simó. El que és evident és que la temporada es va completar i inclús allargar una segona temporada. El 
mes de juny de 1853 hi va tornar a haver una subhasta que quedà deserta6. Amb posterioritat el 
governador civil va decretar l’allargament forçós del lloguer de l’any anterior establert amb Francisco Simó 
amb durada d’un altre any teatral7. Existeix un pagament de desembre de 1853 a l’Ajuntament a compte 
del lloguer del Teatre8. A partir de la temporada teatral 1854-55 (del 1-IX-1854 a 30-VI-1855) es realitza 
un nou contracte amb l’empresari líric José Sacca9. 

 
     En les dues temporades que el teatre fou regentat per Francisco Simó, les funcions es deurien anar 
realitzant amb certa assiduïtat. Ho podem afirmar perquè per a la segon temporada es guarden diversos 
rebuts de cobraments en els que intervé l’Ajuntament. Així per exemple, el 26-II-185410 es liquida una 9a 
quinzena de funcions, és a dir, en uns sis mesos (de setembre del 1843 a gener de 1844) es celebren nou 
quinzenes. Tenint present que una quinzena solia estar formada per 12 representacions, deduïm que en 
mig any hi podria haver hagut més de 100 funcions. Això representa 16 funcions al mes, o, el que és el 
mateix, una representació cada dos dies. 
     Què dirien avui en dia els sindicats d’artistes! 
                                            joan manel barceló sitjes, 2018 

                                                           
5      L’agost del 1850 Simó apareix qualificat dins de “otros primeros en sus funciones”, la cia de la que feia aleshores 
d’”autor” [empresari] D. Manuel Català, comptava amb 39 comediants (22 actors i 17 actrius) i 4 dansaires (2 ballarins i 2 
ballarines (El balear, 26-VIII-1850 pàg. 2). ). En canvi, la cia. Que Simó porta a Girona presentava 14 comediants (9 actors i 5 
actrius) i 2 dansaires (un ballarí i una ballarina), tal com es pot apreciar al quadre II. 
6      Hi ha esborrany del comunicat al governador de data 27-VI-183 (Arxiu Municipal de Girona. Teare, lligall 9) 
7      Ordre del governador de data 2-XII-1853 (Arxiu Municipal de Girona. Taetre, lligall 9). En el text s’argüeix que el 
governador fa l’esmentada imposició “Siendo un deber de la autoridad el proteger los intereses del público, se prevendrá al 
Director y formador de dicha compañía que ningún autor podrá separarse de esta capital durante la presente temporada 
cómica.” I també que no es podran canviar els preus dels abonaments i localitats sense el vistiplau del governador. 
8      Ens referim a un rebut de 700 reals de velló pagats per Francisco Simó “a cuenta d elos que debe dar para el arriendo del 
teatro y aprovechamientos durante este año cómico” [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 3. Document de data 31-XII-
1843] 
9      Es guarda la contracta signada ente l’Ajuntament i Sacca (Arxiu Municipal de Girona. Taetre, lliagll 8. Document de data 
1-VII-1854) 
10      Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 3. 

Les 12 FUNCIONS DE LA 8ª QUINZENA 
Gaspar el granadero /  Las diez de la noche / 
Dios los cría y ellos se juntan / Dios, mi brazo 

y mi derecho / Casamiento sin amor / Los 
incendiarios y … / Borrascas del corazón / 

Pobre madre / Alarcón / Lázaro el pastor / Los 
dos validos / Fortuna contra fortuna.   

→ 
Imatge 06.- Hi figuren 12 títols, amb indicació de 

diverses despeses produïdes  (AMG. Teatre, lligall  3. 
Data de 8-II-1854) 



GENT  per la Música 

 

Josep Llinàs 

 
 En Josep Llinàs Llinàs és fill de Caldes de Malavella, encara que ja fa temps 
que viu a Llagostera. De ben jove i de motu propi que és persona aficionada 
a la música, en particular a la clàssica. Com ell mateix ens explicarà, la seva 
immersió en la cosa musical és bàsicament autodidacta però el Josep està 
convençut que en el llenguatge musical hi pots anar entrant si mantens les 
orelles, però sobretot la ment, oberts. Deixem-lo que s’expliqui ell mateix. 
 

ORÍGENS 
     Em vaig interessar per la música de manera 
espontània. A casa no hi havia pas una especial 
afició. El que sí que vaig assimilar a casa va ser 
l’hàbit d’escoltar molt i amb atenció la ràdio, a 
totes hores. Un dels primers motius musicals 
relacionats amb la música clàssica que ja de ben 
petit em va cridar l’atenció va ser la Marxa turca 
de Mozart. Altre dels primers fragment musical 
que recordo em va atreure va ser l’Himne a 
l’alegria del Beethoven. Per tant la 9a simfonia va 
ser el primer disc que em vaig comprar, en una 
versió dirigida per Karajan, amb una ja mítica 
portada tota negre amb lletres daurades. Jo 
deuria tenir uns 13 anys. Un cop vaig tenir aquell 
disc, que era un àlbum de dos discos, vaig 
descobrir que abans de  l’esmentat himne hi havia 
molta altra música, i també fantàstica. Però el disc 
em va rebel·lar molt més. En el mateix conjunt 
també hi havia enregistrada la 8a simfonia del 
compositor de Bonn. I resultava que també valia 
la pena. A aquest van anar seguint altres discos, 
evidentment, aviat la 5a del mateix Beethoven. 
Per comprar-los, en aquell moment, havia 
d’estalviar molt, de manera que el ritme 
d’adquisició era lent. En canvi, vaig tenir la sort de 
poder disposar d’un equip de reproducció 
relativament bo. En repetir sovint les mateixes 
audicions dels discos que disposava, les 
estructures musicals em van anar entrant al cap. 
     Els discos em van fer descobrir altres autors i 
aspectes. A mesura que escoltes tens la necessitat 
natural d’aprofundir en allò que t’interessa. Vas 
observant que existeixen aspectes d’orquestració, 

de dinàmica, que poden ser diferents en un cas o 
en un altre. Te n’adones que la música és un 
llenguatge assequible, que hi pots anar entrant i 
no cal ser un expert.  
  L’altra de les meves primeres obres van ser les 
conegudíssimes quatre estacions de Vivaldi. En 
aquest cas vaig trobar a la botiga un lot en què hi 
figuraven no els quatre primers sinó tots els dotze 
concerts de l’opus 8 del venecià. Això em va 
permetre descobrir que Vivaldi era fantàstic no 
només per les estacions. Aquest pas va anar 
acompanyat per un altre descobriment: vaig 
comptar amb una edició de Harnoncourt. Va ser 
enlluernador i revelador. A partir d’aquí les 
versions amb criteris històrics van passar a ser un 
valor per a mi: versions amb menys instruments i, 
en el seu cas, menors efectius vocals, amb 
instruments d’època, ... Em va semblar una altra 
manera d’acostar-me a la música, la sentia més 
propera. Descobreixes que no és el mateix una 
peça tocada per un o altre intèrpret.  
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Imatge 2.-  
Nikolaus 

Harnoncourt és 
un dels intèrprets 

que més han 
influït en la 

manera 
d’entendre la 

música del nostre 
aficionat 

                                3r moviment del Concert no1 de 

Brandenburg, de JS Bach, dirigit per N. Harnoncourt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a60mp3ud_h8&list=PLEGKOC7mvop92uAD7YldJkbB5t4ptab3E
https://www.youtube.com/watch?v=a60mp3ud_h8&list=PLEGKOC7mvop92uAD7YldJkbB5t4ptab3E


     Recordant els orígens de la meva afició em ve 
al cap també una professora de plàstica de 
l’escola. Alguns dies fèiem dibuix lliure, moment 
en què ens posava música clàssica de fons. Jo ho 
fruïa molt. Recordo la impressió que m’havien fet 
algunes obertures de Wagner escoltades per 
primera vegada en aquest ambient. 

    Una altra passió per a mi va ser Bach. No 
estranyarà si dic que em vaig iniciar amb els 
Concerts de Brandenburg. Vaig començar amb la 
versió de moda en el moment, la de Karl Richter. 
Posteriorment vaig localitzar la versió de 
Harnoncourt , que em va seduir més. 
     Un altre músic que vaig admirar molt va ser 
Gustav Leonhardt. També en la línia historicista. 
A més, em va fer agafar veritable afició pel clavecí. 
     Després van venir les cantates. En aquell 
moment Harnoncourt i Leonhardt publicaven la 
primera integral en disc de les cantates de Bach. 
 

 
Imatge 3.-  Un dels àlbums  amb cantates de Bach que el 

Josep va adquirir i tant el van impressionar. 
 
 Així, vaig poder disposar d’unes edicions molt 
acurades en uns àlbums que portaven tots els 
textos, en alemany i traduïdes, uns assajos sobre 
la música i les interpretacions i totes les partitures. 
Aquests àlbums sortien cada dos mesos, més o 
menys, amb quatre discos cada un. Em resultaven 
cars però pagava la pena. Sense tenir formació 
musical vaig arribar a poder seguir en la partitura 
el progrés de l’obra. La partitura em servia com de 
mapa per orientar-me i prestar més atenció. No és 
que jo tingui capacitats com a intèrpret o cantant, 
però puc seguir-la: trobo que això dóna moltes 

més possibilitats de gaudir de les composicions. I 
pel que fa a la lletra i per a poder entendre Bach 
vaig començar a aprendre l’alemany: em vaig 
adonar que les traduccions sovint no coincidien 
amb la frase musical i vaig deduir que em 
convenia llegir directament el text. 
 

DE LA MÚSICA 
     A nivell musical sóc autodidacta. Amb tots els 
vicis i limitacions que això comporta però també 
amb el gust per la descoberta personal. A l’escola 
i en l’entorn de Caldes no hi havia en el seu 
moment massa possibilitats de formar-te en 
música. Quan parlava amb els amics de la meva 
afició, ells ho trobaven una mica estrany que 
m’agradés la clàssica. La veritat és que no em va 
preocupar. 
     Sóc més oïdor de discos i de ràdio que no de 

concerts. Assisteixo a alguns però la meva forma 
més significativa d’escoltar música és a través 
d’enregistraments. 
 

 
Imatge 4.-  Autògraf que en Josep Llinàs va poder obtenir 

de Gustav Leonhardt una altra de les persones que més ha 
influït en la manera d’entendre i apreciar la música del 

primer. 

 
     Com he comentat, vaig començar la meva 
afició per Beethoven i després vaig passar a 
Mozart i a Haydn. Aquest darrer potser és tingut 
per un compositor més lleuger però jo el trobo 
molt gran. Totes les seves obres poden ser similars 
però cadascuna és diferent. Va ser amb Haydn que 
vaig “descobrir” la forma “Sonata”. Escoltant 
reiteradament les obres em vaig adonar que hi 

Te n’adones que la música és un llenguatge 

assequible, que hi pots anar entrant 

Jo sóc autodidacta en música, amb totes les 

seves limitacions i gaudis 



havia uns temes o motius que s’intercalaven, es 
repetien i es transformaven. Va ser una sensació 
com d’entendre quin era l’idioma en què 
s’expressaven els músics. En les audicions “passen 
coses”. Tu has de restar obert i atent i escoltar i 
seguir què et diuen. Després de copsar la forma 

sonata se’m van fer més entenedors els trios, els 
quartets, les simfonies. Hi ha unes estructures 
similars. No sempre segueix però el mateix patró. 
La genialitat sorgeix quan el compositor et 
planteja una variant inesperada. 
     A mi m’ha estimulat molt per avançar en la 
música la ràdio. He anat trobant i seguint 
programes amb gran sentit didàctic. Vaig 
començar amb Ràdio 2. Recordo un presentador 
que es deia Álvaro Marías. Aquest explicava 
música barroca i aspectes com els dels canvis en 
els sistemes interpretatius. Més tard he anat 
seguint també Catalunya Música. La ràdio a més, 
et permet anar coneixent novetats o obres que no 
t’havien arribat. Diguem que si no fos per la ràdio 
no innovaria el repertori que escolto. 
     A part de l’emotivitat, la música ens obliga a 
anar desxifrant el seu llenguatge i això manté la 
ment desperta i estimulada. 
     La música, sovint, et parla de coses importants, 
transcendents. També de vivències humanes. Una 
sonata de Beethoven et parla de la vida i de la 
mort i ho pot fer tant bé com un llibre. Un bon 
exemple pot ser la Sonata 32 de Beethoven: en 
poca estona et fa passar de la foscor a l’heroïcitat. 
 

 
    Recomano a tothom que escolti música. Ho 
trobo un exercici intel·lectual estimulant. Reconec 
que hi ha gent , i n’he conegut, que és “sorda”: 
són persones incapaces de distingir un acord 
major d’un de menor, per exemple, escolten les 
notes però no les entenen. En aquests casos, 

resignació. Però la majoria podem copsar un 
llenguatge que en sí mateix no és complicat. 
 

SOBRE L’ÒPERA 
     A l’òpera hi vaig arribar per Harnoncourt. Vaig 
comprar L’Orfeo de Monteverdi tot seguint 
aquest director i l’obra em va encantar: és un 
model fantàstic: allà hi és tot el que es farà en 
òpera posteriorment. Podríem dir, doncs, que em 
vaig iniciar a l’òpera pel principi. No és el meu 
gènere preferit però en gaudeixo també. 
     Prefereixo l’òpera alemanya per sobre de la 
italiana. Particularment Wagner: amb les 
prevencions que es vulgui com a persona, Wagner 
va ser un gran músic. Tot i les seves dificultats, és 
un compositor que “ajuda” a l’oïdor gràcies als 
leitmotifs. Si tens una mica de memòria musical, 
pots entendre millor certs passatges de les seves 
obres per les referències musicals que fa a 

personatges,  a situacions o a objectes. Això es 
gaudeix especialment en la tetralogia, les quatre 
òperes del cicle de L’anell del nibelung. La meva 
preferida és La Walkiria. Em va impressionar molt 
en el seu moment adonar-me com Wotan, quan 
castiga la seva filla i li diu que “només un home 
podrà salvar-te”, el que la despertarà al caps dels 
anys, l’orquestra identifica clarament el motiu de 
Siegfried, personatge que no coneixes fins a la 
següent òpera. També m’agrada molt el Tristany 
i Isolda, considero aquesta obra una mena de 

miracle en música.  
     Per a mi l’òpera és fonamentalment la música 
i la veu. Com que jo sóc molt d’escoltar 
enregistraments, em faig una imatge de l’obra 
en el meu cap. Sovint, quan veig la representació 
em defrauda. Així em va passar la primera 
vegada que vaig anar al Liceu. Veig veure una 
Carmen. Recordo que la protagonista no tenia 
cap atractiu i per a mi era difícil entendre el que 

Don José era capaç de fer per la seva estimada. 
També recordo algun Wagner, ja fa temps, amb 
escenografies molt rústiques, que diferien força 
d’aquell món de déus que jo m’havia imaginat en 
el seu moment. En canvi recordo una 
representació de Pelléas et Mélissande, de 

Vaig aprendre alemany per poder seguir els 

textos de Bach 

Aquí podem accedir a la 
Sonata 32 de 

Beethoven, obra que en 
Josep troba suggerent.  

interpretada per 
Baremboim 

Sóc més d’òpera alemanya, per sobre de la 

italiana 

https://www.youtube.com/watch?v=ccyHT1sFmsg


Debussy, mol ben aconseguida. També em va 
agradar una Lulu que vaig veure al Liceu. 
     En comparació amb l’exuberància musical 
alemanya les òperes italianes em semblaven de 
poc mèrit. Vaig anar canviant d’opinió a mesura 
que vaig apreciar Rossini. Té obertures 
musicalment fantàstiques, com ara la de La gazza 
ladra. Similarment passa amb Verdi, la tant 

apreciada cançó “La donna è mobile” del 
Rigoletto és de mèrit molt inferior comparada 
amb la fantàstica obertura de la mateixa òpera. 
    Vaig anar modificant les meves opinions. 
També en el bel canto, inclús quan no hi ha una 
gran elaboració musical, hi pot haver bellesa en la 
melodia, en l’acrobàcia vocal. 
 

 
Imatge 5.-  En Josep Llinàs al Liceu de Barcelona 

 
GUSTOS I PREFERÈNCIES 

     Mentre que la música antiga l’he acabada de 
codificar, molta de la del segle XX em deixa 
indiferent. Diguem que jo arribo fins a Stravinski. 
Ja entenc que hi pot haver partitures molt ben 
fetes i que es fan fantàstics jocs de textures i 
timbres però si la música no m’entra no 
m’interessa. Que hi hagi dissonàncies en algun 
moment o situació és comprensible però en la 
meva opinió els compositors del XX han prescindit 
massa de la melodia. Hi ha músics que asseguren 
que és una qüestió d’hàbit, jo crec que no. 
     No puc triar un autor per sobre d’altre [de fet 
en l’entrevista havíem preguntat a en Josep pel 

seu compositor preferit]. Destacaria els que ens 
transmeten coses i que han provocat un canvi en 
la música futura. Així, cito Monteverdi, Haydn, 
Beethoven, Schumann, Wagner, Mahler. Bach és 
un cas diferent. És també un dels grans, però en 
el seu cas no va tenir continuadors immediats: 
Bach va ser la culminació del barroc: la cimera 
màxima d’una llarga tradició que ell va dominar i 
sintetitzar.  
     Pel que fa a la veu, és important que els 
cantants no forcin l’instrument. Per això m’ha 

agradat tant Victòria dels Àngels, en tot allò que 
interpretava, tant les grans àries com quan feia 
cançó catalana. Tenia el do de la naturalitat, amb 
una gran emissió de veu però sense que se li notés 
cap esforç ni impostació. 
No crec en la música com ornament o com a cosa 
de fer passar l’estona. T’ha de transmetre coses.. 
En aquest sentit aprecio particularment Mahler. 
De fet tot el que va compondre parla d’ell i així ho 
pots arribar a sentir. És corprenedor quan en la 
seva 9a simfonia el compositor sentia ja propera 
la mort. Però inclús en aquest cas la seva música 
no et deixa abatut, sinó transportat i extasiat en 
la seva bellesa. 
 

 
Imatge 4.-  Mahler. Podem sentir-ne el 

darrer moviment de l’última simfonia que 
va acabar: la 9a, obra que admira el 

nostre aficionat. 

 
     Agraïm a en Josep Llinàs que hagi accedit a 
compartir amb nosaltres les seves opinions i 
vivències amb la música. 
 

joan manel barceló sitjes, 2018 

M’ha agradat tant Victòria dels Àngels 

perquè tenia el do de la naturalitat. 

No crec en la música per a fer passar 

l’estona. T’ha de transmetre coses. 

Considrero l’òpera Tristany i Isolda una 

mena de miracle musical 

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


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 Entre la documentació que es guarda del Teatre Municipal de Girona hi ha una llista de les 
persones que es van abonar a una temporada d’òpera i sarsuela de finals del XIX. Volem recollir els 
noms dels gironins aficionats al gènere líric que van adquirir els abonaments i d’aquesta manera 
contribuïen al manteniment de l’activitat a Girona. 
 
     Les dades les tenim gràcies a l’acurat informe que va 
elaborar el responsable de recaptar els abonaments, C. 
Serapio Mirambell. Es troben a l’Arxiu Municipal de Girona, 
Teatre, lligall 12, document de 8-XI-1894. Transcrivim a 
continuació el nom dels abonats. La numeració de davant 
l’hem afegit nosaltres per a facilitar-ne la ràpida localització 
quan haguem de fer algun comentari a algun dels noms.  
 

ELS TITULARS DELS ABOANMENTS 

 

   LLOTGES PLATEA 
01) Pedro Lliurella (no 5)  [L.] 
02) Enrique Negre (no 6)  [L.] 
03) Ramon Matas (no 7)  [L.] 
04) Martín Sureda (no 8)  [L.] 
05) Fortunato Balari (no 9) 
06) Antonio Boixa (no 10) 
07) Manuel Llinas (no 11)  [L.] 
08) Enrique Martínez (no 12) 
09) Aniceto Ibran (no 13)  [L.] 
10) José Norat (no 14)  [L.] 
11) Enrique Grahit (no 15)  [L.] 
12) Juan Vila (no 16) 
13) Manuel Almeda (no 17)  [L.] 
14) Margarita Taberner (no 18)  [D,] 
15) Tomas Carreras (no 20)  [L.] 
 
   LLOTGES PIS PRINCIPAL 
16) Joaquin Ametller (no 1) 
17) Manuel Llistusella (no 2) 
18) Condesa de Berenguer (no 3)  
[D, ]  [L.] 
19) Francisco Llovet (no 5)  [L.] 
20) Juan Fadon (no 6) 
21) Emilio Grahit (no 7)  [L.] 
22) José Casamada (no 8) 
23) Fernando Casadevall (no 9)  [L.] 
24) Alfredo Rusiñol (no 11) 
25) Florencio Limeses (no 12) 

26) Deprat y Perxes (no 13) 
27) Hortensio Bajandas (no 4)  [L.] 
28) Narciso Burguná (no 15) 
29) Enrique Gomez (no 16) 
30) Pilar Rigau (no 17)  [D, ] 
31) Joaquin de Carles (no 18) 
32) José Pascual (no 19)  [L.] 
 
   LLOTGES SEGON PIS 
33) Felipe Vicens (no 1) 
34) Martirian Montserrat (no 8) 
35) Luís de Marlés (no 9)  [L.] 
36) Joaquín Coll (no 10)  [L.] 
37) Francisco Huguet (no 11) 
38) José Durant (no 12)  [L ?.] 
29) Leandro Comas (no 18) 
40) Manuel Llach (no 19) 
 
   PARADÍS 
41) Miquel Cat (no 1) 
42) Federico Dalmau (no 2) 
43) Catalina Lladó  (no 69, 70 i 71)  
[D, ] 
 
   BUTAQUES 
44) José Capapé (2a fila, 7) 
45) Juan A. Espuñez (2a fila, 8) 
46) Narciso Font (2a fila, 9) 
47) Francisco Greses (2a fila, 10) 

48) Saturnio Ayusua (3a fila, 7) 
49) Carlos Veytes (3a fila, 8) 
50) José Palahí (3a fila, 11) 
51) Benito Vallés (3a fila, 12) 
52) Juan Calm (3a fila, 20) 
53) Gonzalo Reixach (4a fila, 7) 
54) José Martí (4a fila, 8) 
55) Narciso Plá (4a fila, 9)  [L.] 
56) Sra. de Gil Moreno (4a fila, 14 i 
15)  [D, ] 
57) Joaquín Ruiz y Blanch (4a fila, 
16) 
58) Arturo Rosés (4a fila, 21) 
59) Enrique Roca (4a fila, 22)  [L.] 
60) Eduardo Culla (5a fila, 7) 
61) Alfredo Moran (5a fila, 9) 
62) Narciso Amich (5a fila, 10) 
63) Enrique Pinet (5a fila, 11) 
64) Enrique Piferrer (5a fila, 12) 
65) Rafael Martell (5a fila, 13) 
66) Narciso Jubany (6a fila, 9)  [L.] 
67) Joaquin Llinas (6a fila, 12) 
68) Francisco Mundet (6a fila, 13) 
69) Ramon Ametller (7a fila, 10 i 
11) 
70) Joaquin Serva (7a fila, 12) 
71) Bernardo Casellas (7a fila, 13) 
72) Joaquin Llistusella (8a fila, 11)

Imatge 1.-  Signatura i data de la llista d’abonats. La 
signatura és de C. Serapio Mirambell (AMGi. Teatre, 



 
 
     En total consten, doncs,  156 abonaments, amb 72 noms, donat que en algun cas hom agafa diverses 
places, arribant fins als 76 abonaments.  Consten els noms dels adquiridors de llotges. En canvi, no 
s’esmenten els noms de les persones que van adquirir abonaments d’entrades, constant, això sí, que van 
adquirir-se’n 80, en dos pagaments de 12 pessetes (total de 24 ptes.).  
 

 
 

Imatge 2.-  Encapçalament de la llista d’abonats (AMGi. Teatre, lligall 12. Document de 8-XI-1894) 
 

     L’abonament es pagava 
habitualment en quatre parts: 
abonant una suma inicial més 
alta i després amb tres terminis 
més, de quantia decreixent 
(l’últim corresponent a la 
sarsuela). 
     D’entrades soltes es van fer 
80 abonaments que s’havien 
d’abonar en dos pagaments de 
12 pessetes cadascun, per tant 
amb un cost total de 24 petes. 
Hem de suposar que es 
tractava d’entrades que 
agafaven persones que 
acudien a les llotges. 

     És significatiu que els 76 llogaters de llotges  quasi tots són homes. Consta com a titular dones en només 
quatre ocasions [són els abonaments 14, 18, 43 i 56. Fem constar en el llistat d’abonats els casos de dones 
afegint una D al final de nom]. Dels quatre lloguers d’abonaments de titularitat femenina cap agafa una 
localitat en solitari: en la meitat, dos casos s’agafa una llotja i en l’altra meitat [abonaments 43 i 56], 
s’agafa més d’una plaça, assegurant així que ho va acompanyada al teatre. En canvi, veiem homes que 
tenen la seves localitat d’abonament en butaques de platea tot sols: ho podem deduir perquè molts no 
agafen dues places sinó només una i, a més, n’hi ha de contigües ocupades totes elles per homes [com és 
el cas dels abonaments no 44, 45, 46 i 47 / 53, 54 i 55 / 61, 62, 63, 64 i 65]. 
     Detectem un altre fenomen significatiu, gens sorprenent: prop del 30% dels abonats eren a la vegada 
membres de l’Asociación Literaria de Gerona. El percentatge és molt més alt si ens limitem a considerar 
els llogaters de llotges del teatre. Hem remarcat la coincidència posant una lletra en verd [L] 
 

IDENTIFICZCIÓ D’ALGUNS DELS ABOANTS 
     Hem procurat identificar una mostra dels abonats mitjançant les notícies de premsa de l’època. Hem 
buscat una mostra àmplia de la meitat dels inscrits i creiem que hem pogut localitzar la dedicació de més 
dsl 80% dels noms que hem cercat. Esmentem alguns noms: 

NOMBRE D’ABONATS I IMPORTS 

 Ne. ÒPERA 1r ter. 2r ter. Sarsuela TOTAL 

       Llotja platea 15 105 87,50 43,75 26,25 262,5 ptes. 

Llotja pis 
princip. 

17 145 
117,5

0 
58,75 31,25 352,5 ptes. 

Llotja pis segon 8 84 62 31 9 186 ptes. 

Paradís 5 16 18 9 9 52 ptes. 

Butaques 31 30 26,50 13,25 9,75 79,5 ptes. 

Entrades 80 12 12 - - 24 ptes.  

TOTAL 156 persones abonades 

 
     Cada abonat fa quatre pagaments, l’últim corresponent al concepte 
sarsuela. En l’última columna fem constar el total del cost de l’abonament 



 
   ●  Joaquim Ametller Viñas [abonament no 16] Farmacèutic gironí 
que tenia l’establiment al C/ Cort reial no 4. 

←   Imatge 3.- Anunci d’un “remei miraculós”, de nom 
<Refugio del Dr. Ayer>, indicat contra tota mena de febres, que 
es venia, entre d’altres, a la farmàcia de Joaquim Ametller. 

   ●  Ramon Ametller [abonament no 69] que va ser titular de 
l’administració provincial de Propietats i Impostos de l’Estat 

   ●  Hortensio Bajandas [abonament no 27] Advocat 
   ●  La Comtessa de Berenguer [abonament no 18] es deia Dolors de Llobet i de 
Parés, va quedar vídua del compte Joaquim de Berenguer i de camps el 1876. Era 
de família hisendada, amb propietats a Vilanna i Bescanó, on construïren una 
residència senyorial i d’estiueig al mas del Molí. La comtessa va morir a Girona el 
1925 ►. En una llotja de teatre molt a prop [abonament no 19] hi tenia situat el seu pare 

o germà Francesc Llobet Pardás, també hisendat. 
        Imatge 4.- Capella de la Concepció (al mas Molí, a Bescanó) feta erigir el 

1879 per Dolors de Llobet, comtessa de Berenguer i on hi ha les seves restes després de 
la seva mort a Girona el 1925.  ►  .     → 

   ●  Antonio Boixà [abonament no 6] propietari i comerciant  , entre altres coses, 
representant a Girona de la Cia Transatlàntica de Barcelona. Havia estat al partit Liberal dinàstic. Era 
conseller de l’ajuntament gironí en l’època que comentem. 
   ●  Joan Calm Gruart [abonament no 52] Hisendat amb domicili al C/ d ela Força de Girona  
   ●  José Capapé [abonament no 44] capità d’infanteria recentment arribat de Cuba i ajudant del general 
Salcedo per aquella època. 
   ●  Joaquim de Carles [abonament no 31] Hisendat que tenia la seva casa al costat del teatre i amb estreta 
relació amb el coliseu gironí [en vam parlar al no 46 d’Operem, X-2018, pàg. 7 i ss.] 
   ●  Bernat Casellas Fábregas [abonament no 71] comerciant que tenia l’establiment a la Pl/ Constitució 
de Girona 
   ●  Joaquim Coll [abonament no 36] Propietari i farmacèutic. Va ser membre del partit Liberal dinàstic. 
Va sewr conseller de l’Ajuntament. 
   ●  Frederic Dalmau [abonament no 42] Podria ser un oficial de primera de l’Administració principal de 
correu de la província de Girona. 
   ●  Narcís Font [abonament no 46] pot tractar-se del secretari de l’Ajuntament gironí. 
   ●  Emili Garahit i Papell [abonament no 21].- Fou un advocat i intel·lectual gironí que va practicar la 
història (estudis sobre Francesc Eiximenis o sobre els setges) i fou cofundador de l’Associació Literària de 
Girona (el 1876). Fou alcalde de Girona entre el 1887 i el 1891. 
   ●  Enric Grahit Papell [abonament no 11] fou oficial de la secretaria de la diputació de Girona i secretari 
de l’Associació Literària de Girona. Germà d’Emili Grahit i fill de l’alcalde Pere Grahit i Vié. 
   ●  Josep Palahí [abonament no 50] periodista que fou director de “La Provincia” i treballà al “Diario de 
Gerona de Avisos y Notícias” 
   ●  Pilar Rigau [abonament no 30] que vivia a la Pl/ Constitució de Girona i que va contribuir en campanyes 
benèfiques. 
   ●  Aniceto Ibran Rius [abonament no 13] advocat procedent de Figueres i afincat al carrer del Progrés 
no 16 (Carrer Nou) de Girona el 1892 
   ●  Pere Lliurella [abonament no 1] era veí de Dosquers (al Municipi garrotxí de maià de Montcal], 
hisendat amb propietats suredes, que en aquella dècada dels anys 90 havia invertit per a crear una fàbrica 
tèxtil aprofitant el corrent del riu Fluvià. 
   ●  Lluís de Marlés [abonament no 35] va ser administrador dels Establiments Provincials de Beneficència 
de Girona  
   ●  Rafael Martell Traiter [abonament no 65] exercí diversos càrrecs a la delegació d’hisenda de Girona. 
Va ser membre de la societat Liceo Gerundense, on formà part d’alguna d eles comissions de treball. 

https://core.ac.uk/download/pdf/39041629.pdf
http://contatdebatut.blogspot.com/2009/05/ruta-literaria-per-bescano-7-el-moli-de.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46040-document/butlleti-amics_opera_girona_46_octubre-2018.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8e56480a1ecd9fce4cdcfcadf3b1a30778226c2122302647a1c514ed22fa4fdb2a8b5da6a13b59a949bc0f2e632792824


   ●  Josep Norat Turbau [abonament no 10] amo del cafè Comerç. Va fer construir la casa modernista 
Norat del no 25 de la Rambla de Girona, poc abans de la seva mort. 

Imatge 5.- detall de la casa Norat feta construir per Josep Norat 
a la Rambla Llibertat de Girona. → 

 

   ●  Artur Rosés [abonament no 58] va ser dentista al carrer Sant 
Francesc de Girona. 

 
 
 
 

Imatge 6.- Anunci de l’odontòleg Artur Rosés ↑ (La Lucha, 10-I-1905 pàg. 4) 
 
   ●  Martí Sureda Vila [abonament no 04].- Va ser arquitecte municipal de Girona, fill del també arquitecte 
de la ciutat, Martí Sureda Deulovol que intervingué en l’edificació de l’actual teatre. Va ser el dissenyador 
del col·legi Bruguera de Girona, entre d’altres edificis i planejaments urbanístics. 
   ●  Margarida Taberner [abonament no 14] mestra d’escola municipal de Girona, escola de nenes situada 
en el mateix edifici de l’Ajuntament ►. 
   ●  Felip Vicens Flores [abonament no 33]  propietari gironí. Va militar al partit liberal dinàstic i va ser 
conseller municipal.  
 

CONCLUSIONS 
     En definitiva, aquesta mostra, una mica a l’atzar, ens ofereix una aproximació al perfil dels abonats 
als espectacles lírics al Teatre Principal de Girona. Admetem que l’ús de d’un sol cognom que ens 
proporciona la llista d’abonaments que hem estudiat pot produir alguna errada d’identificació11.Hi hem 
trobat una variada mostra de membres de diversos grups socials: oligarquia (hisendats, terratinents, 
consellers de l’Ajuntament); alta burgesia (comerciants i industrials de pes ciutadà, també alguns amb 
conselleries càrrecs municipals); petita i mitjana burgesia (funcionaris, oficis liberals, algun militar i 
inclús una mestra, la senyora Taberner). Poques dones figuren, però, com a titulars dels abonaments, 
encara que amb tota seguretat algunes ocupaven llocs en les llotges que els caps de família llogaven. 
Som conscients que els noms identificats negligeixen als membres de la petita burgesia i classes 
populars, que per la seva menor rellevància social, no tenien gaire cabuda en els diaris: malauradament, 

no podem quantificar un percentatges d’aquests 
sectors més modestos. Finalment, constem una alta 
coincidència dels abonats a la lírica amb membres de 
l’ Asociación Literaria de Gerona: hem trobat, sense 
que puguem assegurar una exhaustivitat total, que 
21 dels 72 noms d’abonats pertanyien a aquesta 
influent entitat cultural gironina. 
        
   joan manel barceló sitjes, 2018 
 
   Imatge 7.-  Rebut del 1887 d’una lloguer d’abonament per una 
llotja de platea, la número 11. El contractant és Enric Martínez, 
que en la rlació que analitzem de 1894 seguia mantenint una 
llotja a Platea [abonament 08], però en aquest darrer cas la 

número 12. (AMGi. Teatre, lligall 11. Document de 22-XI-1887) 

 
 
 

                                                           
11    No tantes coincidències enganyoses, però, en una Girona que estaba sobre els 15,500 habitants, aproximadament. 

http://pandora.girona.cat/viewer.vm?id=0000280103&page=3&search=
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Cobles, Orquestres 

i Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

L’ART GIRONÍ (III) 
 

En la ressenya present continuem amb la cobla-orquestra de Girona que s’ha 
documentat en dos escrits anteriors. Aquí seguim l’evolució del grup orquestral: els 
seus membres, les imatges que ens han deixat i tot plegat amb comentaris sobre la 

manera de fer de l’època en el món de la música. 
 
 

 
 

Imatge 8 - Any 1922 - Arxiu Jaume Saló i Soler 

 

En la clàssica foto de la Cobla tocant sardanes vull 

remarcar la presència, habitual encara avui dia, 

dels nens embadalits a prop dels músics; també 

un soldat amb l’uniforme de passeig fumant una 

cigarreta, recolzat a la paret. 

Darrere: Anton Fortuny, Jaume ("Met") Saló, Juli 

Armengol, Ferran Prunell, Joaquim Vidal ("Vila") 

i Josep Planells 

Davant: Josep Mª Carbonell, Baldomer Fontané, 

Rafel Roig, Josep Baró i Principi Romaguera. 



 
 

Imatge 9 – Portada d’un díptic de l’Art Gironí de l’any 1923. Autor anònim, d’estètica noucentista 

De la impremta gironina Dalmau Carles Pla S.A. 

 (Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona) 



 

En la imatge anterior observem la portada del 

díptic editat l'any 1923, imprès per Dalmau 

Carles Pla, S.A. Es podria subtitular Angelets del 

Cel ballant (i tocant i fins i tot cantant) sardanes 

a Girona. Em sap greu no saber-ne l'autor. 

A la part central del díptic hi consta el personal 

artístic. Poso els músics amb expressió dels 

instruments que tocaven, primer el d'Orquestra i 

després el de Cobla: 

Joaquim Vidal i Muní ["Vila"] (violí, trombó, 

director de l’Orquestra i representant); Principi 

Romaguera i Llausàs (violí i 2n tenor); Josep Mª 

Carbonell i Perich (violí i flabiol); Ferran Prunell i 

Cruz (violí i 2n fiscorn); Rafel Roig i Ventós (flauta 

i 1er tible); Josep Baró i Güell (1er clarinet, 1er 

tenor i director de la Cobla); Baldomer Fontané 

(2n clarinet i 2n tible); Anton Fortuny i Vernis (1er 

cornetí en les dues modalitats); Jaume ["Met"] 

Saló i Bos (2n cornetí en les dues modalitats); Juli 

Armengol i Aupí (fiscorn i 1er fiscorn) i Josep 

Planells (contrabaix en les dues modalitats). 

 

 
 

Imatge 10 - Any 1924 - Valentí Fargnoli (Arxiu Jaume Saló i Soler) 

 

 

Passant ara a la imatge 10, segons es pot veure 

en l'instrumental davant a peu dels músics, 

només fan una tímida aproximació a la formació 

d'Orquestrina que començava a popularitzar-se: 

podem veure una caixa i una pandereta (és a dir, 

no era encara el "revolucionari" jazzband), i un 

embut amb ansa, per cantar algun tema. Els 

cornetins encara no ha sigut substituïts per les 

trompetes, no hi ha saxos, ni banjos, ni trombó 

de vares. 

Drets: Jaume ("Met") Saló, Desconegut, Juli 

Armengol, Antoni Ferrer, Baldomer Fontané i 

Ferran Prunell 

Asseguts: Principi Romaguera, Josep Planells, 

Joaquim Vidal ("Vila"), Josep Baró i Rafel Roig.



 

 
Imatge 11 - Any 1925 - Valentí Fargnoli. Arxiu Constantí Turró i Fontclara. 

 

 

I passant a la darrera imatge, la 11, podem observar 

el grup en una foto de Fargnoli. Darrere: 

Jaume ("Met") Saló, Principi Romaguera, Rafel Roig, 

Ferran Prunell, Juli Armengol, Antoni Ferrer i Josep 

Mª Boix i Risech 

Davant: Josep Planells, Baldomer Fontané, Joaquim 

Vidal i Josep Baró. 

 (CONTINUARÀ) 

                                   Josep Loredo i Moner, desembre 2018  

 

 

..PENSEM EN EL DIA DE DEMÀ (MUSICAL) . 
 

En aquestes dates estem entre les festes nadalenques, inici d’any i regals de Reis. Però cal 
pensar que les properes festivitats de base religiosa, la Setmana Santa la tenim a venir. Per què 

ho diem? Doncs perquè ara és el moment, si no o hem fet ja, de reservar les passions. En 
particular les passions segons “sant” Joan Sebastià Bach, que són les més preuades i que solen 

interpretar-se arreu del món en les diades que comentem, com bé s’escau. 
 

RESERVEM PASSIONS DE BACH 
 
 

Passió segons Sant Joan 
Oxford Voices Choir 

GIRONA 
Auditori 

31-III 

 
Passió segons Sant Mateu 

Dr. Jordi Savall 

BARCELONA 
Auditori 

16-IV 

http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2438
https://www.auditori.cat/ca/passio-segons-sant-mateu--de-bach?utm_campaign=novatemporadaantiga&utm_medium=email&utm_source=auditori&utm_content=passiosantmateu


 

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 

(22)  

De Vivaldi passem a la seva 
òpera La Verità in cimento 
i concretament l’ària Solo 
quella guancia bella. La 

canta la soprano 
Magdalena Kozena 

 

Duet de 
tenor i 
baríton 

 

Pel Kaufmann i el 
malaguanyat Hvorostovsky, 
el duet del tercer acte de La 
forza del destino de Verdi: 
Solemne in quest’ora 

 

Ària 
belcantista 

 

De l’òpera Beatrice di Tenda 
de Bellini posem més de vuit 

minuts de lluiment de la 
protagonista: Ma sola, ohimè! 
Son io (cavatina) seguit de Ah! 

La pena in lor piombò 
(cabaletta). Cantat en directe 
el 2002 per edita Gruberova 

 

Una d’ 
instrumental 

del s. XX 
 

Aquí sentim el Vals 2, el 
que tanca la Suite per a 
orquestra de varietats, 

composta pel rus Dimitri 
Xostakóvitx, en una versió 

per a quintet de vent, 

 

Celebren el 
centenari 

del Trittico 
de Puccini 

 

Puccini va fer un cicle de tres 
òperes d’un acte, el Trittico, 

que culmina amb l’òpera 
Gianni Schicchi, amb estrena al 
MET el 14-XII-1918. L’ària més 

famosa més famosa és  
O mio babbino caro. La tenim 

aquí per la Montserrat Caballé, 
a qui recordem, quan la cantà 

el 1990 a Munic  

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=b3QMP8WFCro
https://www.youtube.com/watch?v=b3QMP8WFCro
https://www.youtube.com/watch?v=oFxEeyo0d1c
https://www.youtube.com/watch?v=oFxEeyo0d1c
https://www.youtube.com/watch?v=0ThWLhAonic
https://www.youtube.com/watch?v=0ThWLhAonic
https://www.youtube.com/watch?v=_2Y1hCgDvNE
https://www.youtube.com/watch?v=_2Y1hCgDvNE
https://www.youtube.com/watch?v=RxZSP1Dc78Q
https://www.youtube.com/watch?v=RxZSP1Dc78Q


 

GIRONINS PER LES ÒPERES 

                    
 

El Campoamor, d’ Oviedo 
 
      Recentment l’aficionat gironí Toni Quintana ha assistit a una representació d’un petit teatre de 
l’Estat que, encara que d’àmbit restringit, manté una apreciable activitat: el Teatro Campoamor, 
d’Oviedo, coliseu que ja té la seva trajectòria, fundat a finals del s XIX. En Toni ha presenciat el Rossini 
Il Turco in Italia que, sense una continuïtat argumental és, evidentment el pendant de la també 
rossiniana l’Italiana in Algeri, que podrem veure a Barcelona el proper gener. El nostre col·lega qualifica 
de divertidíssima la producció que ha vist. Recollim alguns detalls provinents del programa de mà que es 
reparteix en l’esmentat teatre. 
 
 

 

 

   

En els papers protagonistes, entre d’altres: Sabina Puértolas 
(Fiorilla), Simon Orfila (Selim), Alessandro Corbelli (Don Geronio), 

Manuel Esteve (Prosdocimo), Laura Vila (Zaida) 

 
 

 

Introducció a l’òpera 
publicat aquest octubre 

per Ópera de Oviedo 

 

Tràiler d ela 
producció del 
Campoamor 

 

Crítica publicada pel  
per Planeta 
Magazine 

 

http://www.teatrocampoamor.es/
https://www.youtube.com/watch?v=qXbGymk4Gcg
https://www.youtube.com/watch?v=UzRFIvHX-io
https://www.plateamagazine.com/criticas/5494-puertolas-blanch-orfila-y-seguel-protagonizan-un-doble-reparto-de-il-turco-in-italia-en-oviedo


 

Amb motiu de la representació de l’òpera de 
Puccini al Liceu . 

 

Butterfly 
 
 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2018 


