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  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 
 

Operem arriba al número 50 ! : 

Per molts anys ! 

 
 

  

 

 

  

Mor el músic i compositor català 
 Joan Guinjoan, als 87 anys 

Una vida compromesa amb la música contemporània 
..Al web..    ..Al web..     

 
  

 

 
 

 

 

 Podeu reservar places per anar amb 
bus al Liceu a veure La Gioconda 
La sortida serà el dissabte 13 d’abril. Cost 
(entrada+bus): 98€ socis, 100€ no socis.   

..Al web.. 

 
 
 

  

 

 
 

 Feta sortida a la 
Butterfly al Liceu 

Va ser el 19-I-2019. Rècord: 
 2 busos i 78 entrades 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

Crítiques a la mada Butterfly del Liceu 
Comentari 

..Radigales..    ..Bachtrack..    ..Arteta amb laringitis..  
  

 

 

  

Entrevista al contratenor Xavier Sabata 
D’aquest gener a Club de Ópera 

..Al web..  
  

 

 

 

 Liceu Bib, aporta enllaços per aprofundir 
en òperes que teníem al Liceu enguany 

Es tracta d’un programa en el que forma part la 
biblioteca Carles Rahola de Girona 

..Al web.. 

 
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://www.ara.cat/cultura/Mor-compositor-Joan-Guinjoan_0_2153784720.html
https://www.nuvol.com/noticies/homenatge-coral-a-joan-guinjoan/
https://goo.gl/forms/tgpLHkZbX0U5FVWj1
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAYlBZZ9TzLkawf5BO2sSlN2
https://www.nuvol.com/noticies/la-papallona-pucciniana-de-nou-al-liceu/
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-madama-butterfly-de-leon-leva-gringyte-bisanti-january-2019
http://diarioliricoes.blogspot.com/2019/01/ainhoa-arteta-cancela-dos-funciones-de.html
https://clubdeopera.com/1775-2/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/LiceuBIB/
https://www.nuvol.com/noticies/homenatge-coral-a-joan-guinjoan/
https://goo.gl/forms/tgpLHkZbX0U5FVWj1
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAYlBZZ9TzLkawf5BO2sSlN2
https://www.nuvol.com/noticies/la-papallona-pucciniana-de-nou-al-liceu/
https://clubdeopera.com/1775-2/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/LiceuBIB/
https://www.youtube.com/watch?v=UHaM3krh_MU
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Canvi en la direcció artística del Liceu 
Víctor García de Gomar nou director. Va començar la 

seva trajectòria a l’Auditori de Girona el 2005. 
..Al web..     ..Al web..    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 
“Canta amb l’OBC”  procés obert de selec-

ció de 360 veus per a fer uns concerts 
Inscripcions fins al 1 de febrer 

..Al web.. 
 

  

 

 

 

 

Recordem cicle de conferències Dansa 
Filmada pel mes de març 

 3 sessions de dilluns  (4, 11 i 18 de març), 
 per Clàudia Brufau. a la Fontana d’Or 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista recent amb Josep Pons, el 
director titular del Liceu 

Publicat fa pocs mesos a Bachtrack 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La soprano russa Aigul Khismatullina i el 
tenor peruà Ivan Ayon han guanyat el 

primer premi Tenor Viñas 
 56ª edició  celebrada al Gran Teatre del Liceu 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 Comentari sobre el concert de la 
Simfònica de Düsseldorf i la 9a de Mahler 

S’ha interpretat aquest gener als auditoris de 
Barcelona i Girona 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

Presentat  Sona Amer 2019 
Cites mensuals d’interés, amb la música, a Amer  

..Al web..  
  

 

 

 
 

Demostren el principi neurològic del plaer 
que sentim escoltant musica 

Científics catalans acaben de demostrar amb un 
experiment que  la dopamina (un neurotransmissor) és 
la base física que aporta pler al cervell amb la música 

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

 
  

 

 

 

 

S’ha estrenat una òpera en català: “La 
maternitat d’Elna”, de Martí Carreras 

Ha estat el 27 de gener al teatre de La Garriga, amb 
components amateurs 

..Al web.. 

 
  

https://www.ara.cat/cultura/Liceu-confirma-Victor-Garcia-Gomar_0_2161584018.html
El%20Teatre%20Municipal%20de%20Girona%20ha%20programat%20per%20a%20la%20temporada%202019%20%20dues%20operes%20ofertes%20pels%20Amics%20de%20l’Òpera%20de%20Sabadell:
https://www.plateamagazine.com/opinion/6002-victor-garcia-de-gomar-presenta-su-proyecto-artistico-para-el-liceu
https://www.auditori.cat/ca/canta-amb-lobc
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaciclo?entryId=342641
https://bachtrack.com/es_ES/entrevista-josep-pons-septiembre-2018
https://beteve.cat/cultura/56-concurs-tenor-vinas-prova-final/
https://www.nuvol.com/noticies/novena-de-mahler-sense-paraules/
http://www.ideagc.com/sona-amer/
https://www.ccma.cat/324/per-que-escoltar-musica-produeix-plaer-la-resposta-esta-en-la-dopamina/noticia/2899896/
https://blocs.xtec.cat/blocmusic1/2011/05/15/per-que-la-musica-ens-provoca-plaer/comment-page-1/
http://teatrelagarriga.cat/programacio/la-maternitat-delna/
El Teatre Municipal de Girona ha programat per a la temporada 2019  dues operes ofertes pels Amics de l’Òpera de Sabadell:
https://www.auditori.cat/ca/canta-amb-lobc
https://caixaforum.es/ca/girona/fichaciclo?entryId=342641
https://bachtrack.com/es_ES/entrevista-josep-pons-septiembre-2018
https://beteve.cat/cultura/56-concurs-tenor-vinas-prova-final/
https://www.nuvol.com/noticies/novena-de-mahler-sense-paraules/
http://www.ideagc.com/sona-amer/
https://www.ccma.cat/324/per-que-escoltar-musica-produeix-plaer-la-resposta-esta-en-la-dopamina/noticia/2899896/
http://teatrelagarriga.cat/programacio/la-maternitat-delna/
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Entrevista amb David Alegret, un 
tenor català especialista en Rossini 

Publicat fa poc a revista Musical Catalana 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Sobre els perills de la veu dels cantants. 
Per l’especialista Rosa E. Chávez 

A la revista Pro Opera 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre Francesca Caccini, música i primera 
compositora d’òpera 

Reivindicació d’una dona amb un paper important en 
el barroc 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Mirna Lacambra rep el guardó en la 
primera edició dels Premis Òpera XXI  

Per la seva tasca dirigint l’Òpera de sabadell 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El valencià Joan J. Colomer acaba 
d’estrena una òpera sobre Picasso 

Programa pel 30 de gener a Los Ángeles 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Robatori del vestuari que s’havia usat 
en la Turandot del Teatro Real 

Ha estat robat a Alemanya quan estava de 
retorn de Madrid a Lituània 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a la soprano búlgara  
Sonya Yoncheva 

Feta a Mèxic per Pro Opera 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Una revista opina sobre quins són els 
millors directors d’orquestra actuals 

Valoració de Platea Magazine 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Anima sacra, nou disc del contratenor J.J. 
Orlinski, amb àries religioses barroques 

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

 
  

http://revistamusical.cat/entrevistes/molt-mes-que-un-tenor-rossinia/
http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb10/revista/40-salud-ene19.pdf
https://clubdeopera.com/1726-2/
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-madama-butterfly-de-leon-leva-gringyte-bisanti-january-2019
https://www.codalario.com/eeuu/portada/destacado-compositor-espanol-estrena-opera-en-eeuu_7679_2_23660_0_1_in.html
http://diarioliricoes.blogspot.com/2019/01/el-vestuario-de-turandot-ha-sido-robado.html
http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb10/revista/16-portada-ene19.pdf
https://www.plateamagazine.com/articulos/6011-serie-5-5-los-mejores-directores-de-orquesta-de-la-actualidad
http://www.operaactual.com/index.php/quienes-somos/novedad-discografica/70-novedad-discografica-articulos/1484-una-carrera-del-siglo-xxi
http://revistamusical.cat/entrevistes/molt-mes-que-un-tenor-rossinia/
http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb10/revista/40-salud-ene19.pdf
https://clubdeopera.com/1726-2/
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-madama-butterfly-de-leon-leva-gringyte-bisanti-january-2019
https://www.codalario.com/eeuu/portada/destacado-compositor-espanol-estrena-opera-en-eeuu_7679_2_23660_0_1_in.html
http://diarioliricoes.blogspot.com/2019/01/el-vestuario-de-turandot-ha-sido-robado.html
http://www.proopera.org.mx/pasadas/enefeb10/revista/16-portada-ene19.pdf
https://www.plateamagazine.com/articulos/6011-serie-5-5-los-mejores-directores-de-orquesta-de-la-actualidad
http://www.operaactual.com/index.php/quienes-somos/novedad-discografica/70-novedad-discografica-articulos/1484-una-carrera-del-siglo-xxi
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Llibre: Conversaciones con Arvo Pärt 
Sobre un dels principals compositors de música coral 

del s XX. Escrit per diversos autors. 
..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   

 

 
 

31-I 
(20 h.) 

 

Pel·lícula: Quartet.  
Dins el cicle Cinema i Música Antiga 

Amb films centrats en continguts musicals. 
Al cinema Truffaut de Girona.     

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
2-II 

 

Garrotxinàrius. Música i ball Folk 
Amb els grups Castanha é Vinovèl i Clau de Lluna. 

A la sala El Torin d’Olot 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

  
2 i 3 -II 

 

La scala di seta, òpera 
 de Gioachino Rossini 

Pels Amics de l’Òpera de Sarrià, 
 al Teatre de Sarrià 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
3-II 

(19 h.)  

Del gris al groc. Espectacle a favor de 
la llibertat amb músic ai cant 

Al teatre Mundial 
..Al web.. 

 
La Bisbal 

  

 

  
4-II 

(19 h.)  

Conferència: Sobre Claudio Abbado  
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 

  

 

 
 

5-II 
(20 h.) 

 

Concert Renée Fleming 
En el marc dels concerts de comiat d ela cèlebre 
soprano. Al palau de la Música. Hi va un bus dels 

Amics de l’Òpera de Girona per estar en 
l’homenatge (inscripció ja completada)  

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

5-II 
(20,15h) 

 

Òpera als OCINE de les comarques: 
 Norma  de Bellini 

Projectat en diferit de l’Opéra Royal de Wallonie (Lieja) 
 ..Al nostre web..        ..Descompte als Amics.. 

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

https://www.plateamagazine.com/libros/5955-vv-aa-conversaciones-con-arvo-paert
http://www.cinematruffaut.com/wp-content/uploads/2019/01/cicle-musica-antiga-2019.pdf
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/garrotxinarius-2/
https://www.amicsoperasarria.com/la-scala-di-seta-de-gioachino-rossini/
https://cultura.labisbal.cat/ca/agenda-cultural/c/6529-del-gris-al-groc.html
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740280/select
https://www.palaumusica.cat/ca/renee-fleming_577409
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.plateamagazine.com/libros/5955-vv-aa-conversaciones-con-arvo-paert
http://www.cinematruffaut.com/wp-content/uploads/2019/01/cicle-musica-antiga-2019.pdf
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/garrotxinarius-2/
https://www.amicsoperasarria.com/la-scala-di-seta-de-gioachino-rossini/
https://cultura.labisbal.cat/ca/agenda-cultural/c/6529-del-gris-al-groc.html
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740280/select
https://www.palaumusica.cat/ca/renee-fleming_577409
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7-II 
(20 h.) 

 

Muera Cupido. Àries de S. Durón. Núria 
Rial (soprano) i l’Accademia del Piacere 

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

 
Barcelona 

  

 

  
8-II 

(19 h.) 
 

Turandot, òpera de Puccini: sessió 
comentada i projectada 

Comentaris de Joan Manel Barceló (dels 
Amics). Al teatre del Centre Cívic de Sant Narcís 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
8-II 

(21 h.) 
 

Àries de reservat.  
Un espectacle de paròdia amb la soprano Elena 

Martinell i la pianista Glòria Garcès.  
Al teatre de Lloret 

..Al web.. 

 
Lloret 

  

 

 
 

9 a 13 
-II  

L’enigma di Lea, òpera de Benet 
Casablancas i Rafael Argullol. 

ESTRENA ABSOLUTA. Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
11-II 

(19 h.)  

Conferència: Sobre Leonard Bernstein  
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 

  

 

 

 
 

12-II 
(19,30 h.) 

 

Anna Bolena, de Wagner 
Òpera projectada en cinema. Sencera 

Amb Anna Netrebko, Elina Garanca, F. Meli,. Des de 
l’òpera de Viena. La Cate de Figueres 

..Al web..   Durada 3h i 12’ 

 
Figueres 

  

 

 
 

12-II 
(20 h.) 

 

The Reformation.  
Cants de la Reforma protestant. 

Per l’Ensemble vocal Vox Luminis 
A la Basílica de Sta. Maria del Pi de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

13, 15 
i 17-II 

 

L’elisir d’Amore, òpera de Donizetti 
Al teatre La Faràndula de Sabadell. Posteriorment de 

gira per Catalunya 
..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 
 

14-II 
(20 h.) 

 

Pel·lícula: Hilary and Jackie.  
Dins el cicle Cinema i Música Antiga 

Amb films centrats en continguts musicals. 
Al cinema Truffaut de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.auditori.cat/ca/nuria-rial--accademia-del-piacere
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=16820&ta=age
http://www.teatredelloret.cat/ca/lloret-espai-off-aries-de-reservat-cicle-marc-rosich
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/lenigma-di-lea
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740282/select
http://lacate.cat/event/anna-bolena-de-gaetano-donizetti/
https://www.auditori.cat/ca/vox-luminis--the-reformation
http://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?&idx=26&id=50&lelisir-damore
http://www.cinematruffaut.com/wp-content/uploads/2019/01/cicle-musica-antiga-2019.pdf
https://www.auditori.cat/ca/nuria-rial--accademia-del-piacere
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=16820&ta=age
http://www.teatredelloret.cat/ca/lloret-espai-off-aries-de-reservat-cicle-marc-rosich
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/lenigma-di-lea
https://proticketing.com/caixaforum_girona/ca_ES/entradas/evento/13470/session/740282/select
http://lacate.cat/event/anna-bolena-de-gaetano-donizetti/
https://www.auditori.cat/ca/vox-luminis--the-reformation
http://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?&idx=26&id=50&lelisir-damore
http://www.cinematruffaut.com/wp-content/uploads/2019/01/cicle-musica-antiga-2019.pdf
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15-II 

(20,30 h.) 
 

Dansa: Triple estrena, 
 per Cobosmika Seeds 

Coreografies d’Ariadna Monfort, Diego Sinniger 
 i Peter Mika.  

Teatre La Gorga de Palamós 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

16-II 
(19 h.) 

 

A Secret History, amb cançons 
renaixentistes de Josquin Desprez 

Amb el grup Alternative History. 
 A la basílica de Sant Just i Sant Pastor 

 de Barcelona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
17-II 
(18 h.)  

Espectacle Troia, per Cor de Teatre 
Al teatre Municipal de Roses 

..Al web.. 
 

Roses 

  

 

 

 
 

17-II 
(19 h.) 

 

Schubert Lied III,  
amb el tenor Eduard Mas 

Acompanyat per Marta Puig al piano. 
 A la sala 2 de l’Auditori. 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

19 

(20,15h) 
 

Ballet als OCINE de les comarques: 
 Don Quixot  de Minkus 

Projectat en directes des 
del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

  
24-II 

(19 h.) 
 

El cor canta: “Magníficat” de J. Rutter 
i “Glòria” d’A. Guinovart [estrena] 

Marta Mathéu, soprano; GIOrquestra, dirigida 
per Marcel Sabaté. Elisenda Carrasco – Pere Lluís 

Biosca, directors. A l’Auditori de Girona 
..Al..Al web.. web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

28-II 
(20,30 h.) 

 

Rèquiem, de Mozart 
Amb l’Orquesta Clásica Santa Cecilia,  

Orfeó Gracienc i Coral Cármina. 
 Dr. Ilia Korol 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
  

https://lagorga.cat/espectacle/223
https://www.auditori.cat/ca/alternative-history
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/1880-teatre--musica-troia-una-veritable-odissea.html
https://www.auditori.cat/ca/schubert-lied-iii-eduard-mas--marta-puig
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://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2450
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart_661401
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://lagorga.cat/espectacle/223
https://www.auditori.cat/ca/alternative-history
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/1880-teatre--musica-troia-una-veritable-odissea.html
https://www.auditori.cat/ca/schubert-lied-iii-eduard-mas--marta-puig
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2450
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart_661401
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

Sobre la censura moral de les obres teatrals 
Una forta disputa a la Girona del 1912 

 
 A  inicis de la segona dècada del XX i a l’Ajuntament de Girona, a resultes de la 
representació de títols de sarsueles o operetes que alguns consideraven indecents, es produí 
entre els consellers municipals i en alguns mitjans periodístics una forta polèmica. Havia de 
permetre el Teatre Principal (així el deia aleshores el Municipal) que es portessin a escena obres 
que no respectessin uns criteris de moralitat?. Fou a mitjans 1912. La polèmica va ser intensa i 
d’una certa durada. Veurem tot seguit els arguments i el resultat de la disputa 
 
     La que considerarem no era, evidentment, la primera vegada que sorgia la discussió sobre si la 
municipalitat havia o no de censurar els títols teatrals que es podien oferir a la ciutat. N’hi va haver abans 
i n’hi haurien després. Citarem com a precedent immediat un plenari de l’Ajuntament del 1908 en què 
una gran majoria de regidors es manifestaren favorables a no usar una 
censura prèvia dels títols teatrals. Aquest debat va ser, però, en genèric, 
sobre si calia o no exigir una clàusula en els contractes que digués que 
l’Ajuntament hauria d’autoritzar prèviament els títols de les obres que 
s’oferirien al Teatre de la seva titularitat1.  
 
   Imatge 1.- El regidor J. Font i Fargas, el 1926 (Ajunt. de Girona. CRDI Foto Unal)   → 

 

     La novetat del 1912, fent que transcendís a l’opinió pública, va derivar 
de l’exhibició d’algunes obres concretes que diversos consellers 
municipals i mitjans de comunicació consideraren atemptatoris contra la 
moralitat pública. Es tractava de títols presentats per la companyia 
còmico-lírica de Vicente Serrano, especialitzada en sarsueles i operetes. L’empresari llogater del teatre, 
que havia contractat l’esmentada companyia, era en Josep Sendra, que havia guanyat el concurs el 1910. 
El debat va començar amb una petició escrita de tres regidors municipals, encapçalats per Joaquim Font 
i Fargas, molestos amb obres recentment representades que consideraven inadequades. 
 

Escrit presentat per tres regidors reclamant de l’alcaldia que s’apliqui censura prèvia 

     “Por la cláusula 25 del vigente pliego de condiciones para el arriendo del Teatro, esta Corporación 
reservose con muy buen acierto el derecho de eliminar del repertorio de las compañías que actúen en la 
citada finca comunal las obres que estime indignes del público de Gerona o de la categoría de nuestro 
Coliseo. 

                                                           
1      Va ser el plenari del dia 20 de març del 1908. El tema el va provocar el conseller Piferrer que, donat que s’acostava un 
concurs per al lloguer del teatre, va demanar que es retirés del plec de condicions una base, la 3a, que establia que no es 
podria posar cap obra en escena sense la prèvia autorització de l’Ajuntament. Va defensar en el debat la conveniència de 
mantenir la censura prèvia el conseller Vivas. Finalment es va procedir a votació. Votarem a favor de la censura prèvia tres 
consellers (Vivas, Vilaró i Canal) i a favor de suprimir la censura prèvia set regidors (Piferrer, Planas, Martínez, Huix, Balari, 
Bassols i l’alcalde accidental Jubany –donat que com a primer tinent d’alcalde presidia la sessió per absència de l’alcalde, Sr. 
Català). 



     Un exceso de benevolencia, un mal entendido respeto a la libertad de criterio, una debilidad tal vez han 
sido causa de que el Ayuntamiento no haya hecho uso en ocasión alguna de la expresada facultad que se 
reservó, a pesar de no haber faltado desgraciadamente ocasiones en que haya sido no solo procedente tal 
medida, sino aun particularmente reclamada por la opinión pública sensata. 
     La representación de determinadas obras por la compañía que ha actuado recientemente en nuestro 
Teatro, ha dado nueva actualidad a la cuestión de intervención del Ayuntamiento en tal asunto. Y aunque 
circunstancias que no es del caso mentar no hayan permitido dar efectividad a las gestiones practicadas por 
algunos de los firmantes respecto a las aludidas representaciones no pueden dejar de aprovechar la 
oportunidad para sentar un criterio franco que sea garantía de que la Corporación Municipal no abandonará 
en lo sucesivo a la codicia sin escrúpulo de las empresas el escenario de nuestro teatro. En su virtud, tiene el 
honor de proponer se acuerde: 
     Primero-   Antes de dar principio cada temporada teatral, la empresa o compañía presentará lista de obras 
a representar durante la temporada, la que será devuelta tachando el título de las obras que el ayuntamiento 
estime del caso suprimir, haciendo uso de las facultades que establece la condición  25 del pliego del arriendo 
mencionado. Así mismo se hará presente a la empresa o compañía la conveniencia de que en caso de 
interesarle poner en escena alguna obra no comprendida en la expresada lista, lo ponga en conocimiento de 
la Corporación, expresando el título, con la mayor anticipación que le sea posible. 
     Segundo-   Las antecedentes disposiciones, encaminadas a facilitar el ejercicio del derecho de que se trata, 
evitando en cuanto sea posible perjuicios a las empresas, no suponen en modo alguno renuncia a la facultad 
del Ayuntamiento durante el curso de las temporadas, cuando lo reclame la falta de presentación de las 
citadas listas y avisos o el nuevo conocimiento que se adquiere respecto al carácter y circunstancias de alguna 
obra. 
     V.E. sin embargo acordará lo que estime más 
procedente. 
                      Gerona 31 de mayo de 1912 ” 
 
 (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 5)  [segueixen 
les signatures de Josep Ma Noguera Vila, Joaquim Font i 
Fargas i Joan Amich] 
 
      Imatge 2.-  Les signatures del document de transcrivim  → 

 
     Tal com viem en l’escrit, els proposants volen fer valdre una clàusula, la no 25, present en les condicions 
per al lloguer aleshores vigent, de data de 1910, que permetia a la municipalitat prohibir obres 
considerades no dignes del públic i de la categoria del teatre. Reproduïm a continuació el text sencer  de 
’esmentada clàusula 
 

      Imatge 3.-  Reproducció de la 
clàusula 25 del plec de 
condicions que es van usar per al 
contracte entre l’Ajuntament i 
l’empresari llogater del teatre, 
en Josep Sendra. Les condicions 
són de data 21-IV-1910 (Arxiu 
Municipal de Girona. Teatre, 
lligall 13) 

 

Punt de vista ben diferent 

“Con la función del lunes último, se despidió de nuestro público la compañía de zarzuela Serrano-Suñé que 
ha estado actuando en el teatro principal con una fortuna pocas veces alcanzada aquí por compañía 
alguna. A juzgar por la acogida que obtuvo y por los aplausos que alcanzó, ha de haber sido muy sentida en 
Gerona la terminación de su contrato y su marcha de esta ciudad, donde deja muchas simpatías y 
agradable recuerdo de su estancia, de la cual seguramente se lleva ella muy buena impresión, pues ha 



registrado llenos raras veces vistos en nuestro coliseo. En sus últimas funciones en que puso en escena la 
zarzuela <la casta Susana>, especialmente en la del domingo en que el teatro estaba a rebosar, se la hizo 
objeto de verdaderas ovaciones” (El Heraldo de Gerona, 30-V-1912 p. 3) 

 

QUINES EREN LES OBRES IMMORALS? 
     Hi ha dues obres que van concitar en particular les crítiques dels sectors partidaris de la censura. La 
primera va ser La Moza de mulas, i l’altra l’opereta La casta Susana.  
     Pel que fa a La moza de mulas, es tracta d’una sarsuela del 19102, amb música de Tomás M. Torregrosa 
i lletra de Luís de Larra i Manuel Fernández de la Puente. El problema que alguns li deurien trobar és que  
freqüentment a frases de doble sentit, segons opinava contemporàniament Jordi Erin3. 
 
 
      Imatge 4.- Anunci de la representació de 
La Moza de mulas al teatre el jardí de 
Figueres el 30-XI-1927. De fet ja havia estat 
representada a la capital de l’Alt Empordà el 
1912, el mateix any que la trobem a Girona 
(baixat de bibgirona.cat/pandora ►) 

 
 
     La Moza de mulas va ser considerada immoral per algun periòdic gironí4. 
 
     L’altra obra que escandalitzà fou l’opereta La casta Susana. Es tracta d’una opereta en tres actes 
composada per l’alemany de nom artístic Jean Gilbert (el títol original era Die keusche Susanne) sobre un 
llibret de Georg Okonkowski. Va ser estrenada el 26-II-1910 al Wilheim-Theater de Mandeburg. Constituí 
l’èxit més important del seu compositor però avui en dia quasi no es representa. En el seu moment es van 
fer diverses pel·lícules per al cinema i la televisió5. Com a manera de revitalitzar la tasca de les companyies 
de sarsuela es van anar introduint operetes traduint-les al castellà, particularment d’origen austríac, 
francès i alemany. La Casta Susana  va ser estrenada a Barcelona el 30-XI-1911, traduïda al Castellà per 
José Paz Guerra. 
     Alguns mitjans de comunicació i ciutadans de Girona van posar en qüestió la conveniència que 
l’Ajuntament consentís la programació d’un títol que atemptava a la moral6. 
     Pel que fa als aspectes de contingut de l’obra tornem a comptar amb el comentaris d’època Jordi Erin7, 
del qual es dedueix que estem davant d’una comèdia frívola en la que es sobreentén que la fidelitat 
conjugal no és com les aparences farien creure. 

                                                           
2      Va ser estrenada el 24 d’abril de 1910 al Teatro Cómico de Madrid 
3      Comentava Jordi Erin, en el periòdic figuerenc, referint-se a espectacles que s’oferien a Figueres el 1912 [hem deixat el 
text en el català del moment]: “Sens dupte per celebrar-se els primers balls de màscares en  diversos casinos de Figueres la 
concurrencia fou bastant escassa a l’estrena de <La Moza de mulas. L’obra en si mes que Zarzuela es un sainete ab 
il·lustracions musicals. L’argument bastant ben conjuminat hauria pogut desarrollar-se en un sol acte, havent perdut en 
intensitat lo que ha guanyat de drets d’autor. Les il3lustracions musicals ben insignificants. <La moza de las mulas> es de 
la classe picaresca i no passaria d’aquí si ab l’interpretació no’s fessin resaltar les frases de doble sentit que hi son a dojo 
aixís com las situacions delicades, coses que justifiquen l’exit obtingut per l’obra en l’imperi del Paralelo. L’execució per 
part de la Arellano força reeixida; els demés cumpliren coma buenos.” (Empordà Federal del 3-II-1912 p.3) 
4      “Anteayer se pusiera en escena la obra La Moza de Mulas, inmoral por los cuatro costados y sin ningún mérito literario 
ni musical.”  (El Norte. Diario católico-monárquico- 4-V-1912 p.2) 
5      Hi ha una vesió per a cinema en coproducció franco-espanyola, del 1963, protagonitzada per Marujita Díaz. [►] 
6      “ […]  por lo que hubimos de contemplar los gerundenses como et teatro del Ayuntamiento se toleraba la 
representación de una indecencia como  La casta Susana” (El Noreste 28-V p. 2) 
7     Deixem el text d’Erin en el català del moment: “<La casta Susana>, ab quin estreno inaugurà l’abono en el nostre Teatre 
Principal la compañía Arteaga-Suñé [es referix al teatre Principal de Figueres, edifici en el que actualment es situa el Museu 

http://www.bibgirona.cat/pandora/pdf.raw?query=id:0000516996&page=1&lang=ca&view=main
https://www.filmaffinity.com/es/film340405.html


 

EL DEBAT 
     Entre els mitjans de comunicació que van agafar postura, va estar molt bel·ligerant a favor d’aplicar la 

censura teatral municipal el diari gironí El Norte. Diario 
católico monárquico. També es va sumar a la crítica 
moral de la programació, encara que amb menys 
insistència i vehemència, el Diario de Gerona de Avisos 
y Noticias8. En canvi, altres publicacions van prendre 
partit per la permissivitat municipal en relació a les 
obres representades com és el cas d’  El Heraldo de 
Gerona9 o Patria10. 
     Pel que fa als consellers municipals la discussió es va 
centrar en el  Ple de 31 de maig del 1912. Sintetitzem en 
un quadre els posicionaments dels edils que varen 
intervenir. Per part dels partidaris de la censura el 
liderat i veu es va concentrar molt en el conseller Font. 
 

Arguments dels consellers municipals sobre la censura prèvia Municipal 

ELS PRO CENSURA ELS PRO LLIBERTAT DE REPRESENTACIÓ 

  
Sr. Font.-  Va ser el promotor de 
reclamar l’aplicació de la clàusula 25 
del contracte que autoritzava 
l’Ajuntament a prohibir espectacles 
inadequats. A més va afirmar en el 
debat que els consellers havien de 
tenir criteri moral suficient per a jutjar 
les obres representades. 

Sr. Oviedo.- L’Ajuntament no és qui per a prohibir unes 
funcions que tenen els permís de la majoria d’autoritats de 
les principals ciutat espanyoles. En tot cas i en determinats 
casos la competència seria del governador. A més, cal evitar 
en relació a aquest tema que l’Ajuntament acabi fent el 
ridícul, com la va passar a la ciutat de Pamplona. 
Sr. Ballsolá.- va dir que no reconeixia capacitat als 
consellers municipals per a jutjar el valor moral de le sobres 

                                                           
Dalí].  <La casta Susana> es un tipus complert del genre [sic] que podriem anomenar vaudeville-musical i desd’el punt de 
vista artístic no es absolutament res. L’argument ben lluny d’esser original, es de lo mes manossejat i gastat. Una familia 
que ab apariencia d’austeritat i bones costums, resulta un conjunt de bons vivants corromputs i viciosos qu’ es troben i se 
regoneixen en ple Moulin-Rouge. Situacions mes o menos comiques, la majoria inverosimils i no sempre de bon gust  []  
Molts de troços de música son calcats  de <El Conde de Luxemburgo> i molts altres de <Soldaditos de plomo>” (Empordà 
Federal, 20-I-1912 p.3) 
8      “La compañía que terminó sus tareas en el pasado lunes, fue bastante respetuosa con la moralidad pública durante el 
primer abono; pero en el segundo abusó de la benevolencia de los espectadores y terminó con la representación con la 
representación de una opereta ofensiva para el decoro y buenas costumbres [evidentment es refereix a l’opereta La casta 
Susana, que va ser l’última obra presentada per la companyia].  Si la presentación de estos espectáculos es censurable, no es 
menos lamentable la fruición con que cierto público haciendo gala de una desaprensión lastimosa acude satisfecho a 
presenciarlos. Y lo mismo que decimos del Teatro Principal, pudiéramos aplicarlo a otros espectáculos populares de 
nuestra ciudad, donde el público acude en tropel, sin atender a que ha de ser víctima de una perversión.” (Diario de Gerona 
de Avisos y Noticias, 29-V-1912 p.9) 
9      Publicació que deixa ben clara la seva posició contrària a la censura en l’ampli escrit del 6 de juny de 1912 (pp. 1 i 2) 
10      Patria. Órgano de la juventud conservadora de Gerona va fer un extens article, a manera d’editorial i en primera pàgina 
sota el títol <’El Norte’ y l amoralidad> en què deia: “Desde hace quince días el diario jaimista El Norte viene sosteniendo 
una violenta campaña contra los concejales que votaron a favor de la proposición del señor Alcalde [es refereix a la 
d’inhibir l’Ajuntament en la censura de les obres ... ] En esta furibunda campaña en la que el colega jaimista ha pretendido 
convertirse en campeón de la moralidad […]  No es un mal de este año ni de este siglo que los autores dramáticos escriban 
obras (zarzuelas, dramas, y comedias) inmorales licenciosas y anticatólicas. Una de ellas muy antigua es el D. Juan tenorio 
de Zorrilla … ” (Patria, 10-VI-1912 p. 1) 

Imatge 5.- Postal 

acolorida, de cap al 

1912, de promoció de 

l’opereta La casta 

Susana. Hi apareixen 

Josep Santpere (pare 

de Mary Santpere), 

Ángeles Bailo, el Sr. 

Rojo i el Sr. Zenon 

▬   ▬  ▬ 

ENLLAÇOS a filmacions 

de l’opereta: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36dcJUGb-U4
https://www.youtube.com/watch?v=8NOtqo3o0Z0&t=17s


Sr. Noguera.- cal aplicar la clàusula que 
permet a l’Ajuntament prohibir obres i 
així deixat a la corporació en bon lloc. 
Sr. Font.- Qi sap distingir allò que és 
decent i el que és indecent ha de saber 
discernir entre el moral i l’immoral. 
Sr. Tuyet.-  Defensava que, sent 
l’Ajuntament el propietari del Teatre, 
tenia tot el dret de posar les clàusules i 
prohibicions que considerés 
oportunes. 

Sr. Martorell.-  Argumenta que les obres representades 
eren modernes i que en altres capitals es posaven en 
escena obres tant o més atrevides. No estaria bé que una 
minoria imposi a una majoria poder gaudir dels espectacles 
que sí es poden veure en altres poblacions. 
Sr. Bassols.- va dir que ell no admetia patents de 
catolicisme, com els que volien interpretar aquesta creença 
per a desqualificar obres. Les creences estan en la 
consciència de cadascú. 
Sr. Català.-  Va proposar que es declarés a l’Ajuntament 
incompetent per a interpretar la clàusula 25 del contracte 
de lloguer del Teatre (proposta que es va aprovar) 

L’ART DE NO MULLAR-SE GAIRE 

Sr. Vallès (l’alcalde).- Va dir que ell no es veia amb autoritat per exercir de moralista. Que només 
aplicaria la clàusula de prohibició si hi havia un acord en tal sentit del ple municipal. 

 

EL RESULTAT 
     La discussió a que estem fent referència va centrar-se en el Ple de 31 de maig de 1912. Després de 
donar-hi voltes i posar arguments sobre la taula, va ser el regidor Català qui va plantejar una proposició 
que es va votar i aprovar. La proposició establia que l’Ajuntament no era un organisme competent per a 
jutjar la clàusula 25 del contracte de lloguer vigent del teatre per a decidir quines obres eren o no 
adequades. La proposició va guanyar la votació per 8 vots a 611. Van ser favorables a que l’Ajuntament 
s’inhibís de jutjar la moralitat de les obres els vuit regidors: Bassols, Bellsolà, Català, Martorell, Norat, 
Oviedo, Rohí i Vallès; van votar a favor d’aplicar censura prèvia a la moralitat de les representacions sis 
consellers: Amich, Canet, Font, Gifre, Noguera i Tuyet.  
     La premsa favorable a la censura, com hem vist, va criticar fortament la decisió municipal. També hi va 
haver propostes escrites a l’Ajuntament, dels consellers pro-censura, de reconsiderar la decisió presa, 
propostes que van ser desestimades en el ple de 14 de juny. 
 

     En definitiva, a Girona es va fer costat majoritari a favor de donar llibertat, pel que 
pertocava a les competències municipals, als espectacles teatrals. Val a dir que això no 
va ser així a totes les ciutats de l’Estat, i per tant en un mateix marc jurídic general, com 
ara a San Sebastián12, o Pamplona, l’ajuntament de la qual va posar en mans del Bisbe 
l’aprovació dels títols teatrals que es podien representar13. 
        [Foto de complement en pàgina següent] 
                                      joan manel barceló sitjes 

                                                           
11      Havien excusat assistència dos edils: Monsalvatge i Encesa. 
12      Citem el cas de l’Ajuntament de San Sebastián que a partir de 1895 va aprovar la censura municipal prèvia de les obres 
dramàtiques que es podrien representar en el seu coliseu. (El Correo de Gerona. Any 4, n15, de 20-I-1896 p3) fins el 1897, 
que la va anular (El Bien público 22-VII-1897 p2) 
13      El Cantábrico, 16-VI-1899 p. 1). I el mateix diari afegia, uns mesos després: “En pamplona se ejerce la censura teatral de 
un modo verdaderamente despampanante. No sólo prohíben en absoluto la representación de algunas obras aplaudidas 
por todos los públicos de España, sino que en otras se suprimen números musicales y se sustituyen en el diálogo páginas, 
versos o líneas por otros dela propia cosecha del censor, que, como es de suponer, no es un seglar. 
   ¡Y hemos estado disputando acerca de si vivimos en el siglo XIX o si habíamos entrado ya en el XX!.  A juzgar por lo que 
pasa en Pamplona y en otras muchas partes de España, no hemos salido aún del siglo XV. Bien pueden dar gracias a Dios 
los inventores de la luz eléctrica y del fonógrafo por no haber nacido en España. ¡Si nacen aquí les ahorcan!” ( El 
Cantábrico, 20-I-1900 p. 2) 



El cartell de la funció gironina que més polèmica va portar: La casta Susana 

Imatge 6.- cartell de La casta Susana, funció de 27-V.1912, Estampat per Impremta Franquet (a la Biblioteca Carles Rahola) 

 

 
 
 

És interessant recalcar que l’opereta s’oferia acompanyada de cinema, que en aquell 
moment també s’incloïa al Teatre Principal (actualment el Municipal). La sessió 

cinematogràfica anava partida, i partia a la seva vegada, l’opereta. El cimen s’oferia 
una part abans de l’opereta i dues altres parts més en els entreactes 



GENT  per la Música 

 

Montse Ros 

 

     Montserrat Ros Miquel és d’origen barceloní. 
Després de passar per alguna població en l’exercici de la 
seva professió de cirurgiana pediàtrica, ara fa poc jubilada, 
es va afincar a Girona, on ha viscut força anys. Li hem 
dement que expliqui sobre les seves vivències i opinions 
musicals, particularment en l’aspecte operístic. El que 
oferim a continuació és una síntesi del que la Montse va 
expressar en una entrevista. 

 

DEL DESPERTAR DE L’AFICIÓ 
Recordo de petita de ser molt de ràdio, que 

a casa s’escoltava força. La que em va passar més 
l’afició va ser la mare. Ella va gaudir d’una certa 
motivació i formació de base musical, de caire 
escolar, perquè va ser de les privilegiades que va 
cursar estudis a l’Escola del Mar de Barcelona. 

 

 
SOBRE L’ESCOLA DEL MAR 

     Li hem demanat a la Montse que ens parli 
sobre els records de la seva mare en relació a la 
mítica Escola del Mar. Una de les grans 
experiències pedagògiques sorgides a la 
Catalunya del primer terç del s. XX, estroncada, 
com tantes coses, per la Guerra Civil. 
     La mare es diu Maria de Cervelló Miquel. Eren 
quatre germans i son pare els va voler posar a tos 
noms de sants associats amb Barcelona. La família 
era de la Barceloneta i això va propiciar que 
assistís diversos anys a aquella escola situada al 
costat de la platja. Va ser en aquest medi escolar 
que ma mare va rebre la seva primera formació 
musical i, sobretot, estímul per a gaudir per la 
música , així com per altres interessos culturals. 

Era un col·legi de medi social ben variat, amb 
predomini de sectors modestos. 

 
Imatge 2.-  L’escola de mar de la Barceloneta, 

 el col·legi de la mare 

 

      Allà gaudien d’estimulants classes de música i 
cant, cosa que no passava aleshores a tots els 
col·legis, ni molt menys. Recorda que quan es feia 
gimnàstica es realitzava sobre la sorra de la platja. 
Evidentment que es banyaven i els banyadors els 
facilitava l’escola i tos eren iguals, comuns per a 
nens i nenes. Per cert, que nens i nenes en 
canviaven simultàniament en el mateix vestidor, 
sense manies ni morbositats. 
     La mare recorda amb devoció aquell col·legi. 
Allà es portava un diari on es redactaven temes 
d’interès del dia, tant de l’escola com de la 
societat. Ella va implicar-se particularment en les 
tasques d’alumne-cronista. 
     Per sort, la mare va marxar poc abans que l’any 
1938 l’escola fos bombardejada. Acabada la 
guerra va haver de seguir els estudis, de manera 
no formal, amb una mestra represaliada.  

Vaig rebre l’afició per la música de ma 

mare, que l’havia agafat a l’Escola del Mar 



 
    Va ser en aquet entorn on la mare va agafar gust 
per la música. Ens el va transmetre. Encara el 
conservem i actualment compartim abonament al 
Liceu amb regularitat. 
    També a l’avi li agradava la música. Era 
comerciant i el recordo escombrant l’entrada de la 
sastreria mentre cantava sarsuela. 
     El pare em portaven de petita al Palau de la 
Música. Sentíem sobretot a l’Orfeó Català. El que 
més s’interpretava era repertori de compositors 
espanyols i catalans. Recordo que al meu germà 
petit, una mica revoltós, el solien deixar casa i no 
venia als concerts. 
    Ja de més grans, jo deuria tenir 15 i 16 anys i el 
meu germà 13, els pares ens van portar al Liceu per 
veure si ens agradava. Recordo la meva primera 
òpera: Un ballo in maschera, de Verdi. 
 

DEL LICEU 
L’òpera em va agradar i els pares m’hi 

duien regularment. Anàvem al 5è pis. Allà vaig 
descobrir la pràctica de la “claca”. En el pis en què 
jo assistia hi havia quatre o cinc homes, d’una 
certa edat, als que se’ls donaven gratuïtament les 
entrades a canvi que fessin de claca: això vol dir 
que tot sovint eren els primers a aplaudir i vitorejar 
els cantants, o, a fer “sshh” quan hi havia algun 
xiulet. I en ocasions se’n sentien de xiulades.  
Alguns entesos podien ser molt exigents amb els 
artistes. Recordo una ocasió en què Manuel 
Ausensi, ja gran, va fer una desafinada. Uns quants 
el va xiular. Em va fer cosa pel cantant.  

     Hi havia gent molt crítica i també persones 
habituals molt enteses en òpera. Recordo un noi, 
que es deia Santi, que anava a diverses funcions de 
cada òpera, sobretot quan antigament es feien les 
representacions més seguides que avui en dia. A la 
mitja part al passadís, sempre se solia formar 
algun grupet que comentava la jugada i valorava 
els cantants de la jornada. El Santi que he citat era 
dels més crítics. En les discussions tinc present que 
hi havia el grup dels partidaris i el grup de 
detractors de la Montserrat Caballé i, molt en 
especial, de la influència, que alguns veien amb 
desconfiança, que exercia el germà de la cantant. 

     Els del 4t i 5è pis teníem una escala i ascensor 
diferenciats, més humils i discrets, als que 
s’accedia des del carrer de Sant Pau. Al darrer pis 
hi havia un bar. Hi donaven uns entrepans molt 
bons. No sé si és que en aquella època tenia molta 
gana. 

Quan ja era més gran i estava començant 
medicina a casa es va decidir agafar dos 
abonaments al Liceu. Les dues places ens les 
anàvem repartiment entre quatre. Jo vaig ser 
l’encarregada d’adquirir els abonaments. En va 
caldre  fer cua tota la nit. Sovint costava trobar 
abonament en la zona on tu volies, o, tenies la 
col·locació més dolenta si passaves més tard. Era 
el 1968. De moment les localitats van anar a nom 
meu perquè van ser tretes amb el meu carnet. 
L’abonament els pars el van mantenir més de 
trenta anys. 

 

 
Imatge 4.-  L’entrevistada durant la conversa que 

ha permès el present reportatge. 

  
    He vist situacions curioses. Recordo una ocasió 
en què a la gran cantant operística Renata Tebaldi 
no se li va permetre actuar al Liceu. Els rumors 

Vaig passar tota la nit fent cua per a 

comprar  dos abonaments al Liceu 



asseguraven que l’exclusió era deguda a l’influent 
germà d’una cèlebre cantant catalana. Recordo 
que va haver d’actuar al Palau de la Música. Molts 
aficionats de 5è pis del Liceu, afectats per 
l’exclusió, vam fer una homenatge de 
reconeixement a la Tebaldi regalant-li unes flors. 
Va ser emotiu. Això deuria ser a mitjans dels 70. 
 

 
Imatge 4.-  Detall del programa de mà del concert de la 
Renata Tebaldi al Pau de la Música, el 4-XII-1974. Es veu 

com l’organotzador és Joan Pàmies, gerent del Liceu, però 
la funció no es va poder fer en aquest teatre (d’un original 

de la Col. JM Barceló) 
 

 
Imatge 5.-  El camatote Granados, als baixos de l’Hotel 
manila de Brcelona, en un acte en 1965 
 
     Aquest homenatge a la Tebaldi que comento es 
va fer en un local de nom Camarote Granados. Era 
una sal al soterrani de l’Hotel Manila [veieu imatge 
5]. L’hotel Manila era un dels dos que solien 
utilitzar els cantants que acudien al Liceu, el 
Manila es deixava per a artistes més importants i 
l’altre hotel, més senzill i més avall de la rambla, 
era l’Hotel Orient. Doncs el Camarot Granados 

tenia una decoració en fusta que suggeria 
l’ornamentació de l’estança d’un vaixell. Ens hi 
vam aplegar unes 30 o 40 persones. Ens sabia greu 
i ens disculpàvem amb la Tebaldi perquè se li 
hagués vetat cantar al Liceu, tot i que, si no 
recordo malament les entrades les vam adquirir al 
teatre líric de la Rambla. La Renata va estar molt 
cordial i agradable, parlant en un italià ben 
entenedor. Als assistents que ho vam demanar ens 
va signar el programa del concert al que acabàvem 
d’assistir en el Palau. Jo encara el conservo, amb la 
dedicatòria a “Montserrat” [Veieu Imatge 6]. 
 

 
Imatge 6.-  Portada del programa de mà del concert de la 
Renata Tebaldi al Pau de la Música, el 4-XII-1974. Amb 
l’autògraf original: “A Montserrat. Renata Tebaldi. 1975” 
(propietat de Montserrat Ros) 

 
     Antigament l’accés als artistes resultava molt 
més obert que avui en dia. En acabar les funcions, 
els aficionats que volíem podíem anar, i de 
vegades ho fèiem, als camerinos. Als camerinos 
s’hi accedia, abans de l’incendi, per una entrada, 
compartida amb un quiosc, en un edifici que 
donava a la rambla un parell de postes més aball 
del Liceu. Per allà i per un passadissos 
desmanegats accedies als camerinos, llocs més 



aviat poc glamurosos. Els dos o tres millors els 
tenien els cantants més famosos. Davant de la 
porta s’hi podien fer cues, que de vegades he vist 
d’una trentena de persones, per tal d’aconseguir 
un autògraf de l’artista.  A casa guardem fotos 
signades de cantants com ara la Caballé. Recordo 
a aquesta en el seu camerí, després d’una Aida, 
tota pintada de color moreno, maquillatge que 
havia quedat mig desfet per la suor, detall  que a 
certa distància no havia notat. 
     Recordo que antigament les funcions 
operístiques es feien amb pocs recursos. Ara em ve 
al cap la Caballé apartant una “pedra” dels 
decorats que li molestava en mig d’una funció. 
     Com a funcions al Liceu que m’han quedat 
gravades en citaré alguna de la Fiorenza Cossotto, 
o també una representació que va fer la cantant 
Grace Bumbry, a finals de 1966, del paper de 
Carmen en l’òpera de Bizet. 
 

 
 
     Imatges 7.-  El repartiment de 
la Carmen que la Montse cita, 
del 1966 (a dalt). I la foto que hi 
va sortir de la protagonista, la 
cantant nord americana, la 
Grace Bumbry (fragments del 
programa de mà d’aquelles 
funcions. Col·lecció J.M. Barceló) 
 

    Grace Bumbry a Les tringles, de Carmen 

 
     En allò que sí que hem guanyat amb el temps és 
en la qualitat de les escenografies. Els decorats que 
jo veia quan era jove resultaven realment pobres. 
Potser per això a mi em solen agradar les 
discutides escenografies modernes. Antigament, 

no es podia representar els actes seguits, com sí 
que es pot fer ara. Cada canvi d’acte podia durar 
mitja hora o més i, en ple acte quan calia canviar 
determinades escenes, el teatre podia restar 
aturat, amb llum suau perfectament durant deu 
minuts. Recordo un Wagner que la mitja part ens 
va agafar a les una del vespre: podia resultar 
esgotador. 
     Ja que m’has preguntat sobre anècdotes, diré 
que recordo una funció en la que un elegant Josep 
Carreras disfressat d’hússar cantava amb la 
Caballé, que duia una melena ben llarga. Després 
d’una discreta abraçada, els cabells de la soprano 
van enganxar-se amb un botó de la casaca d’ell. 
No vulguis veure els esforços de la parella per 
separar-se, mentre cantaven! 
     Antigament anar a comprar i renovar 
l’abonament era tot un procés llarg i artesanal. 
Havien d’anar, fent una bona cua, a un despatx, 
rònec i de tons marrons, en un entresol al que 
s’arribava pel carrer Sant Pau. Allà et rebia el 
senyor Joan Pamias, l’empresari. Quan li 
explicaves el que volies aquest li dictava a la 
secretària el que pertocava. Sobre unes entrades 
mig impreses s’acabaven d’anotar a mà les dades 
específiques dels espectacles 
que agafaves. Era molt lent i 
manual Més tard, es va 
adoptar un sistema amb una 
cartolina amb unes pestanyes 
que s’anaven taladrant a 
mesura que acudies als 
espectacles. 
      Imatge 8.-  Joan Antoni Pamias el 
1971, empresari del Liceu entre 1947 i 1980. 
 
     Un canvi curiós que he viscut en el Liceu és en la 
vestimenta. Dirigint-se als pisos de baix sovint  
veies des del carrer entrar persones molt 
engalanades. Això va canviar cap a l’època de la 
mort del Franco. Durant un temps era freqüent que 
grups de persones escridassessin a la gent mudada 
que entrava. Inclús s’havia arribat a tirar algun ou 
i altres objectes. Molts ban agafar pot i va 
disminuir la ostentació. 
    Després de morir el pare hem recuperat 
l’abonament, que la família havia deixat uns anys 
abans. Ara el tenim al 3r pis, al torn “T”, de 
diumenges a la tarda, on coincidim amb la mere i 
el  Carlos, el meu marit. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JvjjoZFt26I


D’ALTRES LLOCS 
    Després d’acabar la carrera vaig treballar un 
temps a Madrid. Allà vaig assistir, com és normal, 
a concerts, entre d’altres espectacles. La meva 
sensació amb el Teatro Real va ser negativa. Per 
l’edifici i en particular algunes pintures de grans 
proporcions que pel meu gust creaven un ambient 
desagradable. En canvi, em trobava a gust en el 
Teatro de La Zarzuela, on vaig poder escoltar uns 
quants concerts de l’orquestra de la RTVE. També 
m’agradava l’Auditorio. 
     On m’he trobat molt a gust és al Bolshoi de 
Moscou. Allà hi vam veure un ballet. Em van 
semblar molt confortables els seients de platea, es 
tracta de butaques d’aire antic exemptes: no es 
troben enganxats amb les del costat. En aquest 
local recordo que hi vam anar amb molt de temps 
perquè havíem tret les localitats per internet però 
no estàvem segurs que fossin de la funció 
esperada: com que tot estava en rus no enteníem 
el que deien les nostres entrades. Pel nostre 
alleujament, quan vam mostrar els tikets ens van 
rebre amb un somriure. No ens havíem equivocat. 
I ens van indicar amablement on havíem de 
seure’ns. 
 

 
 
         Imatge 9.-  La Montse al Bolshoi de Moscou. A 
l’esquerra la seva mare, Maria de Cervelló 

     Tinc un record anecdòtic de l’òpera Garnier de 
París. Allà vam fer els pastors perquè la mare va 
insistir que havíem d’anar-hi ben mudats. Resulta 
que érem els únics d’anar empolainats. El més 
enfadat era mon fermà, ell i “pajarita”. Per petit 
consol vam veure que hi havia un matrimoni, com 
nosaltres, vestit de vint-i-un botons: resulta que 
també eren catalans. 
     Altre lloc operístic que vaig poder conèixer va 
ser La Fenice de Venècia, abans que es cremés. En 
entrar la sensació era de teatre petit i de nyigui-
nyogui. No m’etranya que es cremés, perquè es 
veia de materials molt vulnerables. Més a l’oest, La 
Scala de Milà em va semblar un lloc incòmode, 
referint-me a les llotges que tenen columnes i 
parets de separació entre els compartiments, cosa 
que prova a la vista si no estàs a primera fila.  
     He tingut ocasió d’anar a alguns teatres sud 
americans. La meva sensació, més enllà dels 
edificis, és que les funcions solen o solien ser de 
qualitat desigual, amb cantants molt correctes 
treballant barrejats amb cantants força més 
fluixos, particularment a Chile. He estat en algunes 
ocasions al Teatro Municipal de Santiago.  Allà es 
lamenten de la invenció dels avions i del Canal de 
Panamà, diuen que tot plegat els ha situat més 
perifèrics. Abans de la Ia Guerra Mundial molts 
vaixells havien de donar la volta pel sud del 
continent si volien navegar entre la costa est i oest 
d’Estats Units. Molts artistes quan viatjaven feien 
escales. Encara recorden l’emoció de veure 
aparèixer en aquestes circumstàncies a actrius de 
teatre com ara Sara Bernhardt. Ara que s’hi ha 
d’anar expressament a lloc tant septentrional, 
queden més aïllats malgrat o degut a les millores 
del transport: és ben bé que tot té una doble cara. 
     Tinc molt bon record del San Carlos de Buenos 
Aires. Allà vaig assistir a un concert de cambra a 
una mena de foyer, amb molt de vidre: el lloc i la 
interpretació van ser esplèndids. 
 

DE GUSTOS I OPINIONS  
     La música m’agrada en especial. És l’únic art 
que aconsegueix de vegades emocionar-me. Altres 
gèneres també em poden interessar però l’òpera la 
trobo un espectacle que pot resultar molt emotiu. 
Per exemple, en òperes he trobat algunes de les 
plasmacions artístiques més convincents de 
situacions romàntiques. Em plauen particularment 
els duets entre cantants masculins. 



     En òpera m’agrada més les obres 
italianes, en general. També el 
Mozart: és un autor que em dóna la 
sensació en els seves obres com que 
fossin fetes com per jugar. En 
Wagner al principi se’m feia pesat, 
amb el temps, però, l’he anat 
gaudint. De fet, les seves obres 
poden aconseguir transportar-te 
recreant tot una sensació com 
mística. Aconsegueix uns climes i 
efectes molt especials, com de 
transcendència. 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

      En canvi, el ballet no és de les meves 
predileccions. La desconfiança prové de quan, de 
jove, era costum de posar en les òperes del Liceu 
ballets de la companyia d’en Magriñà, en ocasions 
de manera una mica forçada: els trobava llargs, 
amb pocs recursos i sovint trencaven l’acció 
dramàtica. 
     Ara bé, un bon ballet pot tenir el seu interès. 
Dels espectacles interessants de dansa que he vist 
el que més m’ha agradat ha estat el Maurice 
Béjart. El vaig poder veure a París quan jo estava 
allà estudiant amb una beca el 1986: l’espectacle 
va ser molt bo. Per aquella època també hi vaig 
poder veure el ballarí Rudolf Nuréyev. Més tard 

vaig tornar veure a 
Béjart a Barcelona 
 
Imatge 10.-  Morice 
Béjart, el ballarí i 
coreògraf que més ha 
admirat la Montse. A 
sota afegim un enllaç a 
una coreografia de 
l’artista creada per a 
París el 1968 i amb la 
música d el’ocell de Foc 
de Stravinski. 
 

 

     No em sol agradar la música 
barroca. És excepció alguna obra 
de Bach. Tinc a casa algun 
enregistrament de concert de 
clavicèmbal de gran mestre que és 
fantàstic. Val a dir que el gaudi o 
no de moltes obres depèn en bona 
part de l’intèrpret: que et sàpiga 
fer arribar allò que toca. En canvi 
m’agraden els músics russos de 
finals del XIX i inicis dels XX: Rimski-
Kórsakov, Txaikovski, Stravinski, 
Xostakóvitx,. 
     Entre els concerts que he 
presenciat i guardo un especial 
apreci el que vaig veure a la sala 
Pleyel de París on va actuar Daniel 
Barenboim com a pianista: es va 
passar una hora i mitja tocant 
només música de Franz Liszt, que 

per cert no és un dels meus compositors preferits.  
 

 
Imatge 11.- Barenboim al piano. 

 
    Barenboim 

interpretant Liszt 
 

      Com deia, un bon intèrpret fa que entris en allò 
que es toca. 
 
     Agraïm a la Montserrat els testimoniatges de 
primera mà de tota una època del Liceu, també 
sobre llocs i de grans artistes. Tot amb el seu 
personal i franc punt de vista sobre coses de la 
música. 
 

       joan manel barceló, 2019

A Wagner li he anat 

agafant el gust amb el 

temps: sentir-lo pot 

ser tota una 

experiència “mística” 

https://www.youtube.com/watch?v=hANdWg3OCN0
https://www.youtube.com/watch?v=EKivJWAvFrM
https://www.youtube.com/watch?v=705LabZ1U88


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 Recentment l’òpera japonesa de Puccini ha estat d’actualitat entre nosaltres amb motiu de la 
seva representació, aquest gener, al Liceu de Barcelona. L’obra va estar aviat motiu d’interès a Girona i 
així es va estrenar a la ciutat només al cap de sis anys de la première. Aquí pretendrem analitzar quines 
i com han anat les representacions de la Butterfly a Girona.  Hem d’advertir que el fragmentari de la 
informació pot provocar alguna absència i falta de precisió no volgudes14. 
 

     L’òpera en general i les estrenes que s’anaven produint, particularment 
a Itàlia i a França, eren tema més o menys seguit per la premsa gironina. 
No és d’estranyar que al cap de poc de les dues “estrenes” de Madama 
Butterfly (febrer i maig de 1904)15 sorgissin comentaris als periòdics 
gironins. Es deia a  Lo Geronès (19-VI-1904, p.3): 
     “En Giacomo Puccini ha escrit una nova ópera Mis Butterfly [...] A 
Brescia hont s’ha estrenat, l’ópera ha fet furore: las senyoretas ja 
demanan motius de la partitura per tocarla al piano. Es d’esperar que la 
empresa del Liceo de Barcelona ‘ns fará coneixer á la deliciosa Miss y que 
fará lo viatge triomfant de la seva cosina, la senyoreta Mimí. Será un 
bon punt per en Puccini y per la casa Ricordi”. [la grafia del  català és la 
del moment] 
 

DE L’ESTRENA A GIRONA. 1910 
     Al cap de sis anys de la seva creació els gironins van tenir ocasió de 
veure el nou èxit de Puccini. Van ser dues representacions al final de la 
temporada operística de Fires del 1910. L’estrena el dissabte 5 de 
novembre i la segona representació al dia següent, el diumenge 6 de 
novembre, funció que va cloure la temporada. 
 
  ←  Imatge 1.-  Cartell de l’estrena de Madama Butterfly a Girona, el 5-XI-1910 (a la 
Biblioteca Carles Rahola de Girona). Comentarem com anècdota interessant que aquest 
i diversos milers de cartells més havien quedat oblidats en unes caixes a la casa de la 
Cultura. En el moment del trasllat a l’actual Carles Rahola es van descobrir.  

 
     Les crítiques de la premsa van ser positives, sobretot en relació a les 
dues protagonistes femenines. També s’elogia l’orquestra: 
 “El sábado se estrenó la discutida ópera de Puccini Madama Butterfly […] Los 

intérpretes estuvieron muy felices. La señorita Lluró joven de una incomparable delicadeza, era la más 
apropiada para encarnar a la desgraciada Butterfly […] La orquesta más seria y más compacta que en días 

                                                           
14      Això és el que li passava al bon historiador i arxiver Ramon Alberch quan el 1982 indicava que no hi havia registre de cap 
representació a Girona de la Butterfly abans d’aquell any. En aquest article en podrem citar cinc d’anteriors (El Punt 30-III-
1982, p. 31). 
15     El 17-II s’estrenava a La Scala de Milà obtenint un marcat fracàs. Puccini va retocar ràpidament l’obra i en fa una segona 
versió a Brescia el 28-V-1904 al Gran Teatre de Brescia. 



anteriores […] El domingo volvió a ponerse en escena Madama Butterfly y la repetición ganó bastante en 
detalle.. las decoraciones y los trajes ricos y en carácter, salvo pequeños detalles.“16 
     La crònica que acabem de reproduir planteja un tret ben característic al llarg de les dècades, i és que 
la segona representació de l’òpera queda clarament millor que la primera, donat que no es realitzaven 
massa assajos. 

ALTRES REPRESENTACIONS 
1940 

     Fins tres dècades més tard no tornem a trobar la Butterfly a Girona. De fet el gènere operístic havia ant 
decreixent molt al llarg de la primera meitat del segle XX. 
     Poc després d’acabada la Guerra Civil, el 1940, un dissabte 16 de novembre, retorna a Girona Madama 
Butterfly. En va fer la crònica Francesc Civil17. És curiós que aquest eminent music gironí era més aviat 
crític amb Puccini, i tot i que li reconeixia mèrits i considerava que Butterfly tenia fragments molt bells, 
l’entenia com un compositor amb limitacions. Aquesta posició va ser freqüent a Catalunya a mitjans segle 
XX degut a les preferències de molts crítics del país per la música alemanya o francesa. Deia Civil el 1940, 
en la crítica esmentada: 
     “Igual se nos ocurrió en la mente en la noche del sábado, con todo y no ser muy fervientes del gusto 
y estilo de puccini: <Qué Hermos y arrebatadores pasajes,a pesare de todo>”. 
    En canvi Civil valora positivament l’execució de l’òpera18. Lamenta, això sí, que el públic assistent al 
teatre Municipal va ser escàs. Els intèrprets provenien del grup d’artistes habituals del Liceu, on alguns 
d’ells van representar la mateixa obra que ara a Girona en alguna o algunes ocasions [Veieu Imatges 2]. 
  
     Imatges 2.- Alguns dels 
protagonistes de la Butterfly oferta a 
Girona el 1940. Les fotos provenen 
del programa d’unes representacions 
fetes al Liceu de M. Butterfly. 
(programa del Liceu per al Dr. i altre 
programa del Liceu del 4-I-1940 per a 
les dues senyores)    → 

   
Antonio Capdevila, 

 el Dr Musical 
Mercè Capsir, la Butterfly Àngela Rossini, la Suzuki 

 

1944 
 
     Imatges 3.- Suposem 
que el 1944 a Girona es 
deurien repetir uns quants 
dels artistes que ja havien 
vingut el 1940, donat que 
segueixen en el repartiment 
d’un programa del Liceu del 
1946. (programa del 7-II-
1946 de la col·lecció JM 
Barceló)    → 

   
Antonio Capdevila, el Dr Musical Mercè Capsir, la Butterfly Àngela Rossini, la Suzuki 

 
 

                                                           
16      Ciudadanía, 8-XI-1910 p. 3. La crítica ve sense signar. 
17      A El Pirineo, 19-XI-1940, p. 1. Francesc Civil va ser músic, escriptor i musicòleg, afincat a Girona. dels més eminents de la 
ciutat entre abans i després de la República. 
18      “De magno acontecimiento artístico debe de conceptuarse la representación […] de Madama Butterfly en el teatro 
Municipal. Por fin volvió la ópera den Gerona y con todos los honores devidos a su rango! Elenco de primer orden, 
suntuosidad en el decorado, afinadísimos coros y un fondo orquestal digno de los mejores coliseos. Añádase a ello un 
público que, si bien no muy numeroso supo por lo menos aquilatar la transcendencia del acto acudiendo de gala.” (El 
Pirineo, 19-XI-1940, p.) 



     El 1944, el 4 de febrer, es portava de nou als intèrprets del Liceu per a representar Madama Butterfly. 
La funció va ser considerada de gala, amb presencia d’autoritats civils i militars, i es realitzava en el marc 
de la commemoració del cinquè aniversari de l’alliberament de la ciutat per les tropes franquistes19. Es va 
presentar al teatre Municipal. No consten en les referències de premsa que hem trobat els noms dels 
artistes però deurien ser bàsicament els que encarnaven l’obra al Liceu en aquell moment. 

1951 
     Per Fires del 1951 trobem un tercer muntatge de l’òpera japonesa de Puccini. Era el 29 d’octubre (amb 
inici a les 23 h.) Promogut per l’Ajuntament, es realitza una funció. A diferència del final del XIX i inicis del 
XX ja no hi ha temporades operístiques a la ciutat. Només alguna funció de tant en tant i sovint coincidint 
amb la setmana de Fires. Per poc habitual i aprofitant el prestigi i 
espectacularitat del gènere, les autoritats locals convertien les 
escasses funcions celebrades en sessions “de gala”, buscant un 
prestigi cultura i procurant un acte de lluïment social. Així ho plasmen, 
obertament, els mitjans de comunicació de l’època: 
          “Como vine ocurriendo desde hace ya unos cuantos años, y 
ojalá se conserve por muchos la buena costumbre, la función de gran 
gala organizada por el Excmo. Ayuntamiento, en el Teatro Municipal 
la noche misma en que la Corporación gerundense obsequia a las 
Autoridades, constituye uno de los actos más destacados y más 
nobles de nuestras Ferias, así en lo social como en lo artístico   […]   
Así anteanoche presentaba nuestro primer teatro un deslumbrante 
aspecto y si en cuanto a fiesta de sociedad el éxito alcanzado por la 
velada no puede silenciarse, en lo artístico el triunfo fue aún más 
rotundo“20. [Els subratllats són nostres] . 

Imatge 4.- Un dels cartells de l’òpera del 1951. (Autor desconegut.  
Fet a la impremta Franquet. Ajuntament de Girona, CRDI) 32x22 cm.    → 

 
      Segons informava la premsa, l’orquestra i cors venien del Liceu21, amb la direcció musical d’Antonio 
Capdevila. L’orquestra estava composada per una cinquantena de músics. Els solistes vocals i el director 
que venen a Girona no coincideixen amb els que intervingueren en les funcions del Liceu realitzades el 
1949 i el 1952, exceptuant Pilar Torres que va fer la Suzuki a Barcelona en els dos anys citats. Del qual 
deduïm que els solistes i director no eren a inicis dels anys 50 dels titulars del moment al Liceu. 
     Segons la premsa, la sessió operística va ser considerada un èxit22, destacant-se, en el moment, el paper 
de les intèrprets femenines, el director musical i l’orquestra. 
 
     Imatges 5.- Alguns dels 
protagonistes de la Butterfly oferta a 
Girona el 1951. Les fotos provenen 
del programa de la temporada 1949-
50 d’Hivern del Liceu (excepte al del 
Dr. que procedeix del programa citat 
del 1946)    → 

  
 

Antonio Capdevila, 
 el Dr Musical 

Pilar Torres, la Suzuki Herminio Esquerra, que va 
fer el Shaples 

                                                           
19      Ho comenta en diversos moments el diari Los Sitios de Gerona, del 1942: 2-II, p.2 i 5-II, p.6 
20      Crònica signada per Juan de Heredia al diari local Los Sitios de Gerona, del 31-X-1951, p.3 
21      La Vanguardia, 26-X-1951, p. 6 
22      “El público aplaudió con entusiasmo en diversos momentos de la representación y al final de los actos obligó a alzar 
varias veces el telón para expresar a los afortunados intérpretes toda su complacencia” (Los Sitios de Gerona, del 31-X-
1951, p.3) 



1982 
         La representació de 1982 es va celebrar al teatre Municipal el 30 de març (21h.).  Es realitzà una sola 
funció, per part del  Liceu: “la producció és la mateixa presentada a Barcelona pel Consorci del Liceu, els 
professionals del qual col·laboraran en el muntatge”23. La iniciativa provenia d’una campanya de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat, dirigida aleshores pel conseller Laporte. Es pretenia dur l’òpera 
més enllà de Barcelona, però només es va concretar a Reus (dia 1 d’abril) i Girona “por ser las únicas 
ciudades que contaban con unos escenarios adecuados”24. El teatre va quedar totalment pler i la vetllada 
va ser considerada d’exitosa en la part artística per part de diversos mitjans de comunicació. Igualment 
que en casos anteriors, l’acte cultural es va convertir en un acte per a la distinció social i política25. 
 
 

Imatges 6.- 
Amb diversos 
aspectes del 

procés de 
representaci

ó de la 
Butterfly a 

Girona el 30-
III-1982 

 
   

Anunci al Punt 30-III-1982 
p.31 

Portada del programa 
 de mà (Col. JM Barceló) 

 Notícia de la funció en la primera pàgina 
del Punt del 31-III-1982 

 
     Evidentment que el problema de portar a la ciutat òperes per a una sola funció i amb els recursos que 
es necessiten, provoca costos de difícil  assumir. Per aquest motiu aquests espectacles només es poden 
oferir amb una important subvenció, molt per sobre de les possibilitats d’ingrés de les entrades. Es guarda 
un informe econòmic de la producció que comentem que és molt indicatiu26.  El cost total estimat era de  
3.800.000 ptes. (companyia, impostos, teatre i propaganda inclosos). En el millor dels casos es podia 
ingressar per entrades 1.028.000 ptes. Però, l’estimació era de recaptar en aquest últim concepte unes 
800.000 petes, donat que es reservaven 150 entrades  en concepte de “protocol”. És a dir, les entrades, 
inclús resultant relativament “cares” (1500, 1000, 500 o 250 ptes., segons zones del local) només podien 
cobrir entre el 21% al 27% dels costos. Dit d’una altra manera, l’estimació d’autofinançament de 
l’espectacle es situa al voltant d’una porció molt minoritària, de prop de ¼ part del cost. Aquesta és una 
de les explicacions de la dràstica de l’escassa presència d’òperes a Girona des d’inicis del segle XX. En el 

                                                           
23      Informe. L’Opera <Madame Butterfly> [sic] (Arxiu Administratiu Municipal de Girona, UI 2773. Document de 22 de març 
de 1982). Apareix a sota l’autoria del Tinent d’Alcalde de Cultura i Educació, però la còpia no porta signatura 
24      La Vanguardia, 3-IV-1983 p. 47. 
25      Veieu la imatge 7, Amb les fotos aparegudes al Punt Diari en una de les cròniques, en què es destaquen sobretot polítics 
i abrics de pell. També és significativa la descripció de personalitats que oferia el diari Los Sitios: “Sería muy larga la lista de 
autoridades y personalidades asistentes, pero digamos que en el palco de la Alcaldía, con su titular Joaquin Nadal, estaban 
el conceller adjunto a la Presidencia de la generalitat, delegado por el President Pujol quien deseaba asistir 
personalmente, pero se lo impidieron compromisos de última hora; el conceller de Cultura, señor Max Canher y el 
presidente d ela Diputación, señor Calzada Salavedra y sus respectivas familias. En el palco de la derecha del citado, vimos 
al conceller de Governació, señor Vidal i Gayolà; al Gobernador Civil, señor Codina Ribas; Gobernador Militar, general 
Rocas Suárez, y presidente de la Audiencia, señor Soto Nieto, con sus familias. Y a la izquierda del palco presidencial el 
fiscal de la Audiencia, el cap de serveis de Cultura, la directora general de política lingüística y otras personalidades. 
Igualmente diversos alcaldes de localidades gerundenses, Blanes, Roses y Palafrugell aunque se hacía difícil, dada la gran 
cantidad de público presente, distinguir a todos y cada uno de los asistentes.” (Los Sitios, 31-III-1982 p. 3). Recordem aquí 
que s’havien reservat 150 entrades per a usos de “protocol”. 
26     Informe del 22-III-1982 citat. 



cas de la funció que considerem es va buscar un acord tripartit entre l’Ajuntament, la generalitat i la 
Diputació per tal d’aportar un milió de pessetes cadascun d’ells. 
 

 
      

1993 
     L’any 1993 i concretament el 20 de maig (a les 21,30) l’òpera arriba dins del cicle Òpera a Catalunya, 
portada pels Amics de l’Òpera de Sabadell sota el lideratge de Mirna Lacambra. Va ser director d’escena 
Pau Montarde  i escenografia de Pau Jorba, encapçalant una llista de més d’un centenar de participants27. 
 

 
Imatges 8.- 

Amb 
diversos 
aspectes 

del procés 
de 

represen-
tació de la 
Butterfly a 
Girona el 

20-V-1993  
  

 
A La Vanguardia 20-V-

1993 p.51) 
Portada i fotos de cantants del programa de mà 

(Col. JM Barceló) 
1r acte [Aj. Girona. CRDI (Diari 

de Girona – Autor desconegut)] 

 
     El públic va emplenar el teatre. Pel que fa al resultat artístic la valoració va ser molt positiva: “Els 
afeccionats que hem anat seguint les produccions que s’han representat a Girona durant aquests cinc 
cicles d’Òpera a Catalunya estem d’acord: dijous vam veure la millor òpera que s’ha representat aquests 
darrers anys al Municipal”28 . 
     I com a valoracions concretes dels components que van composar l’òpera a Girona s’esmentava 
“Destriant els elements que han fet que aquesta producció tingui un nivell important, hem de parlar 
primer d’una escenografia molt reeixida, a càrrec de l’escenògraf i arquitecte Joan Jorba [...] la feina 
que fa pau Montarde, director escènic, resulta poc unitària. [...] Del repartiment va sobresortir-ne la 

                                                           
27      Amb 40 músics (els de l’Orquestra Simfònica del Vallès), 50 coristes, 10 actors i 12 altres professionals que participaren 
en la producció a Girona (Nou Diari. Edició Girona, 20-V-1993 p. 57) 
28      El Punt 22-V-1993, p. 23., crítica signada per Jordi Plaja. 

     Imatge 7.- Ressenya del concert 1982 
apareguda al Punt Diari. De quatres fotos 
dues comenten autoritats i una els abrics de 
pell de les senyores. Sembla, doncs, que la 
idea d’acte social seguia associada a les 
òperes. (Punt Diari 31-III-1982. A Punt p. 3) 



soprano xinesa Pao-Ling Chai, fent el paper 
principal. Té una veu bonica, potent i amb 
una dicció sorprenent [...] El Cor dels Amics 
de l’Òpera de Sabadell va fer el Cor a boca 
tancada discretament i es va mostrar millor 
en altres moments, sobretot en l’escena del 
casament. L’orquestra, amb la direcció de 
Javier Pérez-batista, semblava estar en un 
moment millor que en anteriors ocasions 
[...]”29 
 

 
 

TRAIENT CONCLUSIONS 
     Estem davant d’una de les òperes que ha tingut més presència, i d’una manera relativament continuada 
a Girona. Com hem ja indicat, la primera funció va ser força ràpida, sis anys després de l’estrena absoluta. 
Si ens hi fixem, l’interval màxim d’espera entre representacions és d’uns 30 anys. I això en una ciutat en 
què les funcions operístiques han anat molt a menys, té el seu mèrit: mèrit que es basa en els atractius 
de l’obra. I no només per als gironins. L’obra segueix en el top ten30 operístic mundial. De fet, que l’obra 
estigui tant present a la ciutat dels quatre rius és degut durant la part central del segle XX a la gran 
reiteració del títol al Liceu, donat que entre 1951 a 1982 totes les produccions que arriben provenen 
d’aquest lloc de referència de l’òpera catalana31. També és de fer notar que les dues protagonistes 
femenines en les dues últimes representacions a la ciutat han estat orientals, en consonància amb 
l’argument. 
 

 1905: 5 i 6- XI 1940: 16-XI 1951: 29-X 1982: 30-III 1993: 20-V 

       Companyia De Sebastià 
Rafart 

Del Liceu Cor i orquestra 
del Liceu 

 

Del Liceu De Sabadell 

Dr. 
Musical 

 Antonio 
Capdevila 

Antonio 
Capdevila 

Giuseppe 
Morelli 

Javier Pérez 
Batista 

Cio-Cio-
San 

Sta. Lluró Mercè Capsir Amparo Vera Micic Akisada Pao-Ling Chai 

B.F. 
Pinkerton 

Sr. Rayer Miquel Mulleras Enrique de la 
Vara 

Piero Visconti Jesús Pinto 

Suzuki Sta. Belli Angela Rossini Pilar Torres Hiroko Saito Akemi 
SaKamoto 

Sharpless Sr. Barcena J. Gayolà Herminio 
Ezquerra 

 Lluís Sintes 

Goro Sr. Gallofré C. Sabat Sr Farràs (?)  Josep Ruiz 

 
Imatge 10.- Un dels cartells de l’òpera del 1951. (Autor desconegut.  ↑  

Realitzar a la impremta Franquet. Ajuntament de Girona, CRDI). 180x90 cm, a dues tintes 

 
     Agafant Madama Butterfly com a exemple i en un interval de temps que sobrepassa el segle, veiem 
una evolució important pel que fa a les motivacions i maneres de promoure l’òpera. En la primera funció, 
la de 1910, era un empresari particular el que assumia totalment la gestió i programació del coliseu gironí. 
La iniciativa de programar òpera, a part de l’interès cultural, responia també a un càlcul econòmic de 

                                                           
29      El Punt Diari, 22-V-1993 p. 23. 
30      Les estadístiques d’Operabase, entre 2008 i el 2018, donen a Butterfly el 8è lloc com a òpera més representada, amb un 
total de 360 representacions en aqueta desena d’anys.  
31      Madame Butterfly en la dècada dels anys 40 del segle XX es representà totes les temporades, exceptuant-ne dues (1947-
48 i 1948-49) 

 

 
     Imatge 9.- Segell dels Amic de l’Òpera de Sabadell estampat en 
un dels contractes dels anys 90 amb l’Ajuntament de Girona 
[Arxiu Administratiu Municipal de Girona. Expedient 98000047] 



l’empresari, que forçosament es plantejava l’operació en el si d’una “temporada” en la que es contractava 
una companyia per oferir una sèrie de funcions líriques. Després de la Guerra Civil la cosa ha canviat. Pel 
que fa a les òperes són les autoritats públiques les que les programen, tot suplint els dèficits que 
l’espectacle genera, molt per sobre de les possibilitats recaptatòries de les entrades. En aquest sentit 
l’informe conservat de l’any 1982 ofereix un bon exemple, sumant la subvenció de tres organismes 
públics. L’òpera es programa menys vegades, en representacions de normalment una funció aïllada. 
 
     La motivació per a portar a Girona una òpera, com ara la de Puccini, amb un important sobrecost per 

al promotor, respon a intencions culturals, 
socials o polítiques, i, sovint, una barreja 
d’aquestes motivacions. Una òpera, amb la 
seva grandiositat i prestigi social i cultura, 
dóna magnificència a determinats actes de 
promoció social o política. En aquest sentit, 
la convocatòria de les funcions  o les gloses 
periodístiques en ho han deixat clar en 
algunes ocasions. És el cas de la celebració 
del 1944 (celebració del 5è aniversari de 
l’entrada de les tropes franquistes a la 
ciutat) o la de 1951 (en què la premsa 
destaca el lluïment social que busca un 
espectacle punter durant les Fires de 
Girona). La Butterfly de 1982 no va deixar de 
tenir un clar caire i organització 
d’esdeveniment social, amb lluïment de 
personal de gironins/es de pro i autoritats 
vàries com d’aparador polític, com hem 
analitzat, cosa que no es reflecteix tant en al 
premsa en la funció del 1993. 
      Pel que fa a les dues últimes 
representacions hi trobem a darreres les 
dues institucions operístiques del país, o 
sigui el Liceu i l’AAOS (Associació d’Amics de 
l’Òpera de Sabadell) que obtenen suport 
econòmic del departament de cultura de la 
generalitat per a oferir funcions fora de la 
pròpia població en què estan ubicades. En 
particular ha tingut èxit i continuïtat la 
iniciativa de l’AAOS que, des de la 
temporada 1988-89 i fins a l’actualitat ha 
mantingut el programa Òpera a Catalunya, 
programa que permet oferir unes tres 
òperes a poblacions del país, de les que 
Girona ha estat una de les més implicades. 
 

     Com si parléssim d’economia, ens permetrem acabar amb una predicció basada en els cicles 
operístics gironins: la propera presentació de Butterfly a Girona tocaria, arribant a l’interval màxim de 
trenta anys, vers el 2023. 

                           joan manel barceló, 2019 
  

BUTTERFLY AL CINEMA A GIRONA 
Tot i que no és l’objecte del present article, sí que volem 
fer un comentari al marge sobre com, entrat el segle XXI, 
ha guanyat certa força el visionat d’espectacles operístics 

o de ballet no només però també a Girona. 
 

 
     Imatge 11.- Projecció de Madama Butterfly als cinemes 
Albeniz de Girona, el 27-V-2009, des de La Fenice de Venècia 
 

 
     Imatge 12.- programa de mà repartit pels Ocine de Girona 
amb motiu de la projecció de M. Butterfly, des de l’Òpera de 
Sidney, el 24-IV-2013. Ocine feu altre programa del 14-V-2014. 
(col·lecció JM Barceló) 



 

04 

Cobles, Orquestres 

i Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

L’ART GIRONÍ (IV) 
 

Seguim l’evolució de la que va ser una de les cobles-orquestra importants de la primera 
meitat del segle XX. Aquest és el quart d’una sèrie prevista de cinc articles,  situat en 

plens feliços anys 20, moment d’optimisme en el què la música també hi va contribuir. 
 

        
 

Imatge 12 – Díptic de l’Art Gironí. Any 1926. Portada - Biblioteca Pública Carles Rahola (Girona) 



 
 

Imatge 13 – Díptic de l’Art Gironí. Any 1926. Primera pàgina - Biblioteca Pública Carles Rahola (Girona) 

 

Portada i primera pàgina del díptic editat l’any 

1926 per l’Impremta Dalmau Carles Pla, S.A. de 

Girona, on s’aprecia una reestructuració 

important, degut a que aquell any uns quants 

músics van marxar per fundar la Cobla-orquestra 

Girona. Dos dels músics retratats van plegar 

abans d'acabar la temporada, com explico més 

endavant. Poso l'instrument de Cobla i 

d'Orquestra, i la procedència dels que hi 

debutaven. 

A dalt: Narcís Costa i Horts [2n tible i 1er clarinet, 

procedent de la Cobla-orquestra Iluro, de 

Mataró], Principi Romaguera i Llausàs [2n tenor i 

violí],  Jaume ("Met") Saló i Bos [2n cornetí] i 

Narcís Paulís i Vila [flabiol i violí, procedent de la 

Cobla-orquestra Barcelona] 

Al mig: Josep Baró i Güell [1er tenor i 2n clarinet], 

Agustí Cervera i Marquès [trombó, violí i director; 

antic membre de la Cobla-orquestra Antiga Pep] i 

Rafel Roig i Ventós [1er tible i flauta] 

A baix: Ignasi Company i Falcó [1er cornetí, 

procedent de la Cobla-orquestra La Principal de 

Santa Coloma de Farners], Vicenç Pericàs de la 

Encina [1er fiscorn i fiscorn -en formació 

d'Orquestra només n'hi havia un-, procedent de la 

Cobla-orquestra La Moderna, de Granollers], 

Genís Miàs [contrabaix, procedent de la Cobla-

orquestra La Principal de Peralada] i Joan Costa i 

Barbosa [2n fiscorn i viola, procedent de la Cobla-

orquestra Cervianenca; era el pare de Narcís Costa 

i Horts]. 

http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/08/girona.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/08/girona.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%ADs_Costa_i_Horts
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/03/iluro.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%ADs_Paul%C3%ADs_i_Vila
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2012/07/barcelona.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%AD_Cervera_i_Marqu%C3%A8s
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/06/antiga-pep.html
http://www.emporion.org/index.php/item/3069-maria-company
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2014/06/la-principal-de-santa-coloma-de-farners.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2014/06/la-principal-de-santa-coloma-de-farners.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/04/la-moderna-granollers.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/05/la-principal-de-peralada.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/05/la-principal-de-peralada.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/10/cervianenca.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/10/cervianenca.html


 

 
Imatge 14 - Any 1926 - Arxiu Jaume Saló i Soler 

 

Tal com avançava en el peu de foto anterior, abans 

d'acabar l'any hi va haver dos canvis. La temporada 

l'havia començat com a 1er tenor en Josep Baró, però 

va haver de deixar la formació per les diverses 

ocupacions musicals i acadèmiques que tenia, essent 

substituït per Pasqual Mulí, segons explica el Diario de 

Gerona de Avisos y Noticias de 28-11-1926, a la pàgina 

5. En Pasqual Mulí va debutar el 29 de Novembre de 

1926 en una audició que van fer a la Rambla de Girona. 

Més breu va ser l'estada d'Agustí Cervera, no crec que 

arribés a començar la temporada, doncs segons es pot 

llegir al Diario de Gerona de Avisos y Noticias el 20 

d'Abril de 1926: “ ... La orquesta cobla l'Art Gironí ha 

confiado la dirección de la misma al notable violinista 

y compositor A. Sagols”. 

Darrere: Principi Romaguera, Rafel Roig, Vicenç 

Pericàs, Joan Costa, Jaume ("Met") Saló i Pasqual Mulí 

i Siqués [1er tenor i 2n clarinet] 

Davant: Narcís Paulís, Narcís Costa, Alfred Sagols i 

Rubau [trombó -a la Cobla-, violí i director, com el seu 

efímer predecessor], Ignasi Company i Genís Miàs. 

 

Comentant la imatge 15 que apareix a la següent pàgina, 

Darrere: Jaume ("Met") Saló, Vicenç Pericàs, Narcís 

Costa, Ignasi Company, Joan Costa i Pasqual Mulí 

Davant: Narcís Paulís, Rafel Roig, Alfred Sagols32, 

Principi Romaguera i Genís Miàs. 

Hi ha una dada de caire musical que voldria destacar: 

en aquesta temporada van fer com la majoria 

d’orquestres durant aquella dècada i la següent, 

substituint el cornetí per la trompeta. 

 

                                                           
32      Sembla que hi havia certa inestabilitat en el lloc de 

director, doncs Alfred Sagols només hi va estar de l'Abril de 

1926 a l'Abril de 1927 (veure aquest enllaç). O sigui que 

devia ser: fer-se la foto ... i cap a casa ! 

 

http://streaming.ajgirona.org/pandora-NEW/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=show_pdf;publication=Diario%20de%20Gerona%20de%20Avisos%20y%20Noticias;sort_publication=diario.de.gerona.1889;day=28;month=11;year=1926;page=005;id=0000469343;filename=19261128;collection=pages;url_high=pages/Diario%20de%20Gerona%201889/1926/192611/19261128/19261128005.pdf;lang=ca;pdf_parameters=search=%22art%20gironi%22&view=FitH;encoding=utf-8
http://streaming.ajgirona.org/pandora-NEW/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=show_pdf;publication=Diario%20de%20Gerona%20de%20Avisos%20y%20Noticias;sort_publication=diario.de.gerona.1889;day=28;month=11;year=1926;page=005;id=0000469343;filename=19261128;collection=pages;url_high=pages/Diario%20de%20Gerona%201889/1926/192611/19261128/19261128005.pdf;lang=ca;pdf_parameters=search=%22art%20gironi%22&view=FitH;encoding=utf-8
http://streaming.ajgirona.org/pandora-NEW/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=show_pdf;publication=Diario%20de%20Gerona%20de%20Avisos%20y%20Noticias;sort_publication=diario.de.gerona.1889;day=28;month=11;year=1926;page=005;id=0000469343;filename=19261128;collection=pages;url_high=pages/Diario%20de%20Gerona%201889/1926/192611/19261128/19261128005.pdf;lang=ca;pdf_parameters=search=%22art%20gironi%22&view=FitH;encoding=utf-8
http://streaming.ajgirona.org/pandora-NEW/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=show_pdf;publication=Diario%20de%20Gerona%20de%20Avisos%20y%20Noticias;sort_publication=diario.de.gerona.1889;day=28;month=11;year=1926;page=005;id=0000469343;filename=19261128;collection=pages;url_high=pages/Diario%20de%20Gerona%201889/1926/192611/19261128/19261128005.pdf;lang=ca;pdf_parameters=search=%22art%20gironi%22&view=FitH;encoding=utf-8
http://streaming.ajgirona.org/pandora-NEW/cgi-bin/Pandora.exe?xslt=show_pdf;publication=Diario%20de%20Gerona%20de%20Avisos%20y%20Noticias;sort_publication=diario.de.gerona.1889;day=12;month=04;year=1927;page=006;id=0000470224;filename=19270412;collection=pages;url_high=pages/Diario%20de%20Gerona%201889/1927/192704/19270412/19270412006.pdf;lang=ca;pdf_parameters=search=%22art%20gironi%22&view=FitH;encoding=utf-8


 
Imatge 15 - Any 1927 - Valentí Fargnoli (Arxiu Jaume Saló i Soler) 

 

 

Imatge 16 - Any 1927 - Arxiu Jaume Saló i Soler. 

 

Segons informa el Diario de Avisos y Noticias de 15 de 

Juliol de 1927, el dia 9 d'aquell mes van començar una 

petita gira pel sud de França que els va dur a Narbona 

i Tolosa, havent-la d'escurçar, doncs tenien possibilitat 

d'actuar en més llocs del Llenguadoc i la Provença. El 

cas és que el dia 17 tenien contracte a Celrà i van haver 

de tornar. Llegeixo que també tenien projectada una 

anada a Paris, el mes de Novembre, que no sé si van 

portar a terme. 

A la foto els trobem a Narbona, envoltats de gent, 

moltes noies amb vestits folklòrics i públic en general, 

devia ser una mena de festival. 

Darrere: Jaume ("Met") Saló, Ignasi Company, Vicenç 

Pericàs i Joan Costa. Davant: Narcís Cla33, Narcís Costa, 

Rafel Roig, Pasqual Mulí, Principi Romaguera i Genís 

Miàs. 

(CONTINUARÀ, i en el proper article tancaré la 

informació de la Cobla-orquestra L’ART GIRONÍ) 

                                Josep Loredo i Moner, gener 2018  

 

                                                           
33  En Narcís Cla substituïa Narcís Paulís, que la següent 
temporada aniria com a director de la Cobla-orquestra 

Montgrins, i que potser per aquest motiu ja havia deixat la 
formació 

http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2017/04/montgrins-dels-inicis-fins-lany-1969.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2017/04/montgrins-dels-inicis-fins-lany-1969.html


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 

(23)  

L’oratori Juditha 
Triumphans de  Vivaldi 

comença amb el 
fragment Arma, caedes, 

vindicatae. Ho sentim 
per l’Ensemble Caprice 

 

Una 
d’instrumental 

 

Aquí recordem el gran 
músic que fou el segon 

fill de JS Bach: Carl 
Philipp Emanuel Bach, 

precursor del classicisme. 
Hem agafat el vívid 
primer moviment, 
Allegro assai, del 

Concert per Flauta en La 
menor, Wq 166. 

 

Una petita 
peça de 

Massenet 

Jules Massenet és més 
conegut com a autor 

d’òperes. Però també va 
composar peces de petit 
format interessants, com 
aquesta Elégie, obra ben 

cèlebre a la segona 
meitat del XIX i que formà part del cicle per a piano 
Pièces de Gènere, Op 10, no 5 (1866). La interpreten 

els valencians de l’Ensemble Plaerdemavida 

 

I una de russa 

 

Interpretada pel recentment 
desaparegut baríton Dmitri 
Hvorostovsky la peça d’aire 
popular Grues (Журавли), 
cançó nostàlgica que 
comenta com els soldats que 
van morir recorden com 
unes grues blanques que es 
van envolar. 

 

 
 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=myXuMdB8zn0
https://www.youtube.com/watch?v=myXuMdB8zn0
https://www.youtube.com/watch?v=jH-9pGaWVHs
https://www.youtube.com/watch?v=jH-9pGaWVHs
https://www.youtube.com/watch?v=Nt4WsJVWJBc
https://www.youtube.com/watch?v=JTjPbkd_UlY
https://www.youtube.com/watch?v=JTjPbkd_UlY
https://www.youtube.com/watch?v=jH-9pGaWVHs
https://www.youtube.com/watch?v=Nt4WsJVWJBc


GIRONINS PER LES ÒPERES 

                    
 

El Colón,  de Buenos Aires 
 
      Aquest any que acabem de cloure la gironina Joana Zambrana ha tingut ocasió de visitar el 
Teatro Colón de la ciutat de Buenos Aires. Aquest teatre operístic argentí és dels més prestigiosos de 

l’Amèrica Llatina. Li hem demanat que ens en passi imatges. 
 

   

Fotos realitzades per Joana Zambrana 

 

 

COMENTA LA JOANA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No nomé d’òpera viu la persona  

 

És un teatre molt semblant 

al Liceu, amb un espai de 

pas que em recorda el saló 

dels miralls, potser una 

mica més fosc 

Web 
oficial 

Programació  
2019 

Historia 

 

http://www.teatrocolon.org.ar/es/el-teatro
http://www.teatrocolon.org.ar/es/el-teatro
https://www.cronista.com/clase/checklist/Toda-la-programacion-del-Teatro-Colon-para-su-temporada-2019-20181204-0004.html
https://www.cronista.com/clase/checklist/Toda-la-programacion-del-Teatro-Colon-para-su-temporada-2019-20181204-0004.html
https://www.archdaily.mx/mx/804860/teatro-colon-en-buenos-aires-historia-de-uno-de-los-mejores-teatros-del-mundo


Amb motiu de la propera representació de l’òpera 
de Händel al Liceu. 

 

Rodelinda 
 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2018 

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/rodelinda

