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 Es poden reservar òperes en bus Girona-
Liceu-Girona, per a la temporada 2019-20 

Turandot, Doña Francisquita, Pagliacci i Cavalleria 
Rustinaca, Aida, Lohengrin, Carmen 

..Full informatiu..       ..Pre-inscripció en línia.. 

 

 

  

 

 
 

 

Preparatius per anar a veure Tosca 
El dia 23 de maig s’han realitzat dues conferències a 

Girona i un sopar operístic inspirat en l’obra 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

S’inicia una nova col·laboració entre Els 
Amics de l’Òpera de Girona i el Festival 

Castell de Peralada 
Es promou conjuntament una conferència sobre  La 

Traviata. Dia 13-VI, a les 19,30 a la casa Cultura 
..Al web.. 

 
  

 

  
 

  

La Bohème representada a Girona 
En funció dels Amics de l’Òpera de  Sabadell, al Teatre 

Municipla que es va fer el 19-V-2019  
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 
 
 

 

Publicada la programació d’òperes 2019/20 
al Municipal de Girona amb l’AAOS 

Dues òperes està previst oferir la propera temporada 
amb els Amics de l’Òpera de Sabadell:  La Traviata, de 

Verdi (13-III) i Macbeth també de Verdi (15-V) 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

A punt el festival Nits de Clàssica de 
Girona. Del 26-VI al 30-VII 

Amb 12 espectacles en fiversos indrets de la ciutat 
..Al web..     ..Comentari.. 

 

 

  

 

 

  

La Schubertíada de Vilabertran 
Del 17 al 31 d’agost 

..Al web..    ..Comentari..  
  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-249398-annex/anunci_preinscripcions_giroperabus_2019-20.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeizhn0ff260ahbEIRusdSLI3VEI57cD0ldRRmi00hpTgkIfA/viewform
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbpWWg4n9XkT3-hkM4DQdwm
https://casadecultura.org/activitats/1/24276/aproximacio-de-l-rsquo-opera-quot-la-traviata-quot-de-verdi-amb-abigail-prat
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2416
http://www.aaos.info/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2019/05/22/festival-nits-classica-porta-girona/981938.html
https://www.nuvol.com/noticies/nits-de-classica-a-girona/
http://www.schubertiada.cat/ca/programacio
https://www.nuvol.com/noticies/27-anys-de-schubertiada/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-249398-annex/anunci_preinscripcions_giroperabus_2019-20.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeizhn0ff260ahbEIRusdSLI3VEI57cD0ldRRmi00hpTgkIfA/viewform
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbpWWg4n9XkT3-hkM4DQdwm
https://casadecultura.org/activitats/1/24276/aproximacio-de-l-rsquo-opera-quot-la-traviata-quot-de-verdi-amb-abigail-prat
http://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2416
http://www.aaos.info/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2019/05/22/festival-nits-classica-porta-girona/981938.html
https://www.nuvol.com/noticies/nits-de-classica-a-girona/
http://www.schubertiada.cat/ca/programacio
https://www.youtube.com/watch?v=JqDYgdxnEsk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeizhn0ff260ahbEIRusdSLI3VEI57cD0ldRRmi00hpTgkIfA/viewform
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Programació del festival (a)phònica, de 
Banyoles, durant el mes de juny 

A diversos indrets de la ciutat 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Festival Música als masos, en 
masies de La Garrotxa 

Amb nou concerts de petit format, entre el 28 
de juny i el 19 de juliol 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

Festival de Jazz de Figueres 
25a edició. Del 31 de maig al 2 de juny 

..Al web..  
  

 

 

  

Festival de Torroella de Montgrí 
Del 2 al 22 d’agost  

..Al web..   ..Comentari..  
  

 

 

 
 

Philip Glass a Barcelona 
Amb un seguit de concerts al Palau de la 

Música Catalana 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Escola d’Estiu per a docents de Música 
Del 1 al 3 de juliol. 

A l’espai Marfà de Girona 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Valoracions de la representació de Les 
Pêcheurs de Perles, de Bizet al Liceu 

Amb comentaris de Dani Cortés 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Valoracions sobre Il 
matrimonio segreto, a Sarrià 
Final de la Va Temporada de Cámara 

..Al web.. 
 

  

 

 

 

 

A favor d’un major 
reconeixement de Berlioz 

Per Dani Cortés 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Temporada lírica d’ A Coruña 2019 
Amb òperes i recitals. 15 i 16 de setembre 

“Don Giovanni”. 28 de setmbre “Don Carlo” 
..Al web.. 

 
  

http://www.aphonica.banyoles.cat/2019/Avancaments.aspx
https://musicamasos.jimdo.com/m%C3%BAsica-als-masos-2019/programaci%C3%B3-2019/
http://www.jazzfigueres.com/index.html
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/festival-de-torroella-de-montgri-1018.html
https://www.nuvol.com/noticies/a-torroella-de-montgri-lestiu-te-so-de-musica-classica/
https://www.nuvol.com/noticies/philip-glass-omple-el-palau/
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=17549&ta=age&jsback=1
https://www.nuvol.com/noticies/supervivientes-bizet-edition/
https://www.operaactual.com/critica/barcelona-un-destacado-matrimonio-segreto/
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/05/28/0001/trist-homenatge-a-berlioz-a-que-esperes-barcelona
https://www.operaactual.com/noticia/una-nueva-produccion-de-don-giovanni-con-direccion-de-escena-de-carlos-saura-abrira-la-temporada-lirica-de-la-coruna/
https://clubdeopera.com/a-coruna-presenta-temporada-lirica-2019/
http://www.aphonica.banyoles.cat/2019/Avancaments.aspx
https://musicamasos.jimdo.com/m%C3%BAsica-als-masos-2019/programaci%C3%B3-2019/
http://www.jazzfigueres.com/index.html
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/festival-de-torroella-de-montgri-1018.html
https://www.nuvol.com/noticies/philip-glass-omple-el-palau/
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=17549&ta=age&jsback=1
https://www.nuvol.com/noticies/supervivientes-bizet-edition/
https://www.operaactual.com/critica/barcelona-un-destacado-matrimonio-segreto/
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/05/28/0001/trist-homenatge-a-berlioz-a-que-esperes-barcelona
https://clubdeopera.com/a-coruna-presenta-temporada-lirica-2019/
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Llibre: La música en el Diario de 
Barcelona. 1792-1850 

D’Oriol Bruguerolas Bonet. València: Ed 
Calambur, 2019. 356 pp. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Llibre: Beethoven. Su desarrollo espiritual. 
Per J.N.W. Sullivan. Ed. La llave, 2019 

..Al web..  
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

2-VI 

(17 h.) 
 

Rèquiem de Verdi participatiu 
Amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional 

de Catalunya. Al Palau de la Música Catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
3-VI 
(19 h.) 

  

Conferència: La novel·la artúrica i 
Wagner, per Aina Vega 
Al Club Wagner de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
4-VI 

(18,30 h.) 

  

Sessió del Club de lectura 
 Una biografia de Puccini 

A la Biblioteca Carles Rahola en col·laboració entre la 
mateixa biblioteca i els Amics de l’Òpera de Girona. 
Es posarà en comú la biografia de Peter Siuthwell-

Sander. Barcelona, Bobinbook, 2002 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
6-VI 

(18 h.) 
 

Conferència sobre l’òpera 
Els Pescadors de perles, de Gerge Bizet 

Impartida per Pol Avinyó.  
A la biblioteca de Figueres Fages de Climent 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

6-VI 

(20,30 h.) 

 

Dones. Un musical de l’Escola de 
Música moderna de Girona 
Promogut per Montserrat Cristau. 

 Al Tetare Municipal gironí 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

6-VI 

(20 h.)  

Conferència sobre l’òpera 
Els Pescadors de perles, de Gerge Bizet 
Impartida per Pol Avinyó. A la Biblioteca Pública 

de Roses Jaume Vicens i Vives 
..Al web.. 

 
Roses 

  

https://www.codalario.com/libro/libros-y-grabaciones/libro-la-musica-en-el-diario-de-barcelona--1792-1850-calambur-editorial_8110_40_25106_0_1_in.html
https://www.codalario.com/beethoven/libros/libro-beethoven--su-desarrollo-espiritual--de-john-william-navin-sullivan_8020_24_24755_0_1_in.html
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-verdi-participatiu_602252
http://www.clubwagner.cat/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefErXOXIQqmm_e8HCOvptQZ
http://www.bibliotecadefigueres.cat/
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=2420&ta=obr
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/roses
https://www.codalario.com/libro/libros-y-grabaciones/libro-la-musica-en-el-diario-de-barcelona--1792-1850-calambur-editorial_8110_40_25106_0_1_in.html
https://www.codalario.com/beethoven/libros/libro-beethoven--su-desarrollo-espiritual--de-john-william-navin-sullivan_8020_24_24755_0_1_in.html
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-verdi-participatiu_602252
http://www.clubwagner.cat/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefErXOXIQqmm_e8HCOvptQZ
http://www.bibliotecadefigueres.cat/
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=2420&ta=obr
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/roses


 

 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 
 

7-VI 
(19 h.) 

 

Concert audiovisual: l’òpera 
Falstaff de Verdi,  comentada 

Al Teatre Municipal de Palafrugell 
..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 7-VI 
(17,30 h.) 

 

Xerrada i concert sobre 
 música popular 
Al Casal marià olotí.  

Per Marçal Ramon i Ivó Jordà 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

7-VI 

(19 h.) 
 

Conferència sobre l’òpera 
Els Pescadors de perles, de Gerge Bizet 

Impartida per Pol Avinyó.  
A la Biblioteca Pere caner de Calonge 

..Al web.. 

 
Calonge 

  

 

 
 

8-VI 
(21,30h.) 

 

Ensalades i madrigals del Renaixement 
català. Amb La Caravaggia 

I amb el Cor de Cambra del Palau. Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

9-VI 

(19 h.) 
 

Cor Madrigal 
Combinant autors catalans (especialment Lamote de 
Grignon i Toldrà) i internacionals (Hindemith, Britten, 

Janácek). Dins IberCamera Girona, a l’Auditori 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

9 a 28 
-VI 

 

Tosca, òpera de Puccini. 
Amb L. Monastyrska i F. Santori 

Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 
9-VI  

Expedició OperaGiroBus per anar al 
Liceu a veure Tosca 

Organitzat pels Amics d el’ôpera de Girona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
10 a 
14-VI 

(16,30 a 
20,30 h.)  

Primer Curs d’Estiu d’Òpera Marcel 
Gorgori, a Girona. Dedicat a Puccini 
Amb comentaris de la vida i òperes de Puccini. 
Curs impartit per Marcel Gorgori. A La Mercè 

de Girona, en un total de 20 hores. Preu: 140€ 
..Inscripcions.. 

 
Girona 

  

 

 
 

11-VI 
(20,15h) 

 

Ballet als OCINE de les comarques: 
 Romeu i Julieta  de Prokofiev 

Projectat des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

http://www.palafrugellcultura.cat/que-fem/item/37e-concert-audiovisual-amb-l-opera-falstaff
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/xerrada-i-concert-sobre-musica-popular/
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/calonge/agenda
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-cambra-del-palau-la-caravaggia_698806
https://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/cor-madrigal-0
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/tosca
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/tosca
mailto:interessats@marcelgorgori.cat
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.palafrugellcultura.cat/que-fem/item/37e-concert-audiovisual-amb-l-opera-falstaff
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/xerrada-i-concert-sobre-musica-popular/
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/calonge/agenda
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-cambra-del-palau-la-caravaggia_698806
https://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/cor-madrigal-0
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/tosca
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/opera/tosca
mailto:interessats@marcelgorgori.cat
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPee5vKrBn4-YPQfE-FR8J_Gr
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12-VI 
(20 h.)  

Missa en Si menor de JS Bach. Amb 
Philippe Herreweghe i el C.M. Gant 

Al Palau de la Música Catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
13-VI 

(19,30 h.) 

   

 

Conferència Apropament a La Traviata 
Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona en 

col·laboració amb el Festival castell de Peralada. 
Impartida per Abigail Prat. Casa de Cultura 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

13-VI 

(19,30 h.)  

Conferència: “Tosca” 
A la Biblioteca Municipal J: Vicens Vives de Roses 

Impartida per Joan Fibla i Anna Vicens 
..Al web.. 

 
Roses 

  

 

 
 

14-VI 

(20 h.) 
 

Concert del Cor de Cambra d ela 
Diputació de Girona 

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

 
Figueres 

  

 

 

15-VI 

(19 h.) 

 
 

Recital Líric per Maite Mer 
Al centre cívic de Sant Narcís 

Amb Santi Escura al piano. Organitza el 
Laboratori de Cultura del Centre de Sant Narcís 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 

 
15 i 

16-VI 

  

Tast d’instruments  per a nens 
Per a que els nens provin de tocar un instrument. 

Organitzat per la Casa de la Música, en el marc de 
Festivalot. Al parc de la devesa. Gratuït 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 16-VI 

(19,30 h.) 

 

Conferència sobre l’òpera 
Els Pescadors de perles, de Gerge Bizet 
Impartida per Pol Avinyó. Organitzat per Dinàmig 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

19 i 25 
-V  

It Dansa. 
 Jove companyia de l’Institut del Teatre 

Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
21-VI 

(19,30 h.)  

Òpera projectada en cinema:  
Don Giovanni, de Mozart 

Retransmès en directe des de òpera Nacional 
de París. A cinemes La Vegas de Figueres 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

https://www.palaumusica.cat/ca/collegium-vocale-gent-philippe-herreweghe_599041
https://casadecultura.org/activitats/1/24276/aproximacio-de-l-rsquo-opera-quot-la-traviata-quot-de-verdi-amb-abigail-prat
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/2121-tosca-de-giacomo-puccini.html
http://www.schubertiada.cat/ca/cor-de-cambra-sv19
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=18471&ta=age
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=18374&ta=age
http://www.dinamig.cat/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/dance/it-dansa
https://cinemeslasvegas.cat/noticies/item/39-opera
https://www.palaumusica.cat/ca/collegium-vocale-gent-philippe-herreweghe_599041
https://casadecultura.org/activitats/1/24276/aproximacio-de-l-rsquo-opera-quot-la-traviata-quot-de-verdi-amb-abigail-prat
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/2121-tosca-de-giacomo-puccini.html
http://www.schubertiada.cat/ca/cor-de-cambra-sv19
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=18471&ta=age
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=18374&ta=age
http://www.dinamig.cat/
http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2018-2019/dance/it-dansa
https://cinemeslasvegas.cat/noticies/item/39-opera
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 26-VI 
(20,30 h.) 

 

S’inicien els concerts de Nits de Clàssica 
Amb la integral d’El Clavecí ben tempeart, de Bach. 

Del 26 de juny al 30 de juliol. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
28-VI 

(19,30 h.) 

 
 

Liceu a la fresca. Transmissió en 
directe de Tosca, en molts espais 

públics de Catalunya i per TV3 
Amb una iniciativa que compta ja amb dotze 

anys de tradició.     
..Al web.. 

 
Moltes 

poblacions de 
Catalunya i TV   

 
Castelló d’Empúries / Figueres / Girona / Llanars / Pals / Riells i Viabrea / Roses / Salt / 

Torroella de M. /  ENTRE D’ALTRES 

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 
 

  Activitats operístiques recomanades 

 
 

Ir Curs d’Estiu d’Òpera Marcel Gorgori 
Monogràfic Puccini.  10 a 14 juny 

 

Sobre vida i obra de Puccini. Seran 5 tardes 
del 10 al 14 de juny, de les 16,30 a les 20,30h., 

a La Mercè. Matrícula 140€. Els interessats 
han d’indicar el nom complert i DNI al correu:  

 

..Curs..   ..Inscripcions.. 
 
 
 

Conferència Apropament a La Traviata  
13 juny 

 

Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona en col·laboració 

amb el Festival castell de Peralada. Impartida per Abigail 

Prat. Casa de Cultura. En col3lboració amb el festival Castell 

de Peralada 

..Al web..  

http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio.php
https://www.liceubarcelona.cat/ca/liceu-la-fresca
https://www.castello.cat/event/liceualafresca2019/
http://lacate.cat/event/liceu-a-la-fresca-tosca-de-puccini/
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=2510&ta=obr
http://www.llanars.cat/liceu-a-la-fresca-2/
http://www.pals.cat/portal/index.php/homepage/noticies/actualitat/1365-pals-acollira-una-sessio-de-liceu-a-la-fresca-2019
http://www.laselvaturisme.com/agenda/musica-concerts/liceu-a-la-fresca-a-riells-i-viabrea/
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/2129-liceu-a-la-fresca.html
http://viusalt.cat/producte/liceu-a-la-fresca/
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2539-liceu-a-la-fresca--tosca.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=17909&ta=age
mailto:interessats@marcelgorgori.cat
https://casadecultura.org/activitats/1/24276/aproximacio-de-l-rsquo-opera-quot-la-traviata-quot-de-verdi-amb-abigail-prat
http://www.auditorigirona.org/nitsdeclassica/cat/programacio.php
http://operaemporda-net.blogspot.com.es/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=17909&ta=age
https://casadecultura.org/activitats/1/24276/aproximacio-de-l-rsquo-opera-quot-la-traviata-quot-de-verdi-amb-abigail-prat


 

 

Històries del Municipal 

 

Importància de la dansa en el teatre gironí 
del segle XIX 

 

 En alguna ocasió ja hi hem fet esment i ara hi dedicarem una atenció monogràfica. 
Encara que en l’actualitat la dansa travessa encara una situació precària al nostre país, 
es pot considerar que aquest art tenia en el vuit-cents una posició important en els 
teatres del país i concretament en el de l’Ajuntament de Girona (coliseu que al llarg del 
XIX va rebre el nom de Pelló o Teatre de Comèdies, Teatre de la reina i Teatre Principal)1. 
 

 
Imatge 1.-  En el moment immediatament anterior al segle XIX, possiblement del 1799, tenim el registre d’ingressos al teatre 

gironí per part d’una companyia de ballarins, de Francisco Fraskara [?] que va ocupar el local 14 dies [AMGi, T, lligall 1, en 
uns registres de comptabilitat d’entre 1788 a 1799]. 

 
     La dansa tenia una presència habitual en l’àmbit teatral. Solia acompanyar molts dels espectacles, no 
només l’òpera, que é potser el cas més conegut, sinó altres funcions com les merament teatrals. La 
manera habitual d’incloure la dansa era als intermedis o al final de la funció. Hi ha notícia també, però 
força reduïda, d’espectacles només de dansa [veieu imatge 1] 
 

Un cartell de la companyia teatral de José Prats amb petit grup de ballarins 

 

 
Imatge 2.-  Cartell 
anunciador de la  companyia  
de José Prats que va actuar a 
Girona en la dècada de 
1840. A baix a la dreta hi 
podem veure els noms de la 
secció de “Baile”. Hi posa: 
 

Pedro Mauri, Dolores 
Selma y los ninos Antonio y 

carolina Selma 
 
   Es tracta per tant d’un 
petit grup de dansaires de 
caire familiar. 
[Arxiu Municipal de Girona. 
Teatre, lligall 9. Impremta 
Grases] 

                                                           
1      Bona part de la informació prové de l’Arxiu Municipal de Girona, secció Teatre. Ho citarem:  AMGi, T 



 

 

 
     De fet, és habitual veure com les companyies teatrals tinguessin una secció d’artistes ballarins més o 
menys àmplia. Per tant, quan s’imprimien cartells o programes anunciant la companyia, sovint apareixien 
els noms de dansaires [veieu imatges 2 i 3]. Tal com passava amb altres artistes, de solen destacar les 
primeres figures del grup, com en el cas de 1861 en què conten com a Primer bailarín absoluto y director 
en todo género José Carrión i Primera bailarina y bolera Dolores Grande [Veieu imatge 3] 
 

Un grup nodrit de ballarins en una companyia teatral del 1861 

  
Imatge 3.-  Cartell anunciador de la Compañía de declamación de Fernado Guerra que actuà, durant el juny i el juliol del 
1861, al recentment reedificat Teatre de la Reina (nom del moment de l’actual Municipal), amb una destacada secció de ball 
on conten dotze membres, la meitat masculins i l’altra femenins. [AMGi, T, lligall 3] 

 
     Durant molts dels espectacles oferts els ballarins amenitzaven les estones dels entreactes [imatge 5] o 
realçaven i animaven el fi de funció [ imatges 4 i 6 ]. Ho podem constatar en gran quantitat d’anuncis i 
cartells, dels que només citarem algun exemple. 
 

Exemples de programes amb dansa complementant funcions teatrals 

 

 

 
 

Imatge 4.- Cartell de la 
comèdia El Caballero a la 

moda, el 1831.Abans hi anava 
una simfonia i al final, “En 

seguida se bailarán Las boleras 
a cuatro”, tot seguit de dos 
sainets. [AMGI, T, lligall 6] 

 
Imatge 5.- Anunci, el 1840, a la 

premsa de la comèdia Un tercero 
en discordia. S’hi fa constar que hi 
haurà un “intermedio de baile”. I 

al final s’hi afegia un sainet [El 
Postillón n 691, 17-I p.4] 

 
Imatge 6.- Cartell del 1865 de la representació del 

drama Ramira o el sitio de Gerona. Va anar precedit 
per una simfonia. “La función terminará con el 

aplaudido baile nominado Los negritos del serrallo, 
ejecutándose en él el precioso paso a dos El negrito y 

la esclava” [AMGi, T, lligall 6. Document de 28-VII-
1865] 

 
     De vegades sembla que les funcions teatrals o operístiques no eren suficient sper si mateixes i que 
calia complementar-les amb actuacions variades. A sota reproduïm els espectacles que van acompanyar 



 

 

el 1831 la representació teatral d’ El Bandido Mutzoski, ocasió en què es va introduir una ària, un ball i 
un sainet: 
 

Altres gèneres que complementaren una funció teatral el 1831 

 

 
 
     Imatge 7.- Reproducció d’un cartell teatral de Girona el 1831. Detall dels complements [a dalt ↑] 
                                                                                                                                      cartell [dreta →] 
 
Tant normal va arribar a ser oferir un ball a mitja representació i un petit sainet al final d’una obra teatral 
que els cartells que s’imprimiren als voltants de 1827, dels que se’n conserven un bon conjunt, ja portaven 
preparat un lloc per anunciar els balls. Ens referim al fet que, per economitzar, s’imprimia un vistós marc 
i unes frases que apareixien en tots els cartells i, a mà, s’incorporaven les dades concretes corresponents 
a cada funció. Doncs bé, la presència del “Se baylará” ja venia prevista i impresa. Val a dir que no sempre 
s’acabava incorporant el sainet o el ball, però ja estaven contemplats [Veieu el següent exemple] 
 

 
Imatge 7.- Reproducció d’un cartell teatral de Girona d’una funció oferta el 10 de maig de 1827. Hom pot apreciar que la 
decoració i part d ela informació venen impresos. A la lletra impresa hi surt: TEATRO /  Hoy  la compañía   /  intitulada  /   Se 
baylará   /  Y se darà fin.  Després apareix una secció de preus i un lloc per a l’horari. Aquella ocasió el ball que es v aoferir  
s’anunciava com: “Las boleras del tripiti trapala” [AMG. Teatre, lligall 4. Document de 10-V-1827]  
 
     Aquesta presència de balls en els entreactes de les funcions teatrals deuria decréixer ràpidament al 
darrer terç del segle XIX. En tot cas no trobem exemples a partir dels anys 60. 

 



 

 

QUÈ ES BALLAVA? 
     No és fàcil de concretar quins eren els balls exactes que s’oferien, com espectacle (no per a vetllades 
de ball obert al públic) al segle XIX . Sovint la informació és molt breu. De vegades es cita el gènere del 
ball i de vegades simplement un títol. Amb tot, podem afirmar que els balls més popular eren els 
d’extracció popular, amb dances d’arrel andalusa2. El que més s’identifiquen són dances boleras [veieu 
imatges 4 i 7], també el gènere de la “cachucha”, que és una variant de dança volera. De cachuchas en 
tenim citades en dues funcions del 1827, concretament el 24-V i el 12-XI. 
 

   El ball de la Cachucha é 
suna dansa espanyola de la 
família bolera que presnta 
tres temps i va 
acompanyada de 
castanyoles. S’inicia amb un 
moviment moderat i es va 
accelerant fia arribar a un 
final molt viu3. 
        Imatge 8.-   Una parella 
balllant la cachucha   → 

 

 
     Aquí podem veure una 
cachucha que es va incloure 
en un ballet del 1836, en el 
ballet “Le diable boiteux” i 
que va ser interpreta en els 
eu moment per la cèlebre 
ballarina Fanny Elssler.  
Imatge 9.-   Una parella balllant 
la cachucha   → 

AMB EL NOM DE BALLARINS DE CORDA 
     Com activitat homònima i a títol de curiositat esmentarem que al teatre de la municipalitat hi apareixen 
espectacles amb la denominació de ballarins de corda. No es refereix a dansa sinó a funambulisme 
 

  
     Imatge 10.-  Em uns apunts comptables el text diu: Teatro. 
Diciembre 1803. 1. Dos representaciones de una bailarina de 
cuerda en los días. (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1. 
Document datat: 20XII-1803). 

 
     Imatge 11.-  La dansarina de corda Leonel Ricci en al 
dècada del 1880. Imatge del Rijksmueum (Amsterdam) 

 
     De fet tenim constància, també a Girona, de com s’oferien espectacles en què es barrejava música, 
gimnàstica i dansa. En tenim un bon exemple amb la invitació, el 1862, que la Societat d’Abonats del 
Teatro de la Reina (nom del moment de l’actual Municipal) a la companyia Anglo-indiana del Palau de 
Cristall de Londres. Aquet espectacle mixt de gimnàstica i dansa coincidia amb l’època en què actuava una 
companyia d’òpera italiana i les funcions es preveien “bien sea alternando con las líricas, o bien antes de 
dar comienzo a éstas.“4. 

 

      En definitiva. No volem ser exhaustius però sí mostrar la importància de la dansa en els espectacles 
teatrals a mitjans segle XIX, i com ho podem constatar a Girona com a complement de la funció teatral. 
                                      joan manel barceló sitjes,  maig 2019 
                                                           
2      Pareja de baile y cuerpo coreográfico de Figueras. La perla del Guadalquivir y La perchera piezas del género andaluz la 
primera y del flamenco la segunda. (La Espingarda 10-II-1861 p1) 
3     Sobre el tema podeu llegar: http://www.rtve.es/radio/20140530/bailes-espanoles-teatros-europeos-cachucha-
riproposta/945786.shtml  ,  http://www.flamencopolis.com/archives/3369   . 
4      Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 9. Document del 7-IX-1862 

https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/RP-F-F25697
http://www.rtve.es/radio/20140530/bailes-espanoles-teatros-europeos-cachucha-riproposta/945786.shtml
http://www.rtve.es/radio/20140530/bailes-espanoles-teatros-europeos-cachucha-riproposta/945786.shtml
http://www.flamencopolis.com/archives/3369
https://www.youtube.com/watch?v=r3A3cvF_DY4


 

 

 

 

Preguntar-se la música 
.1a pregunta:.   Què té d’especial o 

extraordinari la música clàssica?  
 
 

     Qui ha escrit aquestes línies, en Llorenç Vallmajó, 
ho ha fet en el context d’algunes reflexions 
complementàries a l’entrevista que Operem va treure 
aquest maig darrer [anar-hi: Operem n 53,  pp. 11 a 13]. 
Recollirem en números successius altres pensaments. 
  

No soc expert en música, només un aficionat que voldria 

endinsar-se més en aquest art, un art que, des del meu punt 

de vista, és una de les més elevades mostres de la creativitat 

humana. Il·lustraria això fent una comparació. Si Copèrnic, 

per exemple, no hagués defensat l’heliocentrisme i rebutjat 

el geocentrisme, algú altre ho hauria fet. Si Newton no 

hagués establert la llei de la gravitació universal o el càlcul 

infinitesimal, algú altre ho hauria fet; i certament una versió 

d’aquest càlcul la féu Leibniz. O encara, si Darwin no 

hagués argumentat la teoria de l’evolució, algú altre ho 

hauria fet, com realment s’esdevingué amb Alfred Wallace. 

Ara bé, què hauria passat si, per exemple, Mozart no hagués 

escrit  La Flauta màgica? Doncs, no tindríem aquesta obra; 

la seva creació és insubstituïble i cap altre humà l’hauria 

escrit. Certament, també altres arts participen d’aquesta 

insubstituïbilitat, si bé potser en menor mesura. Podríem dir 

que si Cervantes no hagués escrit El Quijote, si Picasso no 

hagués pintat el Guernica o si Michelangelo no hagués 

esculpir el David, cap altre escriptor, pintor o escultor 

hauria concebut aquestes creacions. La ciència és bàsica i 

imprescindible; però la música té poders sublims, ens porta 

a una altra dimensió. Recordem el que deia Hölderlin. 

“L’ésser humà és un déu quan somia, i un captaire quan 

reflexiona”. Podríem  dir que en la necessària activitat 

científica, els seus protagonistes són uns captaires que 

cerquen solucions; però un genial compositor, podríem 

atrevir-nos a dir, és un personatge preferit per les muses, 

protectores i inspiradores divines. De “musa” deriva la 

paraula música, cosa que indica el caràcter especial 

d’aquest art en relació a les altres arts que també inspiraven 

les muses: oratòria, poesia, dansa, comèdia, tragèdia,... Però 

també cal recordar que les nou muses són filles de 

Mnemòsìne, deessa de la memòria; indica que sense 

memòria no hi ha creativitat? 

                                      Llorenç Vallmajó Riera, 2019 

 
 
 

ESCOLTEM  
La Flauta Màgica 

 
 

    L’obertura    
 
 
    Quintet  Hm, hm, hm 
 
 
    TOTA  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46131-document/butlleti-amics_opera_girona_53_maig-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8120a939cfd48a604b28c30934fea0aafc0b8b796eb88b88dec7a2bc12a2a20926bba5a48af7425437810cb0a210dffc6
https://www.youtube.com/watch?v=godHOBS01Qg
https://www.youtube.com/watch?v=Wz6lqrRtCJQ
https://www.youtube.com/watch?v=vSTs_uDfLA8


 

 

GENT  per la Música 

 

Isabel Juanola 

 

          Isabel Juanola Boet és una aficionada gironina que té domicili a Quart.  No recorda el 
moment  en què es va interessar per la clàssica. Va ser de seguida i sense esforçar-s’hi. La cosa 
ha evolucionat progressivament. En element potenciador han estat els fills, que s’hi ha anat 
dedicat, tots dos. Amb ells, els pares, la Isabel i en Quim, s’hi ha anat capbussant més.  

 
UNA FAMÍLIA AMB TIRADA 

MUSICAL 
     És curiós com es meus dos fills, l’Andreu i l’Alba, 
s’han anat posant en l’àmbit musical, cadascun en 
facetes diferents. De petits els vam inscriure en el 
Conservatori de Música de Girona. La finalitat era 
genèrica, de cares a enriquir la formació. A tos dos 
els va agradar. Començaren pel piano però 
cadascun va anar derivant a altres  facetes 
concretes. 

 
L’ANDREU VILAR JUANOLA 

És percussionista. Del Conservatori de Girona va 
continuar els estudis al conservatori de 

Barcelona i posteriorment al Liceu on es va 
especialitzar en jazz. Encara va passar un curs a 

l’ESMAE, l’Escola Superior de Música i Arts 
Escèniques de Porto, i un altre any ampliant 

estudis a Berlin. S’ha especialitzat en vibràfon.  
 

 

Actualment realitza activitats de docència amb 
l’Escola de Joventuts Musicals, de Torroella de 
Montgrí. Ha actuat en diverses formacions de 

jazz,  i últimament participa en concerts i 
música per nadons. Molt en particular en el 

projecte “hits per a nadons” i  en el Black Musik 
per nadons. L’àmbit predominant de l’Andreu es 

situa en el Jazz. Veiem-ne una mostra: 
 

“En trajecte” 

 

 

  

L’ALBA VILAR JUANOLA 
En el Conservatori de Girona es va valorar que 

l’Alba tenia una bona veu i va optar per 
prosseguir estudis com a soprano. Ha estudiat a 

la Hochschule de Rostock, la Universitat de 
Música i Art dramàtic del nord d’Alemanya, on 
realitzà les carreres de cant, amb el mestratge 

de Carola Höhn, i de pedagogia del cant. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2Q--xrHvbc


 

 

 

Després va obtenir una beca per estudiar al 
Rundfunkchor, el cor que actua a la Filharmonia 

de Berlin. Posteriorment va obtenir plaça al 
MDR, el cor de la Ràdio del Centre i est 

d’Alemanya. Viu a Leipzig, on combina aquesta 
dedicació amb altres projectes com a solista.  

 
“El cant dels ocells” 

 

 
 
    Mai vam pretendre encaminar els fills cap a la 
carrera musical. Després d’haver començat altres 
estudis, ambdós van voler dedicar-se a la música i 
els vam recolzar. Seguint-los a ells, hem après 
molt i cada vegada ens agrada més la música 
clàssica, el jazz i de la música contemporània. 
    Ara, és curiós que la meva néta gran, a punt de 
fer 4 anys, la Jana, acaba de ser admesa al 
Conservatori de Girona. A l’entrada del centre 
encara es conserva una gran fotografia mural de 
l’Andreu, el seu pare, i un altre de la seva tieta, 
l’Alba. A veure si continuarà la nissaga musical... 
 

 
 

La Isabel davant del Teatro Massimo de Palerm (Sicília). 
[Foto Juanola] 

PREFERÈNCIES 
     El que més em plau és la musica barroca [ho diu 
emfàticament i sense dubtar-ho]. Tinc una 
especial predilecció per Bach: en sóc una 
incondicional, les seves passions, les cantates, ... . 
Quan estàs una mica baixa de moral, no hi ha res 
com posar música de Bach per a vivificar-te. 
     També m’agrada Vivaldi, que transmet 
l’alegria deviure, i Händel, és clar. Així mateix la 
música simfònica. Un compositor que em plau 
particularment és Mahler. M’ha anat interessant 
compositors nòrdics, com ara Arvo Pärt i Jean 
Sibelius. 
    Pel que fa a intèrprets en citaré alguns  dels que  
m’agraden més. Per exemple, la pianista Maria 
Joao Pires, que per cert, oferirà unes funcions a 
Cervià aquest estiu: en saber-ho ens hi vam 
inscriure de seguida. 
 

 
 

La pianista lisboeta Maria Joao Pires, 
 admirada per la Isabel 

 

Al respecte podeu veure la següent notícia  ► 

 
     Encara que m’agrada la música, no em 
considero cap experta, ni ho pretenc. M’agrada 
gaudir-ne. Em fa cosa aquelles persones que 
acaben de sentir un concert i es centren a 
comentar si li faltava una mica d’això o d’allò, o si 
en tal fragment la cosa no va estar en el seu punt. 
Per a mi el més rellevant és: “n’hem fruït o no, de 
la funció?”. També et dóna la sensació, en 
ocasions, que hi ha qui se les dona d’entès. Potser 
més del que pertoca… 

https://www.lavanguardia.com/musica/20190220/46588318429/maria-joao-pires-pianista-festival-cervia-de-ter-ibercamera-musica-clasica-iglesia-romanica.html
https://www.youtube.com/watch?v=5NEJ8c6NGg4
https://www.youtube.com/watch?v=HOyJHrVMFtg


 

 

 

SOBRE L’ÒPERA 
     A l’òpera m’hi he aficionat fa molt poc. Ja havia 
anat a raure en alguna funció, sobretot amb 
motiu de viatges, per exemple a Berlin o a 
Londres. Va ser una recent anada al Liceu, 
propiciada per un obsequi d’uns amics, que vaig 
trobar que amb l’òpera es gaudeix de tot un món 
molt interessant. És un art molt complert, amb la 
música, la veu, la representació i l’escenografia, ... 
. 
     Com autors predilectes citaré  Mozart. També 
m’ha interessat Strauss, Puccini, el Juli Cesar de 
Händel. De totes maneres encara tinc molt a 
explorar en aquest camp. Aquesta temporada 
hem acudit al Liceu a veure L’italiana in Algeri, de 
Rossini, per cert molt agradable i Rodelinda de 
Händel, ja he comentat que m’interessa 
particularment el barroc. 
 

 
 

Un instant de la representació de L’Italiana in Algeri, de 
Rossini, al Liceu aquest 2018. 

 

     Val a dir que els horaris no hi acompanyen 
gaire. Quan vas al Liceu sols arribar a casa 
passada la mitja nit. I al dia següent has de 
treballar. 
     En l’àmbit operístic és important la capacitat 
de transmetre que tinguin els cantants. En aquest 
sentit m’agrada la Cecília Bartoli. És una cantant 
que no deixa indiferent a ningú. Potser hi ha gent 
a qui no els agrada, però jo la trobo fascinant, 
gairebé hipnòtica. T’atreu amb la seva 
interpretació. Em plau en particular algun 
enregistrament que ha fet d’àries de Vivaldi. 
    No sé perquè hi ha gent que no valora del tot 
Vivaldi. És molt interessant, no només pels seus 
concerts. També ho és per la seva música vocal, 

encara que no estigui tan reconeguda i coneguda 
com mereixeria. 
 

 
La mezzosoprano romana Cecília Bartoli 

 
Veiem a la Bartoli cantant Vivaldi. Ens 
pot donar una idea de l’expressivitat de 
la cantant de la que parla la Isabel 
 

 

PREOCUPACIÓ PER LA SITUACIÓ 
MUSICAL DEL PAÍS 

      Em sap greu que entre nosaltres no s’apreciï la 
música tant com es mereixeria. En canvi, veus com 
en altres països, com ara a Alemanya, la cosa és 
molt diferent. Suposo que és una qüestió 
d’educació. 
     Fa poc va venir a Girona, a l’Auditori, un 
cantant que m’agrada molt, el tenor britànic 
Mark Padmore. Poca gent semblava que sabia qui 
era i vaig intentar fer el “boca orella” entre els 
meus coneguts perquè hi ha artistes ben notables 
que no  tenen popularitat entre nosaltres. 
Padmore ha fet d’Evangelista en diverses Passions 
de Bach, dirigides per Simon Rattle, i era molt 
emocionant. També és un cantant de lied i 
d’òpera, entre altres gèneres. La sala de Girona no 
estava pas plena… 
     Hi ha qui vol explicar l’escassa afluència, en 
general, als concerts al nostre país pels preus. Crec 
que no és cert que aquesta sigui la causa 
determinant. En altres països les entrades solen 
comportar costos similars o més grans, pel que he 
vist. A més, si surts a sopar un cap de setmana per 
les nostres contrades et trobes els restaurants 
plens i el preu no és barat. El mateix passa amb el 
futbol. Aquí hi ha una qüestió de prioritats. 
     En canvi, l’any passat vam assistir a Leipzig al 
Festival Bach que es celebra tradicionalment el 
juny. En una setmana s’oferien 160 concerts a la 

https://www.youtube.com/watch?v=5kFPc-lIrkI


 

 

ciutat. Arreu estaven plens. A fora la música està 
més valorada. 
 

 
 

Un dels concerts a l’aire lliure de la Bachfest 
a Leipzig el 2018 

 
      Sóc conscient que la música clàssica a casa 
nostra continua sent minoritària però cada 
vegada menys. Jo sóc optimista. Considero que la 
situació va millorant entre nosaltres. Un bon 
exemple són les edicions d’Ibercamera a Girona. 
S’ofereixen temporades amb bons programes 
musicals i l’afluència és alta. A mi m’agrada 
assistir-hi. A més, coincidint la majoria de vegades 
en diumenge a la tarda, ho trobo una manera ben 
relaxant d’acabar el cap de setmana. Pel que fa a 
les polítiques de captació d’assistents, està bé la 
mesura d’oferir entrades a preus baixos, inclús de 
3 euros, per a públic jove, a les grades laterals 
superiors. 

 

 
 

L’església de Sant Tomàs, a Leipzig,  
on Bach va exercir de kantor [Foto Juanola] 

 

     Sobretot, tinc l’esperança que la millora de la 
formació musical que reben els nens del país 
millorarà a mitjà termini l’afluència als concerts 
 

      Agraïm a la Isabel l’amabilitat amb què ens ha 
atès i que hagi volgut compartir les seves 
vivències musicals amb nosaltres 
 
                      joan manel barceló, 2019

 
 

 
 
 

  Activitats 
operístiques 
recomanades 

Recital Líric per Maite Mer 

Al centre cívic de Sant Narcís 
Amb Santi Escura al piano. Organitza el Laboratori de 

Cultura del Centre de Sant Narcís 

..Al web.. 

https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=18471&ta=age
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=18471&ta=age


 

 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 A mesura que entrem en el segle XX es nota una davallada d ela presència de l’òpera a Girona 
i, de fet, en altres indrets. Algunes causes són comunes i relacionades a una gran diversificació dels 
espectacles, com ara el cinema, i el canvi de modes i preferències del públic. En la segona dècada 
d’aquell segle encara trobem algunes anyades bones per al bel canto, com la del 1914, 1917 i 1919. 
Anem a referir-nos a aquesta última temporada. Per al moment escollit comptem amb un recurs 
d’informació inestimable i és la col·lecció de cartells que conserva la Biblioteca Pública de Girona 
Carles Rahola, institució a la que agraïm la generositat i facilitats donades per a obtenir i difondre 
bona part de les il·lustracions que aquí s’utilitzaran5. Els cartells compensa l’escassedat de la premsa. 
 

LA COMPANYIA QUE VA ACTUAR 
      Les companyies es contractaven, amb diversa procedència, per part dels empresaris que gestionaven 
el Teatre Principal (nom en aquell moment de l’actual Municipal)6. En l’any que ens ocupa l’empresari que 
va guanyar el concurs corresponent va ser Laureano Riba, comprometent-se a portar nou òperes7.  
 

 

 
 
 
 
Imatges 1 i 2.- 
Dos dels fulls 
del programa 

de mà de 
presentació de 
la companyia 

operística. Fires 
1919. Imprès a 
la Tipografia de 
la Vidua i fills de 
J. Franquet, de 

Girona. [Bib. 
Carles Rahola. 

Cartells, no 
0506] 

 
                                                           
5     Agraïm les facilitats i acollida donats per la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola de Girona i en concret a la 
directora, Sra. Sílvia Sanahuja; a la persona que en realitza la tasca de catalogació, la Sra. Teresa Banchs; als responsables de 
patrimoni, la Sra. Míriam Oviedo i al Sr. Jaume Saló pel seu inestimable suport.   
6      El ple municipal gironí del 5 de setembre va convocar concurs per adjudicar l’explotació del teatre per Fires amb la 
condició d’oferir un mínim de vuit òperes o operetes [Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 7-IX-1919, pàg. 3] . 
7      L’ajuntament percebria el 8% dels ingressosobtinguts [Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 19-IX-1919, pàg. 5] 



 

 

 

Els membres de la companyia van ser: 

Director Vicente Petri. Sopranos Emilia Viñas,  Remedios Teodoli, 
i com a soprano lleugera Amparo Casamayor. Mezzo Ramona 
Galán. Tenors Miguel Mulleras, Enrique T. Álvarez i Enrique Tida. 
Barítons Juan Valls, Jorge Frau i José Fernández (altre baríton). 
Baixos Eugenio Miracle i Conrado Vidal. Comprimàries Pepita 
Bugatto i Lola Taboada. Comprimaris Vicente Costa i José Barceló. 

     En ALTRES FUNCIONS apareixien 
com a mestre de cors José Balcells i 
director d’escena Pedro Morera. Amb 
20 coristes i 6 ballarines del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona, amb la 
mestra de ball Pauleta Pamies. 

 
     Bona part dels components de la companyia tenien relació o havien actuat al Liceu. Com a cantants de 
certa notorietat citarem Miquel Mulleras i Ramona Galán. Un dels tenors era gironí. Enrique T. Álvarez, 
que va debutar en la temporada el 30 d’octubre fent de Manrico a Il Trovatore. 
 

Escoltem un cantant que va actuar a Girona interpretant la mateixa òpera que va 
oferir-hi: La Favorita de Donizetti 
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Sobre l’actuació de 

Mulleras a La Favorita 
la premsa gironina va 

comentar: 
 
“ admiramos y 
aplaudimos al tenor 
señor Mulleras, que a 
su hermosa y potente 
voz, sabe darle un 
sentimiento tan 
apropiado, por estar 
identificado con su 
personaje en cuya 
representación pone 
gran voluntad  ”  
 
(El Norte, 1-XI-1919 p3) 

Imatge 4.- Miquel Mulleras, el primer tenor 
de la companyia que actuà a Girona el 1919. 

La foto està dedicada a Barcelona el 1929 
[Foto col·lecció J.M: Barceló] 

 
 
 
 
 
   I aquí podem sentir a Mulleras en l’ària 
Spirito Gentil de La Favorita, precisament una 
de que interpretà al Teatre Principal 

 

EL PROGRAMA D’ÒPERES 
    La companyia va oferir nou funcions operístiques, que figuraven en una abonament per a qui el volgués 
comprar globalment. Enumerem els títols a continuació, amb dubte en l’obra del dia 2 de novembre. 
 

28-X La Gioconda, de Ponchielli 2-XI ? [Potser]: Il Barbiere di Siviglia, de Rossini 

29-X Rigoletto, de Verdi 3-XI L’Africaine, de Meyerbeer 

30-X Il Trovatore, de Verdi 
4-XI 

I Pagliacci, de Leoncavallo (amb el 1r 
acte de Rigoletto) 31-X La Favorita, de Donizetti 

1-XI Il Barbiere di Siviglia, de Rossini 5-XI La Traviata, de Verdi 

https://www.youtube.com/watch?v=veo3zP-XFOI


 

 

 
     Val la pena constatar que en la programació es retorna a un gran domini d’autors italians, a diferència 

de la important presència de compositors francesos en les funcions gironines del teatre Principal. En la 

temporada 1919 només hi trobem un autor francès, Meyerbeer, i vuit obres d’autor italià. Destaca Verdi 

amb tres títols quan tots els altres compositors només en tenen un. Com que no hem trobat cartell ni 

citada l’òpera representada el dia 2-XI, ens inclinem per suposar una repetició de l’obra de Rossini perquè 

en el cartell del dia 1-XI 

Alguns cartells de la temporada de Fires del 1919 al teatre Principal (Municipal) de Girona 

    
Rigoletto de Verdi, 29-X Il Trovatore de Verdi,30-X Il Barbiere de Rossini,1-XI I Pagliacci de Leoncavallo,4-XI 

Imatges 5 a 8.- Els cartells reproduïts es troben a la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola. Ns: 0512, 0514, 0516 i 0576 

 

ALGUNS COMENTARIS I VALORACIONS 
     Pel que fa a la composició de l’orquestra, no hem localitzat el nombre d’efectius que van intervenir. 
En la premsa es va fer un comentari significatiu pel que fa a la procedència de dits intèrprets, hi diu “La 
orquesta será convenientemente aumentada con Profesores del teatro del Liceo” . O sigui, hi ha una base 
de músics que no s’especifica, potser d’extracció local, i per assegurar el rendiment es porta un nombre 
indeterminat d’intèrprets del Liceu. 
      Els decorats es van anunciar com fets expressament per a la companyia pel pintor escenògraf Manén 
y La Muela, decorador que és esmentat en programes del Liceu. El programa de mà també destacava 
una luxosa sastreria, a la vegada que la sabateria, per Juan López i l’atrezo, responsabilitat d’Enrique 
Puig.  
     Les primeres funcions, com a mínim vam rebre crítiques variades a la premsa gironina: més bones pel 
diari El Norte8  i amb objeccions parcials en altres publicacions9.  

                                                           
8      Es comentava la funció inaugural en aquests termes:  “Anoche se puso la hermosa ópera <Gioconda>, que alcanzó un 
éxito. Bien empieza la Compañía” (El norte, 29-X-1919 pàg. 8). També tenim comentaris molt positius de les funcions d’Il 
Troavtore i La Favorita (El norte, 1-XI-1919 pàg. 3. 
9     “Con la primera de dichas obras, o sea en la noche inaugural, dio la compañía una sensación de completa flojedad. A no 
ser por los esfuerzos del tenor señor Mulleras, y la discreta labor de la señorita Viñas y de los señores Frau y Giral, la 
representación de <La Gioconda> hubiera constituido un fracaso des que sin duda se resintiera la Empresa en las noches 



 

 

    Alguna de les funcions   o fets relacionats amb les òperes van ser criticats fortament per la premsa. En 
recollim dues valoracions, reproduint directament els articles tot seguit, 
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Aspectes de la temporada que es van criticar més 

Un mal tenor 
 

 
 
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias 5-

XI-1919, pàg. 6) 

 

Sobre la inconveniència 
amb les ballarines 

 

 
 

(Herando de Gerona 13-XI-1919 p2) 
 

 
     Hem de deduir que el tenor tant durament criticat va ser Enrique Tida, que debutava a Girona, 
encarnant el protagonista Vasco da Gama 
     Coneixem la recaptació que es va fer en la temporada de fires per a les 9 òperes10. Ho resumim en el 
següent quadre: 
 

Ingressos en les 9 funcions operístiques de Fires del 1919 

Abonament 28-X 29-X 30-X 31-X 1-XI 2-XI 3-XI 4-XI 5-XI TOTAL 
6.389,50 694,98  943,30 637,50 916,24 2.161,66 1.124,12 946,98 751,42 534,54 15.099,94 

Per les 9 funcions  St. Narcís   Tots Sants Diumenge     

 
    En l’aspecte econòmic constatem, donat que li pertocava el 8% de la recaptació, a l’Ajuntament li van 
correspondre 1.208,00 ptes. brutes. Però també copsem aspectes més de fons en relació al 
comportament dels espectadors. Veiem com l’adquisició d’abonaments era una part important de les 
aportacions del públic en relació a les funcions venia dels abonats a les 9 representacions. L’ingrés dels 
abonats és del 42% del total. Pel que fa a les variacions d’afluència de públic, l’evolució sembla “normal”, 
en una corba de gauss amb una zona àlgida en les festivitats del centre de la sèrie. Efectivament, 
l’afluència màxima es situa en els dies consecutius de la festivitat de Tots sants i el diumenge (1 i 2 de 
novembre respectivament). També trobem una afluència més gran que en les dates consecutives el dia 
29 d’octubre, festivitat patronal de Sant Narcís. L’afluència disminueix i arriba a un mínim al final de les 
Fires, tal com es pot observar en altres temporades similars. Sembla que és més la idoneïtat festiva de la 
data que no la popularitat del títol el que explica l’afluència de públic. En tal sentit podem comparar dues 
obres molt populars de Verdi representades el 29-X i el 5-XI, resultat la menor afluència per a La Traviata, 
oferta l’última dia de festes i dimecres (de fet presenta la menor recaptació de tot el cicle). 
 
     Hem revisat un dels últims anys en què a Girona es van donar temporades llargues d’òpera. 
                       joan manel barceló, maig 2019  

                                                           
sucesivas. Ya no fue así, afortunadamente, con <Rigoleto>. Sin que la representación de esta conocidísima partitura verdiana 
alcanzara ni con mucho a entusiasmarnos, nos satisfizo la Compañía toda, en general, bastante más que en la anterior obra“ 
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias 31-X-1919, pàg. 3) 
10     A l’Arxiu Municipals Es guarden els fulls de taquillatge i un full global de comptabilitat, manuscrit i amb el títol “1919 – 
Teatro Municipal – Temporada Ferias S. Narciso – Opera italiana” (AMGi. Teatre, lligall 16. De datació només hi figura 1919) 



 

 

08 

Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

GIRONA (III) 
 

Ja superada la difícil fase entre la Guerra Civil i els anys immediatament posteriors, tal 

com vam resseguir en l’anterior número, continuarem amb la cobla-orquestra Girona, o 

més ben dit “Gerona”, ara en la segona meitat dels anys 40. 

        
Imatge 31 - Any 1945 - Arxiu Martí Genís 

 

Cartell de la temporada 1945-1946. 

A dalt: Joan Baró, Josep Genís, Pere Serra i Germà 

Sàbat 

Al mig: Lluci Badosa, Guzmán del Río i Pelayo Serrano 

A baix: Josep Mª Boix, Desconegut, Antoni Vilà 

("Pirro"), Josep Colomer i Ribera (va ser un dels meus 

mestres de tenora durant dos anys) i Josep ("Pitu") 

Comalada. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Colomer_i_Ribera


 

 

 

Portada del díptic editat la temporada 1947-1948. 
 
 

 
Imatge 32 - Any 1947 - Arxiu Màrius Falcó i Pera 

 
* A destacar el bombo quadrat ! 

 

Darrere: Pere Serra 
(contrabaix), Josep Genís 
(trombó), Martí Font i 
Triadú (trombó, amb qui 
vaig coincidir a la Big Band 
de Girona, procedent de la 
Cobla-orquestra 
Montgrins), Emili Juanals i 
Roqué  (trompeta) i Antoni 
Vilà ["Pirro"] (trompeta) 
 
Davant: Josep ["Pitu"] 
Comalada (piano), Josep 
Mª Boix (bateria)*, Josep 
Colomer (saxo), Josep 
Marquès i Noguer (saxo, 
procedent de la Cobla-
orquestra L'As d'Anglès), 
Lluci Badosa (saxo), Joan 
Saliné i Duran (saxo, 
procedent de la Cobla-
orquestra Montgrinenca) i 
Màrius Falcó i Santos 
(vocalista, procedent de la 
Cobla-orquestra 
Selvatana). 
 
 

 
Darrere: 

Emili 
Juanals, 

Antoni Vilà 
("Pirro"), 

Josep 
("Pitu") 

Comalada, 
Martí 
Font, 
Josep 

Genís i 
Pere Serra. 

 
Davant: 

Joan 
Saliné, 
Lluci 

Badosa, 
Josep Mª 

Boix, Josep 
Colomer i 

Josep 
Marquès. 

 

 
Tocant una audició de sardanes. 

 

 
Imatge 33 - Any 1947 - Arxiu particular 

 

http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/08/big-band-de-girona.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2013/08/big-band-de-girona.html
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
http://www.musicsperlacobla.com/compositor.php?autor_id=739
http://www.musicsperlacobla.com/compositor.php?autor_id=739
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2016/08/montgrinenca.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2016/08/montgrinenca.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2016/08/montgrinenca.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2016/08/montgrinenca.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2016/04/selvatana.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2016/04/selvatana.html
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Cartell de la temporada 1948-1949 
  
  Amb disseny de Lluís Cairó i Soms. 
Començant pel vèrtex superior, i continuant en 
sentit horari: 
Josep ("Pitu") Comalada, Joan Saliné, Emili 
Juanals, Lluci Badosa, Josep Colomer, Josep Mª 
Boix, Màrius Falcó [vocalista], Josep Genís, Martí 
Font, Antoni Vilà ("Pirro"), Pere Serra i 
Josep ("Pitu") Faixedas. 
   ← 
 
 
 
 

Retratats a la localitat d'Estagell 
(Catalunya Nord) 

 
Darrere: Emili Juanals, Josep Mª Varés i Martinell, 
Antoni Vilà ("Pirro"), Joan Bosch i Selma, Josep 
("Pitu") Comalada, Martí Font i Triadú, Josep Genís 
i Pere Serra. 
 
Davant: Joan Saliné, Lluci Badosa, Josep Mª Boix, 
Josep Colomer i Josep ("Pitu") Faixedas. 
     ↓ 
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(CONTINUARÀ) 

Josep Loredo i Moner, maig de 2019 



 

 

 

 

D’òpera 
La Bohème al Municipal de Girona, (19-V-2019) 

 
 

     Última representació a Girona de la  
temporada itinerant d’Òpera 
Catalunya, que promou l’AAOS, amb  
La Bohème, de Puccini. Una òpera que 
amb la d’aquest 19 de maig és la 15a 
vegada que es representa al teatre 
Municipal (si no ens n’hem saltat cap) 
  

ARTISTES ACTUIANTS A GIRONA 

 
●  Maite Arbeloa   .. Mimí        ●  Daniel Gil de Tejada ... Director 
●  Enrique Ferrer  ... Rodolfo   ●  Carle Ortiz  .... Director d’escena 
●  Maria Miró ......... Musetta 
●  Enric Martínez Castigliani ... Marcello 
●  Pablo López ....... Schaunard 
●  Gerard Farreras  . Colline 
●  Dalmau González  Benoït i Alcindoro 

 

   
Presentació prèvia pels 

Amics de l’Òpera de Girona, 
Joan Manel Barceló 

Panoràmica del teatre amb el públic mig 
col·locat i els músics preparant-se abans de 

l’inici. 

Saludant al final 

  

 
 

En Josep Donat, de St. Feliu de G. i la Marina Donat, de Palafrugell, saludant 
als dos protagonistes masculins: d’esquerra a dreta: Enric Martínez-Castigliani 

(Marcello) i Enrique Ferrer (Rodolfo). Al fons el camió que recull el decorat 

Portada del programa de mà que va ser 
repartit en la representació 

 
 

 



 

 

 

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 

(27)  

L’ària Mio ben s’io la 
ti credessi forma part 
de l’òpera de Vivaldi 

La Silvia. Roberta 
Invernizzi és la 

soprano que ens 
canta. 

 

Una 
brasilera 
del segle 

XX  

La Melodia sentimental, el no 
4 de Floresta do Amazonas, 

d’Heitor Villa-Lobos, per 
Nadine Sierra  

 

L’obra 
vaticana 

que 
Mozart  

memoritzà 

El Papa Urbà VIII va encarregar 
a Gregorio Allegri que 

composés, cap a 1638, un 
Miserere que només es podia 
interpretar a la Capella Sixtina. 

Si algú el copiava a fora se 
l’amenaçava amb l’excomunió. 

Però quan un Mozart de 14 
anys la va sentir l’obra el 1770, 

va ser capaç de memoritzar-la i anotar-la de memòria. El Miserere 
mei, Deus agafa la lletra del psalm 51. És obra polifònica que es 

canta amb dos petits cors. 

 

L’escena 
de tortura 
de Tosca 

      Quan aviat podrem veure en 
directe Tosca, la gran òpera de 

Puccini, convé ressaltar com l’obra 
té diversos moments que no 

presenten un especial atractiu líric, 
que de vegades estan prop de 

l’expressió parlada, però que tenen 
una gran força dramàtica i una 

bellesa musical innegables. És el cas 
del diàleg, Orsù Tosca parlate, entre 
el malvat Scarpia i Tosca mentre, en una altra habitació el miserable 

fa torturar Mario, el xicot de la protagonista. Aquí ho sentirem en 
una versió històrica, amb els mítics Maria Callas i Titto Gobbi 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=0Ja3zFOA4c4
https://www.youtube.com/watch?v=0Ja3zFOA4c4
https://www.youtube.com/watch?v=7RyYu_nIi88
https://www.youtube.com/watch?v=7RyYu_nIi88
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://www.youtube.com/watch?v=eDFC2NN_h-k
https://www.youtube.com/watch?v=H3v9unphfi0
https://www.youtube.com/watch?v=eDFC2NN_h-k


 

 

 

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

 
 

Tosca 
 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2019  

 
    


