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PRIMERA CONFERÈNCIA DE LA TEMPORADA  DEL CICLE 
 APROPAMENT A L’ÒPERA:  

 

  Turandot 

 

Amb en Pol Avinyó 
El dijous 3 d’octubre, a les 19,30, 
 a la Casa de Cultura de Girona.  

Entrada lliure i gratuïta  

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://www.youtube.com/watch?v=ycL-6xV2-j8


 
 

 
              NOVETATS     

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 Programa de conferències operístiques 
2019/2020, amb els Amics 

Previsions inicials per a la temporada. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Prevista la data de l’Assemblea anual 
dels Amics, amb sopar líric-nadalenc 

Els Amics de l’Òpera de Girona celebraran la trobada 
anual el sopar-concert obert el 17-XII, a les 21h. 
..Reserves pel sopar-concert del 17-XII (35€).. 

 
  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

S’inicia un club de lectura relacionat amb 
l’òpera. Es treballaran 3 títols 

● 17-X: La discreta Enamorada Vs. Dña Francisquita 
● 19-XII: Biografia Verdi  Vs.  Aida 
● 14-V:  Carmen: Merimée  Vs.  Bizet 

Organitzat per la Biblioteca Carles Rahola 
 i amb col·laboració dels Amics de l’òpera 

Inscripcions presencias a Bibliotaca C Rahola, 1r pis 
..Correu informació..     

 
  

 

 

 
 

 

 

Sortida en bus Girona-Barcelona 
el 12-XI per  a veure l’exposició 
 ÒPERA, Passió, poder i política 

S’anirà al Caixaforum, sortint de Girona a les 16,15. 
Organitzat conjuntament per la Biblioteca Carles 

Rahola i els Amics de l’Òpera de Girona  
Inscripcions presencias a Bibliotaca C Rahola, 1r pis 

..Correu informació..     

 
 
 

 

  

 

 

 
 

Exposició d’òpera al caixaForum Barna. 
ÒPERA. Passió, poder i política 

Al CaixaForum de Barcelona, fins al 26-I-2020 
..Al web..   ..Comentari..   ..Comentari..     

 
  

 

 

 
 

Ja han començat les projeccions  
d’Òpera i ballet als Ocine 

A les sales de Girona, Blanes i Platja d’Aro. L’octubre 
dos “DONS”: Don Giovanni (8-X) i Don Pasquale (24-X) 

..Programació..      ..Descomptes pels Amics.. 

 

 

  

 

 

  

Festival Càntut, de música tradicional, 
del 15 al 17-XI a Cassà 

De moment s’han anunciat les dates 
..Al web.. 

 
  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPed2CPKVSc4K1hJVI_XcqGn0
https://forms.gle/PrsXoTrR6uv8z1bz6
mailto:amicsoperagirona@gmail.com
mailto:amicsoperagirona@gmail.com
https://caixaforum.es/ca/barcelona/p/exposicion-opera-2019-bcn_a879505
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/09/27/0001/opera-per-a-tots-els-publics
https://www.operaactual.com/noticia/opera-pasion-poder-y-politica-un-viaje-en-ocho-actos-por-la-historia-de-la-opera/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeBiHhyxP9pPXvoNXlHblOV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqe7fK75dQFPcLeoKlCj1NZH
https://www.cantut.cat/festival
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPed2CPKVSc4K1hJVI_XcqGn0
https://forms.gle/PrsXoTrR6uv8z1bz6
https://caixaforum.es/ca/barcelona/p/exposicion-opera-2019-bcn_a879505
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeBiHhyxP9pPXvoNXlHblOV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqe7fK75dQFPcLeoKlCj1NZH
https://www.cantut.cat/festival


 

 

  

Un nou ens ofereix lírica a Barcelona 
Òpera Matropolitana de Barcelona amb una 

Traviata al casino L’Aliança del Poble Nou ha iniciat 
una programació lírica aquest setembre. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Curs a Girona: Cant desenfadat i teatrero 
Al centre Cívic de Sant Narcís, els dimarts de 19,30 a 

21h, entre el 1-X i fibs al 17-XIIdel  
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Anunciada la nova temporada de l’OBC 
Amb el debut del nou director de l’Orquestra Simfònica 

de Barcelona i Nacional de Catalunya, Kazushi Ono 
..Al web..     ..Comentari.. 

 

 

  

 

 

 
 

Valoració de conjunt de la Schubertíada 
de Vilabertran 

Sembla que en la XXVIIa edició el festival segueix amb 
bona acollida i resultats artístics 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Barenboim rep el premi Konrad-Adenauer 
Se li lliurarà el 19 d’octubre a Colònia en 

reconeixement del compromís del músic amb la pau 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Altra crítica del concert de Núria Rial i 
Juan Sancho el 8-VIII a Peralada 

Ens en fèiem ressò en el darrer número. Ara enllacem 
una crítica del comentarista gironí Dani Cortés 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Sobre la recuperació de la música d’Hugo 
Wolf, un dels grans compositors per veu 

Compositor de lied i òpera 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Un interessant Otello de Kaufmann 
 i Harteros a Munich 

Estrenat el 20-IX-2019 al Bayerische Staatsoper 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Aquest octubre es celebra a Barcelona el 
Concurs Internac. de piano Maria Canals 

Amb alta participació, es posaran a l’abast més de 
150 pianos i 800 activitats. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Amb motiu del cinqüantenari del 
segell britànic Opera Rara 

Sobre la discogràfica que ha ajudat a conèixer 
difondre molta òpera no habitual. 

..Al web.. 

 
  

http://www.revistamusical.cat/critica/nou-espai-per-la-lirica-a-barcelona/
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=19378&ta=age&jsback=1
https://www.obc.es/ca
https://www.nuvol.com/noticies/la-nova-temporada-de-lobc/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32609/Balance-de-la-27%C2%AA-edici%C3%B3n-de-la-Schubert%C3%ADada-de-Vilabertran%C2%A0Espa%C3%B1a
https://www.dw.com/es/barenboim-recibir%C3%A1-premio-adenauer-al-compromiso-con-la-paz/a-50550996
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/08/10/0001/handel-a-peralada-amor-sacre-i-amor-profa
https://www.nuvol.com/noticies/el-fenomen-wolf/
https://www.operaactual.com/critica/munich-el-estremecedor-otello-de-kaufmann/
http://www.revistamusical.cat/loff-concurs-de-maria-canals-barcelona-es-consolida-com-un-programa-capdavanter-amb-mes-de-800-activitats/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32661/Opera-Rara-cincuenta-a%C3%B1os-descubriendo-lo-que-existe
http://www.revistamusical.cat/critica/nou-espai-per-la-lirica-a-barcelona/
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=19378&ta=age&jsback=1
https://www.obc.es/ca
https://www.nuvol.com/noticies/la-nova-temporada-de-lobc/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32609/Balance-de-la-27%C2%AA-edici%C3%B3n-de-la-Schubert%C3%ADada-de-Vilabertran%C2%A0Espa%C3%B1a
https://www.dw.com/es/barenboim-recibir%C3%A1-premio-adenauer-al-compromiso-con-la-paz/a-50550996
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/08/10/0001/handel-a-peralada-amor-sacre-i-amor-profa
https://www.nuvol.com/noticies/el-fenomen-wolf/
https://www.operaactual.com/critica/munich-el-estremecedor-otello-de-kaufmann/
http://www.revistamusical.cat/loff-concurs-de-maria-canals-barcelona-es-consolida-com-un-programa-capdavanter-amb-mes-de-800-activitats/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32661/Opera-Rara-cincuenta-a%C3%B1os-descubriendo-lo-que-existe


 

 

 

 Valoracions sobre el festival operístic de 
Bayreuth d’aquest estiu 

Dominen les valoracions positives 
..Al web..    ..Al web..    ..Programa 2020..    ..De 2020.. 

 
  

 

 

 
 

Mutti i porta deu anys com a director de 
la Simfònica de Chicago 

Aquest setembre ha iniciat la 10a temporada 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Domingo ha de renunciar a actuar al MET 
poc abans de fer-hi Macbeth 

L’escàndol per suposats abusos s’agreuja 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un altre cas de suspensió d’un tenor al 
MET per conducta inadequada: Grigòlo 
Vittorio Grigòlo ha estat apartat de la programació 

aquest setembre per conducta inadequada 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Canvis en els concerts de clàssica en 
els últims temps 

Sobre com han estat estan transformant-se els 
concerts en els darrers vint anys 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Aquest setembre s’ha presentat una 
òpera en esperanto: Sternenhoch 

Composada pel txec Ivan Acher 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 
 

Una introducció al ballet 
De Roberto Méndez s’ha publicat Una noche en el 
ballet. Guía para espectadores de buena voluntat. 

Ed. Cumbres, 2019. ISBN: 978-84-947063-3-2. (356 pp.) 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 
 

La música en el siglo XVIII. 
Llibre de John Rice 

Madrid: Akal Música, 2019 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD  

Disc  pels 400 anys del naixement de la 
compositora i cantant Barbara Strozzi 
Amb peces de la italiana i contemporanis. Voglio 

Cantar ha estat editat per Warner Classics 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Un nou disc que recull àries religioses 
cantades per Victòria de los Ángeles 

Baroque & Religious Arias. Editat per la Fundació 
Victoria de los Ángeles. 

..Al web.. 

 
  

        

http://www.revistamusical.cat/critica/bayreuth-aposta-per-la-gran-qualitat-musical-i-guanya/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32586/Venus-al-asalto-de-Bayreuth
https://www.bayreuther-festspiele.de/en/programme/programme/
http://discografiawagneriana.blogspot.com/2017/08/lo-que-vaya-deparando-bayreuth-2018.html
https://www.codalario.com/riccardo-muti/portada/riccardo-muti-inaugura-su-decima-temporada-como-director-de-la-sinfonica-de-chicago_8380_2_25975_0_1_in.html
https://www.operaactual.com/noticia/placido-domingo-abandona-macbeth-en-el-met-11-horas-antes-de-la-primera-funcion/
https://clubdeopera.com/vittorio-grigolo-suspendido-en-el-metropolitan-opera/
http://www.revistamusical.cat/critica/la-renovacio-del-format-de-concert-en-la-musica-classica/
https://clubdeopera.com/opera-en-esperanto-via-operavision/
https://www.codalario.com/libro/libros-y-grabaciones/libro-una-noche-en-el-ballet-guia-para-espectadores-de-buena-voluntad--de-roberto-mendez_8068_40_25029_0_1_in.html
https://www.plateamagazine.com/libros/7543-john-rice-la-musica-en-el-siglo-xviii
https://clubdeopera.com/discos-recomendados-barath-galou/
https://www.codalario.com/cd/libros-y-grabaciones/cd-victoria-de-los-angeles-arias-religiosas-y-barrocas_8300_40_25688_0_1_in.html
http://www.revistamusical.cat/critica/bayreuth-aposta-per-la-gran-qualitat-musical-i-guanya/
https://www.codalario.com/riccardo-muti/portada/riccardo-muti-inaugura-su-decima-temporada-como-director-de-la-sinfonica-de-chicago_8380_2_25975_0_1_in.html
https://www.operaactual.com/noticia/placido-domingo-abandona-macbeth-en-el-met-11-horas-antes-de-la-primera-funcion/
https://clubdeopera.com/vittorio-grigolo-suspendido-en-el-metropolitan-opera/
http://www.revistamusical.cat/critica/la-renovacio-del-format-de-concert-en-la-musica-classica/
https://clubdeopera.com/opera-en-esperanto-via-operavision/
https://www.codalario.com/libro/libros-y-grabaciones/libro-una-noche-en-el-ballet-guia-para-espectadores-de-buena-voluntad--de-roberto-mendez_8068_40_25029_0_1_in.html
https://www.plateamagazine.com/libros/7543-john-rice-la-musica-en-el-siglo-xviii
https://clubdeopera.com/discos-recomendados-barath-galou/
https://www.codalario.com/cd/libros-y-grabaciones/cd-victoria-de-los-angeles-arias-religiosas-y-barrocas_8300_40_25688_0_1_in.html


  ACTIVITATS   
 

 
 

3-X 
(20 h.) 

 Lied: J.-Ch. Lanièce (baríton) 
 i R. Louveau (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder. 
Al recinte modernista de Sant Pau    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
3-X 

(19,30 h.) 
 

 

Conferència: Apropament a Turandot 
Per Pol Avinyó a la casa de Cultura (Auditori Viader). 
Accés obert i gratuït. Per a qui vulgui, després sopar 

Turandot (pel sopar cal inscripció prèvia) 
..Al web..     ..Sopar.. 

 
Girona 

  

 

 
 

3-X 
(18 h.)  

Ferran Albrich (baríton) 
 I Jon Urdapilleta (piano) 

Al Palau de la Música. Cicle Descobrint joves talents 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-X 
(20 h.)  

Lied: Stéphane Degout (baríton) i 
Cedric Tiberghien (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder. 
Al recinte modernista de Sant Pau    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

5-X 
(20 h.) 

  

Pre estrena de Turandot. Sessió 
exclusiva per a menors de 35 anys 

Dins del programa nou: Liceu Under 35 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
7-X 

(18 h.) 
 

Reunió de la Junta dels Amics, oberta a 
socis i simpatitzants 

La reunió es farà a l’hotel d’Entitats de Girona, 
 al carrer Rutlla, n 22 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
7-X 

(20 h.) 
 

Conferència: Quan vam deixar de 
ballar?, per Pilar Subirà  

Cicle De Mozart al Jazz, el poder del ritme. 
A la Fontana d’Or de Girona. Cal entrada. 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7 al 
25-X  

Turandot, òpera de Puccini 
En catorze funcions en diversos dies. Una hora 

abans de cada funció, presentació al Foyer 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
8-X 

 
 

 Òpera als OCINE de les comarques: 
 Don Giovanni  de  Mozart 

Projectat en DIRECTE des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

10-X 
(20 h.) 

 
Lied: Alex Rosen (baix)  
 I Michal Biel (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder. 
Al recinte modernista de Sant Pau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

http://www.lifevictoria.com/ca/3-laniece-louveau/
https://casadecultura.org/activitats/1/25006/aproximacio-a-l-opera-ldquo-turandot-rdquo-de-giacomo-puccini-amb-pol-avinyo
https://forms.gle/WDdE1hdWwufWf8KP8
https://www.palaumusica.cat/ca/ferran-albrich-bariton-jon-urdapilleta-piano_703206
http://www.lifevictoria.com/ca/4-degout-tiberghien/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/turandot-0
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTJQZckECHryd
https://caixaforum.es/ca/girona/p/quan-vam-deixar-de-ballar-_a8478892
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/turandot-0
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeBiHhyxP9pPXvoNXlHblOV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqe7fK75dQFPcLeoKlCj1NZH
https://www.ocinegirona.es/component/cines/?task=opera&Itemid=240
https://www.ocineblanes.es/component/cines/?task=esdeveniments&amp;Itemid=126
https://www.ocineplatjadaro.es/component/cines/?task=esdeveniments&amp;Itemid=126
http://www.lifevictoria.com/ca/5-rosen-biel/
http://www.lifevictoria.com/ca/3-laniece-louveau/
https://casadecultura.org/activitats/1/25006/aproximacio-a-l-opera-ldquo-turandot-rdquo-de-giacomo-puccini-amb-pol-avinyo
https://www.palaumusica.cat/ca/ferran-albrich-bariton-jon-urdapilleta-piano_703206
http://www.lifevictoria.com/ca/4-degout-tiberghien/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTJQZckECHryd
https://caixaforum.es/ca/girona/p/quan-vam-deixar-de-ballar-_a8478892
http://www.lifevictoria.com/ca/5-rosen-biel/


 

 
 

10-X 
(19,45 h.) 

 

Projecció d’una òpera, en directe:  
Les Indes Galantes, de Rameau 

Es tracta d’una òpera-ballet barroca. 
Durada: 3 hores i 40 minuts. 

A La Cate de Figueres, a la Sala d’actes 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

13-X 

  

Bus operístic Girona-Liceu per 
anar a veure Turandot 

Per a la gent inscrita prèviament. Organitza 
Amics de l’Òpera de Girona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
13-X 
(19 h.) 

 

Secrets a mitja veu; recital líric de la 
mezzo Georgina Reyner 

Acompanyada la piano per Quim Solà. Amb àries 
de barroc, classicisme, bel canto i òpera francesa 

..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

  
14-X 
(20 h.)  

Conferència: La invenció del 
metrònom, per Pilar Subirà  

Cicle De Mozart al Jazz, el poder del ritme. 
Fontana d’Or de Girona. Cal entrada.  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

16-X 
(20 h.)  

Lied: Carine Tinney (soprano) 
 I Daniel Tarrida (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder. 
Al recinte modernista de Sant Pau    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
17-X 
(18 h.) 

 
 

Club de lectura. Òpera i llibres: 
 La discreta enamorada, de Lope 

I la seva relació amb la sarsuela Doña 
Francisquita, de Vives. Bib. C Rahola 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

17-X 
(21 h.)  

Dansa contemporània:  
Nowhere in particular 

Al teatre Principal d’Olot 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 

 
18-X 

(18,30 h.) 

  

Conferència: Els diables en l’òpera 
Es farà al Centre Cívic de Sant Narcís, al teatre, 

amb dissertació de Joan Manel Barceló, en 
homenatge al recuperat Pont del Dimoni 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

18-X 
(20 h.) 

 

Shakespeare fet música. Amb la mezzo 
Magdalena Kozena i Simon Rattle 

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

 
Barcelona 

  

 

  
19-X 
(19 h.) 

 

Hop: Espectacles de dansa 
contemporània 

A la plaça Josep Pla de Figueres, amb la 
intervenció de tres companyies. 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

http://lacate.cat/event/les-indes-galantes-de-rameau/
https://forms.gle/9s19MPZq1KB6ZELr5
https://lagorga.cat/espectacle/288
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-invencio-del-metronom_a8478800
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tinney-tarrida-4/
http://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
http://www.agendaolot.cat/event/nowhere-in-particular/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTMKt3LIaQ4Lh
https://www.palaumusica.cat/ca/magdalena-ko%C5%BEena-sir-simon-rattle_693313?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20190418-pmc-news-santjordi
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio-placa-josep-pla-fitxes-josep-pla/hop
http://lacate.cat/event/les-indes-galantes-de-rameau/
https://forms.gle/9s19MPZq1KB6ZELr5
https://lagorga.cat/espectacle/288
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-invencio-del-metronom_a8478800
http://www.lifevictoria.com/ca/6-tinney-tarrida-4/
http://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
http://www.agendaolot.cat/event/nowhere-in-particular/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTMKt3LIaQ4Lh
https://www.palaumusica.cat/ca/magdalena-ko%C5%BEena-sir-simon-rattle_693313?utm_source=INFORMATION&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=20190418-pmc-news-santjordi
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio-placa-josep-pla-fitxes-josep-pla/hop


 

 
 

20-X 
(18 h.) 

 

Concert del contratenor Víctor 
Jiménez, amb J.A. Domené (arpa) 

A l’Auditori de La Pedrera 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

20-X 
(20 h.)  

Lied: Roger padummés (tenor) i 
Rubén fernández Aguirre (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder. 
A l’Auditori de Barcelona   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
21-X 
(20 h.)  

Conferència: D’Europa al món i del 
món a Europa, per Pilar Subirà  

Cicle De Mozart al Jazz, el poder del ritme. 
Fontana d’Or de Girona. Cal entrada.  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

23 a 
27-X  

Representacions de l’òpera de 
Rossini La Cenerentola 

Al teatre La Faràndula, pels Amics de l’Òpera 
de Sabadell. Funcions el 23, 24, 25, 26 i 27. 

..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

  
24-X 

 

Òpera als OCINE de les comarques: 
 Don Pasquale de Donizetti 

Projectat en DIRECTE des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

25, 26 
i 27-X  

Stabat Mater de Rossini 
Amb la direcció de Rinaldo Alessandrini. 

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

Barcelona 

  

 

 
 

27-X 
(18 h.) 

 

Spirituale ad Sagittarium, pel grup 
vocal Ensemble O Vos Omnes 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

29-X 
(20 h.) 

 

Lied: Ketevan Kemoklide (mezzo) 
 I Ricardo estrada (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els 
lieder. Al Liceu    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

30-X 
(20 h.)  

Lied: Dorothea Röschmann (soprano) 
i Malcolm Martineau (piano) 

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder. 
Al recinte modernista de Sant Pau    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

31-X 
(20 h.)  

Rèquiem de Mozart  
per l’orquestra Terrassa 48 

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

Barcelona 

  

 

 
 

1-XI 
(20 h.)  

Concert del tenor Piotr Beczala 
A l’Auditori de Girona.  

Amb Sarah Tysman al piano 
..Al web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/musica/victor-jimenez-contratenor
http://www.lifevictoria.com/ca/13494-2/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/d-europa-al-mon-i-del-mon-a-europa_a8263950
https://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?id=52&idx=27&la-cenerentola
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPeeBiHhyxP9pPXvoNXlHblOV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqe7fK75dQFPcLeoKlCj1NZH
https://www.ocinegirona.es/component/cines/?task=opera&Itemid=240
https://www.ocineblanes.es/component/cines/?task=esdeveniments&amp;Itemid=126
https://www.ocineplatjadaro.es/component/cines/?task=esdeveniments&amp;Itemid=126
https://www.auditori.cat/ca/stabat-mater-de-rossini
https://www.palaumusica.cat/ca/ensemble-o-vos-omnes_703978
http://www.lifevictoria.com/ca/8-kemoklidze-ricardo-estrada/
http://www.lifevictoria.com/ca/9-roschmann-martineau/
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart_713122
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2568
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/musica/victor-jimenez-contratenor
http://www.lifevictoria.com/ca/13494-2/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/d-europa-al-mon-i-del-mon-a-europa_a8263950
https://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?id=52&idx=27&la-cenerentola
https://www.auditori.cat/ca/stabat-mater-de-rossini
https://www.palaumusica.cat/ca/ensemble-o-vos-omnes_703978
http://www.lifevictoria.com/ca/8-kemoklidze-ricardo-estrada/
http://www.lifevictoria.com/ca/9-roschmann-martineau/
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart_713122
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2568
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

La sala de ball i teatre de l’Odeón.  
Relacions amb el Municipal. QUAN TORNA A CANVIAR DE FUNCIÓ 

 
 La rehabilitació de l’edifici que havia ocupat l’Odeón ha mogut en els darrers 
temps un interès renovat per una dels locals d’espectacles públics que va gaudir de 
força protagonisme a la Girona de la segona meitat del segle XIX. L’ús que se n’hi ha de 
donar ha estat motiu de polèmica. Anem a analitzar els anys de vigència de l’Odeón des 
del l’òptica del Municipal per diversos motius: en primer lloc perquè el local va sorgir 
com alternativa a un antic Pallol que va haver d’interrompre la seva activitat durant 

prop de quatre anys per a 
construir el que es va dir 
Teatre de la Reina; i, en 
segon lloc, perquè bona 
part de la informació que 
utilitzarem prové del fons 
“Teatre” de l’Arxiu 
Municipal1. 
 
 
   Imatge 1.- Façana principal de 
l’Odeón (a l’esquerra). Davant el 
seminari Conciliar (Foto JM Barceló, 
juliol 2018)  

 

UNA SALA DE BALL PREEXISTENT. JOAN ARTAU. HABILITACIÓ COM A TEATRE 
     Ja el 1835 existia a Girona una sala de ball amb el nom d’Odeón. No se sap a quin lloc es situava2. De 
fet, la primera no fou més que un precedent homònim de la sala que comentem. Posteriorment sorgiren 
a la ciutat altres sales de ball o entitats que desenvoluparen significativament aquesta activitat3. 
     No hem trobat el moment exacte en què s’obre l’Odeón com a sala de ball en la seva ubicació actual, 
però el trobem ja esmentat el 1854, concretament en un permís per obrir dues finestres, sota dels dos 
balcons, en el salón de baile llamado del Odeón sito al pie de las escaleras de San Martín4. Posteriorment, 
la sala de l’Odeón s’esmenta el 1856 quan, amb motiu de la inauguració del Pont d’Isalbel II (el Pont de 
pedra) la municipalitat hi organitzà un refrigeri per tal d’obsequiar a les autoritats que hi assistiren (Los 
Sitios 3-VII-1949 p3). 
     El propietari i empresari del local era Joan Artau. Ciutadà de Girona, i com explica ell mateix en diverses 

                                                           
1      ÚS D’ABREUJATURES:  AMGi = Arxiu Municipal de Girona;   DdGdAyN = Diario de Gerona de Avisos y Noticias; 
2      GIBERT, Gonzalo (1956). Los antiguos salones gerundenses de baile. En el “Odeón” se distinguía. Una gacetilla de “La 

Lucha”. Sociedades recreativas. Bailes “de patacada”. Los Sitios 9-XII pàg. 4 
3      El 1843 sorgí el Casino Gerundense, el 1860 Talia (on després es construí l’església del Sagrat Cor). Pocs anys després i en 
el mateix local es fundà La Odalisca. 
4      AMGi 02204-30. Instància del 22-II-1854. 



instàncies, era fuster de professió. El personatge deuria tenir coneixences entre les autoritats de la ciutat, 
donat que en diversos escrits fa referència a converses amb el governador o amb l’alcalde, cosa per demés 
normal en una ciutat de pocs milers d’habitants 
[Veieu signatura del personatge a la imatge 2]. 
 

 
   Imatge 2.-  1858-01-15 Signatura d’Artau, el creador del 
Teatre Odeón, en un escrit del 15-I-1858 demanant ajuts 
i reestructurar la placeta davant seminari  (AMGi 0.2223) 
 

 

    Per la documentació sabem que dels balls que s’organitzaven alguns eren “públics” i altres “de 
societat”5. Els primers eren oberts a qualsevol persona que pagués l’entrada i els segons destinats a grups 
concrets i s’hi accedia per invitació. 
     El 1857, amb motius de les obres de reedificació del teatre del Pallol per a construir el que amb el 
temps coneixem com a teatre Municipal, l’empresari de l’Odeón, en Joan Artau, demanà permís per 
ampliar i habilitar el local com a teatre, creant així en que anava a ser el segon teatre de la ciutat. Ens 
consta que la idea d’ampliar el saló com a teatre desagradà als estaments eclesiàstics. Hi ha una carta de 
protesta del bisbe Florenci dirigida al Governador, el 1858, en què queda clara la incomoditat6. En les 
obres del 1858 es va substituir un terraplè, que dificultava el pas pel carrer o “placeta” que separava 
l’Odeón del Seminari, i així feu una petita ampliació que compensés, en part, la migrada dimensió del local 
     En la l´ínia d’habilitar un coliseu a baix cost, Artau va comprar, en subhasta, materials procedents de la 
casa-teatre municipal. Concretament 30 bancs i 150 coixins, per la quantitat de 2.000 rals7. 
 

L’ODEON FA UNS ANYS DE TETATRE 
      Quan l’edifici de l’Odeón s’hagué de posar en funcionament van caldre alguns retocs, com ara una 
decoració pictòrica escaient. El projecte pictòric s’encarregà a Josep Tenas. Aquest era professor a l’Escola 
de Belles Arts de Girona, el qual ja havia realitzat algunes pintures als teatres de Banyoles, Olot i Vic. Tenas 
actuà com a director del projecte pictòric i en va fer un plànol i una petita part de la realització. Però qui 
s’encarregà de realitzar el gruix de la pintura fou el jove pintor Carles Girbal. Tot plegat la premsa va 
considerar que s’havia realitzat una bona tasca decorativa8. Això es comprovaria en el teló de boca, obra 
en què els dos artífex demostraren que “tienen buen gusto y dan a conocer que los señores Tenas y Girbal 
poseen la pintura de perspectiva”9. També va ser pintat per Sr. Tenas algun decorat, com ara un saló gòtic, 
estrenat el desembre de 1857, pintura que fou ben valorada10. 
     Els preus amb què van sortir els abonaments teatrals es consideraren cars. Però l’empresari bé havia 
de rendibilitzar la seva inversió: 

     “Una mala noticia tenemos que dar a nuestros lesctores y es el aumento de 
precio de las localidades y entrada, cosa muy natural si se considera los grandes gastos 
que ha tenido que hacer el Sr. Artau, los que comparados con la pequeñez del local lo 
hacen inevitable, y califican de justo este aumento”. (La Primavera, 18-X-1857, p. 246) 

 

                                                           
5      Així ho trobem en una instància demanant permís al governador per a oferir a l’Odeón sis balls de màscares pel carnaval, 
dos de públics (2 i 3 de març) i quatre de societat, els dies 14, 21, 28 de febrer i 2 de març. A més, Artau en l’escrit fa 
referència a una conversa prèvia tinguda amb el governador sobre els balls de màscares (AMGi, teatre, lligall 7. Document de 
26-XII-1856) 
6      “Ha llegado a mi noticia que V.E. ha dado su autorización para construir un teatro, o ensanchar con este objeto la casa de 
baile que desgraciadamente existe delante del Seminario Conciliar, tomando parte de aquella plazuela.” (AMGi, Teatre, lligall 
6. Document de 4-V-1858) 
7      Així s’aprova definitivament pel governador en un escrit de governació, organisme que tenia la supervisió del teatre per 
sobre de l’Ajuntament que n’era el gestor  (AMGi, teatre, lligall 7. Document de 31-III-1858) 
8      La Primavera, 25-X-1857 pp. 252 i 253. 
9      La Primavera, 1-XI-1857 p. 264 
10     Els decorats de saló gòtic van ser estrenats en el drama Bandera Negra (La Primavera, 27-XII-1857, p. 8) 



     El dia de l’estrena del nou teatre coincidí amb el primer dia de Fires de 1857. Segons la premsa el local 
es veia amb una forma elegant i senzilla. L’assistència a la inauguració encara que escollida, no va ser gaire 
nombrosa11, i encara més escassa el segon dia. 
     Els actors que van desenvolupar les primeres funcions van ser el Sr. Lugar, el Sr. Ortega, el Sr. 
Sarmiento, Valentín Rompelanzas, el Sr. Balestroni. La primera actriu que havia d’arribar a Girona es va 
retardar, cosa que obligà a repetir algun títol: era Fernanda Llanos, la qual va rebre molt bones crítiques. 
També actuà el 1857 la Sta. Samaniego. 
     En els preàmbuls i els intermedis hi tocà una orquestra . En va ser director en les primeres funcions 
pe mestre Sr. Bertran. Interpretaven fragments d’òperes de Verdi i polkes i valsos12. La presència d’una 
orquestra acompanyant les funcions teatrals, cosa habitual en els coliseus d’aquell moment, es mantingué 
fins al 1860. 
     Coneixem alguns títols d’obres de teatre que es van representar a l’Odeón. 
 

 
Funcions 

inter- 
pretades 
al teatre 

de 
l’Odeón 

1857 
13 

● Gerónimo el albañil. Comèdia, que fou la primera obra teatral del local. 
● Juicios de Dios. Drama, que ja s’havia ofert prèviament a Girona 
● De potenia a potencia. Peça curta que acompanyà la sessió d’estrena. S’hi 
distingí els Srs. Lugar i Ortega. 
● Por no explicarse. Comèdia. Gran èxit del Sr. Lugar, que fou cridat a escena 
● Corazón de un soldado (comèdia, per Fires, amb els actors Ortega i Luagr 
i les Sres. Samaniego i Rodríguez) 
● Un cuarto con dos camas. En un acte, per Srs. Lugar i Ortega 
● El pelo de la dehesa. Comèdia de Bretón de los Herreros, que fou 
interpretada dues vegades consecutives. Hi actuaren els Srs. Frutos i Lugal 
● Guzmán el Bueno / En crisis! / Marcela o ¿A cual de las tres?  
● El corazón de un bandido (primera i segona parts) 
● Honra y provecho  /  El congreso de gitanos. 
● La escuela de las coquetas. Comèdia en 3 actes, amb arranjament en 
castellà de Ventura de la Vega (estrena a Girona) 
● Bandera negra. Drama en 4 actes de Tomás Rodríguez Rubí 

1858    No es va poder oferir teatre per Fires 

185914 ● Una nuve de verano. Comèdia en 3 actes. 

186015 ● El pilluelo de París. El 14-X, sent la primera funció de l’abonament. 
Comèdia en 2 actes. Completava el programa 2 peces curtes: Las tres roses 
(bilingüe) i El quid-pro-cuo.  
● Cecilia la cieguita, comèdia feta per primera vegada a Girona. El 20-X-
1860, 5ª de l’abonament. Es completava amb la peça en un acte El mundo 
por compromiso  

186116 ● La campana de la Almudaina,  
● La planta exótica,  

                                                           
11      De la crónica teatral de La Primavera, 1-XI-1857, pàg. 264 
12      Ens ho explica en la seva crítica F. Cascante, que trobava a faltar trompes en la composició de l’orquestra (La Primavera, 
1-XI-1857 p. 264) 
13      La Primavera, 1857: 1-XI, p. 264; 8-XII p. 272; 27-XII, p. 8. 
14      El Gerundense, 5-XI-1859, p. 3  
15      El Gerundense, 1860: 14-X; 20-X 
16      Bona part dels títols títols es van anunciar en un programa del teatre de la Reina, tot indicant que havien estat “de las 
mejores producciones que ha puesto en escena la compañía dramática durante la temporada en el Teatro del Odeón” (AMGi, 
teatre, lligall 6. De la impremta de Paciano Torres i data 1861). També algun a La Espingarda 10-Ii-1861 p.1 



● Las querelles del Rey Sabio, drama històric en vers, de Luís Eguilaz. 
També, aquell dijous 7-de febrer, l’obra curta en un acte Los dos 
inseparables. Fou funció en benefici de l’empresari, Joan Artau 
● La luna de hiel   
● Jorge el armador  

  
     De l’any que coneixem més títols teatrals representats en el petit teatre és el 1857. També d’aquell any 
consta una funció de ball d’exhibició, que oferiren a títol de bona voluntat els ballarins Sra. Martínez i Sr. 
Candel, que van executar, un divendres 25 de desembre, El paso styrio17. Els balls d’exhibició tenien una 
presència important en els teatres del segle XIX, sobretot com a complement d’espectacles. 

     Donat que per Fires de 1858 no es va poder representar teatre, 
l’empresa va oferir uns balls pel sistema de subscripció18. En canvi, 
sí que se’n van programar durant les fires del 1859, com a mínim 
fins a deu funcions que es podien adquirir en abonament, encara 
que de títol només n’hem identificat un [Veieu imatge 3]. Aquest 
any el primer actor de la companyia dramàtica es deia Mariano Ruiz. 

      ←    Imatge 3.-  Una nube de verano fou la comèdia que es va 
representar el 5-XI-1859 a l’Odeón. També hi hagué intervenció 
orquestral en el preludi, que consistí en una Simfonia 
(habitualment en aquell moment un recull de fragments 
relacionats amb algun autor o obra), acabant amb un sainet: Lobo 
y cordero. [El Gerundense, 5-XI-1859 p 3] 

 
     Pel que fa al 1860, indiquem en el quadre precedent diversos 
títols. A més, l’empresa anuncià d’altres, però no sabem quins van 
ser efectivament representats: La hermana del carretero, En crisis, 
El ciego, Cecilia la cieguita, Es un ángel, Los infieles, El honor de la 
casa, Lo que se ve, Mala semilla, El hombre de mundo, La cabaña de 
Tom, i Ilusiones de la vida 19.   

     El fet més notable de l’època de l’Odeon com a teatre fou la representació d’òperes. Sabem que van 
ser quatre o cinc, l’estiu de 1860 i que les va dirigir el mestre Daniel Antonietty però, malauradament, no 
es citen els títols oferts20. 

JOAN ARTAU TANCA EL TEATRE 
     L’aposta d’Artau per tal d’habilitar l’Odeón com a teatre s’havia basat en la conjuntura que el Palol 
deixava momentàniament de funcionar degut a la seva total reedificació. Quan el nou i flamant coliseu 
ciutadà tornà a reobrir, ara sota el nom de Teatre de la Reina , l’empresari de l’Odeón va creure que havia 
de renunciar a l’activitat dramàtica i lírica, funcions per a les que realment el local s’adaptava 
escassament. 
     Una dita castellana proclama que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Joan Artau va presentar a la 
municipalitat una proposta per a deixar d’actuar en qualitat de teatre particular i, en canvi, contractar-se 
al nou teatre de la Reina, al qual aportava part dels materials útils de l’Odeón i la seva experiència com a 
gestor teatral. De tal manera, l’empresari presentà un escrit a l’Ajuntament per tal de fer-se càrrec com 
empresari llogater del teatre de la ciutat21, cosa que de moment no prosperà. El que sí que Artau 

                                                           
17      Els ballarins van ser molt aplaudits i van haver de de fer una repetició (La Primavera, 27-XII-1857, p. 8) 
18      El Gerundense, 4-XI-1858, p. 4. Els socis poden adquirir targes per a 3 balls per 20 rals (amb dret de 4 passis per a 
senyores acompanyats per a cada ball). Per als no abonats el preu era de 10 rals per senyor per cada balls 
19      El Gerundense, 14-X-1860  
20      La Espingarda, 24-II-1861 p. 1 
21      “Deseando tomar de su cuenta el teatro de la Reina para dar en él funciones desde el primer domingo de Cuaresma 
hasta el último de Mayo [i s’obliga a ] presentar una compañía dramática digna de este respetable público, con su 



aconseguí fou que l’Ajuntament li comprés per la “cantidad de  veinte mil reales por la venta de 
decoraciones y efectos de propiedad de aquel según lo acordado en sesión de 25 febrero 1861”22, per 
tant el decorat d’un saló gòtic pintat per Josep Tenas passà a ser patrimoni del teatre de la Reina. A més, 
Artau va arribar a un acord amb l’empresariat del Teatre de la Reina23, passant a ocupar la plaça de guarda-
robes [llegiu Document I, a sota], Posteriorment exerciria de conserge.  
 
 
 

      Document I. Contracte privat entre J. Artau i l’empresariat del Teatre de la Reina 
                                                             “  Guardarropía 
Por la presente escritura privada que queremos tanga la misma fuerza y valor que si fuese pública, se 
declara como la empresa de dicho teatro contrata a D. Juan Artau para guardarropa en todas las óperas, 
zarzuelas y demás funciones que se den en dicho teatro durante la presente temporada. 
   1o. Será obligación de dicho Sr. Artau asistir a todas las funciones y ensayos que el director de escena 
juzgue conceniente. 
   2o. Dicho señor arreglará y proveerá la escena de todo lo necesario y arreglado a la época que marque 
el argumento de la ópera, Zarzuela, etc., siguiendo en todo lo que el director de escena ordena. 
   3o. Un cuarto de hora antes de empezar la función, tendrá la escena arreglada a punto de empezar. 
   4o. Dicho señor se encarga de arreglar la escena con sillones, sillas, mesas, candelabros, arañas, cortinas, 
colgaduras, tapetes, alfombras, de losas, etc. Etc. Y todo otro objeto que juegue en escena como 
igualmente las armas de fuego, lanzas, espadas, puñales, etc. Que se necesiten, luz de aceite, jarros, flores, 
etc. Etc. Relámpagos, truenos etc. Etc. 
   5º. También se obliga a tener la escena barrida y limpia antes de empezar la función. 
   6º. Es obligación del Sr. Artau tener los cuartos de los cantantes arreglados con sillas, mesa y espejo para 
que puedan vestirse y componer dichos señores. 
   7º. En recompensa de sus servicios, la empresa le señala la cantidad de cuarenta reales por función, 
pagaderos por semanas vencidas. A más le otorga un beneficio (para el cual se obliga el Sr. Artau a prestar 
su nombre) asegurado en dos mil reales: todo lo que excediera de la susodicha cantidad quedará a favor 
de la empresa. 
   8º. El Sr. Artau propietario del teatro del Odeón se obliga a no dejar funcionar el mismo durante la citada 
temporada del teatro de la Reina. 
   9º. Esta contrata de tener efecto por durante los casos de incendios, epidemias, luto público, guerra, 
conmociones populares, reparación del teatro, orden de la autoridad de suspender las funciones y todo 
otro fortuito. 
   10º. Toda duda o desavenencia que pudiera ocurrir sobre la inteligencia del presente contrato y 
obligaciones que en el mismo se contraen será terminada por árbitrios de hecho elegidos uno por parte y 
en caso de discordia, por un tercero que ambas partes nombran ahora para el caso al Sr. Secretario del 
Exmo. Ayuntamniento de dicha ciudad, sujetándose al fallo de este y respetando como si fuese sentencia 
definitiva de tribunal superior. 
   110. Este contrato empezará a tener efecto el día de Pascua de Resurección y finairá el último día de 
junio del presente año. 
   Y para que conste se firma por duplicado en Gerona a 27 febrero 1861 
                   [venen les signatures]  Juan Artau  /  Por la empresa Antonio Carapia”   (AMGi, teatre, lligall 7) 
 
 

                                                           
correspondiente sección de baile y si le es posible aportará también algunas partes de Zarzuela, siempre que V.E. le otorgue la 
concesión de dicho teatro para la expresada temporada.”   (AMGi, teatre, lligall 7. Document de data 17-XII-1860). 
22      AMGi, teatre, lligall 7. Document de liquidació de quantitats datat el 1-V-1862. 
23      En el període 1860-61 havien quedat com a empresaris quatre socis: Antonio Carapia, Bonaventura Aleu, Virgilia Tilli i 
Juanita Rosa de Ferrer (AMGi Teatre, lligall 9) 



 
     En el document precedent del 1861 el veiem contractat com a gaurdaroba. Més tard, el 1864, consta 

que, reconegut com a conserge del Teatre de la 
Reina, i fruit de les seves relacions contractuals, 
Joan Artau va rebre el maig de 1864, a part del 
sou estipulat, l’import d’una funció teatral a 
benefici de l’interessat24 [veieu imatge 4]. 
Inclús, en uns moments en què no hi havia un 
empresari fixe al teatre de la ciutat, Joan Artau 
actuà com a empresari durant unes setmanes 
del 186725. 
 

     ←    Imatge 4.-  Full de registre de cobraments 
efectuats i signada pel responsable Ferran Agulló, 
correponent a una funció en benefici de Joan Artau 
(AMGi, teatre, lligall *. Document de 27-V-1864) 

 

USOS FUTURS. DE SALA DE BALL A 
MOLTS D’ALTRES 

     Després de renunciar a interpretar teatre, 
l’Odeón va seguir actuant com a sala de ball. 
Malgrat que Joan Artau havia ofert a 
l’Ajuntament renunciar a organitzar balls de 
carnestoltes a canvi de compensacions26. Di 
deuria haver un acord el primer any, el 186127 
però no en els posteriors perquè consta que 
l’Odeón va continuar organitzant balls, i en 
particular per Carnestoltes. Ja hem comentat la 

realització de 9 balls de Carnaval el 1862 i també ens en consten 9 més el 1863, gravats amb 50 rals per 
cada ball a favor d’establiments benèfics28. El 1869 encara ens consta que el local funciona com a teatre 
sota la propietat de Joan Artau29. 
     A mesura que avança el temps trobem com l’edifici de l’antic Odeón va passar per moltes fases i usos. 
En el quadre final recollim una desena de diverses funcionalitats que va tenir la casa, sense que puguem 
afirmar que no se’n donés alguna altra. pretengui exhaurir totes les que es van donar. 
 

                                                           
24      Així consta en un full registre d’ingressos, signada pel cobrador del Teatre de la Reina, en Ferran Agulló, en data 27-V-
1864. Era la 1ª funció compresa en la 4ª quinzena d’abonament (AMGi, teatre, lligall 8). Aquest benefici per Artau l’aprovà 
l’Ajuntament a títol que aquell era el conserge del teatre (AMGi, teatre, lligall 7. Document de 8-I-1864). 
25      Concretament i a falta de llogater fixe del teatre, el governador concedí a Joan Artau de contractar com empresari la 
companyia còmica de les actrius Maria i Eufémia Pallardó, per a set funcions en el període del 17 de març a 7 d’abril (AMGi, 
teatre, lligall 7, data de 16-III-1867) 
26      També va presentar un escrit oferint de renunciar a organitzar ball per Carnestoltes, alliberant així l’orquestra i evitant 
competència en favor del teatre ciutadà. Demana, però, una compensació de 2.500 rals (AMGi, teatre, lligall 7. Document de 
data 14-XII-1860). No hem trobat la resposta municipal però sí que consta una autorització governativa per a celebrar a 
l’Odeón nou balls pels voltants d eles dates de carnestoltes amb la condició de pagar un cànon que es destinaria a 
establiments de beneficència (AMGi, teatre, lligall 7. Document de 3-I-1862). 
27      Amb data de 24-II-1861 Artau signa un rebut en què reconeix que “Recibí de la Comisión de Bayles [SIC] de Mascaras del 
teatro de la reina la cantidad de 1.000 reales por el convenio que se hizo con el excelentísimo ayuntamiento de esta capital” 
(AMGi, teatre, lligall 3). 
28      AMGi, teatre, lligall 8. Document de 1-I-1863, amb resolució de 3-I-1863. 
29      Hi ha una reclamació del director de Seminari Conciliar, Francesc Noguer, demanant que s’aturin les obres d’ampliació 
irregular del saló de ball sota l’excusa de realitzar una reforma (AMGi 0.2207. Instància de 6-XII-1869) 



 
 

     Tal com és normal en un 
edifici de llarga vida aquest va 
rebre diverses reformes. Dues 
tenen memòria consagrada en 
la façana principal, on 
apareixen en relleu: 1864 i 
1897. En parlem en el quadre 
del costat [amb imatge 5]. 
     La funció principal del local 
com a saló de balls es manté 
fins a inicis del segle XX, 
passant encara un temps en 
què la societat Las Odaliscas 
(1904) llogà el coliseu com a 
seu social pròpia, realitzant 
encara balls, entre altres 
activitats.  
 

Dues de les reformes de l’edifici: 1864 i 1897 

 
Imatge 5.-  Fotografia del frontó de la façana 

principal de l’Odeón. En mig de l’escut hi figuren 
dues dates: 1864 i 1897. Les dues corresponen a 

sengles reformes de l’edifici  (Foto JMB, 2019) 

 

     En la reforma entre 
1863 i 1864 Joan Artau 
va demanar permís per 
a reformar la façana 
amb la idea de 
reconcertir part de 
l’edifici, deia, en col·legi 
de primera ensenyança. 
     La reforma del 1897, 
que es va efectuar entre 
els mesos de juliol a 
setembre, va tenir com 
a novetat més notable 
la substitució del sostre 
que era de forma de 
coberta per un teulat. 

 
Ja en el segle XX, l’activitat del local de l’Odeón es diversifica molt, destacant la funció de seu de la societat 
obrera La Amistad, lloc d’activitats polítiques, cinema, presó, local esportiu, taller artesà, entre d’altres 
[Veieu quadre de la pàgina següent]. 
     És interessant de ressenyar que en el local, a més de balls s’hi oferien puntualment espectacles. Algun 
de curiós, com ara una escenificació d’un succés històric, amb actors que posaven e manera força estàtica 
en una recreació d’un quadre pictòric, concretament d’ Ejecución de los Comuneros de Castilla, pintura 
de Gisbert30 [imatge 6]. Evidentment l’acció que s’oferí a l’Odeón el juliol de 1868 –avui en dia diríem 
performance- tenia 
intencionalitat política de 
signe liberal. En tot cas, de 
l’ambient polític del moment 
recordarem que dos mesos 
després, el mes de setembre, 
es va produir a Espanya la 
revolució liberal de 1868, la 
Gloriosa, que acabà amb el 
regnat d’Isabel II. 
 
Imatge 6.-  Quadre del pintor 
Antonio Gisbert Pérez, del 1860, de 
gran format, que actualment es 
troba al Palau de les Corts de 
Madrid. Aquesta escena es 
presentava com a recreació amb 
actors en el saló de l’Odeón el mes 
de juliol del 1868. 

 

                                                           
30      Els actors que feien de figurants realitzaven gesticulacions i petits moviments, contestant les preguntes que els 
poguessin fer els espectadors  (El eco de Gerona, 2-VII-1868). 



FUNCIONS DE 
L’EDIFICI DE 

L’ODEON 

 
 

Imatge 7.-  Alçat d’un projecte de façana per a l’Odeón, sense data. Arquitecte Bruno 
Barnoya (AMGi 0.2221/3) 

 
 
 

     Hem repassat les llargues i ben variades vicissituds que ha 
viscut un edifici que ha jugat un paper rellevant en la vida 
cultural i d’ooci de la ciutat de Girona, particularment en la 
segona meitat del segle XIX. Ens ha interessat en especial l’època 
en què el local va funcionar com a teatre i les relacions amb el 
que avui en dia és el Teatre Municipal de Girona. 
 
                                 joan manel barceló, setembre del 2019 

1856- 
Sala de ball 

1857-60   Teatre 

1860 
Funcions d’òpera 

1860 a cap 1915 
Sala de ball i actes socials 

(reunions...) 

1904 
Llogat fixe per la societat 

Las Odaliscas 
[La Lucha 25-XII-1904 p2] 

1916 
Seu de la societat obrera 

La Amistad 
[DdGdAyN 21-I-1916 p4] 

1918-19   Cinema 
[Los Sitios 8-IX-1967 p6] 

1920 
Oficina dels mauristes 
del Partit Conservador 

[DdGdAyN 21-XII-1920 p2] 

1923 
Presó, ampliació per la 

saturació de presos 
[DdGdAyN 5-I-1924 p4] 

1929-30 
Gimnàs Gómez 

[DdGdAyN 10-IV-1930 p1] 

1929 
Vetllades de boxa 

[DdGdAyN 16-III-1929 p2] 

1937 
Dipòsit d’intendència 
 de l’exèrcit republicà 

[L'Autonomista 27-X-1937 p2] 

1939-40 
Dipòsit municipal per a 
recuperació de mobles 
[El Pirineo 12-IV-1940 p1] 

1940 
Es retorna la propietat 

als Carreras-Artau 
A partir de 1947 el taller de 
Cromats Ensesa i Fusteria 

Lladó 



 

Preguntar-se la música 
.i 5a pregunta:.   Què pesa més en 
la música, l’emoció o la raó?  

 

 

Des de la perspectiva del compositor, què pesa més en música clàssica, l’emoció o la raó? Es pot 

plantejat pensant que tota peça té una estructura determinada, en certa manera quasi matemàtica, 

i això és racionalitat. Són aquestes estructures, unes determinades combinacions, les que generen 

emoció? El mateix Mozart, davant crítiques, afirmava que no es podia canviar cap nota, ja que tot 

estava perfectament travat. En el meu cas, diria que quan, racionalment, més l’endinso en el 

coneixement de l’obra i el seu entorn, normalment més gran és l’emoció que em produeix. Els cursos 

de l’Aula Oberta d’Audició Musical, impartits per Rafael Esteve, han potenciat moltíssim aquest 

personal endinsament musical; hi estic molt agraït. Quant a la dicotomia entre raó i emoció, doncs, 

potser cal oblidar-la o superar-la. Descartes, en el Discurs del mètode concloïa “Penso, aleshores soc”, 

prioritat de la dimensió racional humana; però en textos posteriors revisa aquesta prioritat, anotant 

que les emocions formen part i estan lligades al pensar. Segurament passa el mateix en el camp de la 

música. 

Em pregunto: - Que fa que una peça t’atrapi en un determinat moment, després d’haver-la escoltat 

pluralitat de vegades amb efectes menors? - O bé, si un pianista, per exemple, pot considerar que 

algun determinat compàs podria sonar millor d’altra manera? No quan executa l’obra, sinó quan 

l’assaja. 

 

         Llorenç Vallmajó, octubre 2019  

 

Sobre  El rapte, de Mozart 
 

El rapte en el serrall (Die Entführung aus dem Serrail) és l’òpera, en realitat un sigspiel (amb parts parlades, 
cem en una sarsuela) encarregada per l’emperador Josep II d’Austria. Al final de l’estrena el monarca va dir al 
compositor que l’obra tenia massa notes. Mozart diu que va contestar “Només té les justes, majestat”. Fem-

nos una idea nosaltres mateixos. Sentirem la gran ària de Constanza:  Martern aller Arten  (Tota classe de 
martiris potser m’esperen, però ...) 

 

 

 

Un fragment de l’ària Tota l’ària 

(Final: 3’06”)    (9’39”) 
Per Sally Matthews, el 2015 Per Malin Hartelius, el 2004 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VkKM1Aj_2Jk
https://www.youtube.com/watch?v=ZUDTBDc0wNA


 

GENT  per la Música 

 

                       Jordi Plana Martí 

 
En Jordi és palafrugellenc i fou un dels 

iniciadors del Amics de l’Òpera de Palafrugell, 
grup amb el que segueix col·laborant. Hem 
mantingut una entrevista amb ell i li hem 
demanat que ens comenti, com aficionat que 
és, la seva trajectòria i opinions. Deixem, tot 
seguit, que ell mateix s’expliqui.  

 
     No recordo en quin moment vaig començar a interessar-me per la música. De fet a mi me n’agrada de 
tot tipus. Deuria néixer amb aquest gust. En relació a aquest art he participat en diversos grups. Ho he fet 
de “pa res”, és a dir, a manera de voluntariat. Donada la meva dedicació professional i afició, una de les 
tasques que he realitzat és el disseny dels cartells, logos o imatges. 
 

DE LES JOVENTUTS MUSICALS 
     Quan es va crear a Palafrugell l’associació de Joventuts Musicals, a inicis dels anys 8031, m’hi vaig afegir 
aviat, tot i que no en la primera remesa. Deuria fer uns dos anys que l’associació rutllava. Tot i que el grup 
ja funcionava, la legalització com associació va ser una mica més tardana [veieu imatge 5, procedent de 
l’Arxiu General de la Diputació de Girona –AGDGi-], jo vaig assumir el càrrec de vicepresident. 
     La persona que va portar la iniciativa i en va ser la primera presidenta fou la Titó Frauca (Assumpció 
Frauca Picas). No érem masses i tota la feina la fèiem uns pocs. Des de fer les gestions burocràtiques, 
muntar l’escenari i col·locar les cadires, rebre i atendre els músics. La Frauca va ser la primera presidenta 
i el segon l’Eduard Gich Viñas. Altres membres van ser la Maria Casas, la Núria Regincós,. Després hi va 
passar la Carme Castelló, la Carme Bonal, la Carme Sitges, que ara mateix recordi. 

 

  
Imatge 2.- Logo de les Joventuts 
Musicals de Palafrugell utilitzat 
als anys 80 [AGDGi 08-89 129. 

Data 6-V-1988] 

Imatge 3-  En Tomeu Penya als vestidors amb motiu 
d’un concert organitzat a Palafrugell. Darrere hi 

apareix el Jordi Plana 

Imatge 4.- Eva León, una de 
les artistes de bon tracte que 

actuà per a les Joventuts. Foto 
promocional 

                                                           
31    Segons premsa el primer acte hauria estat un 2-XII-1982 dins d’un cicle d’iniciació a la música (El Punt 11-XII-1982 p 24) 



ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LES JOVENTUTS MUSICALS DE PALAFRUGELL. 28-II-1986 
 

 
 

Imatge 5.-  Acta de constitució, el 1985-02-20,  de JJMM de Palafrugell (fotocòpia annexa a una sol·licitud de JJMM de 
Palafrugell, dirigida a la Diputació, demanant ajudes pels concerts, el 25-IV-1987 [Arxiu General de la Diputació de Girona. 08-

89 041]). En Jordi Plana hi figura com a vicepresident. S’han esborrat les dades personals dels membres de la junta. 

 



     En els festivals que organitzàvem hi incloíem diversos gèneres, no només la clàssica. El gruix es 
concentrava en el cicle d’estiu. Hi podia haver un xic més de mitja dotzena de funcions. El lloc habitual era 
l’església de Calella. Vam fer alguna funció a Llafranc, però aleshores no va prosperar. També 
organitzàvem cicles de primavera i de tardor, no tant nombrosos, i que es solien realitzar al teatre 
Municipal de Palafrugell. 
      L’atenció dels artistes va ser una de les parts més curioses per a mi que em va tocar realitzar. Els 
tractaves directament i així t’adonaves que generalment els músics més consagrats eren els de tracte més 
planer. De vegades hi havia gent complicada. Recordo el cas d’una intèrpret que s’havia deixat el cinturó. 
Vam haver de fer un viatge només per a recollir el cinturó perquè sinó ella no actuava. Alguns dels artistes 
tenien un tracte molt agradable. Recordo en aquest sentit la visita de l’Eva León [Imatge 4] o en Tomeu 
Penya [Imatge 3]. I, com ja he dit, una de les feines que jo assumia era la de dissenyar la part gràfica de 
cartells [veieu imatges 6 i 7]. 
     Alguns músics quan venien ja eren ben coneguts. Altres ho van anar sent més tard. Recordo ara mereix 
el avui tant celebrat pianista i compositor Albert Guinovart en un concert amb el violinista Agustí Coma 
[imatge 6]. Aleshores cap dels dos tenia el reconeixement que després van assolir i, com sol passar en 
aquests casos, eren gent ben planera i de fàcil tracte. 
 

   
Imatge 6.- 1986-07-04 Portada del 
díptic del Concert d’Agustí Coma i 

Albert Guinovart  [AGDGi 08-89 162] 

Imatge 7.-   Cartell del cicle d’estiu 1986. 
Disseny del Jordi Plana [AGDi 08-89 100]. 

Imatge 8.-   Cartell del cicle d’estiu 
2001. Disseny del Jordi Plana. 

 

     
Imatges 9 i 10.- Artistes que han ajudat a les Joventuts 
musicals de Palafrugell. A l’esquerra Rodolfo Candelaria 
(estatunidenc-palafrugellenc, amb una escultura seva del 
2009 dedicada al mercat local [Foto El Punt]  i a la dreta Josep 
Puig, artista de Palafrugell [reportatge de Ràdio Palafrugell] 

     En la part econòmica sempre calia fer 
equilibris i era un dels nostres mals de cap. Val 
gaudir d’ajuts de l’Ajuntament i d ela Diputació, 
del preu de les entrades i en algunes ocasions de 
donatius d’obres d’art d’artistes que permetien 
subhastar obres seves de manera altruista. En 
aquest cas ens van ajudar en Rodolfo 
Candelaria (afincat a Palafrugell) i el Josep Puig 
(de la població) [veieu imatges 9 i 10]. 
     Per sort, les Joventuts Musicals 
palafrugellenques han funcionat sense 
interrupció des de la seva fundació als nostres 
dies,  en  total  37 anys, amb tres fases o equips 



 
que s’han anat tornat: el més llarg va ser la primera època, que durà 25 
anys; el següent grup va gestionar l’associació durant deu anys i l’últim 
i actual es troba e el segon any de dinàmica. És gent trempada i amb 
empenta, que espero que funcioni durant molts anys.  
   Al llarg de la trajectòria de les Joventuts s’han realitzat funcions d’una 
certa transcendència. Citaré el concert del Paco Ibáñez, o, alguna 
sarsuela, com ara Cançó d’amor i de guerra. 

 
Imatge 11.-   Logo actual d eles 

JJMM de Palafrugell 

 

DELS AMICS DE L’ÒPERA32 

     Més recentment, i en el terreny musical, he vingut col·laborant amb els Amics de l’Òpera de Palafrugell, 
entitat que està inclosa en el centre La Fraternal, com una secció d’aquesta entitat cultural de la població. 
En aquest cas i en el grup promotor hi havia en Josep Maria Oroval, l’Anna Papiol [imatge 12], en Lluís 
Medir i jo mateix. Vam fer la primera activitat el mes de març del 2010. Més recentment s’hi ha afegit 
altra gent, com la Lluïsa Bonal o la Marina Donat. 
     Per la meva part, me n’encarrego més de la confecció dels cartells i la difusió de les convocatòries, 
bàsicament per mitjans telemàtics, dels actes que realitzem. M’agrada la confecció gràfica, ca0mp en el 
que en sóc autodidacta però en el que he fet uns quants encàrrecs per als Amics i altres entitats [imatges 
7, 8, 13 i 14]. 
 

 

 
Imatge 13.- Disseny del Jordi Plana per a L’Elisir d’Amore (2015) 

 

 
Imatge 14.- Disseny del Jordi Plana per a  Il Viaggio a Reims (2018) 

Imatge 12.-   Dos dels iniciadors dels Amics de l’Òpera 
de Palafrugell: L’Anna Papiol i en Jordi Plana, en una 

activitat a la sala de sessions d’actes del Teatre 
Municipal (Foto J.M. Barceló, 2-III-2018) 

 
     L’activitat més típica que realitzem són sessions de presentació d’una òpera concreta, amb una 
conferència i després la projecció audiovisual sencera de l’obra. Les persones que volen es queden al final 
a fer un sopar en algun dels restaurants dels voltants. El local on fem els actes ha variat, des de diverses 

                                                           
32      Dels Amics d el’Òpera de Palafrugell en vam publicar un reportatge a l’Operem n 41, del maig de 2018, pp. 15 a 17. 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45880-document/butlleti-amics_opera_girona_41_maig-2018.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8e4cf45a089228fd0f535035ec96efb6ed4df0392cc52ee4b5453f0ed55e64c360d8bc2bd0b2a3bb7b5e46225b9a302fa


ubicacions de l’edifici de La Fraternal, a l’actual, lloc més idoni, en la sala d’actes del Teatre Municipal. 
També hem variat, amb el temps, de restaurant on acabem les trobades.  
     Com anècdota, en una de les projeccions d’una òpera ens vam trobar que en començar se’ns en va anar 
el llum. Vam haver d’aturar, és clar, i tornar a iniciar la projecció. Doncs resulta que en la segona ocasió el 
sotstitulat que ens va sortir era en algun idioma oriental, i no ens en sortíem de variar-ho. Sempre tens 
algun ensurt quan organitzes actes de cares al públic. 
 

SOBRE GUSTOS I OPINIONS, CONEIXENCES 

     Com ja he comentat, en música sóc totalment autodidacta. No tinc qualitats ni per a la interpretació ni 
per a cantar. Però m’agrada. De fet considero que és un element necessari per a viure. M’agrada tot tipus 
de música, per exemple el tango altres gèneres d’Iberoamèrica. M’encanta en Lluís Llach. 

 
← Imatge 13.- El Jordi Plana durant l’entrevista al 

saló d’El Fraternal de Palafrugell, important entitat cultural 
d ela població que acull l’Associació dels Amics de l’Òpera 
palafrugellenca [Foto JM Barceló, el 12 d’agost del 2019] 
 
    Pel que fa als clàssics, els meus compositors 
preferits són el Bach, Beethoven, Mozart. També 
en òpera són autors i títols ben reconeguts els 
que més em plauen. Ja que em fas indicar algun 
títol, esmentaré Turandot, de Puccini o Andrea 
Chénier, de Giordano. Sovint quan estic 
treballant a l’estudi ho faig acompanyat de 
música. 
     Tot col·laborant amb diverses entitats, 
musicals i altres, he conegut gent i n’ha sorgit 
una convivència que és un dels valors positius 
que tenen les activitats de projecció social. M’ha 
plagut tractar personalment a artistes que han 
intervingut en les nostres activitats, com ja hem 
anat comentant. També personatges curiosos. 
Ara em ve al cap una persona que ens portava els 
pianos. Sobretot a Calella, feia falta perquè allà 
no hi havia cap instrument fixe. Ja saps que els 
pianos són elements delicats de moure. Docs el 
nostre subministrador, que coneixíem amb el 
sobrenom de l’Espardenya, no s’hi atabalava, i 
puntual i eficaçment ens subministrava el pesant 
instrument. En algunes jornades l’esmentat 
transportista duia el piano a dos recitals 
diferents en diverses poblacions  de la contrada. 

Era curiós de veure. 
     Ara que alguns ja som grans, espero que a Palafrugell hi hagi continuïtat en les activitats. Em plau que 
a les Joventuts Musicals hi hagi gent que estan impulsant molt bé els concerts, que s’emplenen “a tope”, 
com ara el recent dels Tres tenors. 
 
     Amb aquest desig que d continuïtat de la tasca musical a una població de gran tradició en aquest 
camp, com a mínim des del segle XIX, acomiadem l’entrevista i agraïm al Jordi la seva acollida. 
 

          Recopilació Joan Manel Barceló, agost 2019 



  

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 Anem a analitzar un any d’òpera a la ciutat de Girona. Hem agafat el 1901, el que va tenir l’honor 
d’estrenar segle. O sigui, farem una mirada operística enrere d’un segle i quasi dues dècades. 
Evidentment, el món, i per tant la música, eren força diferents. Aquell any hi va haver setze funcions 
amb un total de 17 títols d’òperes interpretades en el teatre de la municipalitat que aleshores, 
recordem-ho, tenia el nom de Teatre Principal. 
 

LA COMPANYIA i ELS ARTISTES 
La companyia que s’anuncià presentava els membres uns artistes en la seva gran majoria no coneguts a 
la ciutat33. Recollim el repartiment en el quadre annex.34 
 

 

Imatge 1.- La soprano 
Laura Robert que actuà a 

Girona el 1901. Foto 
d’estudi d’entre 1890 a 

1900 (Foto Antonio 
Esplugas. Arxiu Nacional de 

Catalunya. ANC1-402-N-
961). Si hom si fixa bé, 

s’aprecia que el fotògraf ha 
fet Photoshop –o el que es 

fes en aquell moment- 
aprimant exageradament 
la cintura de la rodoneta 
cantant (de prop es nota 

que l’espai en blanc al 
costat del braç esquerre és 

de color més clar que la 
resta del fons). Esplugas 
tenia costum de realitzar 

tal practica (potser per això 
moltes cantants s’hi 

fotografiaven) 

ARTISTES DE LA COMPANYIA 

Dr.Musical ● Esteban Puig Cucurella 

Sopranos 

● Laura Robert (primera tible absoluta) 
● Elena Fons d’Angelotti (1a tible), que va 

acudir només per 2 funcions. 
● Sta Cots (principiant) 

● Sta Erminia Cosso (soprano lleugera, 

s’incorporà el 23-X) 

● Sra. Bianchihi (incorporada 30-X) 

Contralt ● Beatriz Costa 

Tenors 

● Sr. Pere Morera 
● Sr. Bubé (segon tenor) 
● Sr. Vicente Costa (que s’incorporà a mitja 

temporada per al Radamès d’Aida) 

● Sr. José Guerrero (incorporat el 23-X) 

Barítons 
● Joaquim Aragó (que no es presentà) 
● Leopoldo Borgioli (que s’incorporà) 
● Sr. Aluja (Josep Puig Aluja) 

Baixos 
● Sr. Sacardi 
● Sr. Bubé (comprimari) 
● Sr. Juan de Coletti (incorporat) 

Altres ● Sra. Gasparini (petit paper a Carmen) 
● Sra. Pelayo (petit paper a Carmen) 

 
     El director musical, Esteve Puig Cucurella, ja havia actuat com a tal a Girona la temporada de 1897. 
     La soprano Laura Robert, [Imatge 1] era una jove considerada com a prometedora, procedent d’una 
distingida família barcelonina, segons va proclamar la premsa. Tenia una veu de soprano dramàtica i va 

                                                           
33        Encara que algun periodista de l’època no ho recordés, el tenor Sr. Morera ja havia actuat feia sis anys, com veurem. 
També el tenor Costa, que arribà a mitja temporada, havia estat a Girona l’any anterior. 
34       Tal com era costum, diversos diaris van recollir les notícies sobre els cantants que havien d’actuar a Girona, com ara La 
Lucha 15-X-1901 p3 i  La Lucha 22-X-1901 p3 



fer una carrera discreta entre les dècades anterior i posterior al 1900, compareixent en diversos teatres 
secundaris, sobretot dels països catalans (Girona, reus, Tarragona, València, Mahó). 
     La soprano Elena Fons d’Angioletti fou l’artista de més anomenada que acudí a la ciutat, limitant, però, 
la seva intervenció a les dues funcions que van obrir la temporada, amb Carmen, títol que va ser un dels 
que més celebritat van donat a la cantant, precisament sevillana, tot i que no correspongui a la tessitura 
pròpia d’una soprano dramàtica.  
 
 Sobre Elena Fons    
   

     Elena era descendent 
de pares catalans tot i 
que nascuda i 
plenament naturalitzada 
a Sevilla. 
 
 ←   Imatge 2.-  Elena Fons en 
foto del 1901, any que acudí a 
Girona (portada de Catalunya 
Artística, 19-IX-1901) 
 
    Imatge 3.-  Elena Fons 
caracteritzada com a Carmen, 
el paper que va representar a 
Girona (El Arte del Teatro, 1-
III-1908, portada)   → 

 
  L’afegitó al nom 
d’Angioletti que va 
portar algun temps és 
degut a que el 1899 es va 

casar amb el tenor català Jaume Bachs, el qual portava el pseudònim d’Angelo Angioletti, que li semblà 
més adequat per a triomfar en òpera. El matrimoni va ser curt i deuria estar a punt de disoldre’s quan la 
soprano va venir a Girona perquè el 1902 la parella ja estava divorciada. La cosa es va atribuir al caire 
donjoanesc del marit. 
 
 

 
     De la soprano Sta. Cots la crítica gironina en va dir, amb motiu de la seva intervenció a Carmen: “La 
parte de Micaela estaba encargada a la señorita Cots, artista que suponemos inicia su carrera. Dijo con 
amore su papel y consiguió aplausos en la romanza del tercer acto.” (La Lucha, 22-X-1901 p3). 
     La contralt Sta. Beatriu Costa, era una jove que prometia però que pel que sabem va tenir una carrera 
curta, als voltants de les dues primeres dècades del s. XX35. Quan intervingué en Aida, va ser comentada 
en el els següents termes “La hermosa contralto señorita Beatriz Costa, encargada del papel de Amneris,” 
va contribuir al conjunt de l’obra (El Heraldo de Gerona, 29-X-1901 p3) 
     El tenor Sr. Morera havia fet una carrera per teatres secundaris36. Va actuar per primera vegada a 
                                                           
35      Era de la población de Sant Esteve Sesrovires. Va formar-se amb el mestre Cuyàs i el compositor Manuel Giró. Més tard 
amb Antònia Jubés de Puiggener. Com a més rellevant va fer un debut a Lisboa particpant a La Vavorita i altres òperes. El 
1905 intervingué en la Festa de la Cançó catalana que promovia l’Orefeó català. (La Vanguardia: 25-V-1900 -p.7- i 29-V-1905 
–p1-). Es detecten dues interpretacions de la mezzo al Teatre Bosque de Barcelona: una Sansone e Dalina (en italià) en el 
paper protagonista femení (La Vanguardia 8-IX-1905 p.9) i el rol d’Amneris en una Aida (El Diluvio 19-VI-1919 p3). 
36      L’hem localitzat al Teatre Principal de Mahó el novembre de 1893 (El Pueblo, 26-XI-1893, p.2) i al teatre Fortuny de 
Reus, on feu el Fernando de La favorita (La Autonomia 9-III-1897 p2). També a Barcelona al teatre Casino Circo  (La 
Vanguardia 1895-VIII-01 p.2) i al Nuevo Retiro (La Dinastia 3-VIII-1896 p2). Entre d’altres. En canvi, no va actuar mai al Liceu. 



Girona en La favorita el dia 5 de novembre del 1895, tot i que aquest any no figurava en el repartiment 
anunciat a inici de temporada. Aleshores la premsa va manifestar “que posee una bonita voz y que cantó 
por primera vez en esta ciudad”  (La Lucha, 7-XI-1895 p.3). En Canvi, no va estar tant encertat fent el Don 
José de Carmen: “se descompuso en algunas escenas, en general se ganó los aplausos que se le tributaron. 
Desde luego confesamos que el señor Morera ha ganado mucho desde que no le habíamos oído.” (La 
Lucha, 22-X-1901 p3). 
     Del tenor Sr. Costa, que es va incorporar a les funcions d’Aida, es va dir dels eu Radamès “También fue 
aplaudido el Costa que demuestra cada vez mayor estudio de las obras que interpreta, acrecentando con 
ello sus facultades artísticas.” (El Heraldo de Gerona, 29-X-1901 p3) 
     El baríton Sr. Aluja deu correspondre al baríton Josep Puig Aluja, artista que és citat en poques ocasions 
a nicis dl segle XX. Deia un diari gironí que “posee una bonita voz, si bien no de gran extensión.” (La Lucha, 
22-X-1901 p3). 
     El baix Sr. Sacardi “cumplió como mejor pudo su parte.” (La Lucha, 22-X-1901 p3). 
     El comprimari Sr. Bubé (que tant podien fer papers de tenor com de baix) “el incansable comprimario 
señor Bubé, como siempre, discretísimo.” (La Lucha, 22-X-1901 p3). 
 

LES OBRES REPRESENTADES 
     Les obres representades van ser nou de diferents, la majoria 
ja representades a la ciutat, excepte Aida, que va tenir en 
aquesta ocasió la seva estrena gironina. Es van oferir setze 
funcions i 17 representacions íntegres d’òperes. Per tant, alguns 
títols es van repetir per segona vegada(La Sonambula, Carmen 
i Les Huguenots) i Aida fins a sis vegades!. Les dues obres curtes 
d’un acte, Cavalleria rusticana i I Pagliacci en van oferir 
seguides en una mateixa sessió, tal com segueix sent habitual. 
Recollim en el quadre següent les dates i títols de la temporada 
gironina 
 

Data, Autor i Títol Comentaris 

  19-X.-  BIZET 
Carmen 

   Amb la tiple Elena Fons 
d’Angioletti 

20-X.-  BIZET 
Carmen 

   2a de l’abono. 

22-X.-  VERDI 
Aida 

   3a de l’abono. ESTRENA a 
Girona. Feta amb 5 decorats 
nous. Debuta a Girona la tiple 
Laura Robert. Bona crítica, de 
cantants i de presentació 

23-X.-  BELLINI 
La Sonambula 

 

24-X.-   VERDI 
Aida 

 

25-X.-  DONIZETTI 
La favorita 

 

26-X.-  MEYERBEER 
Les Huguenots 

PERÒ El Diari de Girona 
d’avisos i notícies anuncia La 
favorita (Diario G AyN 26-X-
1901 p3) 

27-X (Tarda).- BELLINI 
La Sonambula 

    Fora d’abonament 

27-X  (Nit).-  VERDI  

Data, Autor i Títol Comentaris 

  Aida 

29-X.-  MEYERBEER 
Les Huguenots 

Diuen Gli Ugonotti. Afirmen 
que era l’última representació 
del títol aquella temporada. 

30-X.-  VERDI 
Rigoletto 

No va comparèixer el baríton 
Joaquim Aragó i el va haver de 
fer el Sr. Borgiolí 

31-X.-   MASCAGNI 
Cavalleria Rusticana 
LEONCAVALLO 
Pagliacci. I 

   Tal com és habitual, 
aquestes dues òperes veristes 
curtes van ser interpretades 
en una mateixa funció. 

1-XI.-  VERDI 
Aida 

 

3-XI (tarda).-  

MEYERBEER 
Dinorah 

 

3-XI (nit).-  VERDI 
Aida 

 

5-XI.-  VERDI 
Aida 

   Comiat de la Cia 

 

    
Imatges 4.- Verdi i Meyerbeer seguien 
sent els reis de l’òpera, també a Girona 



     Hom pot apreciar que la majoria d’obres eren italianes: 12 representacions i les altres cinc franceses. 
Val a dir que en iniciar-se el segle es torna a decantar el predomini cap a Itàlia. L’equilibri entre aquestes 

dues potències musicals havia estat més igualat a Girona en 
la dècada precedent a la temporada que analitzem. Sobresurt 
el prestigi de Verdi, del que s’oferiren set funcions (rep de la 
meitat de les sessions); i, tal com era típic vers la segona 
meitat del XIX, el germano-francès Meyerbeer, amb dos títol 
i tres funcions [Imatges 4]. 
     També s’aprecia com Carmen era ja una òpera de certa 
celebritat també aquí ds que es va estrenar a Girona el 28 
d’octubre de 1890. Fixem-nos que es va usar el títol per 
estrenar la temporada i en tal ocasió se solia buscar una obra 
considerada atractiva. També direm que Bellini i Donizetti, de 
la primera generació romàntica, segueixen tenint una certa 

presència, amb tres funcions entre ambdós. Finalment, constatar que les obres més “modernes” de la 
temporada estan representades per una única funció que sumava les dues curtes obres de Mascagni i 
Leoncavallo, ja conegudes i reconegudes ambdues a la ciutat. En canvi, l’altre verista, Puccini, es va haver 
d’esperar al següent any, el 1902, per veure estrenada una obra seva a la capital dels quatre rius. 
     Encara que força obres eren franceses, es cantaven en italià, tal com era típic del moment. Això 
s’intueix ja en els títols, que sovint s’anunciaven traduïts a l’italià. Així es presentava “Gli Ugonotti” i no 
“Les Huguenots” [Veieu imatge 5]. 
 

COM VA ANAR LA COSA 
     Sembla que la temporada no va ser massa bona, segons opinió de la premsa, per diversos factors. 
Malgrat tot, sí que es detecten moments o aspectes de mèrit. Sembla que la qualitat de l’espectacle i 
l’assistència de públic va anar decaient amb el temps.  Les úniques dues obres que van fer el pes al crític 
que signava “X” van ser les de Carmen i Aida (El Heraldo de Gerona 14-XI-1901 p3). De les dues sessions 
inaugurals, amb Carmen, es comentà que “el numeroso y distinguido público que asistió el sábado y 
domingo a nuestro Teatro Principal se deleitase con la interpretación y sugestiva que la Fons de Angioletti 
imprimiera a la protagonista de la ópera <Carmen>.”, en canvi, l’entorn artístic que envoltava a la diva 
sembla que deuria ser mediocre o deficient (El Herlado de Gerona, 24-X-1901 p.3). També va tenir molt 
bones crítiques la soprano Laura Robert (El Heraldo de Gerona 29-X-1901 p3). 
 
 
Imatge 6.-   Aquest és un anunci em premsa de la sessió, el 22 

d’octubre del 1910, la de l’estrena a Girona de l’òpera Aida 
(La Lucha, 22-X-1901 p3)   → 

 

Principals 
intèrprets 

de l’estrena 
gironina 
d’Aida 

 Aida Laura Robert [Imatge 1] 
 Amneris Beatriz Costa 
 Radamès Sr. Costa 
 Amonasro Sr. Borgioli 
 Faraó Sacardi Celeste 
 Ramfis  Sr. Coletti 

 
 
     D’entrada, tal com era usual a Girona i altres teatre secundaris, la companyia arriba sense gairebé 
marge per assajos en el teatre concret i amb el conjunt de l’equip. Si la primera funció va ser el dia  19 
d’octubre, la companyia arribava a la ciutat el dia 18 en tren (La Lucha 18-X-1901 p3). Quan s’anava 
canviant d’òpera se solia assajar durant el matí del dia que s’interpretaria, per això es celebrava quan hi 

 

Imatge 5.- Anunci de Gli Ugonotti, obra de 

Meyerbeer traduïda a l’italià (La Lucha 26-X-

1901 p3) 



havia una mica més de preparació: “la empresa de nuestro coliseo tuvo el buen acuerdo de no dar función 
el lunes dedicando este día al ensayo general de Aida” (Heraldo de Gerona, 29-X-1901 p3) . 
     Els marges comercials d’un teatre modest no donava per contractar gaires figures. Els sous no deurien 
convèncer a gaires cantants prestigiosos del moment. De fet, aquesta situació és la que sortí a la llum, 
prèviament a l’inici de la temporada, quan el famós baix bisbalenc Narcís Serra Soler comentava a la 
premsa el seu refús a venir a Girona: “ Según nuestras noticias, el notable bajo de ópera y comprovinciano 
nuestro, a quien no podremos oír en esta próxima temporada en el Teatro Principal, porque a pesar de sus 
buenos deseos no ha podido acceder a las ridículas proposiciones que para ello le hicieron ….” (Heraldo de 
Gerona 10-X-1901 p.3). 
     Els músics de l’orquestra no deurien de ser massa destres si fem cas a comentaristes com el que 
lamenta, referint-se a les dues primeres funcions, amb Carmen,  “ la deficiencia de la masa orquestal, 
lánguida en toda la obra y sin colorido ni ajuste en los pasajes culminantes.” (Heraldo de Gerona, 24-X-
1901 p.3) i “la orquesta regular.” (La Lucha, 22-X-1901 p3). A Aida, “La orquesta débil para tan grande 
obra, sacó recursos de flaqueza y logró dar completa idea de las bellezas instrumentales de la partitura 
de Verdi” (Heraldo de Gerona 29-X-1901 p3). 
     Pel que fa als cantants ja n’hem recollit valoracions pel que fa a la seva actuació gironia durant la 
temporada 1901. Aquí destaquem que només tres van rebre inequívocament bones crítiques: les 
sopranos Elena Fons (que només va actuar en les dues primeres funcions) i Laura Robert, així com el tenor 
Sr. Costa, que es va incorporar a mitja temporada. Més aviat positiva la valoració del baríton Aluja. Però 
hi ha comentaris netament desfavorables, tot i que molts comentaristes optaven per esmentar 
bàsicament els artistes de bon resultat. És el cas dels protagonistes de La Sonámbula: la soprano lleugera 
Erminia Cosso, “suponemos se hallaría indispuesta […].En cuanto al tenor señor Gimeno, tiene buena voz, 
no muy extensa, pero nos parece que no estaba seguro de su parte. Los demás artistas, coros y orquesta, 
estuvieron regulares. ” (La Lucha, 25-X-1901 p.2). Encara, parlant del Rigoletto del 30-X: “fue 
encomendado a artistas que no estaban  la altura necesaria ” (El Heraldo de Gerona, 14-XI-1901 p3) 
     Pel que fa als cors, va sortir alguna petita valoració a la premsa. Parlant de les dues funcions de Carmen, 
deia la premsa “El coro de hombres bien y muy flojo el de mujeres.” (La Lucha, 22-X-1901 p3). A Aida “los 
coros no deslucieron el efecto” (Heraldo de Gerona 29-X-1901 p3), coincideix altre diari en una valoració 
correcta, “especialmente el de hombres” (La Lucha, 24-X-1901 p3). 
     Hi actuà un grup de dansa del que es va escriure “el cuerpo coreográfico recibió aplausos.” (La Lucha, 
22-X-1901 p3), referit a les dues funcions de Carmen. També a Aida la feina del cos de ball deuria ser 
acceptable (Heraldo de Gerona 29-X-1901 p3). Per cert, que les ballarines van quedar descontentes de la 
remuneració, com veurem. Es va celebrar l’existència del ballet perquè en altres temporades hi havia 
faltat  (Lo Geronès, 7-XI-1901 p3) 
 
Imatge 7.-   Foto de la sala del Teatre Principal de Girona, ara 

Municipal, entre 1900 i 1930 (Fotògraf: Unal -Ajuntament 
de Girona CRDI-)  → 

 
     Un altre aspecte que deuria resultar molt deficient 
eren els decorats. Era habitual que moltes companyies 
aprofitessin l'atrezzo i decorats del teatre on actuaven. 
Amb tot, entre finals del XIX i inicis del XX es nota com 
les empreses més sòlides facin transportar els seus 
decorats. Pel que a l’òpera del 1901 a Girona es 
dedueix que s’utilitzaren els decorats locals, amb algun 
excepció en alguna obra, tal com veurem. En relació la tema, la premsa gironina lamentava: 
     “  y sobretodo la falta de decorado, impropio de un teatro de capital de provincia [i acaba lamentant 
per segona vegada les deficiències del …] decorado y atrezzo de nuestro decaído Teatro Principal.”  
     Un cas particular aquell any va ser la posada en escena d’Aida, com veurem. per a la que es van portar 
expressament decorat, atrezzo i vestimenta (Heraldo de Gerona 29-X-1901 p3). 



     En termes generals, la temporada va evolucionar de més a menys pel que fa a la qualitat. A partir del 
dia 29 d’octubre les critiques dels comentaristes van resultar negatives. Especialment desastrosa deuria 
ser la funció del dia 3 de novembre per la tarda, amb l’obra Dinorah: “El espectáculo que se ofreció era 
lamentable y entendemos que el público de Gerona es digno por todos conceptos de los respetos y 
consideración de la empresa …” (El Heraldo de Gerona 14-XI-1901 p3). L’ambient teatral i la situació 
econòmica cada vegada més dolents van provocar que la temporada s’escurcés. Hi va haver, però, 
valoracions més optimistes, sobretot comparant amb altres edicions anteriors37. Finalment, un dels últims 
escrits publicats marcat una fase inicial positiva i una última de davallada de la temporada38. 
     Hi va haver una òpera que va tenir un tractament diferent: la representació d’Aida va ser especial. La 
cosa podia tenir la seva lògica, donada la tradició de presentar l’obra egípcia de Verdi com una Grand 
opéra, amb fastuositat i recursos, i, sobretot, per tractar-se de l’obra que s’estrenava aquella temporada. 
Tal com ja deien els anuncis, es van usar decoracions noves al teatre, elements que van ser portats 
expressament per a l’ocasió. En concret, “Se estrenaron cinco decoraciones, algunas de éstas de buen 
efecto, y se presentó un rico vestuario y atrezzo” (La Lucha, 24-X-1901 p3). Una altra particularitat, segons 
ens indica el mateix diari, va ser la de la intervenció d’una banda militar. És de suposar que la banda 
actuaria en la gran escena de la marxa triomfal. 
 

SITUACIONS CURIOSES, PRÒPIES D’UNA ÈPOCA 
     Cada època té les seves particularitats. L’ambient operístic i la ciutat de Girona de l’any d’estrena del 
segle XX ens presenten diverses circumstàncies que ens poden cridar l’atenció avui en dia.  
   ♦  Els gestors del teatre que avui coneixem com a Municipal (aleshores Principal) no era l’Ajuntament ni 
un patronat, com potser puguem pensar, sinó empresaris particulars que accedien, amb un concurs, per 
un temps donat a l’explotació del teatre. En el moment que analitzem l’empresari era el gironí Josep 
Sendra39. Per tant, les queixes o lloances de la premsa del moment sobre l’encert o no de la programació 
o dels mitjans emprats es dirigien en primer lloc a l’empresari40. Pel que fa a l’Ajuntament de vegades 
també, quan es considerava que la municipalitat no havia posat prou exigències als llogaters. 
  ♦   És curiós que en la pràctica teatral del moment,  per al dia 19 d’octubre, que ja hi havia programada 
òpera pel vespre, s’anunciava a la tarda “La Favorita”, amb grans rebaixes, però de manera condicionada 
i només en el cas que s’hagués de suspendre els toros per pluja (La Lucha 29-X-1901 p3), cosa que sembla 
que no succeí. 
  ♦   No ens estranya, perquè és semblant al que passa avui en dia, però és interessant de ressaltar perquè 
el comerç de la ciutat es va molestar perquè la temporada va ser més curta del que s’esperava, cosa 
que els botiguers entenien que anava en detriment de l’afluència de públic als negocis de la ciutat41.   

                                                           
37      En un article que deuria haver estat escrit a finals de’octubre però que es va publicar una setmana més tard, es deia “La 
companyia d’òpera que actua al teatre Principal aquestes fires, en conjunt, és millor que la de l’any passat: els cors, 
especialment, van molt més ajustats i la mise en scene està bé i el vestuari i atrezzo mereix també un aplaudiment,” (Lo 
Geronés, 7-XI-1901, p.3 –hem actualitzat la grafia de l’escrit-). 
38      “Ha cessat la companyia d’òpera que durant les fires ha actuat en el nostre teatre Principal. Els primers dies anà bastant 
regular. No així els darrers, creiem que ha estat un veritable fracàs per a l’empresa o subempresa.”(Butlletí de la Lliga 
Catalanista 10-XI-1901 p8 –hem actualitzat la grafia de l’escrit-) 
39      Josep Sendra havia obtingut per concurs la concessió per cinc anys i mig el 1899 (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, 
lligall 5). Sendra actuava en representació propia i d’altres socis: Àngel Marull, Joan Presas i Sebastià Corominas (Diario de 
Gerona de Avisos y Noticias, 3-XII-1901 p.2) 
40      Com exemple de crítica a <l’empresa> recollim un fragment d’aquell any, no referida en aquest cas a l’òpera: “Sigue sin 
enmienda la empresa del Teatro Principal en lo referente a los defectos por nosotros señalados desde esta sección, y la verdad 
es que nadie más que ella pagará las consecuencias de mostrarse incorregible” (El Heraldo de Gerona, 3-I-1901 p. 2). 
     I ja en relació a la temporada operística s’escrivia: “La empresa tiene en su mano hacerlo [que torni a actuar una artista de 
la vàlua de l’Elena Fons] y si no sigue los deseos del público –tan claramente expuestos- le auguramos un fracaso en sus 
intereses ” (El Heraldo de Gerona, 24-X-1901 p.3) 
41      “Ayer tarde salieron para Barcelona los artistas de la Compañía de ópera que ha actuado en nuestro coliseo durante las 
ferias. Antes, al terminar las ferias empezaba el segundo abono, y ahora se cierra el teatro en perjuicio del comercio y de los 



  ♦     En els comentaris d’algun periòdic es nota un cert antisemitisme concretament quan es parla de 
Meyerbeer, músic que precisament va patir atacs per motius del seu origen ètnic, particularment de 
Wagner. A Girona podem llegir referit a Gli Ugonotti, tot i reconèixer una bellesa en la partitura: 
 

Comentaris antisemites d’un crític gironí (que solia signar X les seves cròniques) 

     “Escenario idéntico e iguales intérpretes, parecía 
natural que esta obra obtuviera el éxito de la 
grandiosa de Verdi, pero no fue así, cosa que no 
extrañamos pues colocada tan cerca de <Aida> el 
contraste no favorece la obra del judío alemán, 
como no puede ponerse frente a una partitura 
escrita con sinceridad y convicción artísticas por un 
temperamento tan dramático como Verdi, con las 
obras del escritor semita, sin convicciones, a las 
cueles preside un eclecticismo especulativo. Los 
intérpretes de la obra tenían que luchar con la 
falsedad de los caracteres y situaciones y con sus 
propios sentimientos en pugna con el carácter 
anticatólico que se transluce de todos los episodios 
del drama.” (El Heraldo de Gerona 14-XI-1901 p2) 

 
Imatge 8.-   Portada de Das Judenthum in 
der Musik (El judaisme en la música), de 

Richard Wagner, del 1869, en què s’ataca 
els músics jueus i especialment a 

Meyerbeer. 

 
  ♦    Resulta simptomàtic, i se’n troben força exemples, que els promotors artístics procuraven que les 
principals estrelles dels espectacles anessin a fer una vista de cortesia a periòdics de la ciutat. Això de 
que convé estar a bones amb els mitjans de comunicació és un principi invariable des que es va anar 
enfortint el quart poder42.  
  ♦    Al final de la temporada el col·lectiu de ballarines que feien la coreografia de les òperes es va queixar 
que l’empresari que va substituir al director musical, Sr. Puig, després d’haver forçat a les artistes a 
renunciar a un dia de paga, no els va pagar el bitllet del viatge de tornada, tal com era el costum (Diario 
de Gerona de Avisos y Noticias, 7-XI-1901 p4). 
  ♦   La música i molts altres arts han patit alts i baixos en la seva valoració social, segons el moment. Ho 
notem amb el comentari que sobre l’òpera I Pagliacci en feia un crític gironí, menysvalorant una mica un 
títol que al llarg del temps ha demostrar una gran solidesa i vigència en cartellera. Deia el crític que signava 
X: “Para la interpretación de <Pagliacci>, del maestro Leoncavallo, se requieren intérpretes que dominen 
completamente todos los estilos, porque como obra escrita en el periodo de decadencia del arte italiano, 
no tiene escuela determinada.” (El Heraldo de Gerona 14-XI-1901 p3). 
 
      En definitiva, l’escrit precedent ha tingut la intenció de capbussant-nos en el món operístic gironí, 
en un moment que encara el gènere tenia una presència quantitativa important però quan es nota ja, 
aquí i en altres poblacions, una crisi de la qual l’òpera es veurà progressivament afectada. A mitjà 
termini i en un parell de dècades a venir, va perdre la situació de prosperitat de què va gaudir des de 
mitjans segle XIX. 
 

                               joan manel barceló, setembre del 2019 

                                                           
intereses de la ciudad, pero en beneficio de las empresas que explotan el filón cuando es seguro y sin peligos.”  (Diario de 
Gerona de Avisos y Noticias, 7-XI-1901 p4) 
42      En el cas de les relacions públiques en l’òpera a la Girona d’inicis del s. XX ens consta la visita de la soprano Elena Fons i 
dels director musical Estanislau Puig a un diari de la ciutat  (La Lucha, 20-X-1901 p3) i en altres ocasions el tenor Morera (La 
Lucha, 22-X-1901 p3) i la soprano Laura Robert  (La Lucha, 23-X-1901 p3). 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

GIRONA (VII) 
 

Continuem la revisió de l’itinerari de la cobla-orquestra Girona i en aquesta ocasió ens 

situem en el primer quinquenni dels anys 60. En les fotos que veurem encara domina el 

blanc i negre 
       

 
 

Imatge 50 - Any 1960 - Arxiu particular 

 

Cartell de la temporada 1960-1961. 

 

 

 



 

 

 
Imatge 51 - Any 1960 - Arxiu Rosa Guardiola i Llobet 

 

Amb uns originals vestits i barrets, puc identificar els músics següents: Salvador Guardiola ["Fasi"] (contrabaix), 

Josep Mª Boix (bateria), Àngel Cutrinas (saxo alt), Lluís Vila (clarinet), Joan Planella ["Laverny"] (cantant), Joan Mulí 

(saxo tenor) i Olegari Freixas ["Gari"] (darrere, a la dreta). 

 

 

 

 
Imatge 55 - Any 1965 - Arxiu Montserrat Juvanteny i Espelt 

 
Aplec de la Sardana de Girona, el 30 de Maig de 1965. S’hi pot 
reconèixer: 
Darrere: Pere Figueras (trompeta), Joan Jaime (trombó), Martí Llosent 
(2n fiscorn) i Pere Coma ["Borinot"] (contrabaix) 
Davant: Àngel Cutrinas (2n tible), Josep Mª Boix (1er tible) i Joan Mulí 
(1er tenor). 
 

Imatge 52 - Fotografia Sans. Mª Mercè Vila 
 
Cartell de la temporada 1962-1963. 
Curiós que en cap de les tres fotos 
estiguin en formació de Cobla. 

 

 



 

 

 
 

Imatge 53 - Any 1964 - Fotografia: Ros. Arxiu Museu de Girona 

 

Cartell dissenyat per Antoni Varés. Si agafes qualsevol instrument i toques les notes que hi ha al costat i a dalt, et 

sonaran uns compassos de la sardana Girona aimada, de Vicenç Bou i Geli. 



 

 

 
 

Tal com s'explica en aquesta pàgina extreta del programa del Xè Aplec de Girona l'any 1966, durant aquella 

temporada celebraven el 40è aniversari de la seva formació. Els components d'aquell any eren: 

Trio de ritme: Martí Llosent i Vendrell (piano, violí i fiscorn baix), Josep Mª Casademunt i Pannon (bateria i trombó 

de pistons) i Pere Coma i Güell ["Borinot"] (contrabaix). 

Cantant: Jordi Escarpenter i Riera (estilista de la canción, diu l'informació original). 

Vent-metall: Carles Lliuró i Cirviach (trompeta i violí), Pere Figueras i Solà (trompeta i violí), Sebastià Perxachs i 

Francisco (trompeta i violí), Lluís Alemany i Cané (trombó, violí i fiscorn), Joan Jaime i Coll (trombó, violí i fiscorn). 

Vent-fusta: Josep Mª Boix i Risech (saxo baríton, violí, tible i director), Àngel Cutrinas i Valls (saxo alt, violí i tible), 

Lluís Vila i Puigdemont (saxo alt, clarinet i flabiol), Jordi Sais-Sicília (saxo tenor, clarinet i tenora) i Joan Mulí i Jou 

(saxo tenor, flauta i tenora). 

  Josep Loredo i Moner, setembre de 2019                  (CONTINUARÀ) 
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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 
(31)  

En lòpera L’Olimpiade 
Vivaldi hi va posar 

aquesta ària de títol 
Mentre dormi. Amb Lea 

Desandre. 

 

Peça coral de 
Rachmaninov 

 

La segona seqüència de 
les Vespres de Serguei 

Rakhmàninov, del 1915: 
Beneeix ànima meva al 

Senyor.  

 

Amb violí i 
orquestra 

 

Del compositor italià 
Vittorio Monti sentim 

el seu Csàrdàs, del 
1904. Interpreten 

Carolina Campbell i la 
filharmònica de la RAI 

 

Mira que hi 
ha àries 
maques! 

 

Händel ens ofereix una gan 
(gran per fantàstica i per 

durada) ària amb Ah, mio cor! 
Schernito sei!, que ve 

empaquetada dins de l’òpera 
Alcina. A l’altura del repte, la 

tenim interpretada per la 
soprano Sandrine Piau 

 

I ara una ària 
religiosa de 

Bach  

L’ària  Ich geh und suche mit 
Verlangen  de la cantata BWV 
49 Ich geh und suche mit 
Verlangen. Canta la soprano 
catalana Nuria Rial. 

 

L’altra ària 
de Calaf 

 

En la Turandot de Puccini 
sembla que la popularitat de 
Nessun dorma hagi fet oblidar 
injustament, una mica, l’altra 
gran ària del protagonista 
masculí: Non paingere Liù. El 
final queda com interromput 
perquè enllaça tot seguit amb 
el següent fragment. Aquí per 
Josep Carreras 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=EUWb3HplX_A
https://www.youtube.com/watch?v=EUWb3HplX_A
https://www.youtube.com/watch?v=XfDreatXYeU
https://www.youtube.com/watch?v=XfDreatXYeU
https://www.youtube.com/watch?v=vZIuT-wK0OY
https://www.youtube.com/watch?v=vZIuT-wK0OY
https://www.youtube.com/watch?v=PobXNh2gt1Y
https://www.youtube.com/watch?v=PobXNh2gt1Y
https://www.youtube.com/watch?v=5etXsa6imok
https://www.youtube.com/watch?v=5etXsa6imok
https://www.youtube.com/watch?v=AKTqKx87ZNg
https://www.youtube.com/watch?v=AKTqKx87ZNg


 
 

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

 

Turandot 
 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2019 


