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El 17 de desembre podeu compartir un sopar-concert líric 
 
    Coincidint amb la tradicional trobada que promouen els Amics de l’Òpera de Girona el mes de desembre. 
Aquest anys amb tres cantants lírics, 
acompanyats per piano: 

 
Eduard Mas (tenor) 

Maite Mer (soprano) 

Gina Reiné (mezzo) 

Al piano Ultano López 

 
17-XII, a les 21 h. 

Preu 35 € 
 

Podeu veure el menú i fer 
la inscripció a l’ENLLAÇ 

 
           Foto: edició del sopar-concert que es celbrà el 2018 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
https://www.youtube.com/watch?v=vVysSz695ks&t=39s
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
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Recordant la Fàtima Cortada 
En reconeixement i record d’una amiga que ens ha 

deixat prematurament 

A la pàgina 

 

9 

del butlletí 
  

 

 
 

 

Aquest desembre es celebra 
l’assemblea anual dels Amics de 

l’Òpera de Girona i el sopar 
lírico-nadalenc obert 

Serà el 17 de desembre. HORARI: 19,30h 
Assemblea (pels socis). 

 21h sopar-concert obert.  
..Cal inscripció al sopar.. 

 
  

 

 
 

 

Promoció: les dues òperes del 
Municipal a un 30% de descompte 

La Traviata (13-III) i Macbeth (15-V) 
..Explicació i peticions.. 

 
  

 

 
 

 

Sortida al Liceu a veure 
Cavalleria Rusticana i Pagliacci 

Serà el divendres 13-XII. Inscripció ja completada 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Nova data per a l’ajornada xerrada 
Els diables en l’òpera 

A càrrec de JM Barceló, es farà el divendres 24-I, 
 a les 18,30, al Teatre del C. Cívic de Sant Narcís 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El 4 de novembre vam anar a veure el 
concert de l’Anna Netrebko 

L’OperaGiroBus organitzà una anada en grup al Liceu 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sortida a veure la sarsuela 
 Doña Francisquita 

Va ser el diumenge dia 10-XI al Liceu 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Conferència i sopar de preparació 
de Cavalleria Rusticana i Pagliacci 

El dia 21-XI. Conferenciant: Pol Avinyó, cuiners 
Alfons Bonet i Joan Escuder 

..Al web.. 

 
  

https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
https://forms.gle/4mwXJuoJutBLP9YX9
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/cavalleria-rusticana-pagliacci
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKiznKD3Ce0Qa41KdDrO5Un
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAawyntGx-FnQYha7bcWMVWx
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAawyntGx-FnQben7Wv4fQq4
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAawyntGx-FnQSb63GMst5kU
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
https://forms.gle/4mwXJuoJutBLP9YX9
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/cavalleria-rusticana-pagliacci
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKiznKD3Ce0Qa41KdDrO5Un
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAawyntGx-FnQYha7bcWMVWx
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAawyntGx-FnQben7Wv4fQq4
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAawyntGx-FnQSb63GMst5kU
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Homenatge a Àngels Alabert 
El 9 de novembre es va fer un reconeixement 
a la instrumentista, compositora ai pedagoga 

..Al nostre web.. 
 

  

 

 

 
 

Aquest desembre s’iniciarà el curs musical 
d’Aula Oberta a Girona, amb Rafael Esteve 

És la XXI edició. Es fa a la Biblioteca Carles Rahola de 
Girona. Seran 13 dissabtes, de 10,30 a 13,30. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

La coral Veus Alegres de Sant Hilari S. té 
aquest desembre una sortida  a Viena  
Preveuen participar en un festival internacional i 

cantar al City Hall i a l’exterior del palau de 
Schönbrunn    ..Al nostre web.. 

 
  

 

 

 
 

Nadales en boca de cantants d’òpera 
Comentari i petita revisió ofert ara fa un any per 

Bachtrack 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Crítica del concert amb l’Anna 
Netrebko al Liceu 

Que es va cantar al Liceu el 4-XI, amb el tenor 
Yusif Eyvanov i el baríton Charles Maltman 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Crítica de la Doña Francisquita 
presentada el novembre al Liceu 

En una versió polèmica per les transformacions 
dels diàlegs aportades per Lluís Pasqual 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Comentari de la recent edició del 
festival de música tradicional Càntut 

Celebrat a Cassà de la Selva 
 entre el 15 i el 17 de novembre   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Víctor Jiménez, contratenor català 
debuta a Viena aquest desembre 

Assumirà el paper protagonista a l’òpera Giustino 
de Händel. A la Wiener Kammeroper  ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Sobre una compositora catalana 
oblidada: Emma Cahacón 

Nascuda a Barcelona, va viure entre 1886 i fins a 
1955. Va ser pianista i compositora  ..Al web.. 

 
  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPed_R-Rvrwn6hZQ_OfahC0GM
http://www.girona.cat/web/shared/admin/docs/a/u/aula_oberta_2019_web_c.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPed_R-Rvrwn6hb0H1Pocn86Z
https://bachtrack.com/es_ES/playlist-opera-christmas-carols-rydl-hampson-alagna-caballe-terfel-garanca-december-2018
https://www.nuvol.com/musica/classica/anna-netrebko-reina-de-la-nit-al-liceu-64930
https://www.nuvol.com/musica/classica/desconstruint-dona-francisquita-65239
https://www.nuvol.com/musica/cantut-la-llavor-arrela-i-fara-fruit-68578
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/11/08/0002/el-contratenor-victor-jimenez-diaz-debuta-a-viena
https://www.codalario.com/emma-chacon/noticias/vida-y-obra-de-la-compositora-espanola-emma-chacon-por-blanca-alfonso-salas_8650_3_26776_0_1_in.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPed_R-Rvrwn6hZQ_OfahC0GM
http://www.girona.cat/web/shared/admin/docs/a/u/aula_oberta_2019_web_c.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPed_R-Rvrwn6hb0H1Pocn86Z
https://bachtrack.com/es_ES/playlist-opera-christmas-carols-rydl-hampson-alagna-caballe-terfel-garanca-december-2018
https://www.nuvol.com/musica/classica/anna-netrebko-reina-de-la-nit-al-liceu-64930
https://www.nuvol.com/musica/classica/desconstruint-dona-francisquita-65239
https://www.nuvol.com/musica/cantut-la-llavor-arrela-i-fara-fruit-68578
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/11/08/0002/el-contratenor-victor-jimenez-diaz-debuta-a-viena
https://www.codalario.com/emma-chacon/noticias/vida-y-obra-de-la-compositora-espanola-emma-chacon-por-blanca-alfonso-salas_8650_3_26776_0_1_in.html
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Sopars lírics al restaurant 7 
portes de Barcelona 

Una oferta musical-gastronòmica que es 
va consolidant, amb música en directe 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a Ermonela Jaho 
La soprano albanesa que ha fet una pujant carrera 

durant l’última dècada. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a l’exitós contratenor polac 
Jósef Orlinski 

Amb motiu del seu nou disc, Facce d’amore 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El director teatral i d’escena en òperes 
és un dels premiats per Ópera Actual 

Aquest novembre s’han lliurat els premis al Cercle 
del Liceu    ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Reposició de l’òpera basca Mirentxu 
Amb música de Jesús Guridi, s’ha presentat en el 

tetare de la Zarzuela de Madrid 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 
 

Pensamiento musical. Sobre les idees 
estètiques en música 

Per Magda Polo, editat per Universidad de 
Cantabria aquest 2019 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 
 

Sobre les enraonies que s’expliquen 
dels grans compositors 

Leyendas y cotilleos sobre los grandes 
compositores, obra de Roberto R. Pajares 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 
 

Llibre sobre la tetralogia de L’Anell del 
Nibelung de Wagner 

Obra de Roger Scruton 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

La mezzo Ann Hallenberg ha enregistrat 
àries que cantava Farinelli 

Enregistrament en estudi fet el 2019 
..Al web.. 

 
  

https://www.nuvol.com/musica/classica/mes-que-un-sopar-i-mes-que-un-concert-63651
https://clubdeopera.com/sonar-como-principio-creativo-entrevista-a-ermonela-jaho/
https://www.operaactual.com/entrevista/jakub-jozef-orlinski-el-amor-es-el-sentimiento-con-mas-sustancia-una-sola-emocion-con-contrastes-infinitos/
https://www.operaactual.com/noticia/calixto-bieito-conservatorio-del-liceu-leonor-bonilla-premios-opera-actual-2019/
https://www.plateamagazine.com/criticas/7862-oliver-diaz-dirige-mirentxu-de-guridi-con-ainhoa-arteta-como-protagonista
https://www.codalario.com/libros/libros/libro-pensamiento-musical-de-magda-polo-pujadas_8494_24_26258_0_1_in.html
https://www.plateamagazine.com/libros/7801-roberto-l-pajares-leyendas-y-cotilleos-sobre-los-grandes-compositores
https://www.operaworld.es/roger-scruton-el-anillo-de-la-verdad-la-sabiduria-de-el-anillo-del-nibelungo-de-richard-wagner/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32902/Estratosf%C3%A9rica-Hallenberg-sobrehumano-Farinelli
https://www.nuvol.com/musica/classica/mes-que-un-sopar-i-mes-que-un-concert-63651
https://clubdeopera.com/sonar-como-principio-creativo-entrevista-a-ermonela-jaho/
https://www.operaactual.com/entrevista/jakub-jozef-orlinski-el-amor-es-el-sentimiento-con-mas-sustancia-una-sola-emocion-con-contrastes-infinitos/
https://www.operaactual.com/noticia/calixto-bieito-conservatorio-del-liceu-leonor-bonilla-premios-opera-actual-2019/
https://www.plateamagazine.com/criticas/7862-oliver-diaz-dirige-mirentxu-de-guridi-con-ainhoa-arteta-como-protagonista
https://www.codalario.com/libros/libros/libro-pensamiento-musical-de-magda-polo-pujadas_8494_24_26258_0_1_in.html
https://www.plateamagazine.com/libros/7801-roberto-l-pajares-leyendas-y-cotilleos-sobre-los-grandes-compositores
https://www.operaworld.es/roger-scruton-el-anillo-de-la-verdad-la-sabiduria-de-el-anillo-del-nibelungo-de-richard-wagner/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32902/Estratosf%C3%A9rica-Hallenberg-sobrehumano-Farinelli
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CD 
 

Xavier sabata ha enregistrat el 
Winterreise 

El tenor català treu un disc amb el famós recull de lied 
de Schubert 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD  

El baix Ildar Abdrazakov publica un disc 
amb àries de Verdi 

Editat per Deutsche Grammophon 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD  

Le Willis, la primera òpera de Puccini 
Enregistrat per Opera Rara 

..Al web..  
  

  ACTIVITATS   
 

  
1-XII 
(13 h.)  

Assaig del Messies participatiu 
Amb 4 peces del Messies Participatiu que es prepara, 

i dues nadales, com a una activitat en pro de la 
Marató de TV3. Al Punt de trobada de la Rambla 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

1-XII 
(19 h.) 

 

Músiques vespertines, cantates 
de Buxtehude.  Per Vox Luminis 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

2-XII 
(20 h.) 

 

Lied. Gran fi del festival d’enguany: 
Frederika von Stade (mezzo) 
 I Albert Guinovart (piano) 

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

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
5-XII 

(20,30 h.) 
 

Plomes i reclams, inspirat en la 
Papaguena de La Flauta Màgica 

Espectacle de petit format dissenyat per Marc 
Rosic. Amb Elena Martinell (soprano) i Glòria Garcés 

(piano). Dins Temporada Alta. Sala La Planeta 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

5-XII 
(21 h.) 

 

El tenor i la cobla. Amb el tenor Albert 
Deprius i la cobla Ciutat de Girona 

A l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles 
..Al web.. 

 
Banyoles 

  

 

 
 

5 a 22-
XII  

Cavalleria Rusticana i Pagliacci 
La parella d’òperes veristes amb el baríton Roberto 
Alagna.  Direcció escènica de Damiano Michielotto 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

https://www.operaworld.es/abdrazakov-y-verdi-alta-combustion/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32817/G%C3%B3tico-Puccini-juvenil
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=20655&ta=age
https://www.auditori.cat/ca/vox-luminis--musiques-vespertines
http://www.lifevictoria.com/13689-2/
https://temporada-alta.com/event/plomes-i-reclams/
https://www.cultura.banyoles.cat/ca/programacio/c/19582-cobla-ciutat-de-girona.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/cavalleria-rusticana-pagliacci
https://www.operaworld.es/abdrazakov-y-verdi-alta-combustion/
https://www.mundoclasico.com/articulo/32817/G%C3%B3tico-Puccini-juvenil
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=20655&ta=age
https://www.auditori.cat/ca/vox-luminis--musiques-vespertines
http://www.lifevictoria.com/13689-2/
https://temporada-alta.com/event/plomes-i-reclams/
https://www.cultura.banyoles.cat/ca/programacio/c/19582-cobla-ciutat-de-girona.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/cavalleria-rusticana-pagliacci
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5 a 8-
XII  

El festival Veus, per a grups vocals serà 
del 5 a 8 de desembre, a Olot 

Amb concerts, masterclass i actes al carrer 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

5-XII 
(19 h.) 

 

Conferència: El Messies, la 
culminació de Händel. 

Per Joan Vives. A l’Auditori Viader de la 
Casa de Cultura de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

6-XII 
(20,30 h.) 

 

Giselle, una versió dansa 
contemporània 

Producció de The Dance Factory. Coreografia 
de Dada Masilo amb música de Philip Miller. 

Dins Temporada Alta. Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

7-XII 
(18 h.)  

Concert Jordi Mas (tenor) 
 Amb Miquel Jorba (piano). Obres de Schumann, 

Rodrigo, Blancafort i populars 
..Al web.. 

 
L’Escala 

  

 

 
 

7-XII 
(18 h.) 

 

Projecció en directe de l’òpera Tosca 
Retransmesa des del Teatre de La Scala de Milà, 

amb Anna Netrebko com a protagonista. 
A la sala d’actes de La cate de Figueres 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

  
10-XII 

 

Ballet als OCINE de les comarques: 
 Copelia de Léo Delibes 

Projectat en DIRECTE des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 

 
 

11-XII 
(10,30 h.) 

 

L’òpera L’Orfeo de Monteverdi, 
inaugurant tel curs de Rafael Esteve 
A la Biblioteca C. Rahola de Girona en el marc 

del curs Aula Oberta d’Audició Musical. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

11-XII 
(20 h.) 

 

Missa Solemnis de Beethoven 
 Per l’Orquestra de Cadaqués 

Palau d ela Música Catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 

11-XII 

(20 h.) 
 

Concert líric de Nadal. Amb Titon 
Frauca (mezzo) i Joan Sadurní (piano) 

A la casa de cultura de Girona 
 (Auditori Viader) 

..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.festivalveus.cat/veus18/programacio-2018/
https://casadecultura.org/activitats/1/25023/conferencia-quot-el-messies-la-culminacio-de-handel-quot-amb-joan-vives
https://temporada-alta.com/event/giselle/
https://associaciopaucasals.koobin.cat/index.php
https://lacate.cat/events/tosca-puccini/
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.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Obres_Id=22
https://www.palaumusica.cat/ca/orquestra-de-cadaques_698579
https://casadecultura.org/activitats/579/24570/titon-frauca-i-joan-sadurni
https://www.festivalveus.cat/veus18/programacio-2018/
https://casadecultura.org/activitats/1/25023/conferencia-quot-el-messies-la-culminacio-de-handel-quot-amb-joan-vives
https://temporada-alta.com/event/giselle/
https://associaciopaucasals.koobin.cat/index.php
https://lacate.cat/events/tosca-puccini/
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Obres_Id=22
https://www.palaumusica.cat/ca/orquestra-de-cadaques_698579
https://casadecultura.org/activitats/579/24570/titon-frauca-i-joan-sadurni
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12-XII 
(20 h.) 

 

Lieder de Schubert amb el baríton 
Konstatin Krimmel 

A l’Auditori. Amb Diriana Tchakarova al piano.  
Dins del Cicle Schubert Lied a Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
13-XII 

  

Sortida al Liceu OperaGiroBus 
Cavalleria Rusticana i Pagliacci 

En bus. Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona. 
Per a qui hagi reservat places 

..Al web.. 

 
Girona-

Barcelona-
Girona 

  

 

 
 

13-XII 
(20,30 h.) 

 

El Messies participatiu 
S’ajuntaran 300 cantaires sota la 

direcció de Josep Vila i amb l’Orquestra 
Vespres d’Arnadí. A l’Auditori gironí 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

13, 14 
i 15-XII 

 

El Messies de Händel, amb l’OBC 
A l’Auditori de Barcelona, amb els cors 
Bruckner de Barcelona i Lieder Càmera 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
13-XII 
(20,30 h.) 

 

Espectacle: Àries de reservat 
E. Martinell (soprano) i G. Garcés (piano) 
Un espectacle de M. Rosich, entre l’opereta, el kitch i 

la paròdia humorística 
..Al web.. 

 
Bescanó 

  

 

 
 

16-XII 
(20 h.)  

El contratenor Jacub Józef Orlinski 
acompanyat per Il Pomo d’Oro 
Amb el concert Facce d’amore. Al Palau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

17-XII 
(19,15 h.) 

 

Projecció d’una òpera, en directe:  
Prince Igor, de Borodin 

La funció s’estarà fent a l’Òpera de París 
A La Cate de Figueres, a la Sala d’actes 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

17-XII 
(18,30 h.  
21 h.i )  

Sopar-concert nadalenc dels Amics 
Tradicional convocatòria nadalenca per a 

compartir entre els que tenim la mateixa afició 
..Cal inscripció al sopar.. 

 
Girona 

  

 

 
 

17-XII 
(20 h.) 

 

Oratori de Nadal de JS Bach (1) 
Jordi Savall i Le Concert des Nations 

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

 
Barcelona 

  

http://www.schubertiada.cat/ca/krimmel-tchakarova-sv19-sl
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/cavalleria-rusticana-pagliacci
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2580
https://www.auditori.cat/ca/el-messies
http://www.teatrebescano.cat/espectacle.php?id=629
https://www.palaumusica.cat/ca/jakub-jozef-orlinski-contratenor_702072
http://lacate.cat/event/prince-igor-de-borodine/
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
https://www.palaumusica.cat/ca/jordi-savall-le-concert-des-nations_700875
http://www.schubertiada.cat/ca/krimmel-tchakarova-sv19-sl
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/cavalleria-rusticana-pagliacci
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2580
https://www.auditori.cat/ca/el-messies
http://www.teatrebescano.cat/espectacle.php?id=629
https://www.palaumusica.cat/ca/jakub-jozef-orlinski-contratenor_702072
http://lacate.cat/event/prince-igor-de-borodine/
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8
https://www.palaumusica.cat/ca/jordi-savall-le-concert-des-nations_700875
https://forms.gle/bfF3sCSkjrFbGS1q8


         

    QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

  
17-XII 

 

Ballet als OCINE de les comarques: 
 El Trencanous de Txaikovski 

Projectat en DIFERIT des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes 
i Platja d’Aro 

  

 

 
 

18-XII 
(20 h.) 

 

Oratori de Nadal de JS Bach (2) 
Jordi Savall i Le Concert des Nations 

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

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

19-XII 

(18 h.) 
 

Club de lectura: una biografia de Verdi 
Es comentarà i posarà en comú la biografia de Verdi 

escrita per P. Southwell-Sander, que es deixa en 
préstec. Biblioteca Carles Rahola. Amb participació 

dels Amics de l’Òpera de Girona.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 

20-XII 

(20 h.) 

 Concert líric. Amb Alba Vilar 
(soprano) i Maria Bräutgam  (orgue) 

A la casa de cultura de Girona 
 (Auditori Viader) 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
22-XII 

(12,30 h.)  

Te-Deum de Josep Vila Casañas a la 
Catedral per la Capella Polifònica 

Amb peces de Francesc Civil en el 125 
aniversari del naixement. Catedral de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
26-XII 

(19 h.)  

Concert de Sant Esteve del Cor Maragall 
En la tradicional cita amb la coral, aquest cop a La 

Mercè de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

27-XII 
(20,30 h.) 

 

Una òpera en petit format: La 
Voix humaine de F. Poulenc 

Amb la soprano Mercedos Gancedo i el 
pianista Gustavo Llull 

..Al web..    ..Comentari de l’espectacle.. 

 
Girona 

  

 

  
28-XII 

(21 h.)  

Concert de Nadal, amb el Cor 
Lieder Càmera 

Església de Santa Maria 
..Al web.. 

 
Roses 

  

 

 

 
 

30-XII 
(20,30 h.)  

Concert d’Any Nou  
per la Strauss Festival Orchestra 

A l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

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.palaumusica.cat/ca/jordi-savall-le-concert-des-nations_700932
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTExou8zlOcAa
https://casadecultura.org/activitats/579/24739/alba-vilar-i-maria-brautigam
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=20945&ta=age
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=10221&ta=age&jsback=1
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2577
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/11/01/0003/parlar-des-del-silenci
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/2302-concert-de-nadal.html
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2663
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.palaumusica.cat/ca/jordi-savall-le-concert-des-nations_700932
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTExou8zlOcAa
https://casadecultura.org/activitats/579/24739/alba-vilar-i-maria-brautigam
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=20945&ta=age
http://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=10221&ta=age&jsback=1
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2577
http://www.rosescultura.cat/ca/programacio/c/2302-concert-de-nadal.html
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2663
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Recordem a la Fàtima 
 

 En aquestes ocasions, quan algú que aprecies ens deixa de manera 
prematura, necessitem recuperar una mica de l’amiga que perds. La 

Fàtima Cortada Colomer ha sucumbit a la ràpida i ferotge malaltia 
que l’ha vençut. Alguns la recordaran, en una de les seves 
dimensions públiques, per la botiga de moda que va regentar, ja 

fa temps, al carrer de la Cort Reial de Girona. Ella i l’establiment, 
que encara es conserva com a construcció singular de la ciutat, 
van aportar una novetat significativa en un sector envellit de la 

capital, al que li van venir de perles aires nous i coloristes. 
Sobre aquest aspecte ja en parla un escrit recent [que 

es pot consultar]. Tampoc toca aquí parlar de la 
defensora, que era, apassionada de la catalanitat 
i dels drets del país. 
     Aquí la rememorem els que n’hem 
compartit l’afició per la música, 
particularment per l’òpera. De fet la Fàtima 
tenia un gust i certa traça per l’àmbit artístic. 
Te la podies trobar sovint pels llocs de Girona 
on es conreés la música: a l’auditori, als 
recitals de la casa de Cultura, a les 
conferències sobre aquest àmbit, molt 
també a les projeccions operístiques en 
cinema. L’afany de fer prosperar la lírica 
entre nosaltres la va portar a sumar-se a la 
Junta dels Amics de l’Òpera de Girona, des 
d’on de seguida, amb el seu dinamisme, va 

llançar propostes que, malauradament, no 
ha pogut culminar. 
     Algú que la va conèixer no fa massa, en fa 

el següent comentari:  A la Fátima la vaig conèixer ... fa uns tres anys. Sempre Coincidíem als 

cinemes o a on fos per veure òpera. Poca cosa mes puc dir-ne tret que era una persona 

meravellosa, carinyosa i amb un tracte exquisit. Creiem que és una referència significativa. 

     Val a dir que a la nostra amiga la cosa musical li venia des de la infantesa. La Fàtima en ocasions 
recordava les trobades familiars a la casa pairal, amb els germans, en què les trobades solien 
acompanyar-se per músics que amenitzaven els aplecs dels Cortada. Sovint amb peces i intèrprets 
del món de la clàssica. 
 
     Per sobre de la dimensió melòmana de la Fàtima tenim ara present l’atenció amb què es 
relacionava amb les persones del seu entorn. Com ha recordat recentment una seva neboda, la 
Núria, sempre positiva i atenta als demés. Així et recordarem. 
 
                                         AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA, novembre de 2019  

https://www.elpuntavui.cat/article/29-necrologiques/1701750-recordant-la-fatima-cortada-colomer.html
https://www.elpuntavui.cat/article/29-necrologiques/1701750-recordant-la-fatima-cortada-colomer.html


Històries del Municipal 

 

Un espectacle de màgia del 1881. Anàlisi de cas 
   

      Avui aportem una simple ocasió en què un artista de la màgia va venir a Girona 
a presentar els eu espectacle. Es tracta 
d’un cas en el que les circumstàncies ens 
han permès conservar força de la 
documentació que es va emprar. I això 
perquè en aquella ocasió va ser la 
municipalitat qui va contractar 
directament l’artista. Es va programar pel 
24, 25 i 26 de juliol del 1881. Ell es deia 
Carlos Pompey Díaz. 
 
 ←  Imatge 1.-  Membret que Carlos Pompey utilitzà en 

les dues cartes que dirigí a l’Ajuntament gironí per tal de 
reservar el Teatre. En aquest cas es tracta del de la carta 
dei dia 29 de juny de 1881 [Arxiu Municipal de Girona. 
Teatre, lligall 10]. Els membrets, sovint amb formes molt 

decoratives, es feren habituals entre la gent de negocis o artistes en la segona meitat del XIX. 
 

ESPECTACLES DE MÀGIA 
     Al llarg dels segle XIX no és infreqüent trobar funcions de màgia al teatre depenent de l’Ajuntament de 
Girona. De fet, aquest gust per tals espectacles era un fenomen propi d’Europa, especialment vers al 
segona meitat del segle XIX1. Pel que fa al teatre de la municipalitat gironina, recordem que al llarg del 
segle XIX va rebre diverses denominacions: Pallol o Casa de comèdies, Teatre de la Reina i Teatre Principal. 
En una ressenya recent2 detectàvem, entre altres espectacles especials, la 
presència de la màgia al llarg del vuit-cents. De fet, la màgia era el més 
freqüent d’entre les funcions “atípiques”: d’una mostra de 18 espectacles, 
entre vuit i nou eren de màgia, activitat seguida a certa distància, pel que fa 
al nombre de funcions, per la gimnàstiques, amb quatre exemples. 

Imatge 2.-  Cartell antic d’un espectacle de màgia. No consta data  → 

     En l’estudi que acabem d’esmentar no citàvem al mac Pompey però sí 
d’altres que van passar per la ciutat: dos físics (sense esmentar el nom) al llarg 
del 1802; Miquel Riera (28-IX-1826); un físic i mag (sense esmentar nom) el 7-
III-1847; Mr. Alfredo Caplacy (el XII-1848); un prestidigitador (no en consta el 
nom) el 29-VII-1849; Fructuoso Calonge (17 i 24-VI-1877); el Conde Patrizio 
(4-IX-1881); el prestidigitador M. Cayetano (28-IX i 1-X de 1882); i, el Dr. 

                                                           
1      Autors que han analitzat l’activitat teatral en l’àmbit local espanyol així ho constaten: “La magia y la prestidigitación 

se consolidaban entre los espectáculos de mayor aceptación en la España de la segunda mitad del siglo XIX, tal y 
como ocurría en el resto de Europa” (Jorge Ramón Salinas <Los cafés y su oferta cultural en Huesca durante la 
primera Restauración (1878-1902)>. A la revista Argensola. Huesca. Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2012. 
ISSN: 0518-4088.  –pp. 291 a 319-). 
2      Joan Manel Barceló: <Funcions especials durant el segle XIX>. A la revista electrònica Operem n 57, setembre 2019, pp. 7 
a 13. 

file:///C:/0-%20JMB/8)%20TEMATIC/MUSICA/Amics%20Opera,%20WEB%20I%20NOVETATS/Butlleti-Amics_Opera_Girona_57_setembre-2019.pdf


Nicolay i la simpàtica Miss Elena (3-III-1884). Com dèiem, aquesta relació no era en absolut una cerca 
exhaustiva, sinó una simple mostra. Buscant amb atenció trobaríem, ben segur, altres espectacles de 
màgia a la ciutat.  
     Els noms que s’aplicaven als mags en el segle XIX eren diversos. A part del de mag també era freqüent 
referir-se a aquests personatges com a físic o prestidigitador.El nostre personatge va usar totes aquestes 
denominacions. 

EL PERSONATGE 
     Carlos Pompey Díaz va ser un mag professional que va treballar en l’espectacle les tres últimes dècades 
del segle XIX. Era madrileny i deuria néixer en un any, que no podem determinar, de mitjans segle XIX. Ho 
datem aproximadament a partir de diversos articles que permeten detectar els inicis de les actuacions de 
Pompey l’any 1871 en diversos indrets de 
Madrid [Veieu imatge ***]. 
 
          Imatge 3.-  Notícia del 1871 comentant una 

actuació de nou i jove mag Carlos Pompey, 
en aquest cas al Teatro Rossini de Madrid 
(La Iberia, 12-VII-1871 p4) 

 

     El prestidigitador va portar una carrera que li va permetre recórrer bona part de l’Estat. Ens consta, 
recollits per la premsa i altres fonts, funcions a Alacant (1872), Almería (1895, 1898, 1899), Ávila (1875), 
Barcelona (1881), Còrdova (1873), Madrid (1871, 1872, 1875), Saragossa (1880, 1883), Segovia (1883), 
Terol (1879). Entre els exercicis i espectacles que hem trobat esmentats en el repertori del prestidigitador 
hem d’esmentar: escapisme, nigromància transcendental, Calòptrica Traumatúrgica (que es podria 
traduir com l’art de fer prodigis amb la reflexió de la llum), física experimental, espiritisme, Màgia egípcia,. 
     Sabem que en alguns moments Pompey actuava acompanyat. Així, vers 1880 actuava en companyia 
de la seva esposa. El 1895 es constata com el mag alternava els seus números amb una artista de gran 
punteria disparant, amb el nom de Sta. Aida. Com indicarem també per al cas de Girona, el nostre mag 
era hàbil creant una certa expectativa de les seves actuacions enviant cartells a col·locar en les poblacions 
que posteriorment visitaria. És el cas de la població de Terol, on va fer enganxar uns cartells amb la frase 
<Pompey viene>, de tal manera que la premsa constatava una certa curiositat entre el públic en el 
moment que desentranyava el misteri [La Provincia, 12-XII-1880, p. 2]. La llàstima és que, després de 
promoure la curiositat, l’artista no pogué actuar en aquella ocasió a Terol degut a una malaltia, o com a 
mínim això es va dir. No ens consta si les funcions 
suspeses suspeses que acabem d’esmentar es van 
poder executar en algun període consecutiu. 
 
Imatge 4.-  Breu comentari sobre la dimissió del nostre personatge 
com a alcalde de districte a Almeria (El regional, 7-IV-1903 p. 1) 
 
    L’última funció de la que hem trobat constància per la premsa és del final de segle, el 1899 a Almería. 
Precisament en aquesta població és on ens consten diverses de les últimes actuacions. L’enginy del 
prestidigitador es deuria anar esgotant una mica, si més no trobem un comentari en un diari que diu 
“Después hizo varios juegos de prestidigitación el Sr. Pompey, algunos de ellos de mucho mérito y otros 
ya muy vistos en Almería” (Crónica Meridional, 9-XI-1895 p. 2). De fet, cap a finals del XIX Pompey es 
degué instal·lar a la ciutat d’Almeria perquè hi consta ocupant el càrrec d’alcalde de barri, concretament 
del barri 1r, districte 1r. Ho sabem amb motiu de la seva dimissió del càrrec a principis d’abril de 1903. 
Segons la premsa la gestió municipal que va fer deuria ser ben acceptada per la ciutadania. En algun 
moment, quan exercia de mag, consta com el personatge va realitzar algunes accions benèfiques a la 
ciutat almerienca (Crónica Meridional, 27-02-1899 p1). La no explicada dimissió que hem esmentat, deuria 
tenir com a causa alguna malaltia perquè, pocs mesos després, Pompeu Díaz moria a Almería un 19 de 
desembre del 1903 [El Regional, 20-XII-1903, p. 1]     



 

CONTRACTACIÓ DE L’ESPECTACLE 
     El sistema habitual de contractació dels espectacles que es representaven al Teatre Principal passava 
per empresaris particulars que n’obtenien l’explotació mitjançant un concurs públic convocat per 
l’Ajuntament. Aquesta circumstància fa que molta documentació del procés contractual entre empresari 
i companyies o artistes autònoms no s’ha conservat, donat que deuria quedar en poder de l’empresari 
particular. El que hem conservat és el fons documental de l’Ajuntament. 
     L’interès del cas singular que analitzem consisteix en què s’ha conservat la documentació dels tractes 
que van donar lloc a la contractació que va ser feta des de la mateixa municipalitat. Això passava de tant 
en quant en les èpoques que, pel motiu que fos, no es comptava amb un empresari, com ara fou el cas. 
També hi podia haver algun tipus de funcions, com determinats balls o actes benèfics que l’Ajuntament 
podia reservar-se’n la contractació directa a través de les clàusules que s’establien en el contracte amb 
l’empresari principal. 
     L’empresari anterior al moment que considerem havia estat el gironí Serapio Mirambell3. Però el 12 
de maig de 1881 l’Ajuntament anunciava un concurs4 per la gestió de Principal que regiria a partir del 1 
de setembre en el cas que es rematés amb èxit la subhasta que es convocava. Per tant, el juliol del 1881, 
moment que s’oferí l’espectacle de màgia, el teatre era administrat directament pels responsables 
municipals. 
     Carlos Pompei escriu des de Saragossa una carta, datada a 21 
de juny de 1881, i coneixedor que la gestió depenia en aquell 
moment de l’Ajuntament, la petició d’utilitzar el teatre Principal 
de Girona  es dirigí a l’alcalde de la ciutat [Veieu Document 1]. 
                        Imatge 5.-  Signatura de Carlos Pompey en la carta del dia 21-

VI-1881 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 10.]   → 

 

 
DOCUMENT 1.- Transcripció de part de la Carta de C. Pompey fent consulta a l’Ajubtament 
  “diciéndome si puedo disponer de su teatro los días 2, 3, 7 y 10 del próximo, gastos que 
ocasiona cada función, número de localidades, precios y condiciones del arriendo por cada noche de 
función. Caso de convenirme y ser posible remitiré en el momento los primeros anuncios.” [Arxiu Municipal 
de Girona. Teatre, lligall 10. Document de data 21-VI-1881] 
 

 
    Notem que inicialment el mag sol·licitava unes dates una vintena de dies anteriors a les que es van 
acabar establint. Com és lògic, demana que se l’informi de les condicions econòmiques que implicava el 
lloguer del Teatre Principal gironí. No tenim la carta de resposta però deduïm per la segona carta de 
Pompey que el funcionari gironí que el va contestar fou el Sr. Martín Coll, a qui es dirigeix la segona carta 
de confirmació que envia el prestidigitador des de saragossa el 29-VI i que transcrivim sensera a 
continuació [Document 2] 
 

 
DOCUMENT 2.- Transcripció de part de la Carta de C. Pompey concretant l’acceptació de la reserva 
  “Sr. D. Martín Coll. Gerona 
                                     Zaragoza 29 de junio de 1881 

                                                           
3      Mirambell havia obtingut en concurs el lloguer del teatre desdel 1 de setembre de 1876 i el va tenir cinc anys, fins al 30 
de juny de 1881. Es conserva, entre altres documents del procés de subhasta del teatre, un redactat de l’escriptura de lloguer 
que es va efectuar a la notaria de José Casadevall, amb data 10 d’octubre de 1876 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 
8]. 
4      En conserva l’ “Anuncio” per a subhastar la gestió del teatre per un any, document signat per l’alcalde Pere Grahit [Arxiu 
Municipal] 



     Muy Sr. Mío y de toda consideración: A su debido ha sido en mi poder su muy atenta del 21 corrientes, 
y en vista de su contesto y para afirmar una vez cuanto en la mía del 21 decía, tengo el gusto de 
manifestarle mi conformidad y dar tres funciones en los días 24, 25 y 26 del próximo Julio, para lo cual 
estimaría mucho de su exquisita amabilidad, se dignara indicarme por carta correo de la persona delegada 
de costumbre para la fijación de anuncios, pues sobre el 8 al 10 remitiré los primeros a fin de preparar e 
incitar la curiosidad general. 
     Ahora bien como que su favorable carta se desprende que el teatro pertenece al Excelentísimo 
ayuntamiento, es inútil autorización por su parte, pero el beneplácito del Sr. Gobernador  civil es 
indispensable, y en mi nombre espero de V. lo obtendrá para desde luego poder anunciar cual exige esa 
culta capital. Con cuanto relaciona gastos y tanto por % conforme solo pues espero su carta para remitir 
los anuncios a quien V. me indique, y queda en estas a sus órdenes en el entretanto y se reitera de V. 
siempre afectuoso y ???. 
                                Carlos Pompey 
. Teatre, lligall 10. Document de data 29-VI-1881] 

 
     La carta de confirmació precedent fixa tres jornades d’actuacions consecutives, els dies 24, 25 i 26 de 

juliol. L’artista també té interès a enviar aviat anuncis per a que siguin col·locats per la ciutat. Sembla en 

relació als cartells que es parla de dues trameses, la primera a enviar sobre el 8 a 10 de juliol, rètols aquets 

destinats a causar la “curiositat general”. Ja hem citat abans com el 1880 Pompey havia creat curiositat a 

Terol amb un cartells on hi posava “Pompey viene”. No sabem si era aquesta la promoció inicial que es 

feu a Girona però no seria descartable perquè aquí també es tracta en la primera remesa d’incitar la 

curiositat general. 

LES FUNCIONS QUE ES VAN DONAR A GIRONA 
     Encara que Carlos Pompey havia proposat alguna data anterior, finalment s’acordaren tres funcions 
per als dies 24, 25 i 26 de juliol de 1881. Així consta en la carta de 29-VI [Document 2] i el 24-VII és la data 
de l’estrena de l’espectacle que va anunciar la premsa 
gironina [veieu imatge 6]. En un imprès promocional 
del mag hi consta “por la primera vez en esta 
población”, i per ant seria la primera vegada que el 
prestidigitador actuaria a Girona.  
 
      Imatge 6.-  Anunci a la premsa d’una primera funció del 
prestidigitador.    → 
 

 
     Pel que fa al contingut de l’espectacle ofert a 
Girona, conservem un fulletó promocional en l’Arxiu 
Municipal. Es tracta d’un imprès a dues cares. L’anvers descriu els números que s’han d’oferir  i el revers 
fa un recull de comentaris de premsa referits a anteriors intervencions de Pompey5. 
     Les descripcions que ofereix l’imprès que acabem de citar en el seu anvers [veieu imatge 7] no són 
massa específiques. Situen el tipus de prestidigitació en l’àmbit de la màgia egípcia, el qual ja no és 
concretar massa. La funció tenia tres parts. Sí que es fa esment als números inclosos en tres parts en que 
es dividia l’espectacle [ho transcrivim al Document 3]  

                                                           
5      El revers de l’imprès ve encapçala per la frase “Prensa europea”. Recull tretze fragments se suposa que publicats per la 
premsa de diversos indrets i que van, en el temps, des de juliol de 1863 fins al 20 de maig del 1880. I pel que fa als llocs es 
distingeixen publicacions espanyoles (Barcelona, Còrdova, Valencia, ...) i publicacions estrangeres (Alger, Marsella, Nàpols, 
Niça, París, Roma). 



Imatge 7.-  Cartell del prestidigitador conservat a Girona. Es 
tracta de l’anvers. Cal tenir en compte que és un cartell 
genèric en el que en la part superior hi posa “única función” 
quan de fet Pompey ja tenia intenció d’entrada de venir per 
a fer tres funcions. No hi posa data però ha d’haver estat 
imprès entre 1880 i 1881. [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. 
Lligall 10] 

 

     És una Llàstima que no haguem pogut trobar 
crítiques o comentaris de premsa valorant les 
funcions de Carlos Pompey. En tot cas sí que tenim 
força del material escrit que explica el procés que es 
va seguir per a la contractació, feta en aquest cas 
directament per l’Ajuntament. Fou en un interregne 
en els lloguers habituals als empresaris particulars que 
portaven la gestió del Principal. També hem pogut 
localitzar una detallada descripció del guió de 
números d’un espectacle de prestidigitació a nicis dels 
anys 80 del XIX. El contingut de les màgies que es van 
practicar són detallats però una mica inconcrets, cosa 
que ja deu formar part del misteri de la màgia. 
 
                        joan manel barceló sitjes, novembre 2019 
  

DOCUMENT 3.- Explicacions sobre el 
contingut de l’actuació de Pompey en un seu 

imprès promocional. Extracte 
 

● Todo lo perteneciente a la gran mafia egipcia 
● El cofre, el saco y las cuerdas misteriosas o la 

evocación de los espíritus. 
●  La mesa aérea. 

●  El cráneo de mister Hume 
 

●  PRIMERA PARTE 
1º Cartomanos públicos y cartomancia.- Ejercicios 

inimitables de al prestidigitación de naipes. 
2º Una sola mano.- Experimentos de lo más selecto en 

nigromancia transcendental. 
3º Transmisión y transposición.- Peregrinaje con 

billete de ida y vuelta. 
4º Una voluntad de hierro.- Flores escogidas de un 

ramo de cartomancia moderna. 
5º Duros por el aire.- Sucursal improvisada del banco 

de España, según las modernas técnicas de Banca 
 

●  SEGUNDA PARTE 
1º La copa de Venus.- Escamoteos maravillosos 

ejecutados entre los espectadores. 
2º Simpatía humorística.- Teorías modernas sobre la 

prestidigitación y la calóptrica 
3º La política europea.- Lamitación, voluntad y 

sorpresa. 
4º Un cambio de domicilio.- Fantasía de taumaturgia 

humorística y nigromancia. 
5º Doble sorpresa en el espacio.- Descubrimientos de 

algunos brazos de mar pacífico. 
 

●  TERCERA PARTE 
1º El cráneo de míster Hume.- Adivinaciones 

incomprensibles, transmisión del pensamiento de los 
espectadores y revelaciones maravillosas por un 

espíritu. 
2º El cofre, el saco y las cuerdas misteriosas.- 

Evocación de los espíritus, transportaciones increíbles. 
3º Y último, La mesa giratoria.- Para esta suerte serán 

rogados a tomar parte varios espectadores, y 
solamente se presentará una vez. 

 
Imprés de l’Arxiu Municipal de Girona [Teatre. Lligall 
10]. Anvers. No hi posa data però ha d’haver estat 
imprès entre 1880 i 1881.  

 
 



PODEU RESERVAR LES DUES ÒPERES QUE ES FARAN EN EL TEATRE 
MUNICIPAL DE GIRONA AMB UN DESCOPTE DEL 30%, 

 EN LA ZONA “A” (la preferent): 2 ÒPERES PER 70€ 
 

 

Més informació i reserves al següent ENLLAÇ 

 

Dos concerts 
lírics 

recomanables 
de cantants 

gironines 

Titon Frauca 
(mezzo) i Joan 

Sadurní 
(piano) 

A la casa de cultura 
de Girona 

 (Auditori Viader) 

..Al web.. 
   11-XII (20h) 

Alba Vilar 
(soprano) i M. 

Bräutgam  
(orgue) 

A la casa de 
cultura de Girona 
 (Auditori Viader) 

..Al web.. 
  20-XII (20h) 

https://forms.gle/KmW16rK2WskfVaM69
https://casadecultura.org/activitats/579/24570/titon-frauca-i-joan-sadurni
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=19177&ta=age
https://forms.gle/KmW16rK2WskfVaM69
https://casadecultura.org/activitats/579/24570/titon-frauca-i-joan-sadurni
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=19177&ta=age


 

GENT  per la Música 

 

    Teresa Torroella 

 

     En aquesta ocasió conversem amb una dona 
que ha seguit amb assiduïtat l’evolució musical 
d’alguns dels molts gèneres d’interès que aquest art 
ens brinda en particular el camp dels musicals, però 
també moltes altres espectacles. Aquí es recull un 
resum del que la Teresa ha expressat. 

 
 

INICIS 
     La Teresa Torroella Prunell és gironina, tot 
i que nascuda a Ribes de Freser, d’on es va 
traslladar per motius laborals de la família 
quan ella encara no havia fet els quatre anys. 
 
     Ales meus pares els agradava molt la 
música, especialment la sarsuela. La mare es 
deia Maria Prunell, originària de Girona, i el 
pare Àngel Torroella, nascut a Bruguera, prop 
de Ribes. Sobretot al pare, que tot sovint 
cantava a casa. En lloc públic no ho feia mai, 
perquè li feia vergonya. Però a casa li 
agradava cantar. Ell escoltava la música per la 
ràdio. Després feia els seus pinitos, es tractés 
de sarsuela o altres peces de la música del 
moment. Va ser ell qui em va ensenyar a ballar 
sardanes. 
 

El pare cantava tot sovint a 
casa, particularment sarsuela. 

 

     Va ser en els anys seixanta que els pares em 
van portar unes quantes vegades a funcions 
del seu gènere preferit, la sarsuela. Com a 

títols que ara recordo que vaig veure amb ells 
al Teatre Municipal de Girona hi ha La 
Revoltosa, Los Gavilanes, Cançó d’amor i de 
guerra. Des d’aleshores la sarsuela sempre 
m’ha agradat. 
 
 

 
 
Imatge 1.-  Anunci de premsa d’una temporada de sarsuela 

al teatre Municipal de Girona per Fires del 1964, per la 
companyia Ruperto Chapí. Es van interpretar, entre 

d’altres La revoltosa i Los Gavilanes. (Los Sitios, 31-X p. 2) 

 



 
Imatge 2.-  Moment de la interpretació de 

 la Romança de la Flor roja, de la sarsuela de Los 
Gavilanes. El tenor és l’Enrique Ferrer, en una funció del 
2003. Aquest tenor ha sovintejar el Municipal de Girona 

interpretant diverses òperes. 
   Podem escoltar la Romanza de la Flor 
roja, de Los Gavilanes, amb Enrique 
Ferrer 

 

VIVÈNCIA FAMILIAR 
     De fet, però, qui més em va introduir més a fons 
i m’ha animat a seguir les funcions, especialment 
de musicals, ha estat en Pere, el meu marit.  La 
Teresa està casada amb en Pere Garcia Vidal, que 
ha estat crític teatral i de cinema, cosa que li ha 
portat a seguir més de prop el món de 
l’espectacle. Al Pere li ha agradat molt sempre la 
comèdia musical i jo m’hi vaig anar aficionat amb 
ell i amb ell hem sigut seguidors assidus. 
     Ja quan ens vam casar el nostre viatge va ser a 
Londres per a veure A Chorus Line [del 1975, per 
Marvin Hamilsch], un musical d’èxit en el moment. 
La producció era molt espectacular. Sé que 
després n’han fet versions en cinema. Em va 
encantar la música però vaig sortir una mica 
enfadada de l’audició perquè no entenia l’anglès i 
no havia pogut seguir tot el fil argumental 
 

 
Imatge 3.-  Una reposició a Nova York d’A Chorus Line 

 
   Un fragment d’ A Chorus Line en una 
versió filmada del 1985 
 

     Per sort, hem pogut compartir l’afició per la 
música i el teatre amb els nostres dos fills. Amb 
ells hem fet alguns viatges de finalitat musical i 
ambdós s’han dedicat en major o menor grau a la 
música i el teatre. El gran en Jordi porta grups de 
teatre, clubs de lectura,ha col.laborat amb El 
Safareig de Salt i des de ben petit col.labor amb 
el Grup Proscenium. Va començar fent d'angelet 
a Els Pastorets i des de fa anys 
interpreta Aram, un dels pastors còmics. El segon 
en Narcís també ha fet teatre amb Proscenium i 
toca en un conjunt. Aquesta afició al món de 
l’espectacle és la principal herència que els 
deixem, sobretot per part del seu pare. 
     A casa hi tenim un piano. Quan ens trobem 
sovint hi cantem, al voltant, en família. La música 
és un element molt maco de compartir. 
 

En ocasions ens retrobem en 
família al voltant d’un piano. 

 

SOBRE ELS MUSICALS 
     El gènere del musical és el que més he seguit. 
Amb el meu marit, de vegades amb amics i de 
vegades amb els fills, cada any mirem de 
presenciar alguns dels espectacles més reeixits del 
moment. De vegades desplaçant-nos als centres 
de producció que convingui. 
     Un dels llocs que hem sovintejat per a veure 
musicals ha estat Londres. És una ciutat en la que 
hi ha molta afició i on es sabem muntar bones 
produccions. Em ve al cap una reposició de 
l’espectacle Carousel [música de Richard Rodgers, 
del 1941] al teatre Nacional de Londres, amb unes 
melodies molt maques. També hi vam veure Cats 
[A.L. Webber, 1981], obra que es va fer molt cèlebre. 
 

 
  Imatge 4.- Cats va ser un musical, del 
compositor A.L. Webber estrenat a 
Londres el 1981. 

https://www.youtube.com/watch?v=FbcNYUQ2PbE
https://www.youtube.com/watch?v=tLvMjWHMNiU
https://www.youtube.com/watch?v=FbcNYUQ2PbE
https://www.youtube.com/watch?v=EHPdVnUour4
https://www.youtube.com/watch?v=tLvMjWHMNiU


     També a Londres hi vaig veure el musical The 
Phantom of the Opera [també d’A.L. Webber], 
que vaig poder veure dues vegades. Miss Saigon 
[de C-M Schönberg i A. Boublil, de 1989], sobre la 
guerra del Vietnam. Una reposició de The King 
and I [de Richard Rodgers, de 1951]. 
     L’obra que segurament m’ha enganxat més ha 
estat Les Misérables [de C-M Schomberg, del 
1980], vista també a Londres, amb la seva música 
tant melodiosa, espectacle que vam poder fruir 
conjuntament amb els fills. 
    De Nova York tinc present Beauty and the Beast 
[d’Alan Menken, del 1993], producció precisosa, 
amb una escenografia fantàstica. Allà hi vaig 
tornar a veure de The King and I. No hi he trobat 
massa diferència entre els muntatges vistos a 
Londres i a Nova York. De fet, molts dels que 
passen per la capital britànica tenen el seu origen 
a Estats Units, i en alguna ocasió a la inversa. 
Sovint comparteixen producció. 
 

 
Imatge 5.-  La teres amb el seu marit, Pere Garcia, 

anant de funció el 2012 a Nova York 

 
    Tant a Londres com a Nova York hi ha molta 
afició. A més, els artistes són molt accessibles i és 
habitual que en acabar la funció molta gent 
s’aplegui a la porta dels camerinos per a fer-se la 
foto o obtenir l’autògraf d’alguns dels artistes. 
Nosaltres també en tenim el costum i val a dir que 
als cantants solen atendre amb amabilitat els seus 
visitants. 

 

La majoria de teatres de 
musicals a Londres i Nova York 

són vells i atrotinats. 

 
 
      És curiós que la majoria de locals que acullen 
els musicals són teatres antics, sovint atrotinats. 
La primera vegada que vaig veure El fantasma de 
l’òpera a Londres em va tocar la localitat darrere 
d’una columna, per tant amb una visió fatal. A 
partir d’aquí ja ens hem preocupat més de la 
ubicació de les localitats. En canvi, el que cuiden 
molt  i amb molts mitjans són les decoracions i els 
vestuaris de les produccions. En els musicals no se 
sol canviar el context original pel que està 
concebuda l’obra, a diferència del que passa en 
moltes òperes, amb les que s’ha posat de moda 
canviar-ne l’època i ambientació. Les orquestres 
són grans i mai s’actua amb música enregistrada. 
     L’últim musical que he vist a Londres ha estat 
Fiddler on the Roof [El violinista a la teulada, 
original de Jerry Bock, del 1964], ha estat una 
experiència preciosa, en una sala petita, tipus La 
Planeta, en què els artistes es situen molt a prop 
del públic. En aquesta ocasió, amés, tenia 
l’avantatge que coneixia la música. 
 

 
Imatge 6.-  Anunci d’una producció de Fiddler on the Roof a 

Londres el 2018. A sota en podem 
escoltar una versió recent per The 
Theater People Australia. 
 

    Lògicament, també aprofitem per anar a veure 
musicals a Barcelona i a Madrid. A Madrid recordo 
una molt bona versió de Follies [de Stephen 
Sounheim, del 1971], que tracta d’una gent gran 
que recorda les seves actuacions de joves en 
musicals d’èxit. Va tenir una molt bona direcció 
escènica de Mario Gas. Una de les artistes que hi 
sortia era la Vicki Peña. 

https://www.youtube.com/watch?v=6nwj8nAYEM4


ALTRES ASPECTES 
     Tant i més en les sortides a veure produccions 
acudim a veure teatre. A Madrid cada any hi 
anàvem. Des de fa un parell d’anys hi he deixat 
d’anar, molesta amb l’actitud tant injusta i poc 
comprensiva envers les reivindicacions catalanes. 
     A Madrid hem sovintejat el Teatro de la 
Zarzuela, per a veure-hi obres d’aquest gènere. 
    A Girona fa molts anys que seguim l’activitat 
teatral. Actualment veig amb assiduïtat 
<Temporada Alta>. Crec que hi assisteix molta 
gent atreta per l’expectació que provoca 
<Temporada> però part del públic hi acut sense 
informar-se sobre què van a veure. Així es nota, 
quan hi ha mitja part, que una colla d’espectadors 
ja no continuen veient la funció. El que em sap 
greu és que quan acaba aquest cicle, costa 
d’emplenar el teatre 
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   Quan sortim fora a veure espectacles és un no 
parar, moltes vegades veient dues funcions en un 
dia. És habitual que els teatres ofereixin dues 
funcions: una matinal, que comença sobre les tres, 
i una de nocturna, cap a les vuit del vespre. Entre 
funció i funció ens queda una estoneta per a sopar 
alguna cosa. Recordo a Madrid, al teatre Maria 
Guerrero, una obra teatral que em va agradar 
molt amb el José Luís López Vázquez  i l’Ovidi 
Montllor, el títol era ¡Vade Retro!. 
     Pel que fa a la música, me n’agrada de diversos 
gèneres. El que li demano és que la música m’entri 
i prefereixo que sigui melòdica, sense estridències. 
En sarsuela n’hi ha moltes que em plauen. Totes 
solen tenir unes parts més agraïdes. Per exemple 
els fragments de ball a Gigantes y cabezudos. 

 
Aquí podem veure una versió de la Jota 
de Gigantes y Cabezudos, enregistrada 
a la Monumental de Madrid, el 2005. 

 

      A casa no solo 
posar discos. Més 
aviat sento els que 
posa en Pere, que 

sí que hi té molt de costum. Quan jo en poso 
m’inclino més per havaneres i cantautors 
catalans, com en Llach o en Raimon. Un CD que 
m’agrada molt és el darrer que va enregistrar al 
Liceu en Raimon 
   En òpera no hi he entrat tant i ho he fet més tard. 
La que m’ha agradat més de les que he vist 
possiblement sigui Tosca, hi ha molts moments de 
la mateixa que m’atreuen. Aquesta temporada 
passada la vaig poder veure al Liceu.  
 

 
  En aquest enllaç podem sentir l’ària 
de Tosca Visis d’Arte cantada per 
Maria Callas en 1964.  

 

No em penedeixo del molt 
temps i recursos que he dedicat 

anar a veure espectacles. 

 
     A veure teatre, cinema, musicals, i concerts en 
general hi hem dedicat molt de temps i també 
alguns recursos. El que m’hi ha animat és en Pere: 
jo segurament no m’hi hagués endinsat tant pel 
meu compte. De tota aquesta inversió, no me’n 
penedeixo. Hi he fruit molt. 
 
     Agraïm a la Teresa els comentaris i bona 
collida en l’entrevista. Ens ha acosta a facetes en 
les que no havíem explorat en aquest butlletí.  
 
               Transcripció Joan Manel Barceló

https://www.youtube.com/watch?v=Nk5KrlxePzI
https://www.youtube.com/watch?v=Nk5KrlxePzI
https://www.youtube.com/watch?v=eCl6DzH2Ggs
https://www.youtube.com/watch?v=eCl6DzH2Ggs


 

              D’ ÒPERA 

 
 

 
 
 

 En el present escrit pretenem fer un acostament als cantants que van assumir els 
papers solistes en les òperes que es van interpretar al Teatre Principal (actualment 
Teatre Municipal) en els anys en què hi va haver una certa temporada operística, cosa 
que succeïa per Fires, els anys que es portava òpera. 
 

LA LLISTA CANTANTS VAN ACTUAR EN LA DÈCADA 
     Un element important de l’òpera, si no el que més, el constitueixen els cantants que porten el pes 
principal de l’obra. Aquí esmentem els que van figurar en les companyies d’òpera italiana, o sigui les 
especialitzades. Cal tenir present, però, que en algunes ocasions companyies líriques de sarsuela podien 
oferir, ocasionalment, alguna òpera. Va ser el cas, per exemple, de la companyia de sarsuela i òpera 
espanyola, que va actuar durant la temporada de Fires del 1905 al Teatre Principal i que, tot i centrar-se 
bàsicament en sarsueles, va interpretar una òpera, en aquest cas Marina, d’Arrieta. En aquesta òpera 
espanyola hi van intervenir al soprano lleugera Sta. Anita Casals i el tenor Sr. Rosal. En ocasions es feien 
versions transformades d’òperes més o menys senceres6. No hem comptabilitzat, com dèiem, funcions 
que fossin ofertes per companyies específicament d’òpera. 
     Com a manera visual d’analitzar la llista de cantants els hem recollit en el Quadre 1. Marquem amb un 
cercle els anys en què van intervindré, podent així observar les possibles reiteracions durant el període. 
Al final hem deixat un parell de columnes per a possibles comentaris breus. Més endavant i en aquet 
article analitzem amb més deteniment el que hem pogut esbrinar dels solistes vocals. 
 

Quadre 1.  Cantants solistes que intervingueren a Girona en companyies d’òpera italiana (1900-1909) 

Nom Veu Cat ne 

1
9

0
0 

1
9

0
1 

1
9

0
2 

1
9

0
6 

1
9

0
7 

1
9

0
9 Altre 

any Abans Comentari 

             
Achilli, Ricardo 

B 1a  ●       

   1899 a Roma, 1900 
al Liceu 

. Baríton italià. Va actuar a 
València amb la cia. De Juan 
Goula Fité el juliol de 1907. 

Albiach, Francisco T 2a  ●       
   1898-99 al T. Real 
de Madrid. 

   Tenor valencià. 

Annini, Anna de (Sta) M U    ●       

Arroyo, Dolores d’ S 1a     ●     Soprano dramàtica. 

Artegui, Josefina S -       ●    

Balasch, Julio T 1a    ●       

Bandú, José BxB 2a  ●         

Banquells, Baltasar Bx 1a     ●    
  Ja havia actuat  
Girona el 1897. 

 

                                                           
6    En aquesta línia d’òperes transformades esmentem la versió de Cavalleria Rusticana que oferia el 16-VIII-1903, a manera 
de paròdia, l’artista C. Robert que interpretava, ell sol, les parts de vuit personatges (masculins i femenins) de l’obra de 
Mascagni. O, la versió de La Traviata o La Dama de las Camelias, en format sarsuela i en 4 actes, que incorporava música de 
Verdi, tal com es va poder veure a Girona el 1904 i el 1905. 



Quadre 1.  Cantants solistes que intervingueren a Girona en companyies d’òpera italiana (1900-1909) 

Nom Veu Cat ne 

1
9

0
0 

1
9

0
1 

1
9

0
2 

1
9

0
6 

1
9

0
7 

1
9

0
9 Altre 

any Abans Comentari 

             
Barberis, Enrique BxB -    ●       

Becerra, Isabel Ma S 2a      ●    Soprano lírica 

Benimelli, Victòria 
S 1a  ●    ●   

El 1898 esta al T del 
Principe Alfonso de 
Madrid 

Soprano dramàtica. El VI-1902 
estava a Logroño. 

Blanco, N. 
M U      ●   

 El novembre d’aquell 1907 la 
trobem al teatre de Maó 

Borgioli, Leopoldo BxB U      ●   A Alacant el IV 1902 Al Fortuny de Reus pel III-1897. 

Borrás, Agustín 

Bx 2a     ● ●   

El II-1907 a 
l’Ateneo 
tarraconense de la 
classe obrera 

El 1907 promociona a ser un altre 
primer baix en lloc de 2n.. El 19-
XI-1911 Feia de faraó en una Aida 
al Liceu 

Bubé, Ernesto 
T 2a  ●       

   El 1902 de comprimari al 
Principal de València 

Cajal, Vicente Bx *a       ●  
1907 actuà al 
Principal de Maó 

 

Carbonell, Carmen S -       ●    

Cardinali, Franco T 1a    ●       

Casals, Anita (Sta.) 
S 1a  ●       

 Actuà el 1905 al teatre Pizarro de 
València 

Chivers, Catalina o 
Ketti (Sta.) 

C U  ●       
El 1900 feia també 
de Mezzo. 

El 1905 al Pizarro de València. Es 
casà amb Vicente Vasparini 

Conti, Alfredo B 1a    ●       

Costa, Beatriz Co U   ●        

Costa, Vicente T 1a  ●        Tenor dramàtic 

Cots (Sta.) S 2a   ●        

Dolti, N. - P  ●         

Duval, Fernanda S C     ●      

Escursell, José P. T 1a  ●         

Famadas, Amador 
T -       ●  

 Tenor gironí que va fer carrera de 
certa importància. 

Fernández, José 
T C/2     ● ● ●  

 El 1907 ascendeix a 2n baríton i 
deixa de ser comprimari. 

Fons, Elena S 1a   ●        

Franco, Tomás T 1a     ●      

Gasparini, Vicente Bx 1a      ●    Casat amb Ketti Chivers  

Gasull, Adela 
- C      ●   

 El IX-1908 teatre del Balneari de 
Tortosa i el X-1908 a Múrcia 

Ghery, Enrique de B -       ●    

Giral, Conrado 

Bx        ●  

1907 en un concert 
a Barcelona amb la 
Benimelli. 

El 1899 actuà al Liceu i de 1907 a 
1935 actuà regularment i 
reiterada com a cantant de 
repertori i intèrpret de contrabaix 

Giustetti, Rosina (Sra) - C    ● ●     El 1906 consta com a partiquina. 

Giovanelli, Gino B 2a    ●       

Godes, Antonio - P     ●      

Goñi, Camila - C  ●         

Grau, Dolores S -       ●    

Gressler, Maria (Sta) 
 1a    ●     

 En un Lohengrin al T Principal de 
Málaga el II-1902 

Gummá, Pura M -       ●   El 1908 cantà a Alacant. 

Homs, Angelina (Sta.) 
S 1a  af    ●   

T. Circ de Reus el 1901 Soprano lleugera. Al Principal de 
València el 1902 i el 1904 

Kirchhofer 
B -  af       

   Debutà a Girona el 1-XI-1900 en 
l’òpera La Favorita 



Quadre 1.  Cantants solistes que intervingueren a Girona en companyies d’òpera italiana (1900-1909) 
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Martorell, Juan - P     ●      

Molins, Paquita - P      ●    El X-1908 al T. del Circo de Múria 

Morera, Pedro T 1r   ●      
  Vingut a Girona el 
1893 i 1895 

 

Mullera (o Mulleras), 
Miguel 

T 1a      ●   
 Tenor líric. Va tornar a Girona el 

1919. 

Oliver, Antonio 
T C      ●   

  Al T. Circ de Reus el 
1901 

El II-1907 comprimari a  l’Ateneo 
tarraconense de la classe obrera 

Oliveras, Eliseo 

Ba 1a  ●       

Ja va estar a Girona 
el 1893, 1897 i 1899 

  Al Principal de Maó el 1903 i al T 
Pizarro de València el 1905. El II-
1907 a l’Ateneo tarraconense de 
la classe obrera 

Ors, José T C     ●  ●   1905 al teatre Pizarro de València 

Paneray, José T 2a    ●       

Pangrazy (o Pangrazi), 
Amelia 

S C       ●  
A Logroño el 1891, 
1894 i 1902 

 

Pangrazy (o Pangrazi), 
Rosalía M 2a       ●  

A Jerez el X-1904 També actuava de soprano. El 
1911 estava al Real de Madrid. 
1912 feu Aida a Reus. 

Pascual, Matías B 1a      ●   A Cadiz el 1904 1905 al teatre Pizarro de València 

Pesardi, Luís - P  ●         

Pino, Alicia del S -       ●   Vers 1909 iniciava la seva carrera 

Poidebard, Hortensia 
(Sta.) S 2a    ●     

Exitosa Desdemona 
al Principal de 
València el VI-1902 

  Feu de Desdèmona en un Otello 
a Málaga el III-1906. Al cap de 
poc estava a Alacant. 

Polo, Luisa S 1a     ●    A Alacant el 1905 Soprano lleugera 

Pujol, Rafael - P  ●         

Quintana, Eduardo T 2a     ●      

Rapalli, Ysolina (Sta.) S 3a    ●       

Rayer, Franco 
T -      af ●  

    El 1907 s’incorporà a finals 
d’octubre per a fer de Lohngrin,  

Ribé, Nicolá - C  ●         

Ricart, José - P      ● ●    

Robert, Laura S 1a   ●        

Romeu, Juan 
B 1a     ● ●   

L’agost de 1907 
estava al T El Bosque 
de Barcelona 

 

Saccardi, Celeste Bx 1a    ●       

Saludas, Antonio T 2a     ●      

Sarazzi, Alfredo B 2a  ●       
  Ja havia actuat a 
Girona el 1899. 

 

Sarretti (Serretti), 
Mario 

T -       ●  
  

Serra, Narcís Bx 1a  ●         

Serrats, Isabel Co U     ●      

Vergesi (o Vergeri), 
Emilia S 1a      ●   

L’agost de 1907 
estava al T El Bosque 
de Barcelona 

Soprano lírica 

Villas. Manuel B 2a     ●      

              
TOTAL    76  cantants  

ANOTACIONS A 
LA TAULA 

PRECEDENT 

Titulars 
   Veu= tessitura o corda de la veu; Cat.= categoria dins de la companyia; ; 
Ne.= Nombre de temporades que actuà a Girona; Abans = dedicació anterior;  

Abreujatures 
af= afegit durant la temporada;    Br= Baríton; Bx= Baix; BxB= Baix bufo; C= 
Comprinari o partiquí (artista secundari); Co= Contralt; M= mezzo; P= 
Partiquí;  S= Soprano; T= tenor;  U.= únic/a en la seva corda. 



 
     Hi ha cantants que no figuraven en els llistats publicats a principi de temporada i que s’afegien, per 
algun motiu, en meitat de la campanya. És el cas, per exemple, del baríton Kirchofer, que s’incorporà el 
1-XI-1900 per a participar en una Favorita. O el tenor Franco Ràyer, que s’afegí a finals d’octubre de 1907 
per a protagonitzar el Lohengrin . 
     Al llarg dels deu anys hi trobem relativament poques repeticions dels cantants entre temporades. De 
76 solistes que hem comptabilitzat al llarg de les sis temporades, només una mitja dotzena repeteixen 
intervenció a Girona. Cinc vingueren dues temporades: Agustín Borràs, Rosina Giusetti, José Ors, Franco 
Ràyer i Juan Romeu. Qui més repetí fou José Fernández, amb tres temporades. 
 

DADES D’ALGUNS DELS SOLISTES 
     No de tots n’hem trobat referències. Però d’uns quants sí. Oferim tot seguit una relació del que hem 
pogut saber dels artistes que van venir a cantar a Girona durant aquell inici de segle XX. En algun cas ens 
trobem amb dubtes considerables. En ocasions només s’esmenta un dels dos cognoms, i de vegades sense 
nom. Altre problema passa pels possibles errors de grafia, quan  noms, creiem que de la mateixa persona, 
escrits amb variants. Així, hem trobat els casos de Catalina Chivers que també apareix com a Ketti Chivers; 
de Miquel Mullera que de vegades apareix com Mulleras; o, Mario Sarretti que fora de Girona el trobem 
com a Serretti; o, Emilia Vergesi que també la podem trobar com Emilia Vergeri. 
     El cas més complex amb el que ens hem trobat és el del baríton Sarazzi, que de vegades trobem com 
a Serazzi i, a més, per les mateixes èpoques trobem esmentat un baríton Enrique Sarazzi, quan a Girona 
ens apareix Alfredo Sarazzi: no estem segurs de si són la mateixa persona, potser amb un canvi equivocant 
de nom quan va cantar a Girona? O són dos barítons diferents que canten en èpoques semblants? Potser 
parents? La cosa s’agreuja perquè tot i que en premsa es troba esmentat una vintena de vegades un 
Sarazzi (de vegades Serazzi) baríton i només una vegades n’hem vist escriure el nom: A Girona el 1900 
com Antonio i a Girona el 1879 com Enrique. També podria ser que Enrique fos el pare d’Antonio Sarazzi, 
ambdós barítons. No tenim prou elements per a resoldre el dubte. Veureu que hem optat per parlar d’un 
sol Sarazzi, esmentant el dubte quan ens referim al personatge. 
 
Achilli, Ricardo.-  Baríton italià. El 1888 es trobava a la cia. lírica italiana de Giuseppe Cristiani [↑]. Trobem 

al cantant l’abril i maig de 1899 al Teatro dell’Opera di Rona en diverses representacions de La 
Bohème en el paper de Schaunard [↑]. El maig de 1900 actuà al Liceu en una Bohème [↑]. El 1907 
va formar part de la companyia italiana de Juan Goula Fité. Va intervenir a la plaça de braus de 
València en una Aida i en una Bohème el 19 i 20 de juliol. Va estar casat amb la contralt Casilda 
Gulibert (o Julivert) de Achilli. [Bueno, 1997: 138]  

Albiach, Francisco.-  Tenor valencià. Assumí sovint el rol primer tenor en companyies modestes. Va tenir 
oportunitat d’actuar en diversos països: Itàlia, Turquia, les Filipines. També va fer alguna sortida a 
Amèrica [↑]. La temporada del 1898-99 intervé en cinc òperes al T. Real de Madrid [↑]. El 1902 
actuà en diversos teatres de València, especialment al T. Apolo7 8. Tornà a actuar a València el 
19079 i el 190910. Va tenir una curiosa mort, en escena, el 1912 mentre representava l’escena del 
Miserere en un Il Trovatore a Iowa [↑]. 

                                                           
7      València va tenir un Teatre Apolo entre 1876 a 1969, situat al carrer Joan d’Àustria. Albiach intervingué en Aida el 4-VI i 
en L’Africana el 6-VI. 
8      El 13 de juny apareix en una Lucia di Lammermoor al Tetro Principal de València, fent d’Edgardo [Bueno, 1997:85]. 
L’octubre de 1902 torna a l’Apolo valencià formant part de dues funcions de L’Africana, i despès en Cavalleria Rusticana i 
Aida [Bueno, 1997:87]. 
9      El 17-VII-1907 estrena col·laboració amb la cia que dirigia Francisco Canaló que actuava al teatre Pizarro de València (que 
funciona del 1891 al 1910) assumint el paper protagonista masculí d’Enzo a La Gioconda [Bueno, 1997:136]. 
10      El juny participava en una representació, en un recinte habilitat, havia de servir com un dels actes inaugurals de 
l’Exposició Regional de València: el 22-VII en un Il Trovatore, i el 25-V fent de Radamès en una Aida. que [Bueno, 1997:158-9]. 

https://books.google.es/books?id=wBAaAwAAQBAJ&pg=PA249&lpg=PA249&dq=%22Riccardo+Achilli%22+opera&source=bl&ots=aRJ3cyhl_V&sig=ACfU3U3dcYogA_kbgOwL2fAv1gCRpQvy-g&hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwiavNmgxczlAhUSiFwKHZ9KBA0Q6AEwDnoECAkQAQ#v=onepage&q=%22Riccardo%20Achilli%22%20opera&f=false
http://archiviostorico.operaroma.it/edizione_opera/la-boheme/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1899-1900_del_Liceu
http://teatro.es/++resource++plonetheme.teatro.images/teatro_resources/pdf/recuerdos-de-teatro-1909-1911-i.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Temporada_1898-1899_del_Teatro_Real
https://www.levante-emv.com/cultura/2012/04/12/siglo-voces-valencianas/896633.html


Balasch, Julio.-  Va ser el tenor que assumí el paper de Rodolfo en l’estrena gironina de La Bohème, el 26-
X-1902. En aquella ocasió la premsa va comentar “Los señores Balasch y Conti son dos excelentes 
artistas que lucen sus muchas facultades en la ópera que nos 
ocupa, que cantan con verdadero amore e interpretan de un modo 
acabado” (La Lucha, 28-X-1902, p. 2). Més tard el trobem en algun 
concert amb l’Orfeó Català cap als anys 20 [V. imatge].  

Imatge1.-  Programa amb Julio Balasc que actuà en un Gran 
Festival Benèfic, al Palau Municipal de Belles Arts de Barcelona, cap 
anys 20. Hi actuà amb la soprano Herminia Coso i l’Orfeló Català, amb 
direcció de Lluís Millet. També hi participà la Banda Municipal 
barcelonina i les cobles La Principal de la Bisbal i la Unió Casanenca →  

 
Banquells, Baltasar.  Baix, fill del també baix Daniel Banquells. Estudià al conservatori de Barcelona, 

alumne del professor Tintores (La Correspondencia de España, 29-XII-1894 p. 3). El 1894 va fer una 
de les seves primeres funcions al Teatre Principal de València. El març de 1897 feia de primer baix 
al Teatre Principal de Tarragona (La Opinión, 10-III-1897 p. 2). A Girona havia participat ja el 1897 
com a primer baix (El Correo de Gerona, 2-x-1897, p. 3) 

Costa, Beatriz.  Contralt catalana, de Sant Esteve Sesrovires, que actuà a Girona el 1901. Estudià amb el 
compositor lleidatà Manuel Giró i Ribé. El 1’hem trobat una primera intervenció cantant en un 
acte social a Lleida el 1896. El 18-V-1900 feu un prometedor debut en l’òpera La Favorita al teatre 
Amelia de Lisboa (La Vanguardia 24-V-1900 p7). Freqüentà papers de protagonista en teatres 
secundaris. El setembre de 1905 estava al T. El Bosc de Barcelona (La Vanguardia 8-IX-1905 p.9). 

El 1906 feu l’Amneris d’Aida al Teatre Condal de Barcelona i en 
el mateix paper la trobem el juny de 1919 al Teatre El Bosc de 
Barcelona. 
←  Imatge2.-  Cartell d’Aida en una funció al tetre El Bosc de Barcelona en 
què la contralt Costa assumí l’Amneris (El Diluvio, 19-VI-1919 p. 3) 

 
Costa, Vicente. Tenor. Actuà en la temporada d’estiu del 1905 al teatre Pizarro 

de València.  Va ser contractat a Barcelona per a fer funcions per al 
teatre Principal de Maó el 1906 i el 1907 (La Voz de Menorca, 2-IX-1907 
p2). A l’illa comentaven: “Costa es el tenor de fuerza que actúa en el 
Bosque [teatre barceloní], que sus notas agudas son muy sonoras y que 
tiene a más de mucho gusto ene l canto, un completo dominio de la 
escena, cosa muy importante” (El bien público, 11-IX-1907 p. 2). De fet 
l’empresari de Maó el 1907 va anar a Barcelona a contractar la 
companyia agafant gent del Teatre del Bosque. 

Famadas, Amador.- Tenor gironí (1884-1962) que va tenir uns quants anys de 
carrera brillant, tot i que no se’n conserven enregistraments. En 
comenta Martín [1997:143] “es un tenor especialmente renuente a la 
investigación. Se sabe que poseía una gran voz, tanto en cantidad como 
en calidad, que triunfó en las décadas diez y veinte”. Recentment n’hem 
escrit una semblança biogràfica en aquet mateix butlletí11. 

Imatge3.-  Foto de premsa del tenor gironí Amador Famadas, apareguda a Blanco y Negro el 27 
novembre del 1910 [col. JM Barceló] →  

                                                           
11      Barceló Sitjes, Joan Manel. <Amador Famadas Blanchart. Un tenor gironí notable>. Operem no 57, setem. 2019, p. 18-27.  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46179-document/butlleti-amics_opera_girona_57_setembre-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb83dae66bdc05647325e102475b08fe564d4362296cdd707605b93f5b96a81baab455923775f16218478e505dd8dbdae83


Fons, Elena.- Soprano de cert prestigi que actuà a Girona el 1901. Actuava l’o 
ctubre de 1908 al T. Fortuny de Reus (Diario de Reus, 27-IX-1908 p3). 
           ←  Imatge4.-  Retrat d’Elena Fons d’Angioletti el 1901 (El Teatro, n 11, IX-1901 p.3) 
Gasparini, Vicenzo. Baríton. Consta que actuà a Lisboa [↑]. 
Ghery, Enrique de. Barítol. Enregisrà diversos discos amb la casa Odeon durant 
els anys 20.         Podeu escoltar un enregistrament de Ghery del 1922: 

Se reía de la sarsulela Las Golondrinas. Casa Odeón  → 
 
 

Morera, Pedro. Tenor que cantà a Girona el 1901 després d’haver-ho fet el 1893 i el 1895. El trobem en 
diversos teatres secundaris: el VIII-1896 al Nuevo Retiro de Barcelona, el III-1897 al Fortuny de 
Reus, El X-1899 a Logroño, el I-1900 al Principal de Jerez, el IV-1901 a Santander, el IV-1914 al 
Principal de Cádiz. I esmentarem que el 1919 al teatre Principal de Menorca hi figura coma director 
artístic un Pedro Morera, i, en el mateix any a l’Olympia de València un apuntador del mateix nom. 
Creiem que és possible es tracti de l’ex tenor. 

Mullera o Mulleras, Miguel. Tenor líric (Barcelona 1883-1972), amb papers lírico-spinto. Amb diverses 
sortides a Lisboa i a Itàlia [↑]. Va cantar fins a la 
temporada 1931-32, retirant-se al Liceu. Basant-se en 
un parell d’enregistraments conservat valora Martín 
[1997:229] “constatar la convivencia, un tanto 
bicéfala, de dos voces, casi de dos estilos en el curso 
del mismo fragmento: si por una parte mulleras acusa 
la influencia del verismo en la vehemencia de algunos 
ataques y en los golpes de glotis que empañan toda la 
frase conclusiva, por otra, la base técnica de su arte 
posee una inequívoca filiación belcantista que permite 
al tenor emitir correctamente los agudos, tanto como 
primar la media voz en el inicio de algunas frases” . A 
Girona cantà el 1907 i de nou el 1919.  
Robert, Laura.- Soprano barcelonina. En fèiem fa poc 
el següent comentari “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 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).”12 

 
Imatge 6.-  La soprano Laura Robert. Va tenir una destacada 

presència el 1900 a Girona. La veiem en una foto d’estudi d’Antonio 
Esplugues, qui fotografià força cantants. Tal com es pot apreciar aquí, 
el fotògraf tenia el costum de retocar la figura, aprimant la cintura de 
l’artista [Arxiu Nacional de Catalunya. ANC1-402-N-845). →  

 

Rayer, Franco.-  Tenor català que cantà a Girona el 1909. Va ser 
especialista en el paper protagonista de Lohengrin, que interpretà en 
forces teatres. El 1904 fou anunciat a València amb certa notorietat quan 

                                                           
12      Barceló Sitjes, Joan Manel. <Les òperes que van inaugurar el segle XX a Girona. L’any que arribà Aida>  Operem no 58, X-
2019, p. 22 a 28.  

 

Imatge 5.- Imprés del disc 
de pedra en què Mulleras enregistà 
Spiritro gentil de l’òpera  La 
Favorita de Donizetti en 78 rpm. 
Disco Garmofono. Barcelona amb el 
mestre Gelabert. Catàleg w 9-
252000 (Toto: Pospike.com. baixada 
el X-2019).  

http://teatro.es/++resource++plonetheme.teatro.images/teatro_resources/pdf/recuerdos-de-teatro-1909-1911-i.pdf
http://forgottenoperasingers.blogspot.com/2014/05/michele-mulleras-tenor-barcelona-1883.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46197-document/butlleti-amics_opera_girona_58_octubre-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb836f3feb9b5e399fb1419e9fe7a62430b75755533332dcebb6ce7bfb76617592b02ef88ee664efdbe1549c51e1555e31a
https://www.youtube.com/watch?v=veo3zP-XFOI
https://www.youtube.com/watch?v=veo3zP-XFOI


anà a fer el protagonista de Lohengrin al T. Pizarro (El Pueblo 28-VIII-1904 p. 2). El mateix paper wagnerià 
el realitzà al Liceu el febrer del 1905. Pel setembre de 1908 el trobem primer a actuant a Maó i a l’octubre 
d’aquell any al T. Fortuny de Reus (Diario de Reus, 27-IX-1908 p3). Una curiositat és que Rayer va cantar 
en esperanto Lohengrin al Teatre del Bosc de Barcelona abans del febrer del 1909 (moment en què ho 
esmenta com a recent La Vanguardia, el 3-II-1909 p. 9) 
 

Sobre l’actuació de Francisco Ràyer a Girona (1907).-      

      “El tenor Sr. Francisco Rayer que debutó, estuvo constantemente poseído de su parte. Tiene una voz muy agradable si 
bien resulta de timbre algo apagado y en el recitado del cuarto acto obtuvo una calurosa ovación. Obligado a repetir el 
número, dijo la letra en catalán, cuya traducción es por cierto muy buena”.  (La Lucha, 30-X-1907 p.2) 

 
 

Ricart, José.-  Actuà com a Partiquí a Girona el 1907 i el 1909. El maig de 1910 apareix al teatre Circo de 
Reus de partiquí operístic. Però va anar elevant una mica el nivell professional, així el 1910 va 
tornar a Girona per Fires com a segon baix; i entre 1909 i 1912 el trobem en tres temporades 
executant algun paper secundari al Liceu, on tornà com a comprimari la temporada 1915-16, 1917-
18, 1918-19, 1921-22, 1922-23, 1924-25. Al Liceu va assumir sobretot petits papers quan 
s’interpretava Madame Butterfly. 

Romeu, Juan.-  Baríton que actuà a Girona el 1906 i 1907. El dia 13 de juny formà part d’una Lucia di 
Lammermoor al Tetro Principal de València, fent d’Enrico [Bueno, 1997:85]. Assumí el paper de 
cònsol a Madama Butterfly al teatre El Bosque de Barcelona, en funcions iniciades el 2-VIII-1907 
[↑]. En la temporada d’hivern 1907/08 el trobem al teatre Principal de Maó. El 19-XI-1911 feia 
d’Amonasro en una Aida al Liceu 

Saccardi, Celeste.-  Baix que cantà a Girona el 1902. Abans, el juliol de 1901 el trobem a Álava amb una 
companyia italiana dirigida pel mestre Wehils, fent de Colline en una Bohème13. A l’abril del 1902 
se’l detecta a Alacant, fent també de Colline de manera “regular” (El Graduador 9-IV-1902 p. 3). El 
1903 es localitza a Maó, on costa que va cantar en al temporada entre 1901 a 1902 (El liberal 16-
XI-1903 p. 3); el maig i juny del 1905 figurava en el teatre Pizarro de València, on fou aplaudit en 
diverses ocasions. 

 

 
Imatge 7.- El tenor Antonio 

Saludas el 1903 (Pluma y lapiz 22-
II-1903 p. 7) 

Saludas, Antonio.-  Tenor, encara jove (va fer les seves primeres 
actuacions públiques el 1903) quan va venir a Girona el 1906, 
deixeble de Lorenzo Parés. El 10 de gener actuà a La Favorite en 
el segon repartiment del Liceu [↑]. Aquell mateix any apareix de 
tenor en una companyia dirigida per Vicente Petri al teatre 
Pizarro de València, on debutà exitosament el 19-VIII fent de 
Vasco da gama a L’Africaine. Posteriorment va fer una certa 
carrera en teatres secundaris, [↑], com a mínim fins a finals de la 
segona dècada del XX (La Correspondencia de España 21-II-1918 p3). 

 

Un elogi de prensa a Saludas com a jove promesa 
    “Entre la pléyade de artistas que recientemente se han dado a conocer como 
esperanzas del bel canto, merece especial mención el joven Antonio Saludas, discípulo 
del maestro Paré. La impresión que el joven tenor ha producido entre quienes le han 
Escuchado ha sido gratísima, augurándole muchos éxitos, por los que tanto a él como 
a su reputado maestro felicityamos cordialmente por ademantado.” (Pluma y lapiz, 22-
II-1903 p. 7) 

 

                                                           
13      Comentarem l’anècdota que Saccardi i altres artistes van haver de tornar cap a Barcelona amb recursos propis perquè al 
final de la curta temporada no els van complir els compromisos contractuals (Heraldo Alavés, 23-VII, p.1 i 29-VII-1901, p. 2) 

http://www.laroca.cat/arxiumemoria/obres/9-22/9-22.pdf
https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1903-1904_del_Liceu
http://forgottenoperasingers.blogspot.com/2016/08/antonio-saludas-tenor.html


Sarazzi o Serazzi, Alfredo (o Enrique?).-  Baríton, director d’escena i empresari operístic que trobem en 
companyies secundàries. Ens queda el dubte de si hi ha una confusió del nom, que hauria de ser 
Enrique Sarazzi (que figura com a baríton per la mateixa època) o si Alfredo n’és un parent, com 
ara fill d’Enrique. El problema rau en què moltes cròniques només citen el cognom Sarazzi, sempre 
com a baríton. Nosaltres ens hi hem referit com si es tractés d’un sol personatge. El primer esment 
que en trobem el situa cantant a Manresa el 1881 [Veieu document un xic més avall]. El localitzem 
a Maó des de l’octubre de 1885 a març del 1886, amb una companyia italiana amb Vicente Petri 
de director, fent de Giorgio Germont en una Traviata; en el rol de Carlo en un Hernani. D’aquesta 
darrera tasca es va escriure “El señor Sarazzi, bastante feliz en el desempeño de su cometido, dijo 
bien algunos pasajes de la obra, por lo cual el público le aplaudió con entusiasmo” (El bien público 
10-X-1885 pp 2 i 3 i 22-X p. 1); en el paper protagonista a Rigoletto; també va intervenir a Un ballo 
in Maschera i a Faust, rebent a mitjans febrer del 1886 una funció de <benefici> en la part final de 
la llarga temporada a Maó (El bien público 18-II-1886 p.2). Pel setembre de 1889 se’l detecta a 
Mallorca, actuant d’empresari d’una companyia d’òpera que havia d’actuar al Principal de Palma 

de Mallorca. L’octubre de 1889 hi ha un Serazzi que fa de director 
d’escena al Principal de Girona (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 22-
X-1889 p. 8). El març de 1890 es preveia que actués novament a Maó, 
fent també de director d’escena.  El 1899 actuava en una cia d’opera a 
canàries, amb majoria d’artistes catalans, dirigida pel mestre Baratta. I 
el V-1902 cantava a Còrdova,1903 a Almería, el 1904 a València, el 1905 
al teatre Pizarro de València, ... En definitiva una trajectòria d’actuacions 
d’ampli recorregut per teatres secundaris de la Península. 

 
←  Imatge 8.-  El baríton Sarretti actuà a Maó a Rigoletto. Anunci de diari (El Liberal 
5.XI-1885 p4) 

 

Elogi del baríton Sr. Sarazzi (1881).- 
  Dels inicis de la seva carrera, citant un diari manresà, El Eco del País del 29-III-1881 p.3 esmenta : 
     “Para encomiar como se merece, al primer barítono absoluto, frases nos faltarían. Es el Sr. Serrazzi un distinguido cantante 
cuya esmerada escuela e inteligencia artística corren parejas con la frescura, seguridad y afinación de su afinada voz. En 
Rigoletto ya desde luego adivinamos al verdadero artista por la corrección y delicadeza con que cantó el interesante papel 
de protagonista; y con el Conde de Luna, en Il Trovatore, vino a confirmarnos la buena opinión […]  No dudamos que para la 
próxima Pascua en que acaba su compromiso en el Teatro de Manresa, hallará sobradamente empresa que le contrate, en 
la seguridad de que adquirirá un barítono de voz extensa y fresca, de inmejorable escuela y de una inteligencia artística poco 
común; a la vez que el señor Sarazzi ha recibido una esperada educación y es un cumplido caballero”. D’elogis no n’hi faltaren. 

 
Sarretti (o Serretti), Mario.- Baix que cantà a Girona el 1909. Es localitza al teatre Pizarro de València el 

maig i juny del 1905. 
Serra Soler, Narcís.-  Destacat baix nascut a La Bisbal. Es casà amb una cantant, la contralt María Pastora 

Ortiz. Fou present en òperes al Principal el 1900, va ser la darrera vegada, però no la primera, ja 
que hi cantà el 1891. El 1892 s’esmenta actuant a Lisboa¸ el 1893 actuà al T. del Buen retiro de 
Madrid (La Correspondencia Musical 26-VII-1883 p5); el 1995 cantà a Porto (Reial Teatre de San 
Juan) i a Madrid (Teatro Real). Actuà en tres ocasions al San Carlo de Nàpols, on el 1897 participà 
a l’Andrea Chénier assumint el paper de baríton del sens-coulotte Mathieu (Diario de Gerona de 
Avisos y Noticias, 2-IV-1897 p.3), i el 1898 hi intervenia de nou, sent la seva tercera estada al coliseu 
napolità). Serra a més de cantar compaginà amb la feina de procurador a La Bisbal (Heraldo de 
Gerona 8-XI-1900 p.3). 

Serrats, Isabel.-  Contralt gironina, de vegades consta com a mezzo. Va debutar al Principal de Girona per 
Fires del 1906 en l’òpera La Favorita (La Lucha 31-X-1906 p.2). La trobem a Mallorca cantant 
música religiosa quaresmal el mes de març del 1907. El 1908 figura el la companyia d’òpera que 
actuava al Principal de València [↑ pp 154-155] on interpretà l’Amneris d’Aida (21-XI), la Leonora 
de La Favorita i la Ulrica d’Un Ballo in Maschera (1-XII) (El Arte del Teatro 15-XI-1908 p.23)  

https://core.ac.uk/download/pdf/71030796.pdf


Vergesi o Vergeri, Emilia.-  Soprano lírica nascuda a València. Cantà òpera, sarsuela i música popular. Era 
el nom artístic d’Emilia Sánchez Vergeri. El 1907 la trobem fent la 
protagonista de Madama Butterfly al teatre El Bosque de 
Barcelona, en funcions iniciades el 2-VIII [↑]. El 1910 estava 
cantant a Nova York, on participà en un enregistrament d’himnes 
nacionals de diversos països, el mes de desembre amb la 
companyia Victor. Intervingué en forces enregistraments amb 
diverses companyies [↑]: Victor (1909 i 1910), Columbia (1909, 
1910, 1911) i Edison (1918). Va tenir intervencions a Amèrica 
llatina [↑]: al T. Colón de San 
Juan de Puerto Rico fou 
Desdèmona en un Otello el 1917 
i interpretà Aida el 1919. El 1925 
assumí el paper de Santuzza de 
Cavalleria Rusticana a La Scala 
de Milà. 
  ← Imatge 9.-  Emilia Vergeri (sense 
data) [▲] 
Imatge 10.-  Disc 

de pissarra amb El duo de La Africana, amb F. La Sierra i E. Vergeri 
(Columbia, cap 1909)  → 

CONCLUSIONS 
     Els cantants que van venir a Girona en la dècada de 1900 van repetir poques vegades la seva actuació 
a la ciutat al llarg d’aquells anys. Només mitja dotzena d’una vuitantena van reiterar actuació: per tant les 
companyies que es formaven per venir estaven sotmeses a fortes rotacions. 
     Trobem que un nombre apreciable d’artistes van passar per Girona sovintejaren determinats teatres 
secundaris que deurien alternar el seu concurs. Troben força cantants que a més de Girona van estar al 
teatre El Bosc de Barcelona, al teatre Fortuny de Reus, el Principal de Maó i el Pizarro de València. Això fa 
pensar que podien existir uns certs circuits preferents pel que fa a la contractació de les companyies del 
tipus que vingueren a Girona. La hipòtesi d’aquests circuits preferents El Bosc de Barcelona-Reus-Maó-
València-Girona s’hauria d’analitzar amb més detall per a precisar-los. No sembla que la rotació per els 
esmentats locals fos sistemàtica però segurament responia a xarxes de relacions personals i professionals, 
en major o menor grau. Un fil important a desenvolupar, en posteriors anàlisis, consistiria en identificar 
possibles personatges promotors o intermediaris que propiciessin la mobilitat dels cantants. Tenim la 
impressió, que ara com ara no podem precisar, que alguns directors d’orquestra deurien jugar un paper 
important com a figures aglutinadores en l’esmentada mobilitat. 
     Hem constat que entre els cantants que van intervenir en les òperes a Girona en els inicis del segle XX 
en els papers solistes n’hi hagueren ben pocs gironins. N’he identificat un cas, concretament el de la 
contralt gironina Isabel Serrats que debutà en la temporada 1906. 
     És curiós, pel que fa als idiomes, que el tenor Franco Ràyer cantés el Lohengrin en esperanto al teatre 
El Bosc de Barcelona el 1909 i en català una repetició d’un fragment de la mateixa òpera a Girona el 1907. 
 

     Ha estat una revisió no sistemàtica i que es podria ampliar. Criem, però, que permet 
identificar alguns trets sobre com eren i qui eren els solistes que cantaven les funcions 
d’òpera a Girona en al primera dècada del segle XX. 

                                                   joan manel barceló sitjes, novembre 2019 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

GIRONA (... i IX) 
I arribem al darrer reportatge de la sèrie dedicada a la cobla-orquestra Girona 

 

El 23 d'Abril de 1978, durant les Festes de Primavera de la Rambla de Girona, es va celebrar una ballada de sardanes 

amb motiu de la IIIª Trobada de Cursetistes de Sardanes d'Escola i el IVt Concurs Regional. 

 

        

Imatge 61 - Any 1978 - Foto: Pablo 

García Cortés (“Pablito”). CRDI, 

Ajuntament de Girona 

 

Darrere: Joan Pons, no es veu), 

Pere Figueras, Olegari Freixas 

("Gari"), Joan Franquesa, Jordi 

Peña i Enric Bosch 

Davant: Albert Prat, Pere 

Cortada, Àngel Cutrinas, Vicenç 

Ferrer ("Granota"), Santi Roura i 

Pere Serra. 

 

 

 

Imatge 62 - Any 1981 - Arxiu 

particular 

 

A les escales de la Sala de Festes 

Piscis, de Girona, d'esquerra a 

dreta: Antoni Devesa, Joan 

Franquesa, Alfons Ruiz, Josep Mª 

Roviras ("Xivi"), Àngel Cutrinas, 

Jordi Peña, Enric Bosch, Jordi 

Pujol, Vicenç Ferrer ("Granota"), 

Olegari Freixas ("Gari"), Pere 

Figueras i Joan ("Nitu") Figueras, 

fill d'en Pere. 

A davant, l'Anna. 



 

 

 

Imatge 63 - Any s 80 - Arxiu 

particular 

 

Darrere: Pere Figueras, 

Olegari 

Freixas ("Gari"), Josep Mª 

Roviras ("Xivi"), Joan 

Franquesa, Jordi Peña i 

Enric Bosch 

Davant: Joan ("Nitu") 

Figueras, Alfons Ruíz, Àngel 

Cutrinas, Jordi Pujol, Vicens 

Ferrer ("Granota") i Manel 

Vega. 

 

 

 

 

 

 
Imatge 64 - Any 1983 - Foto: JaumeNonell. Arxiu particular 

 

Actuant a Caldes de Malavella. 

A darrere s'hi pot entreveure Pere Figueras (trompeta),  Joan Franquesa (trombó), Martí Teixidor i Tomàs (1er 

fiscorn, segurament de bolo) i Antoni Devesa (contrabaix) 

A davant, el quintet de fusta: Joan ["Nitu"] Figueras (flabiol), Àngel Cutrinas (2n tible), Salvador Parés (1er tible), 

Jordi Pujol (1er tenor) i Alfons Ruíz (2n tenor). 



 
 

Imatge 64 - Any 1984 - Arxiu particular 

 

Retratats a davant del pòrtic lateral de la Catedral de Girona. 

D'esquerra a dreta: Antoni Blázquez, Àngel Cutrinas, Pere Bañeras, Antoni Basquens, Enric Bosch, Joan Ferrer, Joan 

("Nitu") Figueras, Jordi, Josep Sendra, Jaume Condal, Esteve Ribalta, Joan Franquesa i Pere Figueras. 



 
Imatge 65 - Any 1985 - Foto: Jaume Nonell. Arxiu particular 

 

Actuant a Ripollet: Darrere: Pere Figueras, Pere Bañeras, Joan Franquesa, Esteve Ribalta i Enric Bosch 

Davant: Joan ("Nitu") Figueras, Àngel Cutrinas, Salvador Parés, Jaume Condal, Jaume Font i Antoni Blázquez. 

 

 

Imatge 66 - Any 1986 - Arxiu 

particular 

Darrera foto promocional de la 

Cobla-orquestra Girona, que 

havia començat 60 anys abans. 

En segon terme, d'esquerra a 

dreta: Àngel Cutrinas, Jaume 

Condal, Jaume Font, Joan Ferrer, 

Josep Sendra, Pere Bañeras, Pere 

Figueras, Esteve Ribalta i Enric 

Bosch. 

Al mig, el bateria, Josep Mª 

Cullell, 

En primer terme: Joan ("Nitu") 

Figueras, Jordi, Dolors, Montse 

Agustí i Antoni Blázquez. 

La Cobla-orquestra Girona es va 

dissoldre l'any 1987. 

 

     I fins aquí les nou ressenyes que han seguit l’evolució de la Cobla-orquestra GIRONA: 

la seva gent, algunes actuacions, els seus cartells. En el proper article començaré a 

parlar de la Cobla-orquestra BOLERO. 

           Josep Loredo i Moner, novembre de 2019   



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 (33) 

 

A la seva òpera Bajazet Vivaldi 
hi va incloure l’ària Svena, 

uccidi, abbatti, atterra. Ens la 
canta la contralt Marijana 

Mijanovic. És d’una harmonia 
particular: convé sentir-la 
diverses vegades (si es té 

paciència) 

 

Una del 
segle XXI 
per a cinc 

cors. 
 També 
nadala 

Del compositor català Bernat Vivancos, Le crit des bergers (El 
crit dels pastors), del 2004. Sobre 

l’obra explica l’autor: Le cri des 

bergers és un cant de solitud. És 
també un crit d angoixa, de 

sofriment, d incertesa; és, en el fons, 
un cant perdut que ressona en el 

nostre interior. Si sabem escoltar els 
ecos del silenci d aquesta solitud, d 

aquesta angoixa, d aquest sofriment i 
incertesa, d’aquest cant perdut 

podrem transformar el silenci en 
màgia, la màgia en so, i el so en 

bellesa. Serà llavors, quan, misteriosament, la solitud troba company; 
l angoixa esdevé pau; el sofriment, joia. És llavors quan aquest cant 

perdut és correspost amb la mateixa força. També té connotació 
de nadala, com d’un crit dels pastors que prop de Betlem es 

van transmetent la “bona nova” 

 

Un lament 
del pare de 

l’òpera 
 

Claudio Monteverdi, amb la seva 
música d’estructura més senzilla i 

expressiva, va incloure en el Llibre VIII 
de madrigals, del 1638, el Lamento 
della Ninfa. Gairebé per si sol ja li 

justificaria un lloc en la història de la 
música. Ho plasmen la sopranao 

Monica Piccini i La Venexiana 

 

Bach i cor: 
Magníficat 
magnífic!  

La primera seqüència del 
Magníficat de Bach (BWV 
243): Magnificat Anima 

Mea, que conté l’obertura i 
cor. Dirigeix Jordi Savall 

 

Duet 
d’opereta 

 

La Vídua alegre (Die lustige 
Witwe) de Franz Léhar és de les 
operetes més cèlebres i el tall 

més celebrat Lippen schweigen. 
Aquí per Beczala i Netrebko 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=JWMSKatBnx0
https://www.youtube.com/watch?v=JWMSKatBnx0
https://www.youtube.com/watch?v=mCXbLZYbixo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUUhLSyy4w
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUUhLSyy4w
https://www.youtube.com/watch?v=Mz9uoywXXW4
https://www.youtube.com/watch?v=Mz9uoywXXW4
https://www.youtube.com/watch?v=s6bUxyBVfMc
https://www.youtube.com/watch?v=s6bUxyBVfMc
https://www.youtube.com/watch?v=mCXbLZYbixo


 

Amb motiu de la representació de l’òpera de Verdi 
al Liceu el proper mes de gener. 

 

Aida 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2019 


