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SALUT A LA PRIMAVERA 
 

   No només en Vivaldi ha descrit les estacions amb 
notes. El proper 29 de març s’inicia la Primavera.  
 

 
 

La saludem l’estació entrant amb la composició que li 
va dedicar Ástor Piazzola i que es va acabar recollint 
en les Cuatro estaciones 
porteñas. La sentim en la versió 
per a violí i orquestra. 

PREPARACIÓ de  LOHENGRIN 
 

       El dijous 5 de 
març el divulgador 

operístic Pol Avinyó ens 
aproparà a un dels mites 
del gènere: Lohengrin, 
de Wagner  

Conferència, a 

les 19,30 h, a la Casa 

de Cultura. Accés lliure i 
gratuït 
 

Sopar operístic Lohengrin, a les 21 h. Preu 

30€. Cal inscripció prèvia, places 
limitades.  INSCRIPCIONS: 

 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://www.youtube.com/watch?v=_BfmJpilvzE
https://www.youtube.com/watch?v=kWm0gqsjuoI
https://www.youtube.com/watch?v=_BfmJpilvzE
https://casadecultura.org/activitats/1/25008/aproximacio-a-l-opera-ldquo-lohengrin-rdquo-de-wagner-amb-pol-avinyo
https://forms.gle/5VXHEtuWApSUavak6


. EEN ECORD DE LA SOPRANO MIRELLA FRENI . 

 

Alguns enregistraments de la Freni 

    
Un bel di vedremo 

Madama Butterfly. Puccini 
Deh vieni non tardar 

Le nozze di Figaro. Mozart 
Addio del passato 
La Traviata. Verdi 

Oh soave fanciulla 
La Bohème. amb el 
seu amic Pavarotti 

 

 
 
  La Mirella Freni i el seu marit (esquerre) en un sopar, a Milà el 1994 
Parlant amb l’aficionat torroellenc Jaume Llenas (V. Operem 44, pp. 12 a 15) 
  

OBITUARIS DEDICATS A LA SOPRANO 

   El Punt 

   Codalario 

   Pro Opera 

     Platea Magazine 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JsLCoNH47I
https://www.youtube.com/watch?v=2vIIttlSHSg
https://www.youtube.com/watch?v=fXtCPWKzUGM
https://www.youtube.com/watch?v=HC4bn1Q9WrA&list=TLPQMjYwMjIwMjBBTTSktMhOhg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=-JsLCoNH47I
https://www.youtube.com/watch?v=2vIIttlSHSg
https://www.youtube.com/watch?v=fXtCPWKzUGM
https://www.youtube.com/watch?v=HC4bn1Q9WrA&list=TLPQMjYwMjIwMjBBTTSktMhOhg&index=13
https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/1737507-la-soprano-de-modena.html
https://www.codalario.com/mirella-freni/rss/muere-mirella-freni_8867_39_27487_0_1_in.html
https://proopera.org.mx/noticias/adios-a-mirella-freni/
https://www.plateamagazine.com/opinion/8326-l-umile-ancella-obituario-en-recuerdo-a-mirella-freni


 

NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Reunió dels Amics de Girona i 
la direcció del Liceu 

Per tal de revisar i optimitzar la 
col·laboració per impulsar l’òpera. 
S’ha realitzat aquest 12 de febrer 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 Programada una nova conferència: 
Montserrat Caballé, l´última diva 
del segle XX. El 6-IV-2019, 19,30h. 

Serà pronunciada per pol Avinyó i es realitzarà 
a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de 

Girona. Accés lliure i gratuït 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

 

Xerrada de presentació de La 
Traviata el proper 13-III  

L’oferirà Joan Manel Barceló, dels Amics de 
Girona, a la sala d’actes Diumé de l’Ajuntament 

(abans de les tquilles), a les 19,30h una hora 
abans de la funció. Accés lliure i gratuït 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentació audiovisual per a 
preparar-se La Traviata 

Donat que es presentarà al Teatre Municipal 
de Girona el proper 13 de març hem 

actualitzat una Guia d’audició dels Amics 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Feta conferència del Marcel Gorgori 
a la Biblioteca C. Rahola de Girona 
Va ser el divendres 14 de febrer, organitzada 

pels Amics de l’Òpera de Girona 
..Al web..     ..Fotogaleria.. 

 
  

 

 

 

 

Publicat un vídeo-reportatge d’un dels 
darrers sopars operístics dels Amics 

Correspon al sopar operístic de Cavalleria 
Rusticana i Pagliacci de 21-XI-2019. Amb imatges 

de Toni Quintana 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Invitació a la reunió de Junta dels Amics pel 
dia 3 de març, a les 18 h. 

Reunions obertes a sòcies i socis i simpatitzants, 
a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona 

..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBgnV8dje-4EEV
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2654
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAi5l9V_I8cAMTw907eQU4o6HYW0sj7ORu7WI93v66um-rKgj2NTpgzIo
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBghfqLgKTmAOA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAbL6TmBkRDFj8z_Rgh0NoaW
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBgoCy1-tmTTx-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLEjm8T91afjVdRAC3rmACi
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBgnV8dje-4EEV
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2654
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAi5l9V_I8cAMTw907eQU4o6HYW0sj7ORu7WI93v66um-rKgj2NTpgzIo
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBghfqLgKTmAOA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBgoCy1-tmTTx-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecKiVx0t0GBgoCy1-tmTTx-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLEjm8T91afjVdRAC3rmACi
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


 

 
 

 

 

El centre gironí Espai Marfà 
esdevé un centre de creació 

musical d’ampli abast 
Ja fa vuit anys que s’hi treballava però ara 

s’ha oficialitzat, amb el nom La Marfà. 
Centre de Creació Musical.  La Marfà 

..El Punt..   ..Girona FM..   ..Diari de Girona.. 
*Dossier oficial de premsa* 

 
  

 

 

 

 

Celebrada la Festa de la 
Música Coral al Palau 

Es celebra cada dos anys i es va 
recuperar el 2016. Amb homenatge al 

compositor Carles Guinovart 
..Programa.. 

 
  

 

 

 
 

Black Music Festival 2020 a 
Girona, del 6 al 9 de març 

El festival de música negra, per diversos 
indrets de Girona 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Exposició sobre instruments antics a 
Girona: Despertant instruments adormits 
Amb rèpliques i documentació sobre els instruments 
del romànic. Casa de Cultura de Girona. 21-II a 20-III 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Comentaris a La Clemenza de 
Tito que s’està oferint al Liceu 

Una de les darreres obres de Mozart 
..Al web..   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Plácido Domingo assumeix la seva 
culpabilitat en les denúncies per 

assetjament sexual 
En una roda de premsa el cantant ha assumit 

la seva responsabilitat i ha demanat disculpes.  
..Al web..   ..Ara..   ..Resolució oficial.. 

 
  

 

 

 

 

Crítica de La Traviata en la seva 
estrena a Sabadell 

La producció, que estarà a Girona el 13-III 
va ser estrenada a La Faràndula de 

Sabadell el 19-II 
..Roger Alier..         ..Al web.. 

 

 
 

  

 

 

 

 

Entrevista a Jessica Pratt 
Amb motiu d l’estada de la soprano 

lleugera a Madrid 
..Al web.. 

 
  

https://web.girona.cat/lamarfa
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1748028-la-marfa-nova-era.html
https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=12975
https://www.diaridegirona.cat/fets-gent/2020/02/27/marfa-aposta-creacio/1031517.html
https://web.girona.cat/documents/20147/76722/Dossierdepremsa-LaMarfa.pdf
https://www.palaumusica.cat/prog-ma-festa-de-la-musica-coral_765841.pdf
https://www.blackmusicfestival.com/index.php/ca/?gclid=EAIaIQobChMIveiKj5Tv5wIVT8reCh1JxAGEEAAYASAAEgLMavD_BwE
https://casadecultura.cat/activitats/568/25421/despertant-instruments-adormits
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-teatre-liceu-clemenza-tito-auguin-macvicar-fanale-papatanasiu-oustrac-february-2020
http://www.revistamusical.cat/critica/el-geni-de-mozart-que-salva-els-mobles/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200225/473773577045/placido-domingo-perdon-responsabilidad-acoso-sexual.html
https://www.ara.cat/opinio/son-defensar-Placido-Domingo_0_2405759549.html
https://www.mundoclasico.com/articulo/33258/Resoluci%C3%B3n-del-gobierno-espa%C3%B1ol-sobre-Pl%C3%A1cido-Domingo
https://www.plateamagazine.com/criticas/8436-maite-alberola-protagoniza-la-traviata-en-la-opera-de-sabadell
http://www.revistamusical.cat/critica/missatge-musical/
https://www.operaactual.com/entrevista/jessica-pratt-solista-en-la-gira-a-essen-del-teatro-real-interpretar-a-rossini-es-esencial-para-mantenerse-en-forma/
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1748028-la-marfa-nova-era.html
https://www.palaumusica.cat/prog-ma-festa-de-la-musica-coral_765841.pdf
https://www.blackmusicfestival.com/index.php/ca/?gclid=EAIaIQobChMIveiKj5Tv5wIVT8reCh1JxAGEEAAYASAAEgLMavD_BwE
https://casadecultura.cat/activitats/568/25421/despertant-instruments-adormits
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-teatre-liceu-clemenza-tito-auguin-macvicar-fanale-papatanasiu-oustrac-february-2020
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200225/473773577045/placido-domingo-perdon-responsabilidad-acoso-sexual.html
https://www.plateamagazine.com/criticas/8436-maite-alberola-protagoniza-la-traviata-en-la-opera-de-sabadell
http://www.revistamusical.cat/critica/missatge-musical/
https://www.operaactual.com/entrevista/jessica-pratt-solista-en-la-gira-a-essen-del-teatro-real-interpretar-a-rossini-es-esencial-para-mantenerse-en-forma/


 

 

 

 

Es preveu un Festival Rossini  
a Barcelona 

És una iniciativa en col·laboració entre 
Òpera de cambra de Barcelona i el 

grup Focus. Es faria al Teatre Romea i 
duraria dues setmanes. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El musicòleg Joan Vives està 
fent un curs Beethoven a 

Torroella de Montgrí 
A l’auditori de la seu social de la Penya 

Barcelonista Montgrí 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Bona acollida a Enrique Ferrer a 
Livorno fent de Mario a Tosca 
El tenor madrileny ha actuat diverses 
vegades a Giorna en els darrers anys 

..Al web.. 

 
  

 
  

↑ Sortint del T. Municipal de Girona el 19-V-2019, després d’una Bohème. 

Josep Donat, Enric Martínez-Castignani, Enrique Ferrer, Natàlia Donat (Foto 
Natàlia Donat) 

   

 

 

 

 

La soprano Katia Mattila entrevistada 
La cantant finlandesa parla sobre la seva evolució 

professional 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 
 

 La nova associació AprOpera ha 
organitzat un Concet Rossini 

amb motiu de l’aniversari 
El 29 de febrer a Sant Cugat del Vallès. El 
mestre va néixer un 29 de febrer (1792) 

..Al web..     ..AprOpera.. 

 
  

 

 

 

 

 Chiuso 

La recent epidèmia afecta 
els teatres d’òpera italians 
Diversos teatres han de suspendre 

espectacles    ..Al web.. 
 

  

 

 
 

 

 Enguany l’espectacle de Liceu a la Fresca 
  serà Carmen de Bizet, el 20-VI a les 22h. 

Projeccions que s’oferiran en llocs a l’aire lliure 
 en força poblacions catalanes, des del Liceu 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El 21 de març es celebra el  
Dia Europeu de la Música Antiga 
Promou la música pretèrita, fins al Barroc. 
Coincideix amb l’inici de la Primavera i el 

naixement de J.S. Bach. Festa iniciada el 2013, amb 
patrocini de la UNESCO i la Unió Europea 

..Al web..     ..Web oficial en anglès.. 

 
  

https://www.ara.cat/cultura/Opera-Cambra-festival-Rossini-Focus_0_2390161047.html
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2984-club-de-classica-br-cicle-de--conferencies.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/02/el-tenor-enrique-ferrer-ovacionado-en.html
https://proopera.org.mx/entrevista/karita-mattila-a-mis-58-anos-sigo-debutando-roles/
https://www.facebook.com/apropera/photos/p.1275235636016781/1275235636016781/?type=1&theater
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2019/09/30/0001/apropera-una-nova-proposta-per-acostar-lopera-a-sant-cugat
https://www.operaactual.com/noticia/la-scala-la-fenice-y-el-regio-de-parma-suspenden-actividades-ante-el-coronavirus/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/liceualafresca
https://www.diesinternacionals.cat/calendari/dia-europeu-de-la-musica-antiga/2019-03-21/
https://www.earlymusicday.eu/
https://www.ara.cat/cultura/Opera-Cambra-festival-Rossini-Focus_0_2390161047.html
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2984-club-de-classica-br-cicle-de--conferencies.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/02/el-tenor-enrique-ferrer-ovacionado-en.html
https://proopera.org.mx/entrevista/karita-mattila-a-mis-58-anos-sigo-debutando-roles/
https://www.facebook.com/apropera/photos/p.1275235636016781/1275235636016781/?type=1&theater
https://www.operaactual.com/noticia/la-scala-la-fenice-y-el-regio-de-parma-suspenden-actividades-ante-el-coronavirus/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/liceualafresca
https://www.diesinternacionals.cat/calendari/dia-europeu-de-la-musica-antiga/2019-03-21/


 

 

 
 

A Barcelona l’Ajuntament 
replanteja les escoles de música 

Una proposta de nou model d’escoles 
municipals, amb polèmica 

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

 
  

 

 

 
 

Tel baríton carlos Álvarez rep un 
homenatge a Viena 

Al Teatre de l’Òpera Estatal de Viena 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Opinió: Música i pintura, 
 dos canins paral·lels 

Sèrie de tres articles de la musicòloga 
 Ma Lluïsa Cortada . han sortit els dos primers 

..1r article..    ..2n article.. 

 
  

 

 

 

 

A Bèrgam anuncien el 
Festival Donizetti 2020 

Amb cinc títols, entre novembre i 
desembre del 2020 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Una combinació de veu i acordió 
per a música de Josquin Des Prez 

Amb el contratenor Carlos Mena (recentment 
a Girona) i l’acordeonista Iñaki Alberdi 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Farinelli, un disc de Cecilia Bartoli 
Disc de Decca amb la famosa mezzo italiana 

..Al web..  
  

 

 
 

CD 
 

Elkano. Música relacionada amb 
la primera volta al món 

Dos CD d’Alia Vox 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 

 

Beethoven contado a través de 
sus contemporáneos 

Editat per O.G. Sonneck 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 
 

Música en Auschwitz 
De Simon Laks sobre la música en el 

tristament cèlebre camp d’extermini nazi 
..Al web.. 

 
  

  

https://www.nuvol.com/musica/escoles-de-musica-de-barcelona-us-estavem-esperant-84483
https://www.totbarcelona.cat/cultura-i-oci/revolta-escoles-municipals-musica-pla-colau-teatre-dansa_2112834102.html
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/02/carlos-alvarez-recibe-un-homenaje-por.html
http://www.revistamusical.cat/musica-i-pintura-dos-camins-parallels/
http://www.revistamusical.cat/musica-i-pintura-dos-camins-paral-lels/
https://clubdeopera.com/el-festival-donizetti-2020-anuncia-su-programacion/
https://www.operaworld.es/cueurs-desolez-laboratorio-josquin/
https://proopera.org.mx/resena/farinelli-cecilia-bartoli/
https://www.operaworld.es/elkano-las-musicas-de-la-vuelta-al-mundo/
https://www.plateamagazine.com/libros/8424-beethoven-contado-a-traves-de-sus-contemporaneos
https://www.plateamagazine.com/libros/8380-simon-laks-musica-en-auschwitz
https://www.nuvol.com/musica/escoles-de-musica-de-barcelona-us-estavem-esperant-84483
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/02/carlos-alvarez-recibe-un-homenaje-por.html
https://clubdeopera.com/el-festival-donizetti-2020-anuncia-su-programacion/
https://www.operaworld.es/cueurs-desolez-laboratorio-josquin/
https://proopera.org.mx/resena/farinelli-cecilia-bartoli/
https://www.operaworld.es/elkano-las-musicas-de-la-vuelta-al-mundo/
https://www.plateamagazine.com/libros/8424-beethoven-contado-a-traves-de-sus-contemporaneos
https://www.plateamagazine.com/libros/8380-simon-laks-musica-en-auschwitz


  ACTIVITATS   
 

 

 
 

1-III 
(19 h.) 

 

Òpera, de què vas? Amb 
Marcel Gorgori 

3r concert de Simfonova. Amb solistes vocals 
i orquestra. A l’Auditori de Girona 

..Al web..    ..Descompte  socis dels Amics..     

 
Girona 

  

 

 
 

1-III 
(19 h.) 

 

Simfonia n 2, Resurrecció, de Mahler  
Amb la soprano Chein Reiss i la mezzo Karen 

Cargill i l’orquestra i cor del Liceu. Dr. Josep Pons 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
2-III 
(19 h.)  

CONFERÈNCIA: Rèquiem de Verdi 
Dins el cicle dels quatre grans rèquiems. 
Per Eva Sandoval. A la Fontana d’Or de 

Girona. Cal inscripció 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
5-III 
(19 h.) 

 
 

Conferència: Apropament a  l’òpera 
Lohengrinb.   Per Pol Aviñó 

A la Casa de Cultura. Organitzat pels Amics de 
l’Òpera de Girona.  amb suport del Liceu 

En acabat es fa un sopar inspirat en l’òpera 
..Al web..    ..Inscripció al sopar.. 

 
Girona 

  

 

 
 

6-III 
(19 h.)  

Projecció comentada d’una òpera: 
La Bohème, de Puccini 

Per primera vegada es farà a l’auditori del 
Museu del Suro. Amb xerrada de Lluís Medir 

..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

  
6-III 

(20,30 h.)  

Plomes i reclams. Espectacle entre 
la lírica, el text i l’humor 

Amb Elena Martinell (soprano lleugera) i 
Glòria Garcés (pianista) a la Sala La Planeta 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

8-III 
(12 h.) 

 

Rèquiem de Duruflé. Amb la 
mezzo Núria Pena i el Cor Jove 

de l’Orfeó Català 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

8-III 
(18 h.) 

 

Jove Capella Reial de Catalunya 
A l’Auditori de Barcelona, amb la Salve Regina 

de Monteverdi, Stabat Mater de Palestrina, 
entre d’altres 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

9-III 
(19 h.) 

 

PROJECCIÓ del Requiem de Verdi 
En la versió del cor i orquestra de La Scala, sota la 
direcció d’H. v. Karajan. Al Caixa Forum de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2709
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/concerts/resurreccio-mahler-simfonia-num-2
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-messa-da-requiem-de-verdi-una-missa-pel-teatre_a10888561
https://casadecultura.org/activitats/1/25008/aproximacio-a-l-opera-ldquo-lohengrin-rdquo-de-wagner-amb-pol-avinyo
https://forms.gle/8f5vPuDd2TwifTxHA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLyEgEfhV6pHYYQRhmYAqTI
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=2681&ta=obr
https://www.palaumusica.cat/ca/el-requiem-de-durufle_703527
https://www.auditori.cat/ca/jove-capella-reial-de-catalunya
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-messa-da-requiem-de-verdi_a10890097
http://www.auditorigirona.org/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2709
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/concerts/resurreccio-mahler-simfonia-num-2
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-messa-da-requiem-de-verdi-una-missa-pel-teatre_a10888561
https://casadecultura.org/activitats/1/25008/aproximacio-a-l-opera-ldquo-lohengrin-rdquo-de-wagner-amb-pol-avinyo
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLyEgEfhV6pHYYQRhmYAqTI
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=2681&ta=obr
https://www.palaumusica.cat/ca/el-requiem-de-durufle_703527
https://www.auditori.cat/ca/jove-capella-reial-de-catalunya
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-messa-da-requiem-de-verdi_a10890097


 

 

 
11-III 

(9,30  
i 11 h.)  

Espectacle vocal: Allegro,  
per Cor de Teatre 

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

 
Olot 

  

 

  
11-III 
(19 h.) 

 Conferència: Beethoven, un músic 
entre dues èpoques 

Per Sara Pujolràs, a l’Espai dels Amics del Museu 
d’Art de Girona (C Ciutadans 18). Gratuït 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

13-III 
(19,30 i 

20,30 h.) 
  

Representació de l’òpera La Traviata, 
de Verdi, al Municipal de Girona 

Pels Amics de l’Òpera de Sabadell. Una hora 
abans, a les 19,30, els Amics de Girona ofereixen 

un comentari a la sala Diumé, abans d’entrar a 
les taquilles del Municipal.  

..Al web.. 

 
Girona   

 

 

 
14-III 
(10,30 a 

12 h.) 

  

Conferències Retrat musical de 
Beethoven, per Joan Vives 

Tractarà: l’Etapa de plenitud 1 (1800-05) 
A l’Auditori de la Penya barcelonista Montgrí 

..Al web.. 

 
Torroella M. 

  

 

 

 
 

14-III 
(18 h.) 

 

It Dansa. Jove companyia de 
l’Institut del teatre 

Amb dues coreografies que es van estrenar 
al Festival Grec de Barcelona 2018: Kaash, d’ 

Akram Kahn, i  The prom, de Lorena Nogal 
..Al web.. 

 
Sant Cugat V. 

  

 

 
 

14-III 
(18,30 h.) 

 

Il duello amoroso de Händel, 
amb Núria Rial, Xavier sabata i 

Vespres d’Arnadí 
Al Palau de la Música Catalana 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
16-III 
(19 h.)  

CONFERÈNCIA: Rèquiem de Fauré 
Dins el cicle dels quatre grans rèquiems. 
Per Eva Sandoval. A la Fontana d’Or de 

Girona. Cal inscripció 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
17-III 

 

ÒPERA als OCINE de les comarques: 
 Fidelio  de Beethoven 

Projectat en directe des del ROH de Londres 

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

 
Girona, Blanes i 

Platja d’Aro 

  

 

 
 

17-III 
(20,15 h.)  

ÒPERES en CINEMA 
Fidelio  de  Beethoven 

Als Cines Olot 
..Al web.. 

 
Olot 

  

https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/allegro-2/
http://amicsmda.org/activitat/beethoven-un-music-entre-dues-epoques/
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2654
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2984-club-de-classica-br-cicle-de--conferencies.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/danza/it-dansa
https://www.palaumusica.cat/ca/il-duello-amoroso-de-handel_703152
https://caixaforum.es/ca/girona/p/el-requiem-de-faure_a10890372
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.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/215-opera-19-20
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/allegro-2/
http://amicsmda.org/activitat/beethoven-un-music-entre-dues-epoques/
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2654
http://www.agendatorroella.com/ca/programacio/c/2984-club-de-classica-br-cicle-de--conferencies.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/danza/it-dansa
https://www.palaumusica.cat/ca/il-duello-amoroso-de-handel_703152
https://caixaforum.es/ca/girona/p/el-requiem-de-faure_a10890372
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/215-opera-19-20


 

 
 

17-III 
(19,15 h.) 

 

PROJECCIÓ D’UNA ÒPERA: 
Manon, de  Massenet 

A La Cate de Figueres, Retransmès en 
directe des de l’Opéra Bastille de París  

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

18-III 
(19 h.) 

 

Conferència sobre l’òpera Fidelio 
de Beethoven per Luís Gago 

Al Palau de la Músoica Catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

19-III 
(20 h.) 

 

La Passió segons Sant Joan, de 
Bach amb el Collegium Vocale 
Gent dirigits per Herreweghe 

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

 
Barcelona 

  

 

 
 

19-III 
a 5-IV 

 

Lohengrin, de Wagner 
Sessions al Liceu 

Amb el tenor Klaus Florian Vogt. Orquestra 
i cor del Liceu, Josep Pons director. Amb 
direcció escènica de Katharina Wagner 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

20-III 
(20 h.)  

Concert Despertant instruments 
adormits a Girona. Medieval 

Amb Arturo Palomares, Lucia Samitier i Ana 
Cerezo.  Auditori Viader de la Casa de Cultura 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
21-III 
(10,30 a 
13,30 h.)  

Conferència i audiovisual: La 
Consagració de la Primavera 
Rafael Esteve comentarà aquest gran 

ballet contemporani. A la Biblioteca Carles 
Rahola. Cal inscripció      ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

22-III 
(17,30 h.) 

 

Gran Missa en Do menor de 
Mozart 

Amb l’Orquestra Simfònica Camera 
Musicae. Al Palau de la Música Catalana 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

22-III 
(19 h.) 

  

Dansem. Espectacle de dansa 
solidari al T Municipal de Girona 
Pro Càritas de Girona i salt. És la XIa edició 

consecutiva. Col3laboren escoels i grups de 
dansa 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
24-III 
(19 h.) 

 

Conferència de Pol Avinyó 
sobre l’òpera de Wagner 

Lohengrin 
A la biblioteca Fages de Climent 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

https://lacate.cat/events/manon-massenet-en-directe/
https://www.palaumusica.cat/ca/conferencia-5-fidelio-amb-luis-gago_708107
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-herreweghe_700974
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/lohengrin
https://casadecultura.cat/activitats/568/24224/concert-quot-despertant-instruments-adormits-a-girona-quot-amb-toni-madueno-i-l-incantari-arturo-palomares-lucia-samitier-i-ana-cerezo
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=93
https://www.palaumusica.cat/ca/gran-missa-en-do-menor-de-mozart_699190
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2686
http://bibliotecadefigueres.cat/Agenda/AgendaInfo.aspx?data=24/3/2020
https://lacate.cat/events/manon-massenet-en-directe/
https://www.palaumusica.cat/ca/conferencia-5-fidelio-amb-luis-gago_708107
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-herreweghe_700974
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2019-2020/opera/lohengrin
https://casadecultura.cat/activitats/568/24224/concert-quot-despertant-instruments-adormits-a-girona-quot-amb-toni-madueno-i-l-incantari-arturo-palomares-lucia-samitier-i-ana-cerezo
http://www.rafaelesteve.com/PetitDetall.asp?Centre_Id=31&Obres_Id=93
https://www.palaumusica.cat/ca/gran-missa-en-do-menor-de-mozart_699190
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2686
http://bibliotecadefigueres.cat/Agenda/AgendaInfo.aspx?data=24/3/2020


 

 
 

25-III 
(21 h.) 

 

Recital del tenor 
 Rolando Villazón 

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

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

27-III 
(20 h.) 

 

Tarta Relena. Marta Torroella 
(contralt) i Helena Ros (soprano) 

Amb un repertori variat a capella. 
Auditori Viader de la Casa de Cultura 

..Al web..    ..Un exemple.. 

 
Girona 

  

 

  
27-III  

Club de lectura sobre Carmen de 
Merimée en relació a l’òpera de Bizet 

A la Biblioteca Municipal de Lloret.   ..Al web.. 
 

Lloret de Mar 

  

 

  
27-III 

(20,30 h.)  

Dansa. Triple estrena,  
per Cobosmika SEEDS 
Teatre La Gorga de Palamós 

..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

27-28 i 
29-III 

 

Òpera sencera, en petit format: 
La opera de cuatro notas, deTom 
Johnson i Paco Mir. Amb piano 

Per Òpera de Cambra de Barcelona, 
Al Teatre de Sarrià.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
28-III 

  

Sortida al Liceu en bus a veure 
l’òpera Lohengrin, de Wagner 
Des de Girona, amb els Amics. Per a les 

persones que s’hi hagin inscrit prèviament 
..Al web.. 

 
Girona-

Barcelona 

  

 

 

 
 

29-III 
(18 h.)  

DANSA. La Consagració de la 
Primavera, de Stravinsky. Amb el 

BCN City Ballet 
Al Teatre Municipal de Girona   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

30-III 
(20 h.) 

 

La Passió segons Sant Mateu, de 
Bach amb el Collegium Vocale 
Gent dirigits per Herreweghe 

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

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

30-III 
(20,30 h.) 

 

Rèquiem de Verdi, amb l’orquestra 
del Mariinski i Valery Gergiev 

A l’Auditori de Barcelona. Acompanyats pel Cor 
Ibercamera    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

31-III 
(20 h.) 

 

Recital de la soprano 
 Sonya Yoncheva 

Amb Antoine Palloc al piano. 
Palau de la Música Catalana.  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.palaumusica.cat/ca/rolando-villazon_756795
https://casadecultura.org/activitats/594/25940/tarta-relena
https://www.youtube.com/watch?v=pu81fHumO58
https://www.lloret.cat/seccions/biblioteca-municipal/agenda/club-de-lectura-liceubib
https://lagorga.cat/espectacle/328
http://www.teatredesarria.cat/programacio/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTIwxYkba5U0M
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2684
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-herreweghe_700986
https://www.auditori.cat/ca/requiem-verdi
https://www.palaumusica.cat/ca/sonya-yoncheva-soprano_702279
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.palaumusica.cat/ca/rolando-villazon_756795
https://casadecultura.org/activitats/594/25940/tarta-relena
https://www.lloret.cat/seccions/biblioteca-municipal/agenda/club-de-lectura-liceubib
https://lagorga.cat/espectacle/328
http://www.teatredesarria.cat/programacio/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKNuIQu18aiTIwxYkba5U0M
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2684
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-herreweghe_700986
https://www.auditori.cat/ca/requiem-verdi
https://www.palaumusica.cat/ca/sonya-yoncheva-soprano_702279
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

TASQUES DE LA LLIBRERIA FRANQUET PER AL TEATRE CIUTADÀ 
 

Des dels inicis de la Gran Guerra i durant més de mig segle la impremta Franquet va treballar molt per 
al Teatre de l’Ajuntament. Fins el 1931 el nom oficial del coliseu fou Teatre Principal i a partir 

d’aquella data Teatre Municipal. És evident l’interès gràfic que tenen els cartells per  fer-se a la idea 
de com rebia el públic l’oferta cultural corresponent. A la vegada, són una font d’informació molt 
important i sovint molt detallada. Hi trobem el protagonisme dels empresaris, els repartiments 

d’artistes, preus i maneres d’accedir a les localitats,. Encara que els cartells són els materials més 
abundants que han quedat també trobem altres materials impresos per la mateixa empresa, com 

sobretot programes de mà. També, com veurem, algun altre element 
 

LA CASA FRANQUET 
Empresa de llarga trajectòria a Girona. Fundada en un moment imprecís entre el 1830 i 1838 per Antoni 
Franquet Fortuny, fill d’altre Antoni Franquet, impressor d’Olot. En els primes anys el taller i domicili 
familiar va tenir diverses ubicacions, començant per la Pujada de Sant Feliu, el carrer Calderers i Balles-
teries. En un moment no precisat, l’obrador principal va estar situat al carrer de la Força 14 (cantonada 
amb Pujada de Sant Llorenç, actualment Pujada de la Catedral), i hi va estar molt temps, fins al 1975.  

 

Quadre I.  ELS EMPRESARIS FRANQUET 
ANTON FRANQUET FORTUNY 
    Fundador de l’empresa a Girona. Fill de 
l’impressor olotí Antoni Franquet. 
 
JOSEP FRANQUET SERRA (1851-1907) 
    A més d’empresari va ser poeta aficionat, 
guanyador d’algun joc floral. Va ser deixeble 
i amic de Jacint Verdaguer. 
 
VÍDUA FRANQUET (GUSIÑER ?) 
        Regentà el negoci des de la viduïtat el 
1907 fins el 1921. El 1907 és quan s’inicià la 
col·laboració amb el Teatre. 
 
ANTONIO FRANQUET GUSIÑER (1879-
1957) 
     També es dedicà a la política, conseller 
municipal durant la dictadura de Primo de 
Ribera i membre de la gestora del primer 
ajuntament franquista, el 1939. 
 
MARIA BOSCH NUALART (Vídua Franquet 
en segones núpcies d’aquet) 
    Regentà el negoci amb motiu de la seva 
viduïtat el 1957. 
 
JOSEP FRANQUET ALEMANY (1905-1997) 
     El 1939 ingressà a la Falange. El 1940 ser 
encarregat de la censura. Germà de l’alcalde 
de Girona entre 1949 a 1957 Antonio 
Franquet Alemany. 

 

 
Imatge 1.- Membret en una factura del 2-VI-1915 (AMGi Teatre. Llig 15) 

 

 
Imatge 2.- Membret en un rebut del 17-IX-1937 (AHGi Teatre. UI 12900) 

 

 
Imatge 3.- Membre d’una factura del 7-VII-1960 (AMGi Teatre. UI 12960) 



El negoci familiar va tenir a Girona diverses activitats complementàries i diferents seus. En algun 
moment del segle XIX las residència familiar passa al C/ Argenteria 26, on en els baixos l’Antoni Franquet 
Serra hi va obrir una llibreria. En una capçalera impresa del 1960 s’esmenten tres seus Franquet: 
Argenteria 26, Força 14 i Cort Reial 25. A més d’impremta, el negoci es diversificà en llibreria, papereria, i 
una de les primeres editores de postals de la ciutat. 
  

IRRUPCIÓ DE LA IMPREMTA AL TEATRE PRINCIPAL 
 
     És a partir del 1907 que la impremta 
Franquet agafa un gran protagonisme en la 
confecció de cartells del Teatre Principal. 
També portaven la impressió d’entrades, 
el que consta com a “Taquillaje” 
     Els cartells inicials típics durant la segon 
dècada del segle XX eren rectangulars amb 
allrgament vertical, d’una alçada variable 
però el més usual eren uns dos pams 
d’açada. Els primers no portaven 
il·lustracions. 
 
       Imatge 4.- Tres cartells del novembre del 1913 
(dies 3, 4 i 1, respectivament) Corresponen a 
funcions de la companyia d’Opereta  Granieri. S’hi 
anunciaven: Amori di Príncipe, Vita di Boheme i Eva   
(AMGi Teatre. lligall 14). 
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    Hom pot apreciar que el teatre fa 
un canvi d’impremta entre el 1906 i 
el 1907 a la col·lecció de cartells de la 
Biblioteca Pública Carles Rahola. Allà 
es ve com la pràctica totalitat dels del 
1906 els editava la impremta de 
Paciano Torres i, en canvi, a partir del 
1907 la producció vindrà de la 
impremta Franquet. 
 
El 1914 i 1915 es troben alguns 
cartells amb fotografies 
incorporades. De fet la impremta 
Franquet tenia un negoci integrat de 
fotografia i postals, encara que el 
recurs a fotografies en cartells ja 
tenia algun precedent per part 
d’altres impremtes de la ciutat1   
 

 
 

Imatge 6.- Detall del cartell de la funció 
de comait de Raquel Meller el 22-V-2015 

(AMGi T llig 14) 
 
 
                                                           
1      La impremta de Paciano Torres ja té una foto incorporada en un programa de mà d’una sèrie de funcions del  maig del 
1897-05, de la Companyia de Concepció Ferrer (1a sèrie)  [AMGi Teatre. lligall 12) 



TIPUS I EVOLUCIÓ DELS CARTELLS FRANQUET 
     Depenent de l’època i el tipus d’espectacle hom pot trobar força varietat de cartells. Sense prentendre 
ser exhaustius apuntem algunes varietats. 
 
     Horitzontals petits 
    D’amplada variable, que pot anar dels 20 als 40 cm. No solien portar il·lustracions, amb poc text i lletres 
de gruix. 
 

  
Imatge 7.- Banda militar de tambors i cornetes . Trianerías. Del 
17-V-1919 (BibCRahola.Car-Te-0513) 

Imatge 8.- Concert de sardanes per l’Orfeó Cants de Pàtria 
i l’Orquestra Girona. 2-XI-1958  [AMGi T UI 12901] 

 
   Cartells en rectangle vertical, sense il·lustracions 
     Són els més nombrosos dels que s’han conservat [Veieu imatge 4 i imatge 
9]. Són impresos en blanc i negre en els que el paper va canviant de color. De 
l’empresa Franquet n’hem localitzat des del 1907 i fins al 1976. Hi ha una certa 
tendència, amb el temps, a que siguin més amples. 
 
     ←  Imatge 9.-  Conmemoración del XXXVII Aniversario de la Liberación. De 4-II-1976 (AMGi 
UI 12431) 
 
   Cartells de gran format 
     Solen anar associats a espectacles de 
varietats o de companyies cèlebres. Sovint 

portaven cartells impresos en rotatives de grans ciutats, com ara Barcelona 
o Madrid. En algunes 
ocasions, però, 
s’encarregaren a la mateixa 
ciutat de Girona on s’oferiria 
la funció. Solen portar força 
elements fotogràfics 
[Imatges 10 i 11]. 
 
Imatge 10.-  Companyia còmica-
dramàtica, catalana i castellana, 
de Salvador Cervera. Gener 1929. 
La ventafocs i altres espectacles  
(Biblioteca Pública Carles Rahola.)   
→ 
 
 
  ←   Imatge 11.-  Programa mixt 
de cinema i varietats de la vedette 
Mercedes Serós. De finals d ela 
dècada dels 20 (Biblioteca Pública Carles Rahola. Cartells 4.065) 



POGRAMES DE MÀ I ALGUN ALTRE IMPRÈS 
     Com és de preveure, els programes de mà són un element que aporta especial informació en relació 
als espectacles. No sent tant nombroses com els cartells formen, però, un grup considerable d’exemplars. 
Són més freqüents per a espectacles de naturalesa musical i solen centrar-se en temporades de sarsuela, 
d’òpera i de teatre de companyies més formalitzades. També podem trobar díptics de concerts.  
 

  

←  Imatge 12.-  
Programa de mà. 

Díptic, anvers i 
revers: Nadal del 

1913 a 14. Cia 
Serrano i Alcalà 
(AMGi Teatre. 

Lligall 14) 

  

←  Imatge 13.- 
Programa de mà. 

Díptic, anvers i 
revers:  abril 

1918. Cia 
d’opereta 
Granieri-

Marchetti.  
(Biblioteca P. 
Carles Rahola, 

Cartells, carp.  32 
n 1458) 

  

←  Imatge 14.- 
Programa de mà. 
Tríptic, anvers i 
revers:   25-X-

1958. Cia Teatro 
Eslava. Amb el 

popular en aquel 
moment l’actor 

Antonio Ferrandis 
(1 de 2) [AMGi, 

Teatre, UI 12901] 

 
     No sempre els programes de mà tenien la mateixa estructura o informació. Es tractava de fulls de paper 
que poden oscil·lar entre el foli i la quartilla i que es distribuïen plegats, de vegades amb díptic i de vegades 
en tríptic. Els programes podien o no portar fotografies incorporades, recurs aquest que augmenta amb 
el temps i a importància de l’esdeveniment. El format díptic és propi de la primera meitat de segle i el 
tríptic el trobem en la segona meitat del XX. L’estructura bàsica era: Portada.  Títol de l’empresa o 
companyia, dates de la funció o funcions, teatre, titulars de l’espectacle o de la temporada. Part interior, 
amb els noms dels artistes i obres que es presentarien  o repertori. En la contraportada el típic era posar-
hi el tipus de localitats i preus, llocs i condicions de venda, nom de la impremta, patrocinador, . 



Les mostres per a l’adopció de colors de les entrades del Teatre. El primer dels dos fulls 

de la temporada de Nadal, les corresponents al desembre del 1914 

 

Imatge 15.-  Mostres de color dels papers amb què s’havien d’imprimir les entrades de la temporada de Nadal del 1914-15. 

Aquí veiem els colors previstos per les deu funcions de desembre. En altre full apareixen els colors de tretze funcions del 

gener del 1915, Per a cada dia hi ha dos colors que diferencien les entrades a la zona de platea i pisos inferiors (color de 

l’esquerra) de les que donaven accés al “Paradís” o galliner. S’evitava així barrejar sectors socials corresponents a preus ben 

diferents (AMGi, Teatre, Lligall 14). En el full no esmenta la impremta Franquet però aquesta ja era aleshores la impremta de 

referència aleshores 



     Una altra feina significativa de la casa Franquet consistia en imprimir els feixos d’entrades [Imatges 16 
i 17]. En la facturació i en algun document de provatures aquest aspecte apareix amb el nom de taquillaje. 
Una previsió important per a facilitar el control de l’accés era la d’imprimir les entrades corresponents a 
cada funció en paper de colors diferents. Així qui controlava podia advertir ràpidament si el comprovant 
lliurat era o no corresponent a la funció però també a quina d les dues categories de localitats corresponia 
l’entrada. Els pisos inferiors, amb preus força més cars, tenien l’accés per una escala principal, en canvi, 
les entrades de paradís, corresponents a l’últim pis, les més barates, tenien el seu accés per una escala 
secundària. Conservem en la secció teatre de l’Arxiu Municipal de Girona tres prop de mitja dotzena de 
fulls amb mostraris se colors per a triar les tonalitats alternants que havien de tenir les entrades [Veieu 
un exemple a la imatge 15]. 
 

  
Imatge 16.-  Entrada corresponent al dia 11-V-1917, 

estampada a la Impremta Franqurt (AMGi, Teatre, Lligall 2) 
Imatge 17.-  Grup d’entrades de cap el 1950. La de sobre 

correspon a llotja del primer pis (AMGi UI 12960) 

 
 
     Una variant d’imprès que executava la casa 
Franquet està relacionat amb funcions al coliseu 
gironí l’ofereixen les octavetes anunciadores de 
l’esdeveniment. També se’n troben alguns 
exemplars interessants  [imatge 18]. De totes 
maneres les octavetes o no era tant habituals o no 
s’han conservat en la mateixa quantitat que els 
cartells. 
 
Imatge 18.-  Concert Andres Segovia, organitzat el 24-III-
1920 per la Schola Orpheonica Gironina (Biblioteca Pública 
Carles Rahola. Cartells. Carpeta 32. No 1468). És curiós com 
es va optar per catalanitzar el nom: “Andreu Segovia” 

 
  
 

SOBRE LA FONT I LA SEVA EXTINCIÓ 

     Ja hem comentat l’interès gràfic i documental dels cartells i programes de mà, especialment 
nombrosos, que han quedat de la Impremta Franquet.  Pel que nosaltres sabem hi ha dos llocs en els que 
es guarden quantitats considerables d’aquests impresos, d’impresos. L’Arxiu Municipal de Girona i la 
Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona. En el cas de l’Arxiu Municipal de Girona, el fons del Teatre 
està encara per classificar de manera sistemàtica. L’ordenació, malgrat que es guarda en caixes 
contenidores i subcarpetes més recents, encara es basa en l’agrupament dels antics “lligalls”, amb un 
ordre molt escàs i sense una catalogació detallada. Això dificulta la consulta dels impresos. Apuntarem, 
però, que en l’actualitat es troben en major nombre en els contenidors que responen als lligalls 14 i 16. 
Pel que fa a la Biblioteca Pública Carles Rahola, s’hi localitza una considerable col·lecció de més de cinc-
mil cartells. Aquests compten amb una inventari, cosa que facilita la cerca. La majoria dels cartells són de 



la primera meitat del segle XX i els procedents de les gràfiques Franquet són els més abundants, encara 
que no tots aquests corresponen al Teatre Municipal (fins al 1931 Teatre Principal). 
     No coneixem el procés que va dur a tancar, el 1975, una impremta de prop d’un segle i mig de presència 
a Girona. La falta de renovació i la competència de noves empreses que s’anaven adaptant a ràpides 
novetats tècniques, deuria ser un dels factors importants. En qualsevol cas, no hem trobat impresos de la 
casa Franquet per al teatre que incorporessin la policromia. Com a màxim hem vist programes tirats a 
dues tintes. La competència d’altres impremtes, com ara Grafi Sans, Marquès, Curbet, que van realitzant, 
cada vegada més, tasques per al Teatre Municipal, implicaren una progressiva pèrdua de pes de la 
Franquet. Novetats tècniques i de criteris de selecció degueren influir.  
 

    Imatge 19.-  Anunci de Comercial BE-AN SL, establiment que es 
presenta com a continuador de l’antiga Impremta Franquet (Diari de 
Girona. Los Sitios 30-I-1987 p22) 
 

     Malgrat que el taller gràfic del carrer de la Força va 
tancar el 1975, es va crear una empresa que es 
presentava com la continuadora de la ”antes Imprenta 
Franquet”, és la Comercial BE-AN, SL. L’empresa, igual 

que la Franquet, també tenia llibreria i papereria. Es situava al gironí carrer Saragossa. En trobem notícies 
al llarg de bona part de la dècada del 1980.  
 
     Conclourem posant de manifest la gran quantitat d’informació que ens aporta i que encara està 
pendent d’explorar provinent dels materials impresos. La Impremta Franquet ens documenta amb força 
detall més de la meitat del segle XX. 
 
                                            joan manel barceló sitjes 
 

 
 

Amb motiu de la projecció audiovisual, comentada, de La Bohème, a Palafrugell, el 6-III 

 

Disseny d’en Jordi Plana Martí  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLyEgEfhV6pHYYQRhmYAqTI
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLyEgEfhV6pHYYQRhmYAqTI


 

De Música 
Participació d’uns banda militar el 1825 
 en  festivitats d’aniversari de la Reina 

 
 

     La música, a part d’un element de gaudi ha estat, també, un complement important en la 
vida social, política i militar. En mostrem un exemple de participació protocol·lària fer a una 
celebració d’aniversari de la Reina consort Maria Josepa de Saxònia (1803-1829), esposa de 
Ferran VII [veieu imatge 3]. Es tracta d’una “carta” o missiva, del març del 1825, que es va dirigir 
al Governador de Girona. Hom pot apreciar com a mitjans segle XIX era costum que les cartes i 
altres missives es feien sense sobre, plegant el paper sobre sí mateix i posant a la part exterior 
les referències del receptor i de l’emissor, en aquest darrer cas, el Coronel del tercer regiment. 
 

 
Imatge 1 i 2.- Anvers i revers d’una missiva. Document procedent de l’Arxiu Històric de Girona (arxiu de Sant Josep). 

 Fons Cort Reial Girona 78 no 970. Porta data de 10 de març del 1825 
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TRANSCRIPCIÓ 
 

ANVERS: 
Al Excelentísimo Sr. 
Gobernador de la 
plaza de Gerona 

Del Coronel del 3r 
Regimiento 

 
REVERS:  → 

“ La música será gratificada y por lo 
mismo no puede haber 

inconveniente en esta parte, y como 
lo dispuesto por mi debe llevarse a 
prisa y debido efecto en un día que 

se celebran los de S.M. la Reyna 
nuestra señora espero que no hay 
necesidad de más contestaciones. 
Dios guarde a usted muchos años.   

 Gerona 19 de marzo 1825. El Barón 
de B … “ 



GENT  per la Música 

 

 Joan Las Heras Sánchez 

 

Hem parlat amb un dels aficionats gironins que 
podeu trobar-vos en activitats que hi estiguin 
relacionades. Gironí nascut a Mieres, sempre ha 
mantingut un gust per ampliar coneixements, 
especialment mitjançant els llibres, els viatges, l’esport 
(ell és precursor del món dels entrenadors de bàsquet) i,  

està clar, la música. Li hem demanat i ha accedit a comentar-nos el seu trajecte vital en 
aquest darrer camp. Recollim, en boca del Joan, els seus punts de vista 

 
 

ORÍGENS i IMPLICACIÓ 
A casa no hi havia una especial afició a la música. 
Agradaven alguns gèneres populars i tradicionals. 
El que sí que vam gaudir, el meu germà i jo, va ser 
de l’interès dels pares per a que poguéssim 
estudiar, fent els esforços que convingués. No he 
tingut mai una facilitat per la pràctica de la 
música, però m’agrada escoltar-la. De fet, la 
necessito. Quan estudiava magisteri vaig tenir de 
professor al Sr. Josep Viader. Com que em 
costava, vaig anar a classes particulars amb la 
Sta. Maria Lluïsa Marsà. 
     De jove m’havia interessat els francesos de La 
Chanson, com ara Jacques Brel, l’Edith Piaf o en 
Georges Brassens. Recordo que anava a El Pas de 
la Casa per comprar-ne discos. 
 

 
De l’Edith Piaf, chansonniere admirada pel Joan,  

en podem accedir a La foule. 

 

    També soc un fan incondicional de la Maria 
Dolores Pradera, d ela que tinc una gran col·lecció 
de discos de vinil. Els amics, que em sabien els 
gustos, cada any em regalaven un llibre d’en Lorca 
o un LP de la Pradera 
    Amb l’edat vaig anar cercant i seleccionant en 
el món musical. I vaig anar entrant en la clàssica. 
En determinats moments he tingut la sort de 
conèixer persones que m’han ajudat o 
acompanyat a entrar en diversos camps. 
 

Crec que la música m’ha 
arribat de l’afany de conèixer 

coses 

 
     Considero que la música és una companya que 
tinc així que m’aixeco. Sempre que puc, a casa, en 
el cotxe, procuro ja de bon matí connectar amb la 
ràdio o altres fonts d’enregistrament. No en sóc 
expert coneixedor, però sí entusiasta. 
     El musical és un univers inabastable, on sempre 
pots descobrir coses i sorprendre’t 
agradablement. Per això el trobo un món molt 
estimulant. A més, si tens salut, és quelcom que 
t’omple, et dóna plenitud. 
      Havia comprat quantitat de discos. Ara sento 
els enregistraments sobretot amb l’Spotifay i el 
You Tube. També escolto força la ràdio. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UlEJXkxnSc
https://www.youtube.com/watch?v=2UlEJXkxnSc


Particularment dues emissores, Catalunya 
Música i Radio Clásica. D’aquesta darrera 
emissora considero molt interessant el programa 
que fan els divendres de 11 a 12 del vespre, 
Música y significado. 
 

 
    

En Joan estudiant un programa del teatre d’òpera 
 de La Scala de Milà 

 

ELS QUE M’HI HA ACOMPANYAT 
    Un dels meus camps de cerca musical ha estat 
el dels viatges, citaré a alguns dels col·legues amb 
qui he recorregut llocs on sempre hem buscat els 
concerts que teníem a l’abast, com ara en Pep 
Costa Albertí, de Sant Feliu de Guíxols i apassionat 
de la música i l’Àngel Brea Melús, bon company 
de moltes sortides. 
     Ara em ve al cap una sortida que vam fer a 
Irlanda els tres companys. Portaven el meu fill, 
l’Anton, i el del Brea. A una plaça de Galway vam 
trobar que hi feien música celta. Per a nosaltres va 
ser una troballa. Ens ho vam passar molt bé. 
Encara em recordo el moment, abraçat al meu fill. 
Va ser molt emotiu. 
     Altres bons amics, més grans que jo,  amb qui 
vam compartir converses i gustos musicals van ser 
l’Antònia Adroher i el seu marit, en Carmel Rosa. 
Amb ells vaig coincidir en la fundació i impuls de 

la revista El Roure. L’Antònia és la que dóna nom 
a la biblioteca de Taialà, educadora i primera 
dona regidora de l’Ajuntament de Girona que, a 
més, va portar una intensa tasca en la lluita contra 
l’analfabetisme, la millora de les condicions 
escolars i la renovació pedagògica. El Carmel era 
periodista. 
     He procurat seguir alguns divulgadors que 
m’ha ajudat molt a gaudir més profundament de 
la cosa musical. Destaco en particular en Rafael 
Esteve. Em va suggerir a anar-hi la Mercè Masó. 
Encara assisteixo a la seva aula musical, que ha 
vingut mantenint amb constància a Girona. Dec 
ser-ne un dels assistents més antic. Hi porto uns 
quinze anys. 
     Un altre divulgador al que considero molt i al 
que he procurat seguir quan ve a Girona és el Joan 
Vives, professor i locutor de Catalunya Música. 
  

No sóc un expert en música. 
Però en sóc un entusiasta que 

ha anat picotejant 

 

VIATJAR I ESCOLTAR 
     Ja he esmentat que m’agrada viatjar. Procuro 
fer-ho tant com puc. És curiós que, encara que 
m’he mogut força, només ho faig per Europa. Els 
meus fills s’estranyen que no hagi tingut interès 
per anar a Nova York, per exemple. Jo em trobo a 
gust en el nostre continent. 
     Quan arribo a un lloc, una de les primeres coses 
que faig és buscar on puc gaudir d’un bon concert 
o, tan sols, una església en la que es pugui sentir 
un orgue. Asseure’s en un temple i escolar aquest 
instrument mentre et relaxes i medites és un dels 
grans moments que pots tenir en una jornada. 
     Una de les ciutats que m’agrada visitar és 
Roma. Sempre, i ja en porto set o vuit ocasions, he 
anat a allotjar-me amb les monges de la Fraterna 
Domus, cap a la Piazza Nabona, una de les places 
maques que existeixen. Allà les monges, persones 
de molt bon tracte i amb qui m’hi he avingut molt, 
m’han recomanat llocs on anar a sentir música 
amb tranquil·litat. Per invitació de la directora del 
convent, Sor Milenia, vaig anar a escoltar a 
l’església de San Luigi dei Francesi un Stabat 
Mater i un Magníficat, de Pergolesi. Va ser una 
ocasió excepcional. 

http://www.rafaelesteve.com/CursosDetall.asp?Centre_Id=31


 
 

A Sant’Agnese in Agone, a la romana Piazza Nabona, és on 
en Joan Las Heras hi ha tingut una de les audicions més 

plaents 
 

     En Joan havia narrat, fa temps, 
l’experiència 

     La porta està tancada. -Mancano ancora 
venti minuti- em diu un senyor molt ben vestit 
davant l’església de San Luigi dei Francesi. 
    La llum mostra, amb profusió de marbres, 
daurats i estucs, la nau central. Comencen els 
primers acords de violí del Stabat Mater de 
Pergolesi. El silenci és profund. Les veus de les 
solistes expressen la tristesa i l’angoixa de la 
Mare esquinçada pel dolor. La respiració és 
silenciosa. L’emoció continguda. Entre 
moviments, la mirada als frescos del sostre em 
dóna pausa. Aplaudiments entusiastes i 
duradors indiquen la finalització. El concert 
encara no ha acabat, falta el Magnificat del 
mateix autor. Altra volta aplaudiments, però 
ara repetitius sí que indiquen el final d ela 
vetllada musical. 
     -Mira. –em diu la meva dona- Acaben 
d’obrir la llum de la capella dels Caravaggios-. 
Centro l’atenció en un  els seus quadres, La 
Vocació de Sant Mateu. La mirada entre 
l’àngel i l’apòstol, entre tímida i temorenca 
però plena de tendresa, em crida l’atenció. 
Després, llegeixo que l’àngel orienta la mà del 
sant cap a les escriptures. Un dels inicis de la 
nostra Aula d’escriptura? 
     A la sortida no em reprimeixo de dir en veu 
alta QUINA PASSADA! –Cosa dite?- em 
pregunta una senyora amb cara de Mare. –
Niente. In questo momento sono felice-. 
      Joan Las Heras 
14/04/2015 

Per recomanació de les monges, en altra ocasió, 
vaig anar a parar a Sant’Agnese in Agone. Allà, 
en aquell edifici de Borromini i la seva meravellosa 
cúpula, hi anava a escoltar música 
majoritàriament de cambra. Allà, per casualitat hi 
vaig sentir cantar una jove Cecilia Bartoli, encara 
en la seva etapa inicial.  
 

A Palermo vaig enganxar per casualitat una 
Cenerentola, de Rossini, a Teatre Màxim, que vaig 
fruir molt. 
    He pogut conèixer altres teatres i ciutats 
europeus que m’han interessat. Recordo un 
Mitridate, re di Ponto de Mozart que vaig sentir 
al Covent Garden, on vaig obtenir bones entrades 
a preu molt raonable. En aquesta òpera vam 
conèixer un xilè que havia anat a Londres 
expressament per assistir a aquella funció. També 
va ser experiència curiosa visitar La Scala i tronar-
nos amb un assaig d’I Puritani, òpera de Bellini. 
Precisament 
d’aquest 
compositor vaig 
voler veure’n el 
museu a Catània i 
resultava que 
estava en obres i, 
per tant, tancat al 
públic: em van 
veure tant 
interessat que em 
van acompanyar a 
fer-hi un petit tomb.  
 
     A les imatges contígües, en Joan Las Heras visitant, tot 
sol, el Museo Belliniano de Catània. A dalt a la façana i a 
sota amb un pianoforte que bellini havia fet servir per a 
composar les seves òperes. 

 

 



    A Moscou, vam trobar el Bolshoi tancat perquè 
el mes d’agost la companyia estava de gira. Ens 
interessava perquè a la meva dona i a mi ens 
agrada el ballet. Però en un teatre al costat 
mateix, hi vam gaudir, d’un Romeu i Julieta que 
va valdre la pena.  
 

Hi ha dues medecines que no 
es venen a les farmàcies: el 

caminar i la música 

 
   A part dels teatres, els llocs també tenen la seva 
gràcia evocadora. En un viatge per Noruega, a 
Bergen, amb els meus col·legues de sortida, vam 
recordar que estàvem en el país de Grieg. Ens vam 
posar al cotxe un CD de Peer Gynt, mentre 
menjàvem una favada en llauna. La situació no 
era gens glamurosa, però l’experiència i com vaig 
viure l’audició no ho oblidaré mai.  
 

         
 

Peer Gynt, amb faves o sense, resulta sempre de bon 
escoltar. Aquí tenim el fragment de La cova del Rei de la 
Muntanya, de la suite de Grieg. Neeme Järvi dirigeix la 

Filarmònica de Berlin. 
 

     Ara estem preparant una ruta per Alemanya, 
especialment a Berlin, però també a Leipzig, on 
espero visitar els indrets relacionats amb Bach, 
particularment l’església de Sant Tomàs. 
 

Una anècdota divertida (vista ara) 

     Amb els meus col·legues de viatges, l’Àngel 
i en Pep, el primer que férem en arribar a Praga 
va estar anar a comprar entrades operístiques 
per al Teatre de l’Òpera. L’obra anunciada era 
La Flauta Màgica. A la nit, amb l’americana que 
havíem passejat per mitja Europa, en 
presentar-nos a l’entrada ens van dir que allà 
no es feia la funció. Quina vergonya! Era en un 
altre teatre ple de joves, majoritàriament 
estudiants espanyols. El nostre anglès era molt 
millorable i no ens havíem entès. Davant del 

desencís acabarem la nit en el Reduta Jazz 
Club, un dels millors d’Europa. 
              Joan Las Heras 

 
     Però no cal anar tant lluny. Entre nosaltres 
també tenim llocs on sentir bones interpretacions. 
A nivell de les nostres contrades he gaudit 
particularment amb el Festival de Torroella , que 
he sovintejar regularment, i el Festival de clàssica 
de Llívia, on vaig conèixer el seu promotor, en 
Josep Vinyet. A Girona he estat seguidor 
d’Ibercamera, sobretot al principi. En tot cas no 
em perdo cap dels concerts que ve a fer el Valery 
Gergiev.  

ESCOLTAR I VIURE 
     Submergir-se en l’univers de la música és una 
part important d’una actitud més àmplia, que és 
la d’intentar aprendre constantment i fruir del que 
ens ofereix la cultura. En aquest sentit em sento 
seguidor de l’escriptor i humanista Stefan Zweig, 
i l’ideal que planteja en la seva autobiografia El 
món d’ahir. Aquest autor era una austríac que es 
va oposar al nazisme i que va reivindicar la 
tradició cultural europea. 
     La música m’acompanya en molts moments. 
No m’impedeix fer altres coses. En tot cas, trio el 
tipus de composicions adequat. Inclús en 
moments d’introspecció, com quan procuro estar 
un quartet d’hora al dia sense activitat i 
simplement meditant, escolto alguna peça. 
     Les obres que escolto sovint les trio en relació 
al meu estat d’ànim. En funció de com em sento 
trio unes peces o altres. En moments melancòlics 
busco alguna composició de Liszt, per posar un 
exemple. En alguna ocasió passa al revés, busco 
alguna obra que sé que m’activa quan em sento 
decaigut. En aquest cas una opció segura és la 
Cavalcada de les valquíries, de Wagner. 
 

Podem 
sentir un 
tall de La 

valquíria, 
de Wagner, 
la seva 

Cavalcada 
de les 

valquíries, 
fragment 

que al Joan li dóna energia. És per la Filharmònica de Berlin, 
amb Barenboim a la direcció 

https://www.youtube.com/watch?v=pPLXNmKvLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=pPLXNmKvLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=pPLXNmKvLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=P73Z6291Pt8
https://www.youtube.com/watch?v=P73Z6291Pt8


     La música és un dels més potents estimulants 
de la ment humana.  En una ocasió, en una estada 
a la Cerdanya, caminat, vam coincidir amb una 
parella d’israelites. Sento no recordar ara el seu 
nom. Després de saludar-nos vam engegar una 
conversa i els vam invitar al nostre allotjament, a 
Llívia. Ella treballava de professora de música per 
a nens discapacitats. Li semblava que la música és 
la millor teràpia per a aquets infants. Crec que, 
efectivament, es tracta d’un llenguatge que pot 
arribar i estimular l’interior de les persones. De 
fet, sembla que en el cas dels que pateixen la 
malaltissa d’Alzheimer i van perdent la memòria, 
el reconeixement 
de fragments 
musicals és dels 
darrers records 
que es perden. 
Podríem dir que 
hi ha dues 
medicines que no 
es venen a les 
farmàcies, el 
caminar i la 
música.  

 

     Amb la música 
hi ha gent que es 
centra molt a seguir la part formal, o sigui 
l’estructura (que si és una forma sonata o no, per 
exemple). Jo prefereixo deixar-me anar i gaudir-ne 
espontàniament. 
    Quan escolto obres de manera no preparada, 
per exemple per la ràdio, m’agrada intentar 
deduir-ne l’obra, l’autor, o, com a mínim, l’estil. 
Quan l’encerto, això em dóna satisfacció. 
     Les òperes en particular m’agrada escoltar-les 
a casa abans d’anar-les a veure. Com sempre 
passa amb la música, les gaudeixes molt més si hi 
vas quan la cosa ja te sona.  En l’òpera, molta de 
la qual és en italià, m’agrada seguir el text 
directament del cant, aprofitant que he estudiat 
italià. Te n’adones que les traduccions en sobre 
titulat que se solen projectar durant les funcions 
no segueixen el text literalment. 
 

GUSTOS I PUNTS DE VISTA 
     Ja que em demaneu que esmenti algun 
compositor preferit, citaré Bach. Beethoven, ara 
que estem en el seu 250 aniversari. Brahms. 

Wagner, una peça fantàstica del qual seria 
l’obertura del seu Tannhäuser. Per descomptat, 
m’encanta Mozart, del que tinc, crec, tota la seva 
música. Sóc també un enamorat de Mahler, de 
tant en tant n’haig d’escoltar alguna simfonia. 
Entre els concerts que m’han impactat tinc 
present una representació de la seva primera 
simfonia, Tità. La vaig poder sentir en la sessió 
inaugural del nostre Auditori gironí. Com a 
compositor més recent, em plau molt Piazzolla, 
les seves Estaciones porteñas són fantàstiques. 
 
Aquesta foto va sortir a la premsa amb un xic després de la 

inauguració de 
l’Auditori de Girona. La 

inauguració va ser el 
maig del 2006, i s’hi va 
interpretar la Primera 
simfonia de Mahler, 
una funció que ha 

quedat en al memòria 
de l’entrevistat. 

Apareix encerclat en 
Joan i la Dolors, la seva 
muller. (Diari de Girona 
8-IV-2007. Girona p4). 
Si voleu jugar a On és 

Wally, potser hi 
localitzareu a la parella, 

també de melòmans, 
de la Teresa Torroella i 

en Pere Garcia. 

 
     Quan veig com està la música al nostre país 
penso que no se li dóna prou importància. A les 
escoles hauria de tenir més paper. Sovint es creu 
entre nosaltres que l’activitat musical és de tipus 
elitista, i que, per tant, no cal procurar que arribi 
a tothom i tots n’assolim una competència. 
 

Crec que estem en un país en 
el que no es dóna prou 

importància a la música 

 
      I amb aquestes opinions tanquem el resum 
d’una llarga i amena xerrada mantinguda amb en 
Joan Las Heras. Els que el coneixeu ja sabeu que 
és un gran conversador i un comunicador 
d’entusiasme de tot allò que l’interessa, que són 
moltes coses.  
 

(recopilació, Joan Manel Barceló, febrer 2020



 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 

 
 El mes d’abril del 1931 es 
va donar una funció d’òpera 
diferent de la majoria de les 
que s’hi ha pogut veure al 
llarg del temps. Es tractà de 
la presència d’una 
companyia russa de gira per 
l’Estat. Els contingents i 
mitjans que intervingueren 
foren, com veurem, 
superiors a l’estàndard 
habitual. El nom amb què es 
va transcriure la 
denominació russa fou com 
a Boris Godunoff, en canvi 
avui en dia escrivim Borís 
Godunov. 
 
      La representació es va fer 
en data assenyalada. Un dia 
abans, el 14 d’abril del 1931, 
s’acabava de proclamar la 
República a l’Estat. 
L’ambient social deuria 
centrar en els 
esdeveniments polítics 
perquè, tot i que l’obra es 
representà, han quedat pocs 
comentaris de premsa de 
l’actuació. El local encara es 
deia Teatre Principal, pocs 
mesos abans de passar a 
denominar-se Teatre 
Municipal, nom que ha 
conservat fins a l’actualitat. 
Anem a veure com va anar la 
cosa. 

 
 

Imatge 1.- Portada del programa de mà del Borís Godunov de l’actual Teatre Municipal, el 15 d’abril del 1931. 
 Programa editat per l’Associació de Música de Girona (Col·lecció Joan Manel Barceló). 



L’ASSOCIÓ DE MÚSICA DE GIRONA 
     Els organitzadors de l’esdeveniment van ser la gent de l’Associació de Música de Girona. Aquesta fou 
fundada el 1922 i va funcionar fins el 1937, veient escapçada la seva trajectòria per la Guerra Civil. 
L’entitat, però, es va reconstituir el 1957 a partir de 
persones escindides del Cercle Artístic i vinculades a 
l’aparició de l’Orquestra de Cambra de Girona2. Com a 
persones promotores i/o membres de la Junta inicial cal 
esmentar Josep de Batlle (primer president), Josep Ma 
Dalmau i Casademont (secretari i impulsor destacat), Tomàs 
Sobrequés, Josep Baró Güell, Josep M. Busquets, Lleó 
Audouard, i altres. L’associació va agafar cert ressò, donat 
que el 1926 comptava amb 402 socis. 

 
Imatge 2.- Anunci de l’Associació de Música de Girona inclòs en el 

programa de mà del Borís Godunov del 15-IV-1931 editat per la 
mateixa entitat.  (Col·lecció J.M. Barceló). 

 

    La funció operística que comentem estava emmarcada en la novena temporada de l’entitat. Era el 
concert que feia el 86è des de l’inici de les seves activitats. Les representacions es dirigien preferentment 
als socis de l’associació. 
 

LA COMPANYIA 
     La companyia que va acudir a Girona tenia per nom Opéra Russe. D’adscripció russa, doncs, però escrit 
en francès. El fenomen d’artistes russos afincats a diversos països europeus i, particularment a París és 
ben conegut durant el primer terç de segle XX. Diversos van ser els motius de tal proliferació. 
     La tendència va començar en l’àmbit del ballet quan Serguiev Diàguilev, que havia fundat feia poc una 
companyia que s’escindí del Teatre Mariïnski de sant Petersburg inicià una gira per l’Europa Occidental, 
començant per París, en unes funcions al Teatre Châtelet a mitjans 1909. En anys posteriors la companyia 
va realitzar gires per Europa i en alguns països d’Amèrica. El 1918 i el 1925 va actuar a Barcelona. El 1929 
moria Diàguilev i la seva companyia desapareixia, tot i que es van crear altres iniciatives amb el nom de 

ballet rus. 
       Encara que el ballet fou el que inicià la presència de companyies 
ambulants russes, el prestigi es va projectar sobre altres àmbits3. També 
hem de recordar com París fou el focus d’atracció de molts artistes de tot 
Europa i Amèrica. A la capital francesa es consolidà la presència d’artistes 
plàstics russos. Recordarem ara els casos de Kandinski, Chagall , Archipenko. 
       La revolució soviètica fou un poderós fenomen que jugà en un doble 
sentit. Per un cantó va promoure l’actualitat de Rússia en el context mundial 
i, per altra part, va provocar la fugida i exili d’artistes que no s’identificaren 
amb el nou règim4. 
 
     Imatge 3.- La  la mezzo Nina d'Agrenev, que actuà a Girona (Las Provincias 10-V-1931 p2) 
 

                                                           
2      Lluís Brugués, La Música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona: Diputació, 2008. Pp. 123-124 i 290-291. 
3      Els gironins de l’època eren conscients del prestigi musical rus i ho comentaven en els termes “Després de la guerra 
l’ambient artístic d’Europa ha estat invadit totalment per l’art musical rus, amb els seus ballets, els chors [sic] de cosacs, les 
manifestacions folklòriques i l’òpera, especialment.”. (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 30-III-1931, p.3) 
4      La premsa de les comarques gironines comentava “Com a detall curiós a inserir és que la <Companyia de l’Opera Russe 
en Paris> està integrada en sa major part per exiliats russos que gaudiren d’una alta posició social, artistes consumats, 
perseguit spels soviets, que s’havien refugiat a París, figurant-hi entre ells un doctor en medicina, un ex general, un 
diplomàtic, varis advocats, pintors, arquitectes, etc.” (La Galeria, 15 d’abril de 1931, p.2). 



      La companyia d’Òpera Russa es fundà a París l’any 1925, impulsada 
per K. D. Slaviansky d’Agrenof, qui passà a ser-ne el director. La troupe 
recollia persones procedents de l’emigració russa, molts foragitats per 
la revolució, força dels quals no eren professionals de la música en el 
seu país. La primera actuació important es va realitzar a París el 1926, 
interpretant l’òpera El Príncep Igor, de Borodin. Entre 1930 a 1931 la 
companyia Russa va fer una àmplia gira per Espanya5. La trajectòria 
fou exitosa, amb unànims i clars elogis ja des de l’inici, a Madrid6. En 
la gira portava repertori rus, amb obres de Mússorgski, les seva òperes 
Khovànsxina i Borís Godunov. I de Rimski-Kórsakov l’òpera 
Snegúrotxka (La donzella de neu). L’orquestra venia d’una tournée per 
França, Bèlgic ai Alemanya, en la que havia interpretat, entre 1929 i 
1930, més de cent vegades el Bóris Godunov. 
 
    ←     Imatge 4.- Anunci de diari de 
quatre actuacions a València, al teatre 

Principal, entre els dies 13 a 16 de maig del 1931 (La Correspondencia de Valencia 5-
V-1931 p. 5) 
 

      Kiril Dmitriyevitch Staviansky d’Agrenof, el director musical, 
compositor7 i fundador de la companyia, nascut el 1885, fou fill de 
músics. El seu pare havia fundat la Capella Nacional Russa, conjunt 
musical que realitzà nombroses gires per diversos països. De jove havia 
realitzat gires per Europa amb el pare, passant per Catalunya entre 
1892-93. Dirigí l’òpera Imperial de Tiflis i el 1916 fou director de 
l’Orquestra Simfònica de la cort imperial. El 1919 passà a ser director 
Gran Teatre d’Òpera de l’Estat a Leningrad. El 1921 s’exilià de Rússia, 
passant per Espanya i Amèrica. El 1922 es traslladà a París. El 1921 i el 
1925 va dirigir uns Concerts Simfònics a Barcelona. 
 
Imatge 5.- El director musical i fundador de l’Opera Russa, Kiril D. Staviansky 
d’Agrenof (Música n 15-16, oct.-nov. de 1930 p37)     → 

 

ELS ASPECTES MUSICALS 
 A Girona es va realitzar una sola funció, amb l’òpera de Modest Mússorgski Borís Godunov, obra 
en un pròleg quatre actes. Fou en el aleshores anomenat Teatre Principal (al cap de poc Municipal), a les 
deu del vespre d’un dimecres 15 d’abril del 1931. Els intèrprets que formaven pròpiament la companyia, 
la majoria russos, eren els cantants, tant els solistes com el cor. Els músics eren cooptats en el país. Com 
ja hem esmentat, la promoció es va fer de part de l’Associació de Música de Girona i la funció anava 
dirigida als seus socis. 
     L’orquestra que actuà a Girona estava formada per 37 músics,  contractats del Sindicat Musical de 
Barcelona. Els principals intèrprets venen esmentats en el quadre I (i veieu imatges 3 i 6). 

                                                           
5      Va estar a Madrid (Teatre Calderón, amb estrena el 10 de novembre del 1930), Sevilla, Málaga, Cádiz, Gibraltar, 
Barcelona (gener del 1931), Palma de Mallorca, Bilbao (inicis de febrer), Sant Sebastià, Tenerife (finals d’abril), València 
(mitjans maig del 1931), entre d’altres poblacions (Las Provincias, 14-V-1931 p. 17). 
6      L’Informaciones del 11-XII-1930 deia; “Anticipamos que la compañía rusa fue acogida con todos los pronunciamentos 
favorables. Es cuadro de conjunto, donde falta, indudablemente, el ‘divo’; pero así sale ganando el arte musical. Todo está 
cuidado, hasta en los menores detalles, para destacar un conjunto armónico, donde nada desentona ni se advierten lagunas. 
Decorado, vestuario, empaste orquestal. Se distinguieron como cantantes Nina de Agreeff, Zakharoff, Karavia, Bierky, y 
especialmente el coro, verdadera proeza de unión, que suena a órgano”. 
7      Fou compositor d’algunes simfonies, poemes simfònics, quartets, òperes. Entre aquestes últimes: Boiarin Orxa, Les set 
princeses i Faraó. 



 
Imatges 6.- Alguns dels protagonistes que van intervenir en el Borís Godunov de Girona. 
D’esquerra a dreta: Olga Monska, Romà Savalieff, Borís Levitzki, E. Kalnine i E. Richter. 

Del programa de mà editat per l’Associació de Música de Girona (Col·lecció J.M. Barceló). 
 

       
Imatges 7.-   Decorat que s’utilitzà a Girona en la funció del 1931, 

en el quart acte, i que representa el parlament o Duma, L’autor del decorat en deia Popoff. La imatge figura en el programa 
de mà editat per l’Associació de Música de Girona (Col·. J.M. Barceló). 

 
     Segons s’ha comentat més amunt, els cantants de la companyia russa no eren grans figures 
consagrades, sinó que responien a una selecció d’emigrants russos, molts no professionals del cant, però 
amb bones qualitats i preparació. Tots eren russos (L'Autonomista 24-III-1931 p2). Els cors que actuaren 
estaven formats per 45 cantants (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 26-III-1931, p.2) 
     És interessant destacar que la companyia portava els seus decorats, obra de Popoff, i vestuari. 
Conservem imatge d’un dels decorats, el corresponent al quart acte (veieu imatge 7). El cor tenia fama de 
ser molt cohesionat i d’actuar i moure’s amb propietat en funció de les situacions argumentals (Diario de 
Gerona de Avisos y Noticias, 30-III-1931, p.3). 
     Hem localitzat només un comentari valoratiu sobre com va anar la funció gironina del Borís. La 
transcrivim tot seguit: “El miércoles pasado en el Teatro Principal se dio la representación de la ópera 
<Boris> por la compañía rusa. Fue muy aplaudida y felicitamos a la Asociación de Música organizadora de 
tan magna obra teatral” (La Voz de Gerona, 19-IV-1931, p.3). 
     Després de Girona, el dia 16 d’abril, la companyia va oferir la mateixa obra al teatre El Jardí de Figueres. 
Va poder ser factor que facilità la contigüitat el fet que l’Associació gironina era col·laboradora de 
l’Associació de Música de Figueres (segons ens explica Lluís Brugués, ob. cit. p. 123). La relació entre 
ambdues entitats la prova també que el programa de mà és molt semblant el gironí (es pot trobar un 
exemplar de la versió figuerenca del programa del dia 16-IV-1931 a la Bib. Fages de Climent de Figueres). 
 
     En definitiva, hem analitzat una representació operística a Girona aïllada, fora d’una temporada,  i 
amb un tipus de repertori i riquesa d’efectius tot plegat ben diferent del  que era costum. 
        joan manel barceló sitjes (febrer 2020) 

Quadre I 
INTÈRPRETS PRINCIPALS DE L’ÒPERA 

 
● Director Musical: K. D. Staviansky d’Agrenof 
● Roma Savalieff … Borís Dodunov (baix baríton)  
● Olga Monska … Xènia (*) 
● Lídia Koretki … dida de Xènia (*) 
● Nina d’Agreneff … hostalera (*) 
● O. Glotova … Fedor (*) 
● Wladimir Karabia … Dimitri (*) 
● E. Richter … monjo Pimene i el desterrat (*) 
● N. Postinikoff … Príncep Xuiski (*) 
● Borís Levitzki … Varlaam (*) 
● E. Kalnine … Missail (*) 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

LA PRINCIPAL DE GIRONA (II) 
En aquest lliurament comencem amb una visita dels músics. Van visitar Pau Casals a Prada de Conflent, 
segurament per enregistrar algun disc. Tot i que la dedicatòria de la foto posa 1952, la incloc a la 
temporada 1953-54. Hi ha dos elements que no surten al cartell de 1952 i sí al de 1953, que són: Josep 
Roura ("Sagal") i Pere Figueras 
 

        
Imatge 79 - Any 1953 - Arxiu Família Pagès 

 
En la foto8 hi reconec: En primer terme (2 músics drets i dos agenollats): Eliseu Boix, Ramon Perich, Antoni Vilà 
("Pirro") i Josep Mª Grabalosa. En segon terme: Pere Figueras, Pau Casals i Defilló, Enric Pagès* i Ferran Prunell. En 
tercer terme: Manel ("Manolo") Rodríguez [xofer], Martí Puntí, Joan Pujol (amb ulleres fosques) i Josep Garcia. 
Darrere de tot: Pere Serra, Josep Aznar i Josep Roura i Padrosa ("Sagal").. Nota: No entenc per què no hi és en 
Manel Saderra ... És possible que fes la foto? 

                                                           
8      Aquesta foto té la particularitat d'estar autografiada per Pau Casals, que, tal com es veu a la part superior esquerra de la 
imatge, li dedica a l'Enric Pagès, els familiars del qual m'han passat aquesta i d'altres fotos on hi surt l'esmentat músic. 



Actuant a Frontignan (França), el 3 d'Octubre de 1954. 

 

Imatge 80 - Any 1954 - Arxiu particular 

 
A l'esquerra, el cantant i el trio de ritme: Miquel Gimeno (vocalista), Josep Xarbau (piano), Pere Serra (contrabaix) 

i Ramon Perich (bateria). Darrere: Ferran Prunell (trombó) i Martí Puntí (trombó). Al mig: Manel Saderra 

(trompeta), Alfons Sabaté (trompeta) i Antoni Vilà ["Pirro"] (trompeta). Davant: Eveli Campsolinas ["Vèliu"] (saxo), 
Enric Pagès (saxo), Josep Garcia (saxo) i Josep Roura ["Sagal"] (saxo).   
 

En aquest cartell hi ha tres músics que també 

cantaven, una combinació que amb el temps va ser 

menys habitual (jo particularment vaig ser músic i 

cantant entre 1980 i 2002),  però que entre els anys 

30 i 60 es donava gairebé en totes les orquestres. 

 
A la imatge Identifico doncs els músics, escpecificant els 
que també cantaven: 
Els tres que estan sols, a la dreta, de dalt a baix: Manel 
Saderra, Pere Serra i Ferran Prunell. A sota, una fila de 
quatre músics: Josep Xarbau, Martí Puntí, Antoni Vilà 
("Pirro") i Miquel Cabruja ("Lin") [trompeta i cantant]. A 
baix de tot: Miquel Gimeno [cantant, que per poder anar 
amb Cobles-orquestra tocava la bateria, i el trombó de 
pistons], Francesc ("Paco") Cadanet [saxo, clarinet i 
tenora, i també cantant], Enric Pagès, Josep Roura 
("Sagal"), Josep Garcia i Joan Creixans. 
 
 

Imatge 82 - Any 1956 – Arxiu particular 



Cartell d'Antoni Varés i Martinell, amb quatre presentacions de La Principal de Girona, de manera que es veu 

la polivalència que havien de tenir els músics de Cobla-orquestra, tant pel què fa a tocar diversos instruments 

com pels diversos gèneres que interpretaven. 

 

 
 

Imatge 81 - Any 1955 – Foto: Museu de Girona 



Cartell de la temporada 1957-1958. 

 

 
Imatge 83 - Any 1957 - Foto: Barber. Disseny: Espinosa. Biblioteca Pública Carles Rahola (Girona) 

 
Si mirem els músics formant tres diagonals d'esquerra a dreta, i dos de solts a la part inferior dreta, passo a fer les 

identificacions: Diagonal superior: Miquel Cabruja ("Lin"), Enric Pagès, Pere Serra i Miquel Gimeno. Diagonal 

central: Francesc ("Paco") Cadanet, Joan Creixans, Jaume Puig i Lleonart ("Met dels ocells") i Joaquim Ferrer i 

Amer ("Quim Gil") (director artístic, substituint a Manel Saderra en aquesta tasca). Diagonal inferior: Desconegut, 

Martí Puntí i Josep Nogué i Xirgu ("Nunci"). A baix a la dreta: Josep Garcia i Antoni Vilà ("Pirro"). 

 
(CONTINUARÀ) 

                                   Josep Loredo i Moner, febrer de 2020  



 

RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES 

 

Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musicals 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 

(36)  

Del Motet per soprano, dos 
violins, viola i baix (RV626), 

la gran Julia Lezhneva ens 
canta l’ària In Furore 

iustissima irae. I per si tot 
plegat fos poc, l’acompanya 

Il Giardino Armonico 

 

Per a 
orquestra i 

cor opcional 
 

Del francès Gabriel Fauré 
sentim la seva Pavane en 
fa sostingut menor (op. 
50), obra composada el 

1887  

 

Una guapa 
sardana 

 

Us invitem a sentir Mariona, 
sardana del 1950 de Josep 

Maria Saderra, en mans de la 
cobla Costa Brava. És 

ballador ai maca: què més es 
pot demanar? 

 

En el 250 
aniversari del 
naixement de 

Beethoven  

Aquest any s’està celebrant el 250 
aniversari del natalici de Beethoven. Què 

millor que el 4t moviment de la seva 
 9a simfonia? I si és una versió de 

Barenboim, encara millor 

 

Una ària de 
Händel 

 

De l’òpera Amadigi di 
Gaula de Händel sentim 
l’ària Penna Tiranna. La 

canta Nathalie Stutzmann  
 

Preparant 
Lohengrin 

 

Aviat tindrem Lohengrin al 
Liceu. Sentim-ne el seu 
cèlebre preludi, sota la 

direcció de Simon Rattle.  
 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=p4ICZ1c-bZc
https://www.youtube.com/watch?v=p4ICZ1c-bZc
https://www.youtube.com/watch?v=ZuM6tFwYaoI
https://www.youtube.com/watch?v=ZuM6tFwYaoI
https://www.youtube.com/watch?v=hFbc7a-UOLs
https://www.youtube.com/watch?v=hFbc7a-UOLs
https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE&t=1509s
https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE&t=1509s
https://www.youtube.com/watch?v=lS20wC3h9aA
https://www.youtube.com/watch?v=lS20wC3h9aA
https://www.youtube.com/watch?v=zyodILZEQFg
https://www.youtube.com/watch?v=zyodILZEQFg


 
 

Amb motiu de l’òpera de Verdi a Girona 
 el proper 13 de març, al Teatre Municipal. 

 
 

La Traviata 
 
 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2020 
 
 
    


