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EN MIG DE LA PANDÈMIA 

 

És evident que tot ho tenim condicionat per 
l’epidèmica de Coronavirus que patim. El primer 
a lamentar és morts i afectacions de salut. 
Després l’estrall econòmic i, per tant social, que 
està encara en bona part per patir.  En l apart 

positiva, les mostres d’esforç i altruisme en bé dels altres que hem 
vist, i sobretot les accions anònimes que no hem vist. Encara que es 
situï en un segon nivell, però també amb greus efectes, l’estrall 
artístic i socioeconòmic que afecta a tot el món de la música, i de les 
arts escèniques en general. Però la vida continua, i continuarà. Des 
del butlletí volem contribuir a mantenir viva la flama musical i 
procurar-ne, un positiu retorn a la normalitat 

Una premonició musical 
És curiós reveure avui un enregistrament del 2013. Una versió per la 

big band SSMBighand del bolero Un compromiso, dels germans 
gaditans Alfredo i Gregorio García Segura (prop 1960). Fixem-nos en 

el teatre pràcticament buit i com una parella gran apareix isolada. 
També la interpretació minimalista, per tant en 

un ambient de pocs recursos: profètic? 

TOCA MÚSICA  DE 
 SETMANA SANTA 

 
   Per Setmana 
Santa 
tradicionalment 
s’interrompien les 
activitats musicals 
habituals. Però no 
és que no se’n fes 
de, de música. I de 

vegades boníssima. A part de les Passions 
i Stabat Maters hi havia altres obres. 
Entre les peces fantàstiques pròpies de 
tal setmana n’hi ha com la que Jan D. 
Zelenka va escriure el 1738, un Gesu al 
Calvario (ZWV 62) que té una deliciosa i 
llarga ària: S’una sol lagrima. La canta el 
destacat contratenor 
Jakub J. Orlinski.  



 

NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Recordant en recentment 
finat director d’òpera italià 

Nello Santi 
Ha mort a Zurich, el 6-II, després de 60 
anys treballant ininterrompudament 
..A Platea Magazine..  ..Pro Opera..   

..Ópera Actual..     ..Codalario.. 
..Mundo Clásico..   ..Scherzo.. 

 
  

 

 

 

 

També cantants dels Amics de l’Òpera 
de Girona planten cara la pandèmia  

La Maite Mer ha vingut oferint cançons des del balcó 
de de l’inici de la reclusió 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Una jornada dedicada a l’estudi 
de Lohengrin 

El dia 5-III Pol Avinyó va pronunciar una 
conferència. Al final un sopar dedicat. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Si no hem pogut sortir a veure 
 La Traviata, analitzem-la a casa 

S’ha sospès, és clar, La Traviata del 
Municipal de Girona. Aquí podeu accedir a 
una guia del Joan Manel Barceló  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Els Amics de l’Òpera de Girona 
hem tramitat 108 entrades per 

assistir a les 2 òperes del Municipal 
Són els aficionats que s’han acollit a la 

promoció d’aquesta temporada per a La 
Traviata i Macbeth, amb 30% de descompte 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Pol Avinyó explica la col·laboració 
entre els Amics i el Liceu 

Comentaris en un reportatge publicat en el   
al Diari de Girona, el 5-III, on es f revisió de 

cinc anys de col·laboració. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 L’import de les entrades comprades amb 
els Amics al Municipal de Girona i al 

Liceu seran retornats 
En el cas del Municipal es recollirà l’import a 

taquilles a partir de la data que es farà pública. Els 
imports del Liceu seran transferits.  

.amicsoperagirona@gmail.com 

 
  

    Calendari allargat 



  Notícies i comentaris sobre el COVID-19 (no podia ser menys)   

 

 
 

 

Quina és l’afectació de la pandèmia 
sobre la programació a Catalunya 

Amb dades actualitzades 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Per a poder veure dansa 
durant el confinament 

Amb enllaços comentats 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

La clàssica a França amb el 
COVID-19 

Situació en el país vehí. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Plácido Domingo ingressat a 
Mèxic pel Coronavirus 

Internat en un hospital d’Acapulco 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Músics davant del 
confinament 

Amb comentaris i manera en què ho 
enfoquen diversos músics 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

El Liceu ha ajornat la presentació 
de la temporada 2020-2021 

S’havia d’haver realitzat el dia 18 de març. 
L’acte queda posposat sense data 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

    

Cors virtuals: un cas català i 
altre d’italià 

Conjuntant cors a distància durant 
el tancament per l’epidèmia. 

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

 

 

  

 

 

  

Un teatre rus oferirà òperes per a un 
sol espectador durant l’epidèmia 

Es tracta del teatre d’Òpera i Ballet Txaikovski, d ela 
ciutat de Perm 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Com s’organitza l’ESMUC davant la 
nova situació de crisi 

Ens comenten en una entrevista les mesures 
preses per a treballar en l’aIllament 

..Al web.. 

 
  



  Altres novetats   

 

 

 
 

Valoració d’un jove director: Teodor 
Currentzis 

Després de l’actuació recentment a Barcelona 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre  l’escepcionalitat de Mozart 
Comentaris interessants. Ni massa llargs ni 

massa curts 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Cinc propostes comentades per a 
escoltar durant durant el confinament 

Recomancions de Barcelona Clàssica 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Convocatòria d’un premi infantil de 
piano a Segòvia 

Inscripció oberta fins el 21 de novembre del 2020 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’ha presentat el festival Porta 
ferrada de Sant Feliu de Guíxols 

La 58a edició està prevista pel juliol i agost. 
Toquem fusta 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentada la Schubertíada de 
Vilabertran 2020 

Serà la segona quinzena d’agoist,  
amb divuit concerts 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista amb l’afinador de pianos 
del Palau: Francisco Ramírez 

A càrrec de Bachtrack 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 

La relació complexa entre els 
músics i artistes i el poder 

Reflexions de Pedro J. Lapeña 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La recent versió de La Traviata al Met 
Criticada per la producció escènica 

S’ha representat fins aquet darrer mes de març 
amb direcció d’escena de Michael Mayer 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Yours, Victoria, un ballet interessant 
sobre l’escriptora, a Estrasburg 
Estrenat el darrer febrer pels ballarins de 

l’Opéra National du Rhin 
..Al web..    ..Trailer.. 

 

 

  



 

 

 
 

Centenari de la fundació de 
l’orquestra Pau Casals 

Es preveuen tres grans concerts 
específics 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a la directora d’escena Katha-
rina Wagner, besnéta del compositor 

Havia d’haver estrenat al Liceu la seva nova producció 
per al Lohengrin de Richar Wagner. No ha pogut ser. 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

S’acaba de crear un sindicat espanyol 
d’artistes lírics: l’ALE 

S’ha registrat el 25 de març del 2020 i volen 
incidir en les mesures governamentals per a 

recolzar el sector 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El Rèquiem de Verdi: comentari de 
l’obra i enregistraments més 

recomanables 
En un recent article de Raúl Chamorro 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Un cançoner per assajar amb 
teclat o guitarra 

Cancionero Popular, per Federico Abad, amb 
un centenar de cançons i els seus acords 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Una biografia de Johannes Brahms 
Per Johannes Forner, a l’editorial Sílex. 

Traducció del 1999 d’un original del 1997. 
Tracta de la vida i de l’obra del compositor 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 
 

Altra biografia d’un músic i gran 
mestre d’escacs: Philidor 

Per George Allen. Ed. Aperion. Sobre l’interessant 
personatge del segle XVIII 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Solemne cantata Virgo Maria, de 
Manel Blancafort 

Amb els efectius de  l’Orfeó català i la Simfònica 
de Barcelona. Per la discogràfica FICTA 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Elle : Un recull d’àries per a 
soprano, d’òpera francesa 
Interpretades per Marina Rebeka 

 amb Prima Classic 
..Al web.. 

 
  



  ACTIVITATS   
 

  

 
Donada la situació de suspensió progressiva dels concerts i òperes, 

tant del nostre entorn com a nivell general, oferirem aquí una relació 
d’enllaços a les iniciatives de molts teatres i plataformes de donar 

accés gratuït a funcions enregistrades 

  

   

..ÒPERES.. 
 

ÒPERA DE L’ESTAT DE VIENA    ► 
https://staatsoperlive.com/live 
La de Viena només et demanen que anotis el correu electrònic i que indiquis quina serà la 
teva contrasenya quan accedeixis. Cada dia posem una òpera a disposició. Amb el 
comandament de  control -Una rodeta dentada, que apareix a baix a la dreta- pots triar 
idioma de sots titulat i la qualitat d'emissió. Solen començar amb comentaris i entrevistes, 
també a les mitges parts, de quan ho emetien per cinemes. Bona qualitat i gratuït. 
 

MET, de Nova York     ► 
metopera.org 
Hi ha hagut col·lapses i temps d’espera per accedir donat l’allau daccessos que s’han produït. 
És de suposar que la situació anirà canviant. 
 

LICEU       ► 
https://www.liceubarcelona.cat/ca/elliceuacasa 
    El Liceu facilita de diferents maneres accés a diverses òperes. En alguns casos en 
col·laboració amb el Teatro Real i mitjançant la plataforma MyOPERAPLAYER (mireu més 
avall aquesta plataforma). També amb accessos a YouTube i a TV3 a la carta. A la vegada 
facilita accés telemàtic al llibrets que comenten les òperes que s’ofereixen. Tot això gratuït i 
durant el període de confinament. 
 

MyOPERAPLAYER       ► 
https://www.myoperaplayer.com/ 
      És un lloc que normalment venen funcions però que actualment donen una clau per 
accedir gratuïtament. Per a registrar-te (requadre vermell “Canjear código”) et fan donar tot 
de dades personals (si en falta alguna o està mal anotada et fan arreglar-ho. Quan has 
registrat les dades et permeten “comprar” serveis per 0€. Faciliten repertoris operístics de 
mitja dotzena de teatres: Liceu, Teatro Real, Teatro Bicentenario, Teatro Colón, NCPA de 
Pekin,. Pots seleccionar si vols o no subtítols (castellà o anglès) en una finestreta a baix a la 
dreta d ela pantalla quan hi passes el cursor. 
 

ÒPERA DE PARÍS       ► 
     Amb representacions gratuïtes mentre durin les mesures contra la pandèmia. Hi ha un 
calendari d’obres. Les transmissions es distribueixen a partir de les 19,30h i després queden 
disponibles durant 6 dies. 
https://www.operadeparis.fr/ 

 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   



 

BAYERISCHE STAATSOPER  (ÒPERA L’ESTAT DE BAVIERA)       ► 
    De fàcil accés 
https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html 
 

ROH de Londres 

       Fragments operístics en You Tube posats a disposició per la Royal Opera House de 
Londres 
https://www.youtube.com/royaloperahouse 
 

STAATSOPER DE BERLIN 

     De fàcil ús. Amb un calendari de funcions 
https://www.staatsoper-berlin.de/de/staatsoper/news/unser-taegliches-video-on-demand-
programm-kostenlos-fuer-sie.142/ 
 

SELECCIÓ DE FRAGMENTS OPERÍSTICS AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA 
Kit operístic de confinament 01 
 
Kit operístic de confinament 02 
 
     Amb accés directe a un full en format Pdf amb una dotzena de fragments operístics 
variats. Prement cada una de les dotze imatge s’accedeix gratuïtament a audiovisuals de 
YouTube. Té l’avantatge que és de fàcil ús i gratuït i no necessita registrar-se da cap manera. 
El petit inconvenient que té YouTube és que sol posar un anuncia al començament (breu i/o 
que et pots saltar). Ha d’aparèixer una selecció cada setmana de confinament. Queden 
permanentment accessibles, sense que caduquin. 
 
 

..MÚSICA.. 
 

AUDITORI DE BARCELONA 
- So en Spotify 

- Audiovisual en Youtube 

-  

EL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA      ► 
-  Palau Digital 

 

FILHARMÒNICA DE BERLIN     ► 
     Cal registrar-se abans del dia 31 de març i anotar el codi BERLINPHIL. Això dóna accés 
gratuït a més de 600 concerts i altres funcions durant 36 dies. 
https://www.berliner-philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/  
Per a registrar-se (cal donar dades de qui es registra) però t’ho concedeixen gratuïtament 
escrivint el codi BERLINPHIL, en el requadre del costat d’on posa “REDEEM CODE”; 
https://www.digitalconcerthall.com/en/tickets?a=bph_webseite&c=true 

 

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 



Històries del Municipal 

 

Una altra epidèmia, la del 1918. 
Fa cent anys el teatre es van quedar sense funcions per Fires 

 
 El Teatre Municipal de Girona ha hagut de suspendre la seva programació a resultes de 
les disposicions que la Generalitat ha emès en resposta a l’afectació pel Coronavirus. Com és 
lògic, la propagació massiva de malalties ha afectat en diverses ocasions al teatre del municipi. 
En aquest escrit ens centrarem en el 1918. A darrera hora es van suspendre les Fires i les 
funcions teatrals. Al Municipal (aleshores Teatre Principal) havia d’actuar una companyia amb 
un repertori mixt d’òpera i sarsueles. Tampoc estranyarà, amb l’experiència que vivim, si diem 
que a la ciutat es va produir una polèmica considerable entre els que pensaven que s’havien 
exagerat les mesures preventives i els que pensaven que calia fer tant o més. 
 

CAUSES I SUSPENSIÓ: L’EPIDÈMIA 
     L’epidèmia del 1918 és la més gran que s’hagi conegut mai. Sí, més que l’actual. Va arribar a 
ser una pandèmia d’abast planetari. De fet els mitjans de transport ja havien avançat força i les 

circumstàncies de la Ia Guerra Mundial en van 
facilitar l’expansió. Hom calcula que és la pandèmia 
amb més víctimes. Es va tractar d’un tipus de grip 
identificat amb les sigles H1N1. La quantitat total fa 
de mal calcular però es valora que en van morir entre 
50 i 100 milions de persones al món. Això podia 
representar sobre el 6% de la població del món. A 
Espanya el nombre de morts oscil·là entre 250,000 i 
300,000. El procès infecciós va començar el març del 
1918 i es va extindir a la primavera del 1919, sense 
que se sàpiga perquè es va extingir. En qualsevol cas 
l brot no es va tornar a repetir.  El moment àlgid del 

contagi es va produir entre setembre i novembre del 1918.   
      La malaltia va tenir diversitat de denominacions. La 
gran grip, o, la malaltia de moda van ser noms que la 
premsa va donar. També, Soldado de Nápoles fou un altre 
curiós nom, donat en comparació amb l’èxit d’un sarsuela 
reestrenada a Madrid aquell 1918 (una primera versió 
s’havia presentat el 1916), La Canción del Olvido, de José 
Serrano. Algú va considerar que la malaltia era enganxosa 
(pegadiza) com la romança Soldado de Nápoles d’aquella 
sarsuela que constituïa l’èxit del moment. L’altre nom, que 
més ha quedat, va ser el de Grip espanyola, tot i que està 
clar que l’origen no va ser a la península ibèrica. La causa 

 
 
    Aquí podeu accedir a un 

documental sobre la 
pandèmia del 2018, amb el  

títol La Gripe Española elaborat per la Biblioteca 
Nacional de España (durada de 5’19” )  

A la pandèmia del 
1918 se 

l’anomenà 
Soldado de 

Nàpoles perquè 
resultava tant 

enganxosa com la 
romança de la 

sarsuela de moda 
del moment, La 

canción del 
Olvido, del mestre 

Serrano. 



del nom té a veure amb la neutralitat d’Espanya en la Ia Guerra Mundial, com que els països en 
conflicte censuraren les notícies de la malaltia per no donar símptomes de debilitat durant el 
conflicte, Espanya va ser dels pocs llocs en què la premsa oferia notícies obertament de la 
malaltia. 

A Girona 
     Ja el mes de setembre del 1918 hi ha constància que l’Ajuntament estava publicant normes de 
prevenció contra l’epidèmia, sense que sense que el públic en fes gaire cas, pel que es deia. De 
fet fou el governador de la província qui promogué en primer lloc mesures de prohibició 
d’espectacles. Així consta que va ser ell qui va prohibir fer el ball als veïns del la Plaça de l’Oli al 
teatre Principal el dia 22 de setembre (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 22-IX-1918 p.6). 
     Les Fires havien d’inaugurar-se el dia 28 d’octubre d’aquell 1918 i es preveia que durarien fins 
al 5 de novembre. La decisió de cancel·lació va ser presa dues setmanes abans d’iniciar-se les 
Fires1. L’Ajuntament de la capital  va agafar la iniciativa en decidir, 
en sessió del dia 11 d’octubre, demanar, mitjançant el governador, 
que es reunís la Junta Provincial de Sanitat per tal de consultar si 
era procedent o no de celebrar les festes patronals, donada la 
situació de grip en el país (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 12-
X-1918 p4). 
 
Imatge 1.-  Portada d’un programa de Fires de l’any següent, el 1919 (Impremta 
Franquet) 

 
     La Junta Provincial de Sanitat va fer reunió i va emetre la seva 
recomanació de suspendre les Fires el dia 15 d’octubre i el públic 
se’n va assabentar al dia següent. El dictamen parlava en tot cas, 
de “posposar” les celebracions (El Norte 16-X-1918 p4). És curiós que 
en aquests casos compromesos ningú vol ser massa categòric: “La 
Junta provincial de sanidad en sesión de ayer acordó aplazar las 
ferias de San Narciso cumpliendo órdenes de la superioridad; no 
porque el estado sanitario de la ciudad sea malo si no como medida 
de prudencia”(Diario de Gerona de Avisos y Noticias 16-X-1918 p4). 
    En canvi, la situació, tot i no ser les nostres comarques dels llocs 
més dramàtics, era realment greu. Malauradament no hi ha dades 
molt precises de tot els procés infecciós a les comarques gironines, però fonts oficials van indicar: 
  

Morts comptabilitzades a les Comarques 
Gironines per la grip espanyola 

Setembre 2018: 199 morts Octubre 2018: 661 morts 

 
Dades segons les apunta Alfons Petit (article citat). No s’entén doncs, algunes opinions tant 
mèdiques com no expertes, que minimitzaven l’epidèmia. 
     Curiosament, l’Ajuntament no gosà desconvocar la Fira del bestiar, que es va celebrar, com 
estava previst, al passeig de Sant Francesc. (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 31-X-1918 p.3). 
     Consta que el 24 de novembre del mateix 1918 estava reoberta l’activitat al Teatre Principal, 
representant-s’hi diverses funcions teatrals. 

                                                           
1      Hi ha un interessant article d’Alfons Petit, publicat fa dos anys, amb el títol Girona 1918. Sense Fires per culpa de la grip 
(Diari de Girona, 3-XI-1918) . 



QUÈ HI HAVIA PROGRAMAT AL TEATRE 
     En primer lloc ens referirem que la mesura, com 
dèiem, va afectar al conjunt de les Fires, a més del 
teatre. Tenim una explicació sintètica sobre quin era el 
contingut de les Fires previst en aquell moment. 
Reproduïm la notícia que resumeix el tipus d’activitats. 
     El llogater del moment del teatre era José Rodés 
          Per Fires hi havia prevista al teatre Principal 
(actualment Municipal) hi hagués una temporada 
d’òpera, concretament de deu funcions (Diario de Gerona 

de Avisos y Noticias 20-IX-1918 p.3). S’havien emparaulat 
alguns artistes lírics, concretament Maria Nisdard, 
Laura Cervera, Jaime Ferré, Juan Valls i Manuel 
Massià. 
     Es va fer un acord amb una companyia d’òpera 
“Italiana i Espanyola”. En aquell moment companyia 
italiana volia dir que representava òperes en llengua 
italiana. Quan la companyia era espanyola és que 
representava en castellà, fos sarsuela o òpera (encara 
que les obres fossin de compositors italians). Cal 
entendre doncs que aquella companyia deuria oferir 
les òperes italianes en la llengua original i les òperes o 
sarsueles hispanes en castellà. 
      Quan en alguna temporada s’oferien òperes en 
més d’un idioma tenim constància de cantants solistes que podien variar en funció de l’idioma 
utilitzat. El més habitual, però, és que les companyies i temporades líriques fossin “italianes” o 
“espanyoles”. També hi havia companyies líriques o dramàtiques que podien ser “catalanes” o 
“catalanes i espanyoles”. 
     Tot i que les funcions no es van arribar a donar, sabem títols que estaven anunciats. 
Coherentment amb el que dèiem abans, constaven obres com La Dolores (òpera castellana, de 
Bretón del 1895) i les òperes italianes Pagliacci (de Leoncavallo, del 1892) i Tosca (de Puccini, del 
1900) (Heraldo de Gerona 26-IX-1918 p2). L’empresa del teatre havia arribat a un acord amb la banda 
militar per a que actués reforçant l’espectacle en alguna de les òperes a representar. 
 

REACCIONS I POLÈMICA 
     No tothom va estar d’acord amb les mesures preventives de suspensió de les Fires o, en tot cas 
hi va haver qui no s’hi oposava però no hi va col·laborar. 
     Una diatriba molt contundent contra la suspensió de les Fires la va escriure un columnista que 
signava com a “G.”. pel que es veu era de l’escola del premiar britànic, en Boris Johson del 2020: 
 

UN ATAC PERIODÍSTIC FEROTGE CONTRA LA SUSPENSIÓ DE LES FIRES 
   “Nosotros entendemos, y con nosotros la mayoría de los gerundenses, que no procedía hacer la consulta explicada [es 
refereix a la consulta que l’Ajuntament va decidir fer a la Junta Provincial de Sanitat], como no precedía tampoco la 
suspensión de las ferias y fiestas de San Narciso, pues en esta ciudad y en la provincia la epidemia ha desaparecido casi 
por completo, conforme así lo manifestaron hace pocos días los médicos al gobernador, los casos que existen de gripe 
son del todo benignos y la mortalidad es la corriente en esta época del año. 

 
 
Imatge 2.-  Retall de premsa en què es sintetitza 

la programació de Fires prevista a Girona pel 1918 
(El Norte 5-X-1918 p3) 



     No deberían suspenderse las fiestas de San Narciso porque ellas proporcionan grandes ingresos al comercio y a la 
industria gerundense. Si se dejan de celebrar dichas fiestas este año, por temor a la propagación de la epidemia, el 
mismo motivo existirá para que dejen de celebrarse los mercados semanales, verdaderas ferias de ganado, en lo que es 
visto el gentío que se congrega en esta ciudad, sin que tal aglomeración cause una invasión epidémica más y deben 
cerrarse todos los templos, el Seminario, los colegios de instrucción primaria, debe prohibirse el pasearse por la rambla 
en días festivos en que se mezclan unas personas con las otras, deben cerrarse los casinos, cafés y, en fin, debe 
prohibirse que se toquen unas personas con otras y que se visiten a los enfermos y a sus familias, y todo esto no puede 
hacerse porque equivaldría a no vivir. 
     Entendemos fundamentalmente que no hay motivo para dejar de celebrar las ferias y fiestas de San Narciso, a 
menos que ello sea un motivo para no correr el ridículo de hacer unas fiestas malas dada la escasa cantidad de que 
dispone el municipio y los pocos deseos de los concejales de que el pueblo se divierta. […] 
     Aunque la Junta provincial acuerde proponer la suspensión, no debería accederse a ello”.  (Hedraldo de Gerona 17-X- 

 
Imatge 3.-  Activitat de mercat, a la que es fa 
referència en l’escrit de l’Heraldo. Foto de la Plaça 
sant Agustí (programa de Fires de Girona del 1916) 

 
    Val a dir que algun comerciant va 
reclamar a l’Ajuntament per les pèrdues 
sofertes per la suspensió de les Fires. Així 
consta en el cas de la Sra. Àngela Rovira, 
vídua de Servat, que era llogatera de 
llocs públics (Diario de Gerona de Avisos y 
Noticias 23-XI-1918 p.4). 
        És curiós que, malgrat dir que 
recolzava les recomanacions sanitàries, 
el bisbe de Girona, Francesc, va fer 

pública una proclama demanant als fidel que acudissin el dia 29 d’octubre a l’església de Sant 
Feliu per a realitzar el tradicional acte religiós en honor del patró de la ciutat. L’argument era que 
el patró sempre havia protegit als ciutadans i així ho esperava en aquesta ocasió. 

     En relació a les celebracions religioses l’Ajuntament va decidir, en sessió del 26 d’octubre, 
recolzar-les, amb el vot en contra, però, de dos consellers: el Sr. Julià i el Sr. Ferrer (Diario de 

Gerona de Avisos y Noticias 27-X-1918 p.5).  
 

     Com en altres casos, veiem que gaire ningú vol assumir la presa de decisions impopulars per 
a posar límits a l’expansió de les pandèmies. Veiem que això passava fa un segle. I avui en dia?  

 

                                  joan manel barceló sitjes, març 2020, el mes que esclata l’epidèmia CIVID-19 

MALGRAT LE SUSPENSIÓ DE LES FESTIVITATS, EL BISBE FRANCESC DE GIRONA 
EXHORTA ALS FIDELS A ACUDIR ALS ACTES RELIGIOSOS 

   “Las lamentables circunstancias sanitarias que estamos atravesando han sugerido la laudable disposición de suspender, 
por este año, las tradicionales ferias y fiestas que celebra la Inmortal Ciudad, con motivo de la fiesta del glorioso patrón, 
san narciso. Pero Nos, considerando la protección que siempre ha dispensado el santo a la ciudad, y los graves peligros de 
que la ha liberado, de acuerdo con nuestro Excmo. Cabildo Catedral, y el Rdo. Cura párroco de San Félix, hemos dispuesto 
que la fiesta religiosa del día 29, se convierta en día de oración y rogativa, implorando a Dios, por intercesión de San 
narciso, el cese de la epidemia actual que tantas víctimas causa, y el pronto término de la guerra que hace verter tanta 
sangre […] Exhortamos pues, a Nuestros amados gerundenses que se asocien al acto y Nos acompañen con sus oraciones 
[…] Al propio tiempo os recomendamos la asistencia a los actos de la Novena que en honor del mismo Santo se empezará, 
Dios mediante, en la mencionada iglesia de San Félix el próximo lunes, día 28 del corriente ”.  (Diario de Gerona de Avisos y 
Noticias 27-X-1918 p1.) 



 

d ’ òpera 
Els Amics de l’Òpera de Palafrugell inicien una 

nova etapa a l’auditori del Museu del Suro  
 

Aquest divendres 6 de març DE 2020 els Amics de l’Òpera de Palafrugell van realitzar un 
canvi de local per a les seves sessions dedicades a òperes comentades i projectades 

amb audiovisuals, activitat amb la que porten ja deu anys. 
 
 

 

 
Després d’arribar a un 

acord amb el Museu del 
Suro i l’Ajuntament de 

Palafrugell els operistes 
de la població han passat 

a realitzar les seves 
trobades a la sala d’actes 
del citat espai museístic. 
La sessió fou presentada 

per Lluïsa Bonal. 
Es tractava de la 

quarantena vegada que 
l’associació realitzava la 
seva habitual trobada 

trimestral per a presentar 
i veure en projecció una 

òpera 

 
En aquesta ocasió es va dedicar la sessió 
a l’òpera de Puccini La Bohème. Com és 

també habitual primer s’oferí un 
comentari per a situar l’obra i la versió, 

xerrada que va anar a càrrec de Lluís 
Medir, els qual ja ha estat ponent en tal 

tipus d’activitat. 
Els assitents van coincidir a valorar les 

molt millors condicions del local en 
relació a l’activitat de la que es tracta: el 
confort de la instal·lacvió, la grandària 

de la pantalla i la potència de so. 
tal com és també habitual, la trobada va 
acabar amb un sopar dels assitents que 

s’hi van voler sumar.  

  



 

GENT  per la Música 

 

    Laura Rafa Elena 

 
 

 La Laura és una gironina per atzar però 
també per gust. No es considera entesa en música, 
però en gaudeix i, com veurem, la música l’ha 
acompanyat en diverses facetes de l’existència. 
Deixarem que ella mateixa ens ho expliqui amb les 
seves paraules. 

 
 
 

IMBUINT-SE D’UN GUST PELS 
ESPECTACLES TEATRALS 

 
     No sóc una persona experta en el tema musical. 
Però sí que és un món en el que sempre m’he sentit 
interessada. L’ambient familiar va propiciar que 
ben aviat m’inclinés pel món de l’escena en 
general. Especialment el teatre  i, també, la 
música. El pare era administrador de Montserrat, 
i vivíem a Esparraguera, on vaig néixer. Ell tenia 
una gran afició al teatre i va ser el president del 
Patronat de La Passió d’Esparraguera. De ben 
petita vaig viure, en el grau que podia a cada edat, 
aquest ambient. Inclús, encara que quan jo tenia 
un any i mig vam anar a viure a Blanes per motius 
professionals. 
 

En el gust per la cultura i 

l’escena vaig tenir dos 

introductors, el meu pare i 

l’oncle Joan 

 
     El estius a Esparraguera, a casa de l’àvia, 
coincidia amb l’oncle Joan.  Aquest era molt 
aficionat al món de l’escena. Va ser la segona 

influència forta. Vaig tenir ocasió d’anar amb ell, 
ja de petita, a sessions de poesia i teatre escoltat, 
sistema de practicar i viure el teatre asseguts al 
voltant d’una taula. De fet l’oncle Joan va ser un 
gran activista cívic i cultural a Barcelona. Per això 
l’Ajuntament li va concedir la Medalla d’Honor de 
la Ciutat de Barcelona. 
 
     A Blanes també vaig viure l’ambient teatral, 
donat que hi havia grups d’aficionats i algun 
teatre del que gaudíem. Primer, un petit teatre del 
Centre Catòlic. Després vam tenir el teatre de 
Blanes al Carrer Principal (Carrer ample). També 
vam viure un cert caliu musical amb la constitució 
d’una Polifònica, aviat impulsada pel pare 
Alquézar, dels germans de la Sagrada Família de 
Blanes i del Col·legi Santa Maria. A partir d’allà es 
va formar la banda i després la cobla infantil i 
juvenil. Després, a la població van anar florint 
grups de Folk i de Rock. Va ser un moment d’una 
certa efervescència musical que vaig poder viure. 
     En el camp musical les aficions familiars, tot i 
que la prioritat era el negoci del magatzem de 
fruites, em van facilitar l’accés a algunes 
activitats. Com els concerts de la Coral 
d’Esparraguera, vinculada a l’Ateneu i al Patronat 
de la Passió. També en la Coral de Blanes, que 
estava lligada al Centre Catòlic. D’aquí vaig passar 
a formar part de l’Esbart Dansaire Joaquim Ruyra 
de Blanes. En aquesta entitat hi havia un grup de 



grans i un altre de petits. Va semblar que calia 
crear una colla de mitjans i aquí és on vaig entrar 
jo. Feiem vuit parelles. Els nois tenien 13 anys i les 
noies entre 9 i 11, aproximadament. La veritat és 
que m’ho vaig passar molt bé. Anàvem a tot arreu 
i, encara que el màxim que ens donaven era un 
entrepà, era molt divertit. Va ser una manera 
d’entrar en contacte amb una certa activitat 
cultural, perquè en aquella època era tot molt 
aspre i escàs. Vaig estar a l’esbart dels 11 als 16 
anys. 
 

Em van dir que tenia oïda 

però les circumstàncies no 

van ser favorables a dedicar-

me més a la cosa musical 

 
 Tot i que les circumstàncies no en van ser 
favorables a casa, vaig poder anar a estudiar 
música un parell d’anys, fent guitarra i una mica 
de piano. Finalment, quan estudiava magisteri, 
com que la música era un contingut que calia 
dominar, vaig anar a classes, un parell d’hores per 
setmana, amb la Sra. Navinés. Em va dir que tenia 
oïda però que per a fer qualsevol dedicació 
musical era massa tard, que cal començar de ben 
petit. 
 
       Altra experiència en què em vaig implicar fou 
el teatre. Vaig participar en un grup d’aficionats 
que es deia Farsa 74. Hi vaig començar cap al 
1978. No sóc pas bona actriu però m’agradava 
molt i, pel que es veu, anava bé de dicció. Els 
directors que vam tenir van ser tot un luxe. El 
primer en Fermí Reixach Garcia [ ►,  ►]. El segon 
en Domènech Reixach Felipe [ ►,  ►]., que 
posteriorment va ser director de Teatre Nacional 
de Catalunya. Sempre m’ha interessat el teatre. A 
més, trobo que és una activitat molt profitosa. De 
fet, si ens hi fixem la vida té molt de teatre. Opino 
que hauria de ser un contingut en el pla d’estudis 
dels ciutadans. 
    A Girona hi he vingut a parar una mica per 
casualitat, tot i que en el meu cas ha estat una 
opció conscient i volguda. 
 

 UNA FORÇA EMOTIVA 
 I RECURS PROFESIONAL 

         La meva activitat professional m’ha permès 
constatar com la música és un dels factors 
ambientals que més afecten el nostre estat 
d’ànim. Vaig estudiar primer magisteri i després 
psicologia. Em vaig formar en musicoteràpia i em 
vaig anar especialitzant en educació especial. El 
tram d’edat que més he treballat és la primera 
etapa, fins als tres anys. Depenent del cas i del 
context, la música i els sons han estat recursos que 
he utilitzat, crec que amb profit. Evidentment en 
el meu cas no s’ha tractat d’aprofundir en l’art 
musical, sinó de valdre’s dels seus efectes. 
     La potencialitat de la música la vaig constatar, 
ja ben aviat, en el primer centre en el que vaig 
treballar de manera significativa. Vaig tenir la sort 
d’anar a parar a un centre d’educació especial de 
Barcelona, l’Escola Jeroni de Moragas, situada en 
una torreta darrera el monestir de Pedralbes . Era 
un centre petit, amb uns quaranta nens, la 
majoria amb la Síndrome de Down. Hi vaig anar a 
parar ben bé per casualitat. Acabava d’intentar 
quedar-me, sense èxit, en una escola on havia 
realitzat pràctiques. Vaig veure pel carrer una 
filera de nens amb els trets típics down, que es 
dirigien a un edifici escolar i allà vaig demanar 
feina i me la van donar. Hi vaig aprendre molt. La 
directora era la Núria Obiols, filla del pintor i 
germana d’un conegut polític. Allà vaig aprendre 
a treballar en equip i, també, a desgranar i 
simplificar les tasques per a ser més eficaç. Les 
dues coses són ben útils.  
 

 
Imatge 1.-  Façana de l’Escola Jeroni de Moragas de 
Barcelona, on la Laura va començar a constatar el 

potenciar terapèutic de la música. 

 



     A l’escola Jeroni de Moragas s’utilitzava molt la 
música. Fos en enregistraments, fos amb el piano 
que hi havia situat a prop de sota l’escala. Sovint, 
mentre treballàvem en els diferents àmbits, 
sentíem el piano. A ningú no ens molestava. De 
fet, era una cosa normal de la vida escolar. Es 
treballava en general la cultura musical. Per 
exemple, un dels estímuls que s’oferia els nens i 
nenes era el portar-los a sentir concerts, en 
activitats organitzades per Joventuts Musicals. 
     Són molt diverses les utilitats educatives de la 
música. D’entrada, pot ser un factor molt 
important per a induir una relaxació personal. Bé 
sigui individualment, bé en grup. Cinc o deu 
minuts d’escoltar música mentre “no es fa res”, 
pot ser molt eficaç per induir un canvi en l’estat 
d’ànim. La postura idònia és la de posar-se 
d’estirat en un matalasset o, més senzill, recolzant 
el cap sobre una 
taula. Es pot 
utilitzar música 
clàssica o d’altra 
tipus. També 
poden anar bé 
enregistraments 
de sons, de cants  
d’ocells o d’ones 
del mar. La 
música clàssica 
sol tenir 
l’avantatge 
quan, sense 
portar lletra 
associada, no es 
tracta d’una 
cançó que les 
persones 
reconeixen, cosa 
els induiria a 
distreure’s, seguint mentalment el text. 
      Estic convençuda que és molt eficaç, per a 
criatures petites, que les mares i pares interactuïn 
amb els seus fills a partir de les músiques 
tradicionals que entronquin amb les seves arrels 
culturals. Així ho he procurat i impulsat en la meva 
feina. Sobretot amb mares, de tots els continents. 
Arreu són abundants les cançons infantils de 
falda, aquelles que es canten a als nens i nenes 
quan les bressoles o les tens assegudes a les teves 
cames. Procuro que cadascú recordi cançons 

tradicionals de quan eren petits. No sol costar. 
Animo a que les cantin amb la mainada, tot jugant 
i interactuant amb aquesta. Per exemple, les 
tonades i ritmes de les cançons són idonis per a 
practicar la psicomotricitat dels nens i nenes. Les 
mares que hi tenen més facilitat i profit son les sud 
saharianes, pel que jo he vist. 
 

La música clàssica 

instrumental crec que va bé 

pels nens perquè deixen la 

ment més en blanc. 

 
     No cal procurar ensenyar cançons d’aquí. Si 
hom agafa les tonades amb què s’identifica més, 

el resultat és 
millor. A més, 
serveix per 
afermar els 
valors de la 
pròpia cultura. 
De retruc, si tu 
valores les 

arrels 
originàries 

d’una altra 
persona, 

aquesta acaba 
apreciant 

millor les 
tradicions del 
lloc on ha 

arribat. 
Precisament fa 
ara uns mes 

ens vam dedicar a buscar cançons de falda 
castellanes. Una de les que ens van anar molt bé 
va ser Cinco lobitos. 
Tan a nivell professional, com també personal, 
voldria destacar la influència de Xesco Boix. Les 
seves cançons han servit perquè molts nens 
s’iniciessin en la formació musical. 
     Va ser a l’Escola Jeroni de Moragas que vaig 
conèixer a la soprano Victòria dels Àngels. El seu 
segon fill, l’Àlex, tenia la Síndrome de Down i van 
acudir l’escola, on jo li vaig fer d’educadora. La 
mare venia a l’escola, a les reunions, amb molt 

Imatge *.- Una actuació adel Concurs Internacional de Piano Maria Canals al 

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Cita periòdica que la Laura 

procura no perdre’s 



d’interès. De fet, després del naixement de l’Àlex 
la soprano va anar restringint les seves gires 
operístiques, i es va limitar més a concerts. 
Possiblement hi van contribuir d’altres raons. 
Recordo que la mare tractava a l’Àlex amb molta 
tendresa i “carinyo”. Sovint li cantava cançons. A 
l’Àlex li encantava la música. Amb la música feies 
amb ell el que volguessis. Recordo que la Victòria 
dels Àngels tenia una veu molt maca quan 
parlava, cosa pròpia de les sopranos. La vaig 
seguir en algun concert. Recordo que una actuació 
al palau de la Música vam estar parlant en acabat.  
 

La Victòria dels Àngels tenia 

una veu molt maca quan 

parlava.  

 
 
Imatge 2.-  Per 
motius professionals 
la Laura va tenir 
ocasió de tractar amb 
Maria de los Ángeles 

 
 
 
    Sentim a Victòria 
de los Ángeles amb el 
mateix compositor, 
Mompou, cantant Damunt de tu només les flors. 
 

LA MÚSICA INTEGRADA A LA VIDA 
Ja he dit que no he gaudit d’una especial formació 
musical però sempre hi he tingut afició. I en 
gèneres ben variats. La Nova Cançó, el Folk, el 
Jazz, el Country. Evidentment, també la Clàssica. 
De fet, podríem dir que m’agrada tot.  
    Qualsevol tipus de música, ben treballada, pot 
ser interessant. Posaré com exemple el cas de la 
Rosalia. En general toca un tipus d’obres que no 
em plauen, però recentment vaig escoltar-ne una 
actuació a la gala dels Premis Goya i vaig trobar 
que valia la pena. Crec, a més, que es tracta d’una 
noia amb una gran base musical.  Actualment a 
casa utilitzo força el YouTube per a sentir música. 
No l’escolto quan treballo. O una cosa o una altra. 
 

En música podríem dir que 

m’agrada tot 

 
     Coincidint amb la meva època d’estudiant vaig 
poder seguir força el sorgiment de la Cançó, amb 
l’última fase dels  Setze jutges i la seva evolució, 
ja per separat. M’encantava l’Ovidi Motllor, 
Evidentment en Joan Manel Serrat, en Lluís Llach 
i també la Maria del Mar Bonet. Em va interessar 
en particular en Quico Pi de la Serra, del qual 
destaco els seus programes radiofònics dedicats al 
Jazz. 
 

 

Imatge *.-  Entre els cantants de la Nova Cançó que han 
plagut a la Laura hi ha el Francesc Pi de la Serra. 

     Fora d’aquí m’ha agradat molt la Joan Baez, 
com també Bruce Springsteen, Loreta Lunn, Janis 
Joplin, Bob Dylan i una llarga llista. 
     En el camp de la clàssica, he tingut i tinc el 
costum de seguir els concerts de TV2 dels 
diumenges. Com que sempre he estat matinera, 
m’ha estat factible de sentir-los. També per la 
televisió havia seguit les sarsueles. 
Una cita anual que no em perdo mai és la Final del 
Concurs Internacional de Piano Maria Canals, al 
Palau de la Música. També gaudeixo molt del 
concert que els pianistes guanyadors del 
certamen fan al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
He intentat transmetre aquesta passió musical al 
meu fill, i, casualment durant 8 anys ha treballat 
en la organització del Concurs Internacional Maria 
Canals. 
 



 
Imatge *.-Una de les òperes predilectes de la Laura 

 és el Nabucco, de Verdi 
   Sentim un breu fragment en què el 
protagonista, Nabucco canta 
conjuntament amb el cor:  O prodi miei, 
seguitemi. 

 
     Com a tipus i compositors m’han interessat en 
particular la música barroca, Bethooven, Liszt, 
Chopin,. El meu predilecte, si n’haig de destacar 
un és Mozart. En òpera una que m’agrada 
particularment és el Nabucco de Verdi. Vaig tenir 
ocasió de veure’n una adaptació als jardins del 
Palazzo Colonna de Roma. Fa un parell d’anys la 

vaig poder veure projectada al cinema, transmesa 
des de Sydney, va ser una versió fantàstica.  
De primer era reticent d’acudir al cine a veure 
òperes però des que ho vaig provar, gràcies a la 
insistència de la meva amiga Montse Musellas, 
amb la qual assisteixo a moltes vetllades musicals. 
 

Si un concert no m’agrada en 

marxo abans d’hora 

 
     A inicis dels anys 80 em vaig instal·lar a Girona. 
Aquí he seguit l’activitat musical en el que i quan 
he pogut. De primer el Teatre Municipals, força els 
festivals d’estiu. Més recentment, l’Auditori. Quan 
vaig a un concert m’ha d’agradar. Si no m’inspira, 
no tinc problema a marxar abans d’hora. El mateix 
faig amb el teatre o el cinema. 
 
     Agraïm a la Laura el seu testimoni musical 

(recopilació, Joan Manel Barceló, març 2020) 

 
 

 
 

Imatge *.-La Laura en una funció al Liceu  



escrit procurarem il·lustrar 

aquest fenomen amb 

exemples localitzats a la 

Girona de la dècada de 1880. 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

 Evidentment que en l’actualitat tenim de tant en tant algun referència de temàtica 
operística en què aquest gènere resulta noticiable. Però ens sorprèn, quan ens hi 
apropem, la importància i presència del bel canto en els aspectes quotidians de la gent 
del segle XIX, que segurament fou el moment àlgid en aquest aspecte. En el present 
 
 
 
 
 
 

Imatge 1.-  Una vista sobre l’Onyar, en un gravat de Girona publicat entre 1870 i 1880 i obra dels gravadors Jorizti i 
Mariezcurrena (Ajuntament de Girona. CRDI -Col·lecció de gravats- RG 531807) 

 

UN SENYOR QUE PARLAVA AMB FRASES OPERÍSTIQUES. UNA ANÈCDOTA 
Com exemple puntual, però ben significatiu, comencem 
amb un cas que es va publicar en un periòdic gironí. No 
consta que el personatge, conegut del periodista, fos de 
la ciutat de Girona. Si més no era algú proper. No falta 
insistir que es cas no deuria ser aplicable a massa 
persones. Però que es trobessin personatge amb tal 
familiaritat amb les lletres d’òperes, sobretot en un 
moment que no existien els enregistraments sonors, és 
indicatiu que alguns personatges assitien amb molta 
assiduïtat a funcions líriques 
 
Imatge 2.-  Reproducció d’una notícia a la premsa gironina  (El 
Constitucional 28-III-1884 p3) 



ELS CONCERTS DE LA BANDA MILITAR 
 
          Fa un moment constatàvem que la gent no podia sentir música en enregistraments. Tampoc 
hi havia encara els transistors. El concerts i funcions es realitzaven alguns dies concrets de l’any.  
Però, ... hi havia la banda militar, o sigui, la música o banda que els regiments destinats a la plaça 
de Girona tenien en els seves files. Recordem que Girona, cap de província, tradicionalment ha 
estat lloc d’aquarterament de tropes. Amb més motiu quan la mateixa ciutat encara tenia 
categoria de plaça forta. Recordem que les muralles no es van començar a enderrocar fins molt 
al final del segle XIX i sobretot inicis del XX. 
     Doncs, diversos regiments tenien les seves bandes i era costum que oferissin concerts gratuïts 
i en llocs públics a l’aire lliure. En l’època que comentem l’habitual era que s’oferís un concert 
setmanal, a la Rambla de la Llibertat i de vegades a la devesa. Aquest hàbit podia quedar 
interromput depenent de les circumstàncies de l’activitat militar i, sobretot, de les maniobres o 
destinacions canviants a que estaven sotmeses les tropes. En la dècada dels 80 del vuit-cents la 
de referència era la banda del regiment Àsia. Altres llocs en què la banda podia actuar era en 

festivitats, processons i commemoracions2, 
especialment a la Plaça del Vi (en aquell moment 
dita Plaça de la Constitució). També podien 
participar en encàrrecs per poblacions dels voltants. 
I, finalment, els trobem en el Teatre Municipal (en 
aquell moment teatre Principal), fos en alguna 
celebració militar, sigui reforçant alguna òpera que 
requerís una banda en escena, recurs espectacular 
aquest que s’utilitzava amb certa freqüència, 
particularment en diversos títols operístics que hi 
donaven peu3. 
 
     Imatge 3.-  Capçal d’un ofici del regiment Àsia destinat a Girona. 
Porta data de 2 de juny del 1889. 

 

     Tornant als concerts regulars a la rambla o  a la devesa, és habitual que s’inclogui u o diversos 
temes operístics en cada funció. És més, en la programació la banda procurava posar-hi 
expressament temes d’òpera, com es diu explícitament quan, en un concert en què no hi va haver 
peça operística els músics s’excusaren que no ho feien en aquella ocasió degut a que el contingent 
d’intèrprets havia quedat reduït en aquella ocasió [veieu imatge 4, annexa]. Evidentment, una 
banda sol comptar amb un nombre limitat d’instruments. El normal és que es limitin a instruments 
de vent i de percussió. Però per això era habitual que es publiquessin, o fessin casolanament, 
adaptacions per a banda d’obres pensades per a orquestres. També és evident que la banda, quan 
actuava sola, com és el cas dels concerts de carrer que esmentem, no incorporava la veu, element 
aquest que és fonamental en l’òpera.  Les bandes o orquestres el que feien era interpretar 
obertures o altres peces merament instrumental de les òperes o, tant o més, oferien simfonies 
d’una òpera determinada, això vol dir, adaptacions abreujades d’una òpera que inclouen alguns 
dels passatges més cèlebres, tot adaptat a instruments sols. 
 

                                                           
2      En el número precedent de l’Operem, no 63, de març del 2020, pàgina 18, en citem un exemple unes dècades anterior. 
3      N’hem vist fa poc un exemple al butlletí Operem, quan parlàvem d ela primera representació d’Aida a Girona, l’any 1901 
(Veieu Operem no 58, d’octubre de 1919, pàg. 27) 



Imatge 4.-  Anunci d’una concert a la 
Rambla de Girona per part del regiment 
Àsia. Hom pot veure que al final de l’escrit 
s’excusa el no incloure algun fragment 
operístic per motiu dels poc nombre 
d’intèrprets amb què es comptava en 
aquella ocasió.  (La Nueva Lucha, 1-V-1887 
p3). 
 
 

Com a il·lustració de peces 
operístiques que en la dècada que 
agafem eren interpretats en els 
concerts públics setmanals en 
citarem alguns a títol d’exemple 
 
 

Peces operístiques interpretades per la banda militar Àsia en els carrers de Girona la dècada del 1880 

    Fantasia de l’òpera Robert le Diable, de Meyerbeer; fantasia de l’òpera La Favorita, de Donizetti. 
Fantasia de Las treguas de Tolemaida, òpera del navarrès Hilarión Eslava; Obertura de l’òpera 
Giovanna d’Arco, de Verdi; Final 2n de l’òpera Il Trovatore de Verdi; “Gran coro y Castadiva” [sic] de 
l’òpera Norma de Bellini. Final de l’òpera Maria di Rohan de Donizetti; fantasia de l’òpera Aida de 
Verdi, simfonia de l’òpera Semiramis de Rossini,. 

 

EN LA VESTIMENTA 
  
         El gust per l’elegància i l’ostentació de la pròpia figura té un llarg i profund recorregut en les nostres 
societats. És evident que si et preocupes per empolainar-te convé que et vegin. I també resulta una 
obvietat que en els actes socials és on s’ajunta la gent. És curiós com en els cròniques socials del segle XIX, 
quan es parla d’actes literaris, concerts, balls, etc., els cronistes dels periòdics es recreen en ressaltar la 
bellesa i elegants vestits que portaven les senyores, incús esmentant el noms de les dames que val excel·lir 
per la seva elegància. Als home si la seva vestimenta també es feia alguna referència, però molt poca. 
Avui en dia es denunciaria com una actitud sexista i classista. Però cada època és cada època. 
     És un lloc comú constar com les funcions d’òpera, en els teatres de les ciutats , es trobava un espai 
privilegiat per anar a lluir d’elegant. Doncs també ho constatem a Girona. Fins al punt que es detecta algun 

tipus de vestits considerats 
específicament per anar a òpera. Ho 
il·lustrem amb un comentari de 
moda publicat en un periòdic gironí 
durant la dècada que analitzem. En 
una secció de moda del 1886 al diari 
La Lucha es distingeix entre quatre 
tipus de vestits elegants per ales 
senyores: de ball, d’òpera, per als 
menjar i per a casa [veieu imatge 
annexa]. 
 
Imatge 5.-  Els vestits per anar l’òera eren 
una de les quatre variants per a senyores 
en una secció de moda en el gironí periòdic 
La Lucha (26-I-1886 p.2) 

 



 
     Parlant de vestits, trobem com en els balls de disfresses es feien referències a òperes aleshores 
famoses. Veiem-ne un cas: “Lo que llamó sobre manera la atención del público, fue la presentación de 
varias parejas de niños elegantísimos, vestidos de ricos trajes alegóricos, debiéndose mencionar 
especialmente las dos parejas que componían los cuatro personajes de la ópera de Gounot, Faust y 
Margarita, Mefistófeles y Valentín, presentados con la más completa propiedad.” (El eco del país, 1-III-
1881 p.3). Evidentment no tothom anava als balls de 
disfresses amb temàtiques líriques però em de 
constatar que cal ser una mica entès en el tema per a 
triar quatre personatges d’una òpera concreta i, 
sobretot, que el públic entengui l’al·lusió, que segons 
sembla és el que va passar en aquell 5è ball de 
màscares a Girona. Ho entenem si tenim present que 
des que es va estrena Faust a Girona aquesta va ser 
una obra que es va anar reprogramant assíduament 
durant el que restava de la segona meitat del XIX i, 
molt especialment oferint fragments en concerts de 
carrer i petits recitals.  
 
Imatge 6.-  Un anunci de l’òpera Faust. Aquest corresponent al 
1882 (El demócrata 8-I-1882 p1) 
 
 
     En definitiva. Mitjançant exemples concrets hem anat constatant la presència del tema operístic en el 
dia a dia d ela societat gironina de la dècada del 1880. En el proper número hi abundarem, sobretot en 
els concerts a les societats culturals i en les notícies de premsa. 
 
 

 
Imatge 7.-  Tarja 
d’abonament, per a 
l’òpera, del 1887 
d’una llotja. Hi diu: 
“Primera serie- 10 
funciones de 
ópera”. Correspon 
a una llotja amb 
dues entrades, 
concretament la 
llotja 18 del primer 
pis. Va a nom de 
Joaquim de Carles, 
que va pagar-ne 68 
ptes. Datat el 9 
d’abril de 1887 . 
Impremta Llac 
(Arxiu General de la 
Diputació de 
Girona. Fons Casa 
Carles, lligam 29) 
 

 
        joan manel barceló sitjes, març 2020 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

LA PRINCIPAL DE GIRONA (III) 
 

Continuem amb la cobra orquestra, una de les més emblemàtiques amb el nom de la seva 

ciutat. Ens situem en el pas de finals dels cinquanta i l’inici dels 60. 

 

Fotografia que es va fer servir pel cartell de la temporada 1958-1959 
 

     
Imatge 84 - Any 1958 – Arxiu particular 

 

A dalt: Enric Pagès, Lluís Cotxo, Pere Serra, Josep 

Garcia, Joaquim Ferrer ("Quim Gil") i Miquel Cabruja 

("Lin"). Al mig: Miquel Tudela i Benavent i Jaume 

Marquès 

A baix: Miguel Gimeno, cantor melódico (aquest 

senyor va regentar durant anys un bar al C/. Eiximenis, 

de Girona, al costat de la botiga de música, jo hi havia 

anat alguna vegada), Josep Nogué i Xirgu (de cal Nunci, 

de Cassà de la Selva, identificat pel seu gendre, Josep-

Vicenç Mestre), Joan Jaime ("Joan de Gualta")?, Jaume 

Puig ("Met dels ocells") i Antoni Vilà ("Pirro").  



Dues fotos del fotògraf Barber 
 

 

 
 

En aquestes fotos de Barber, estudi fotogràfic de Girona, veiem a la foto superior els dos cantants, en una 

tarja en francès: Miquel Cabruja ("Lin") i Miquel Gimeno; a sota el cartell de la temporada 1959-1960, 

 

 
Imatge 85 - Any 1959 – Foto: Barber. Arxiu particular 

 

Envoltant al bateria/cantant Miquel Gimeno i 

començant per dalt a la dreta i seguint en sentit horari: 

Miquel Cabruja ("Lin"), Jaume Vivolas ("Met Cuca") 

i  Antoni Vilà ("Pirro") [trompetes]; davant dels 

trompetes, en Pere Serra [contrabaix]; seguint de 

dreta a esquerra: Jaume Puig ("Met dels ocells"), Josep 

Garcia, Enric Pagès, Lluís Cotxo i Germà Sàbat i Soler 

[saxos]; damunt dels saxos: Joaquim Ferrer ("Quim 

Gil") [piano i director]; i els dos restants, d'esquerra a 

dreta: Martí Font i Triadú (amb qui vaig coincidir a 

la Big Band de Girona) i  Miquel Tudela [trombons].  



De les sardanes a la formació de ball 

 

 

Darrere: Jaume Vivolas 

("Met Cuca"), Miquel 

Cabruja ("Lin"), Antoni 

Vilà ("Pirro"), Miquel 

Gimeno, Miquel Tudela 

i Joaquim Ferrer ("Quim 

Gil") 

Davant: Emili 

Corominas, Josep Garcia, 

Jaume Puig ("Met dels 

ocells"), Lluís 

Cotxo, Santiago Salip i 

Pere Serra.  

 

 

 

 

Imatge 86 - Any 1960 – Foto: CRDI, Ajuntament de Girona 

 

Darrere: els tres trompetes, Josep Nogué i Xirgu ("Nunci"), Miquel Cabruja ("Lin") i Antoni Vilà ("Pirro") 

Al mig: Xxx Marquès 

[trombó], Pere Serra 

[contrabaix], Joaquim 

Ferrer ("Quim Gil") 

[piano] i Miquel 

Tudela [trombó i 

percussió] 

Davant: els cinc 

saxos, Jaume Puig 

("Met dels ocells"), 

Josep Garcia, Enric 

Pagès, Lluís Cotxo i 

Desconegut (era 

flequer a Ullà o 

Gualta); i el cantant i 

bateria, Miquel 

Gimeno4.  

 

Imatge 87 - Any 1960 – Arxiu particular 

 

 

 

                                                           
4     El mateix Miquel Gimeno m'explica el dia 31 de Gener de 2014 que a dins de l'orquestra hi havia una especial amistat 
entre els "tres Miquels", en Tudela, en Cabruja i ell mateix. Em facilita també els noms d'alguns músics. 



I l’última foto 

 

 

 

Imatge 88 - Any 1960 - Foto: Arxiu particular 

 

Darrere: Jaume Vivolas ("Met Cuca"), Miquel 

Cabruja ("Lin"), Antoni Vilà ("Pirro"), Miquel Gimeno, 

Miquel Tudela i Joaquim Ferrer ("Quim Gil") 

Davant: Emili Corominas, Josep Garcia, Jaume 

Puig ("Met dels ocells"), Lluís Cotxo, Santiago Salip i 

Pere Serra.  

(CONTINUARÀ) 

Josep Loredo i Moner, març de 2020 

 

 
 

ÚLTIMA HORA  
 

Mor Krzysztof Penderecki  
El compositor de música i òperes polonès, un dels 

més importants del s. XX, ha mort als 86 anys, 
després de llarga malaltia aquest 29 de març. 

 

   Al web.. 



 

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 

(37)  

Breu: l’ Aleluia, per Sandrine 
Pieau. És la part conclusiva 
del Motet per soprano, dos 
violins, viola i baix (RV626) 

del qual n’escoltàvem un 
fragment en la revista 

anterior. 

 

Una de coral 

 

De Benjamin Britten del 
1939, Rosa Mystica, dins de 
Ad majorem Dei Gloriam. 
Interpretació del National 

Youth Choir d’Austràlia 

 

I per Setmana 
Santa una 
Passió de 

Bach 

TEXT: Tot s’ha 
acomplert! Oh consol 

de les ànimes 
ferides! La nit del dol 
em deixa comptar les 
últimes hores. L’heroi 

de Judà ha vençut 
poderós i ha posat fi 

a la batalla. Tot s’ha acomplert! 

De la Passió segons Sant 
Joan, de Joan Sebastià 

Bach, sentim Es ist 
vollbracht, (Tot s’ha 
acomplert) per veu 

blanca, amb obligat de 
viola de gamba, sota la 

direcció de Nikolaus 
Harnoncourt, del 1985. 

 

Una fuga 
vocal 

Fuga a 5 voci, 
fragment d’Amore 

Siciliano, que 
presenta cançons de 
tradició oral del sud 
d’Itàlia, arranjades, 

sota la direcció de Leonardo García Alarcón. Interpretació 
de Cappella Mediterranea, el 2014  

 

I que no falti 
l’ària de 
bruixeria 

 

D’Un ballo in maschera de 
Verdi sentim l’ària de la 

bruixa Ulrica: Re dell’abisso. 
Per Mariana Pentcheva  

 

 

  



 
 

Amb motiu de reconèixer la gran aportació 
 del compositor venecià a l’òpera . 

 

Vivaldi i l’òpera 
 
 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2020 


