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Voluntat de fer vigent la música 
 
     Encara que en el present butlletí es reflectirà la situació de confinament, i també, és clar, en l’activitat musical, 
volem destacar-ne la voluntat del sector. No és l’únic el musical el món que vol mirar també endavant, procurant 
transcendir la desgràcia de la pandèmia. Un bon exemple és el del cor virtual de 700 cantants de Catalunya i més 
de trenta corals, per Sant Jordi aquest darrer abril. També trobareu notícia d’alguns teatres musicals que estan ja 

difonent la propera temporada, preparant-se 
per si es pot actuar. El mateix butlletí que teniu 
a les mans, veureu que obre una nova secció, 
mirant endavant. Procurarem la recuperació 
d’òperes injustament oblidades que ens anirà 
presentant l’amic i bon coneixedor, el Pol 
Avinyó. En definitiva, estiguem amatents per 
quan puguem recuperar, de manera ordenada i 
amb seguretat, la normalitat de la nostra afició. 
 

     700 veus, un sol cor         

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RvXK4Mn-mMI&feature=emb_logoç
https://www.youtube.com/watch?v=A8lXs56TZ6k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RvXK4Mn-mMI&feature=emb_logoç


 
 

NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Segueixen els Kits operístics per al 
confinament, dels Amics 

L’Associació dels Amics de l’Òpera de Girona 
ha hagut, lògicament, de suspendre els seves 

activitats programades. Amb tot, es 
mantenen viu uns suggeriments operístics 

que ja van iniciar-se l mes passat. Estan 
pensats per a que cada setmana es pugui 
gaudir de dotze fragments de bona òpera, 

basant-se en sistema d’accés lliure i gratuït. 
En iniciar-se l mes de maig es porten set 

catàlegs, amb una vuitantena de 
recomanacions musicals, totes d’òperes 

diferents  
..Accés als Kits operístics.. 

 
  

 

 

  

El Palau de la Música Catalana ha 
presentat la temporada 2020/21 

Si els bitxos ho permeten. Amb la previsió de 
131 concerts de promoció pròpia i un 

contingut especialment centrat en JS Bach. 
..Al web..      ..Programació.. 

 
  

 

 

 

 

Un festival internacional solidari, en 
música clàssica nascut a Barcelona 

amb motiu de la pandèmia 
Programarà concerts d’accés telemàtic, en l’àmbit 

internacional, buscant la relació entre pobles 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Barcelona Clàssics ha presentat 
la seva temporada 2020-21  

Amb concerts entre octubre i maig a 
l’Auditori de Barcelona i el Palau 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

El festival de dansa d’Olor, 
Sismògraf s’adapta a la situació. 

S’havia d’haver celebrat l’abril. Però 
Posposa els espectacles a la tardor 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la difícil supervivència dels 
artistes en l’actual conjuntura 

Carta del conegut baríton francès Ludovic 
Tézier (que ha actuat diverses vegades al 
Liceu) dirigida al president de la república 

..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW5vHw-2kMQzfmCaMXromWbddB2MTNwOBWUc3KQyGaBtZA
http://www.revistamusical.cat/temporada-2020-2021-del-palau-de-la-musica-catalana-trialatevaperspectiva/
https://www.palaumusica.cat/ca/programacio_314?external=false&subset=promoted-season
https://www.nuvol.com/musica/classica/global-hope-festival-96503
http://www.revistamusical.cat/la-temporada-2020-21-de-bcn-classics-portara-spivakov-yo-yo-ma-barenboim-kissin-i-yuja-wang/
http://www.revistamusical.cat/la-transformacio-del-sismograf/
https://www.mundoclasico.com/articulo/33410/%C2%ABLa-supervivencia-de-los-artistas-como-la-de-las-empresas-est%C3%A1-amenazada%C2%BB
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW5vHw-2kMQzfmCaMXromWbddB2MTNwOBWUc3KQyGaBtZA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW5vHw-2kMQzfmCaMXromWbddB2MTNwOBWUc3KQyGaBtZA
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://www.revistamusical.cat/temporada-2020-2021-del-palau-de-la-musica-catalana-trialatevaperspectiva/
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.nuvol.com/musica/classica/global-hope-festival-96503
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://www.revistamusical.cat/la-temporada-2020-21-de-bcn-classics-portara-spivakov-yo-yo-ma-barenboim-kissin-i-yuja-wang/
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://www.revistamusical.cat/la-transformacio-del-sismograf/
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.mundoclasico.com/articulo/33410/%C2%ABLa-supervivencia-de-los-artistas-como-la-de-las-empresas-est%C3%A1-amenazada%C2%BB
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


 

 
 

 

Sobre l’ansietat escènica dels 
músics 

Comentaris i alguna recomanació 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Comentari de la figura de 
Penderecki 

En el número passat esmentàvem la mort 
d’un dels músics més importnts de la seva 

generació. Aquí el glossen 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 
 

 

Caixaforum inicia un cicle 
telemàtic, Ópera para todos amb 

presentacions  
amb Marcel Gorgori 

es tracta de presentacions curtes que faciliten 
també una accés gratuït per sentir funcions a 

MyOpraPlayer, plataforma del Teatro Real 

Comença amb La Flauta Màgica 

..Al web.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

A Madrid també faran el seu 
Palacio de la Música 

Estarà situat a la Gran Via, en el cinema del 
1929 que ja tenia aquest nom. L’Ajuntament 

n’acaba d’aprovar la llicència d’obres. 
..Al web.. 

 
  

 

 

  

El Liceu facilita l’accés a la seva 
documentació 

Particularment el fons corresponent al sants 
de la reconstrucció després de l’incendi i el 

període dels darrers 20 anys 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al violoncel·lista 
 Lluís Claret 

El músic andorrà acaba de celebrar els 50 
anys de carrera. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Christian Zacahrias acaba de rebre 
el nomenament de diretor 

honorífic  la Filarmònica G. Enescu 
Comunicat aquest 27 d’abril 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

La SGAE segueix patint una crisi interna.  
La soprano i compositora Pilar Jurado ha set 

destituïda per una moció de censura, en votació 
telemàtica, a mitjans abril. 

..Al web.. 

 
  

http://barcelonaclasica.info/news/ca/2020/03/23/0003/l-ansietat-escenica
https://www.nuvol.com/musica/classica/adeu-penderecki-92840
https://www.youtube.com/watch?v=hBS4PyWnkq8
https://www.codalario.com/palacio-de-la-musica/noticias/el-palacio-de-la-musica-de-madrid-se-convertira-en-un-espacio-escenico-de-referencia_9038_3_28045_0_1_in.html
https://www.nuvol.com/musica/classica/les-imatges-de-la-reconstruccio-96231
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/la-musica-ens-ajuda-a-sentir-nos-utils/
https://www.codalario.com/christian-zacharias/noticias/importante-reconocimiento-para-christian-zacharias_9040_3_28053_0_1_in.html
https://www.codalario.com/pilar-jurado/noticias/pilar-jurado--destituida-de-la-presidencia-de-la-sgae_9028_3_28008_0_1_in.html
http://barcelonaclasica.info/news/ca/2020/03/23/0003/l-ansietat-escenica
https://www.nuvol.com/musica/classica/adeu-penderecki-92840
https://www.youtube.com/watch?v=hBS4PyWnkq8
https://www.youtube.com/watch?v=vSTs_uDfLA8
https://www.codalario.com/palacio-de-la-musica/noticias/el-palacio-de-la-musica-de-madrid-se-convertira-en-un-espacio-escenico-de-referencia_9038_3_28045_0_1_in.html
https://www.nuvol.com/musica/classica/les-imatges-de-la-reconstruccio-96231
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/la-musica-ens-ajuda-a-sentir-nos-utils/
https://www.codalario.com/christian-zacharias/noticias/importante-reconocimiento-para-christian-zacharias_9040_3_28053_0_1_in.html
https://www.codalario.com/pilar-jurado/noticias/pilar-jurado--destituida-de-la-presidencia-de-la-sgae_9028_3_28008_0_1_in.html


 

 

  

En motiu de la mort d’Aute 
Semblança del cantant 

..Al web..  
  

 

 

 

 

Entrevista al jove compositor català 
Joan Arnau Pàmies 

Realitzada telemàticament per Mundo Clásico 
a final d’abril. Dividida en dues parts. Posa 

molt d’èmfasi en la importància de l’educació 
..1a part..       ..2a part.. 

 

 

  

 

 

 

 

El sindicat del sector, ALE, reclama 
mesures urgents pels cantants lírics 
El Sindicato de Artistas Líricos de España s’ha 
adreçat al Ministeri de Cultura en tal sentit. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Pedro J, Lapeña ens proposa una 
pregunta: podem els aficionats a l’òpera 

viure davant el televisor? 
Amb motiu del recurs de veure òpera en la petita 

pantalla, a falta de l’activitat habitual 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista amb el tenor  
Rolando Villazón 

En l’entrevista es comença recordant les 
funcions que va realitzar, fa 15 anys, al 

Liceu de Barcelona 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Comencen a fer càlculs sobre les 
pèrdues econòmiques dels 
teatres d’òpera europeus 

Estimacions d’Ópera, Europa, associació 
que coordina a 204 teatres. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

DVD 

 

Una Norma amb grans cantants 
Ha sortit una versió audiovisual, enregistrada 

en el MET la temporada 2017-18 que està 
protagonitzada, ni més ni menys que, per 

Sondra Radvanovsky i Joice DiDonato 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

El tercer disc del contratenor  
JJ Orlinski:  Facce d’amore 

Enregistrat amb el grup Il pomo d’oro. Amb 18 
fragments extrets d’òperes amb l’amor com a 

tema protagonista 
..Al web.. 

 
  

https://www.nuvol.com/musica/luis-eduardo-aute-in-memoriam-92875
https://www.mundoclasico.com/articulo/33411/Entrevista-a-Joan-Arnau-P%C3%A0mies-12-No-existe-una-socializaci%C3%B3n-de-la-conciencia-progresista
https://www.mundoclasico.com/articulo/33413/Entrevista-a-Joan-Arnau-P%C3%A0mies-22-La-educaci%C3%B3n-es-la-%C3%BAnica-opci%C3%B3n-de-cambio-social-a-largo-plazo
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/ale-plantea-medidas-urgentes-para.html
https://www.codalario.com/opinion/opinion/podemos-vivir-los-amantes-de-la-opera-frente-al-televisor_9017_32_27977_0_1_in.html
https://www.operaactual.com/entrevista/rolando-villazon-cantante-gestor-regista-mi-papel-preferido-es-el-de-rolando-villazon/
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/asociados-de-opera-europa-cifran-en-145.html
https://proopera.org.mx/resena/norma-bellini/
https://proopera.org.mx/resena/facce-damore-orlinski/
https://www.nuvol.com/musica/luis-eduardo-aute-in-memoriam-92875
https://www.mundoclasico.com/articulo/33411/Entrevista-a-Joan-Arnau-P%C3%A0mies-12-No-existe-una-socializaci%C3%B3n-de-la-conciencia-progresista
https://www.mundoclasico.com/articulo/33413/Entrevista-a-Joan-Arnau-P%C3%A0mies-22-La-educaci%C3%B3n-es-la-%C3%BAnica-opci%C3%B3n-de-cambio-social-a-largo-plazo
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/ale-plantea-medidas-urgentes-para.html
https://www.codalario.com/opinion/opinion/podemos-vivir-los-amantes-de-la-opera-frente-al-televisor_9017_32_27977_0_1_in.html
https://www.operaactual.com/entrevista/rolando-villazon-cantante-gestor-regista-mi-papel-preferido-es-el-de-rolando-villazon/
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/asociados-de-opera-europa-cifran-en-145.html
https://proopera.org.mx/resena/norma-bellini/
https://proopera.org.mx/resena/facce-damore-orlinski/


 

 
 

CD 

 

Un disc del contratenor Fagnoli 
amb àries barroques de Vinci 
Altre disc de contratenor, de Deutsche 

Grammophon, amb àries que eren 
habitualment cantades pels castrats 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

La soprano coloratura Sara Traubel 
presenta àries dels temps de Mozart 
Les àries que cantava la cunyada de Mozart, la 

Josepha Hoter. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Disc del tenor francès  
Benjamin Bernheim 

Amb àries d’òperes italianes, franceses i russes. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 
 

Una biogafia de Leonard Bernstein 
Per Paul R. Laid 

..Al web..  
  

  ACTIVITATS A FER DES DE CASA   
  Concerts i interpretacions telemàtics   

 

 
 

 

L’escolania de Montserrat ha fet el 
seu tradicional concert del 27 d’abril 
Els nens de l’escolania han interpretat des de 

casa Nigra Sum, del Pau Casals 
..You Tube (5’30”).. 

 
Montserrat 

  

 

 

  

Cor virtual: Lux Aurunque  
Amb 185 veus, sobre una composició i 

direcció d’Eric Whitacre, popular músic que 
va ser precursors dels cors virtuals, ja abans 
de l’epidèmia i va perfeccionar-ne la tècnica. 

..You Tube (4’33).. 

 
USA  

+ 11 països més 

  

 

 
 

 

Que tinguem sort,  
per l’orfeó Veus Juntes 

Cor virtual de l’entitat valenciana 
..You Tube (4’ 15”).. 

 
Quart de Poblet 

(València) 

  

 

 
 

 

El Bolero de Ravel per l’Orquestra 
Nacional de França 

De finals de març d’aquest any. 
..You Tube (4’46”).. 

 
París 

  

 

 

 

 

La simfònica de Gran canaria ha 
fet Malher amb la soprano Elina 

Garanka.   Amb direcció de K.M: Chichon 

..You Tube (5’38”).. 

 
Canàries 

  

https://www.operaworld.es/veni-vidi-vinci-fagioli-vincitor/
https://www.mundoclasico.com/articulo/33424/De-Josepha-Hofer-a-Sarah-Traubel
https://proopera.org.mx/resena/benjamin-bernheim-tenor/
https://www.codalario.com/libro/libros/libro-vida-y-obra-de-leonard-bernstein-de-paul-r-laird-turner-musica-por-aurelio-m-seco_9036_24_28041_0_1_in.html
https://www.youtube.com/watch?v=xQV16zpuQCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs
https://www.youtube.com/watch?v=14446WmLlog
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=8UyvnRG787Y&feature=emb_logo
https://www.operaworld.es/veni-vidi-vinci-fagioli-vincitor/
https://www.mundoclasico.com/articulo/33424/De-Josepha-Hofer-a-Sarah-Traubel
https://proopera.org.mx/resena/benjamin-bernheim-tenor/
https://www.codalario.com/libro/libros/libro-vida-y-obra-de-leonard-bernstein-de-paul-r-laird-turner-musica-por-aurelio-m-seco_9036_24_28041_0_1_in.html
https://www.youtube.com/watch?v=xQV16zpuQCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xQV16zpuQCk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs
https://www.youtube.com/watch?v=D7o7BrlbaDs
https://www.youtube.com/watch?v=14446WmLlog
https://www.youtube.com/watch?v=14446WmLlog
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=Sj4pE_bgRQI
https://www.youtube.com/watch?v=8UyvnRG787Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8UyvnRG787Y&feature=emb_logo


 

 
 

 

El Innegamio de l’òpera Cavalleria 
Rusticana fet telemàticament 

Els noruecs de l’Òpera de Bergen ha fusionat 
el famós fragment de l’òpera de Leoncavallo 

..You Tube (5’21).. 

 
Noruega 

  

 

 
 

 

Una llista de peces de cantants 
lírics espanyols de la revista 

 Ópera Actual 
El que s’anomena també una Playlist 

..You Tube.. 

 
Espanta 

  

 

 
 

 

Gràcies de tot cor. 
 Amb 13 anys i des de Girona 
Elisenda, una noia de tretze anys ha 

composat i penjat una cançó de 
reconeixement de TOTS els sectors que 
estan fent la contenció de la panèmia 

..You Tube (2’10”).. 

 
Girona 

  

  Conferències, reportatges.   

 

 

 

 
REPORTATGE Verdi i Wagner a 

Barcelona 
Comença el reportatge explicant el sorgiment del 

Liceu. I a parir d’aquí s’intenta respondre a la 
pregunta: Quin dels dos compositors  va tenir 

més protagonisme a Barcelona 
..You Tube (27,34).. 

 
  

 

 

 
 

CONFERÈNCIA de l’òpera de Verdi 
Il Trovatore 

Per José Luís Téllez 
D’una xerrada de presentació de fa un any, de 

cares a la representació al Teatro Real 
..You Tube  (35’55”).. 

 
 

 

  

 

 

 

 

CONFERÈNCIA  
Tannhäuser i el primer Wagner. 

Per Pedro Halffter 
En un cicle de conferències pronunciat fa 

tres anys sobre principals obres de Wagner 
..You Tube  (1h.40’).. 

 
 

    
(dues parts. Canvia 

els sotstitulat) 

  

 

 

 

 

CONFERÈNCIA de l’òpera de Donizetti 
Lucia di Lammermoor 

Per Ramon Gener 
En una presentació que va fer al Palau de les Arts 

de València fa un any 
..You Tube (1h. 47’).. 

 
 

 
(versió Liceu 2015) 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=lJDIjQZcnn8&feature=emb_logo
https://www.operaactual.com/noticia/playlist-cantantes-espanoles-para-el-confinamiento-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Miv-i40upGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wZQGfq1FIqM
https://www.youtube.com/watch?v=dTcfHwZCQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=yqKGQZMkVsw
https://www.youtube.com/watch?v=rXjFvyJJZhE&t=96s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=lJDIjQZcnn8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=lJDIjQZcnn8&feature=emb_logo
https://www.operaactual.com/noticia/playlist-cantantes-espanoles-para-el-confinamiento-1/
https://www.operaactual.com/noticia/playlist-cantantes-espanoles-para-el-confinamiento-1/
https://www.youtube.com/watch?v=Miv-i40upGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Miv-i40upGY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wZQGfq1FIqM
https://www.youtube.com/watch?v=dTcfHwZCQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=dTcfHwZCQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=Ugexzr8YLG0
https://www.youtube.com/watch?v=yqKGQZMkVsw
https://www.youtube.com/watch?v=yqKGQZMkVsw
https://www.youtube.com/watch?v=xZAYzSyd7ck
https://www.youtube.com/watch?v=Z2AvJvi69y0&t=1868s
https://www.youtube.com/watch?v=rXjFvyJJZhE&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=rXjFvyJJZhE&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=qiS8vrOZvKo&t=481s


 

 

 

 

Recuperem una entrevista a 
Victoria de los Ángeles 

Li van fer el 1992 als estudis de 
Barcelona de TVE 

..You Tube (21’13”).. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al tenor 
 Javier Camarena 

En l’espai Hablemos de Ópera publicada 
aquest mes d’abril 
..Al web (53’46”).. 

 
  

  Temes operístico-musicals per llegir o escoltar   

 

 

 
 

L’actualitat del Don Giovanni 
Per Jaume Radigales 

Unes reflexions sobre la immortal obra que 
s’acaben de publicar aquest mes d’abril 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un potentat argentí que es va 
enamorar d’una cantant d’òpera 

De la curiosa història, cap al 1900, de 
Marcelo Torcuato de Alvear i la gran soprano 

portuguesa  Regina Pacini . 
       ..Reportatge (2’ 57”)..    

 
 

  

 

 

 

 

Comentari de la Missa en si menor 
de JS Bach,  BWV 232 

Comentari ampli recent de Mario Guarda a la 
revista Codalario 

..Al web.. 

 

 

  

 

 
 

 

La música clàssica com a font 
d’inspiració del Roc 

Comentari de cinc exemples d’aquesta 
relació en un article d’aquest mes d’abril 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre el naixement de l’òpera 
Article ampli de Luís Gutiérrez 

Rubalcaba publicat a inicis d’aquet any 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre dones compositores 
El primer d’una sèrie d’articles sobre el tema 

que ha iniciat Mar Medinyà. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El regidor o la moneda invisible 
Article breu sobre la importància de la 

discreta però vital tasca dels regidors en els 
teatres 

..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

La Pacini cantant Il barbiere 

https://www.youtube.com/watch?v=L0lW783JDs8
https://www.youtube.com/watch?v=GXQ7qejiyeo
https://www.barcelonaclasica.info/actualitat-de-don-giovanni/
https://www.youtube.com/watch?v=6yCbKdTwALc
https://www.codalario.com/articulos/portada/misa-en-si-menor-la-gran-misa-catolica-entre-las-miss-de-un-luterano-por-mario-guada_2726_2_27963_0_1_in.html
https://www.barcelonaclasica.info/la-classica-inspira-el-rock/
https://proopera.org.mx/ensayo/las-primeras-operas-y-sus-autores/
https://www.barcelonaclasica.info/compositores-confitades-primera-part/
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/mundo-bolo-el-regidor-o-la-moneda.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.youtube.com/watch?v=L0lW783JDs8
https://www.youtube.com/watch?v=L0lW783JDs8
https://www.barcelonaclasica.info/actualitat-de-don-giovanni/
https://www.barcelonaclasica.info/actualitat-de-don-giovanni/
https://www.youtube.com/watch?v=6yCbKdTwALc
https://www.codalario.com/articulos/portada/misa-en-si-menor-la-gran-misa-catolica-entre-las-miss-de-un-luterano-por-mario-guada_2726_2_27963_0_1_in.html
https://www.youtube.com/watch?v=tDteccEwZNI
https://www.barcelonaclasica.info/la-classica-inspira-el-rock/
https://proopera.org.mx/ensayo/las-primeras-operas-y-sus-autores/
https://www.barcelonaclasica.info/compositores-confitades-primera-part/
https://www.barcelonaclasica.info/compositores-confitades-primera-part/
https://diarioliricoes.blogspot.com/2020/04/mundo-bolo-el-regidor-o-la-moneda.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.youtube.com/watch?v=pIIoo0Zvfvo


 

d ’epidèmies i teatre a Girona 
Tancaments del teatre gironí a la primera  

meitat del s. XIX deguts a contagis 
 

Això de les pandèmies no és, malauradament, un invent nou. Periòdicament es produïen epidèmies 
que delmaven la població i alteraven, és clar, l’existència de la gent. En el present butlletí no ens toca 
tractar el més important, l’afectació a les persones, sinó en una part concreta. Anem a veure les tres 
ocasions en què tenim constància que el teatre que depenia de l’Ajuntament de Girona (aleshores es 

deia Teatre de Comèdies o, popularment, Pallol) va haver de ser tancat com a mesura sanitària 
 

1804-05 3 mesos i 24 dies de tancament del teatre Febre groga ? 
 

     Va ser a resultes d’un avís de la Junta de sanitat de Barcelona que el governador va prohibir  les funcions 
públiques des del 23-IX-1804 fins al 17-I-18, ambdós inclosos. L’epidèmia del moment era la febre groga. 
     Es recull en un document  “En 23 de setiembre 1804 el gobernador previno que debían hacer rogativas públicas 
por las calamidades […] trasladó un oficio de la Juna de Sanidad de Barcelona en que se prevenía, que por 
entonces cerraron las guardias de sanidad en las puertas de las ciudades y de consiguiente las funciones públicas 
estuvieron en Gerona prohibidas desde 23 setiembre 1804 a 17 Enero de 1805 ambos inclusive […]” [Document de 

AMGI. T. Ll.1 (Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1), sense data. De fer hi ha fins a tres documents més que esmenten 
similarment i breu el tancament del Teatre]. 
 

1821 2 mesos i 19 dies de tancament del teatre Febre groga 
 

     En tancament en aquesta ocasió va afectar des del 5-X al 22-XII del 1821. El 23 de desembre es va reobrir el 
Teatre de Comèdies amb un ball públic. Pel moment l’amenaça havia de ser la febre groga. 
     El text conservat explica “Por razón del contagio no se permitieron diversiones públicas, y se acordó a Lenti el 
que se suspendiera el arriendo [del Teatre …]”. Document AMGi. T. Ll. 1, sense data. El full està encapçalat: “Teatro de 

Comedias. 1820. Junio 29. Arriendo de la casa Teatro ...” 
 

1838 Màxim un mes de tancament del teatre ? 
 

   Sabem el moment del tancament, als voltants del 9 d’abril del 1838, però no data de la reobertura. En qualsevol 
cas, el tancament pot haver estat curt perquè correspon a uns dies de “rogatives”  o precs que propiciessin l’ ajut 
diví contra un possible contagi. En qualsevol cas no afectà més enllà d’un mes de durada. Registrat del dia 8 de maig 
d’aquell any consten ingressos del teatre per una cicle de balls que es començaven [AMGi. T. Ll 3, en un llibret de 

comptabilitat datat i signat a 24-IV-1840].  No en sabem el tipus d’epidèmia. En qualsevol cas hi ha notícies a Girona 
d’unes rogatives del 1832 contra la propagació del morbo del còlera, per prevenció, ja que afectava França.   

    Imatge.-  Foto de l’anotació 
de suspensió del teatre per 
rogatives contra una epidèmia 
el 1838. 

 
   Llegim en un full breu, 
que sembla un 
recordatori o comunicat 

informal: “Epidemia. Rogativa pública y suspensión de theatro [sic] por orden del Gobierno superior […] 
todo arreglado según estilo: y para que conste como mejor convenga, lo firmamos en Barcelona a nueve 
de abril de mil ochocientos treinta y ocho”.  Signa Benito Creus y Domínguez. [AMGi. T. Ll. 5]. 

joan manel barceló sitjes (abril 2020) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Francesca da Rimini, de Zandonai 

 
     Com en totes les arts, en el camp de l’òpera hi ha obres més o menys oblidades que no tindrien 
perquè estar-ne. Els canvis de modes, l’atzar del pas del temps de vegades les ha relegat 
incomprensiblement. Finalment, només hem de recordar que la Passió Segons Sant Mateu, de J.S. Bach, 
va estar totalment postergada durant un segle. ... Les coses de vegades són així ... però no cal 
conformar-s’hi.     En Pol Avinyó ens invita a recuperar una òpera que li plau. 
 
 

FITXA TÈCNICA 

AUTORIA ARGUMENT Més 

     Ôpera en 4 actes de Riccardo 
Zandonai. Estrenada a Torí el 1914. El 
llibret era de Tito Ricordi, que es 
basava en la tragèdia homònima de 
Gabriele d’Annunzio (1901). L’estrena 
va ser exitosa però ràpidament l’obra 
va caure en l’oblit, 

   Explica la història de dos amants en el 
segle XIII. Ella, Francesca, va se obligada a 
casar-se als 17 anys per motius polítics amb 
Giovanni Malatesta. Però ella s’enamorà del 
cunyat, també casat, Paolo Malatesta. El 
marit d’ella els descobrí en flagrant adulteri 
i els va matar immediatament. 

     Tota la història es 
basa en el cinquè cant 
de l’Infern a la Divina 
Comèdia, de Dante que 
s’inspirà en persones 
reals. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

COMENTARI 
 

     Sentirem el duo d'amor de Francesca 
da Rimini de Riccardo Zandonai en les 
veus de Renata Tebaldi i Franco Corelli. 
     És una òpera poc coneguda però que 
ens els últims anys ha anat agafant força i 
s'ha fet a grans teatres: Metropolitan NY, 
Scala de Milà , Opera de Paris i sempre 
amb grans cantants com: Domingo i 
Scotto, Roberto Alagna, Dessi i Armiliato 
... . Zandonai es un compositor molt 
important del 900 italià molt proper a 
Puccini i sobretot a la nova vanguarda 
que iniciava a principis del XX. De fet 
Zandonmai va ser el compositor escollit 
per el mestre Toscanini per acabar la 
Turandot de Puccini, però la familia del 
compositori s'hi va oposar... 
                                 Pol Avinyó, abril 2020 
 

 

   A la imatge Paolo i Francesca de 
Rimini de Dante Gabriel Rossetti, del 
1867. Es troba al GNB (Melburne). 
Mostra el moment del primer pató de 
la parella, mentre llegien un llibre. 
 

El duo 

d'amor de 

Francesca 

da Rimini el 

sentim en 

les veus de 

Renata 

Tebaldi i 

Franco 

Corelli. 

És un 

fragment de 

19 minuts 

https://www.youtube.com/watch?v=JP3XejDK0Dk
https://www.youtube.com/watch?v=JP3XejDK0Dk


Històries del Municipal 

 

Un concert de Sarasate a finals del segle XIX 
 

L’any 1897 el cèlebre violinista navarrès Pablo Sarasate va donar un concert al Teatre Principal 
de Girona (actualment denominat Municipal), acompanyat per un pianista. L’acte va portar 

una certa expectació. Per sort, ha restat una quanta documentació a l’Arxiu Municipal de 
Girona, i concretament al fons Teatre. (AMGi. T.). No tants documents com voldríem però 

força més dels que sol ser habitual en relació als aconteixements artístics. Anem a rememorar 
una mica com van anar els preparatius, l’esdeveniment i les valoracions. 

 
 

SOBRE L’ARTISTA 
     Pablo Sarasate Navascués, va néixer a Pamplona un 
10 de març del 1844. Per tant tenia cinquanta-tres anys 
quan va actuar per primera i única vegada a Girona. El 
seu pare era també músic militar i conscient de les 
possibilitats del fill, li va procurar estudis musicals de 
ben petit, cosa que li va permetre fer el primer concert 
als set anys. les brillants prestacions de Sarasate li van 
obrir el camí per a gaudir d’una beca que li va permetre 
completar els seus estudis al Conservatori de París. De 
seguida va accedir als circuits internacionals oferint 
concerts en els que demostrava la seva tècnica de 
virtuós, sobretot amb una gran capacitat expressiva. 
També es va dedicar a la composició, amb 
peces dedicades al piano, bé fos amb 
acompanyament de piano, bé orquestral. 
El seu corpus sobrepassa la cinquantena 
de composicions. L’èxit i reconeixement 
que va obtenir Sarasate li van permetre 
gaudir d’obres dedicades a ell per alguns 
dels compositors més destacats del 
moment (Bruch, Dvorac, Lalo, I. 
Padereuski, Saint-Sëns, H. 
Wieniawski,). Va tenir ocasió de 
realitzar una gira el 1906 amb la 
soprano més celebrada del moment, 

l’Adelina Patti. També és un símbol significatiu del seu èxit el que el violinista es pogués 
comprar un instrument Stradivarius per a les seves actuacions. El músic va morir a 
Biarritz el 1908 quan encara es mantenia en actiu. 
 
Imatge 2.- El Stradivarius Boissier-Sarasate que el músic va posseir des del 1888. Va ser construït el 
1713 a Cremona i està considerat dins de la mitja dotzena dels més ben conservats del món. Es guarda 
al Conservatori de Música de Madrid. 

Imatge 1.- Retrat de Pablo Sarasate que formava part 

d’un cartell anunciador d’un concert donat a 

Barcelona el 25-III-1897. El cartell va ser adjuntat com 

a model a la correspondència enviada l teatre gironí 

(AMGoi. Teatre. Lligall 10) 

https://rcsmm.eu/museo/?aid=coleccion&categoria=stradivarius


ELS PREPARATIUS 
     Com al final recalcarem, sempre és interessant veure a iniciativa de qui va sortir la decisió de programar 
determinat concert, sobretot si es tracta d’un esdeveniment remarcable. Aquí tenim la sort de poder-ho 
saber. El 23 de març, des de Barcelona i de l’hotel en què la comitiva estava instal·lada, el representant 
de Sarasate, José Vicente Arche, envià una carta dirigida al “Sr. Propietario o representante del teatro 
principal de Gerona.”. La manera genèrica de dirigir la carta denota que no hi  havia una relació prèvia ni 
coneixement de la institució teatral gironina.  
 

 
 

Doc. 1.-   Oferiment del concert 

     “Teniendo algún día libre en la próxima semana de dar conciertos en Barcelona, me dirijo a V. 
por si es posible y cree de resultado no habiendo en esa población oído al gran Sarasate dar un 
concierto con acompañamiento de piano en un día que podamos combinar.”    [AMGi. Teatre, 
lligall 10. Data de 23-III-1897] 

 
El secretari de l’Ajuntament, el Sr. Narcís Font, no va perdre el temps i va contestar el dia 24 de març 
acceptant l’oferiment. El correu anava ràpid perquè la carta ja estava a Barcelona el dia 25, data en què 
Arche respon precisant aspectes del desplaçament. La resposta del representant permet inferir aspectes 
de l’oferta econòmica municipal perquè no hem conservat l’escrit de sortida. L’Ajuntament proposa un 
pagament a taquillatge, no pas a preu fixe. La municipalitat demana quedar-se un percentatge de l’ingrés 
comprometent-se a destinar-lo a fins benèfics.  
     S’entén la rapidesa i interès dels responsables gironins perquè el violinista era un personatge realment 
cèlebre. A més, ja feia dies que hi havia un ressò de la proximitat de Sarasate. De fet la premsa incús 
s’havia fet ressò que el violinista havia passat fugaçment, sense aturar-se, en el tren procedent de París 
(La Lucha 19-III-1897 p.3) 
       En carta datada del dia 25 Arche contesta que el tracte d’anar a percentatge li sembla en principi bé 
però que cal veure quin és l’aforament del teatre i els preus a què es posaran les entrades. 
     Hi ha un moment, cap al dia 26-III, en què sembla que no s’arribarà a un acord entre l’artista i 
l’Ajuntament gironí: “Por una mala inteligencia entre nuestro ayuntamiento y el representante del 
eminente artista Sarasate, parece éste ha desistida de visitar nuestra Ciudad. Lo sentimos.”(La Lucha 27-
III-1897 p.3). L’alcalde de la ciutat, el Sr. Espona, va desmentir-ho (La Lucha 28-III-1897 p3). Però quelcom 
hi deuria haver, perquè tots els diaris se’n van fer ressò. A més, ho hi ha notícia de cap acollida particular 
per part de l’Ajuntament, cosa que són solem veure en altres esdeveniments considerats importants. 
L’acompanyament inicial dels artistes i el comiat és assumit només pel director de la banda i escola 
Municipal de música, com comentarem més endavant. 
     De fet sabem que el dia 26 el secretari municipal envià un contracte per signar, conjuntament amb una 
carta, encara que no conservem aquests documents. L’únic que tenim és una resposta del representant, 

Imatge 3.- Aquest és el capçal de la carta que el Sr. 
José Vicente Arche, representant del músic, va enviar 
al teatre gironí. Tal com era costum, s’utilitzava paper 
timbrat de l’hotel de la Rambla en què s’allotjaven, el 

Gran Continental, per tal de facilitar possibles 
respostes per correu.  (AMGi. T. Lligall 10) 



datada a 28 de març que ex queixa dels preus baixos previstos, tot i que els accepta1. En la mateixa carta 
es passen dades i programa per a que es pugui imprimir el cartell a Girona. El cartell es va imprimir, com 
era habitual en aquella època a la impremta de Paciano Torres. En la mateixa missiva el representant 
donava instruccions per a l’allotjament i el menjar: “ruego avise a la mejor fonda que haya que me dicen 
los de este hotel que es la de los Italianos para que nos tengan habitaciones y comida preparados.”. 
L’habitació del violinista havia de tenir dues ales, una per a dormir i altra per a rebre.  “si la estación está 
distante de la fonda que cuide esta de mandarnos un buen coche”. D’equipatge només portaven dues 
maletes de mà. 
 

El señor Sarasate come poco pero que sea bueno 
(carta d’Arche al secreati de l’Ajuntament de Girona –AMGi. T. Ll. 10 de dia 28-III-1897) 

  
     El seguici artístic es desplaçà en el tren correu procedent de Barcelona, d’on sortia  les 15h 41’ i 
arribava a Girona a les 19h 27’. Va actuar com a comissionat per a rebre els nouvinguts el també músic 
Josep Ferriu i Ferrussola, director que fou de les efímeres Banda i Escola Municipal de Música2. Venien 
quatre persones: el Pablo Sarasate, el pianista Manuel Guervós, el representant José Vicente Arche i un 
criat personal del violinista del que no consta nom. 
A Girona hi havia expectació entre el públic per a veure el concert. Així ho recull la premsa3. També pot 
ser-ne exponent l’extensió i lloes amb que els periòdics gironins van tractar l’esdeveniment. El Diario de 
Gerona de Avisos y Noticias del dia del concert va tractar, sota diversos aspectes la figura de Sasarate en 
sis de les dotze pàgines del diari (val a dir que en alguna d’aquestes pàgines ho compaginava amb algun 
altre tema). 

Imatges relacionades amb l’estada de Sarasate a Girona 

   

Imatges 4 i 5.-  Hotel italians, en el que s’allotjà Pablo Sarasate i el seu seguici quan 
van estar a Girona a inicis d’abril del 1897. La primera mostra la façana de l’hotel al 
C/ Ciutadans. La segona és una font decorativa en un pati de l’hotel. (Ajuntament 
de Girona. CRDI. Fotògraf Jordi S. Carrera, fotos tirades el 1982. RG FAJ1207 i RG 

FAJ7755) 

Imatge 6.- Josep Feliu i 
Ferrussola. El músic gironí 

que va rebre i acompanyar a 
Sarasate (Imatge de la 

Biblioteca de Catalunya. 
Reproduïda de Ll. Brugués 

Ob. Cit. del 2008, p.49) 

                                                           
1      Es lamentava Arche “supongo que al ponerme en su nota el precio de la entrada no se podrá variar pero la localidad le 
repito usted la fijará lo más subida que pueda.” (AMGi. T, Ll. 10. Data de 28-III des de Barcelona) 
2      Lluís Brugués. La Música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona: Diputació, 2008 (p. 46 i ss.). 
3      “En Barcelona donde anteanoche dio su último concierto fue Sarasate objeto de delirantes ovaciones. Nos consta que 
entre los aficionados al divino arte reina gran entusiasmo y es esperado el concierto con la ansiedad con que se espera 
siempre lo que solo por especialísimas circunstancias puede lograrse.” (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 30-III-1897 p.3) 



EL CONCERT 

     El concert es va efectuar el 1 d’abril del 1897. Va ser a les 
9 del vespre al teatre Principla. La decoració del teatre 
deuria ser austera: la part artística només demanava que el 
teatre posés “una decoración cerrada, luz y dependientes de 
puerta.” (carta d’Arche del dia 25-III. AMGi. T.. Ll. 10). 
 
Imatge 7.- Cartell del concert de Sarasate, donat el 1 d’abril del 1897. 
Impremta torres, de Girona (AMGi, T. Lligall 10) 
 
     La concurrència va ser molt nombrosa, tot i el poc temps 
que hi va haver per a publicitar l’acte (recordem que les 
negociacions per a oferir el concert van començar amb una 
setmana d’antelació i que tres dies abans encara hi havia 
dubtes que es confirmés l’acte. Segons la premsa va acudir 
molta gent de poblacions veïnes i  altres d’indrets més 
llunyans de les comarques gironines. Hi ha notícia persones 
vingudes de Figueres, La Bisbal i Sant Feliu de Guíxols. Per 
cert que des de la ciutat ganxona es la companyia de 
ferrocarril Sant Feliu-Girona va organitzar un tren especial. 
      Sarasate va tocar amb un Stradivarius segons esmenta la 
premsa. Però no sabem quin, donat que n’era propietari de 
dos [veieu la imatge 2]. Va estar acompanyat al piano pel 
granadí Manuel Guervós Mira. 
 

Doc. 2.- El programa que es va oferir 

PRIMERA PART 
1. Polonesa, per a piano [per Guervos] 
2. Gran concert per a violí acompanyat per piano [per 

Sarasate] 
3. Concert per a violí de Mendelssohn: Allegro molto 

appassionato, Andante i Allegro non troppo-molto 
vivace  [per Sarasate] 

SEGONA PART 
1. Dans le bois, per a piano, de Listz [per Guervos] 
2. Llegenda i Aires russos, de Wieniawski [per Sarasate] 
3. Últim amor, de Gottchalk i Sevillanes, d’Albeniz [per 

Sarasate] 
4. Nocturn de Chopin, de Sarasate i Dansa de les bruixes 

de Bazzini [per Sarasate]  
BISOS 

1. Jota de San Fermín, de Sarasate (Op. 36) 
2. Peteneras, caprice espagnol, de Sarasate (Op 35) 

     Un dels problemes que es va haver de solucionar ràpid va ser el de comptar amb un piano de qualitat 
per al concert4. En el segle XIX hi ha alguna referència a que en el teatre se n’utilitzés algun, però, si n’hi 
havia en aquells moments, no seria un piano amb suficients prestacions. Es va treballar amb diverses 
possibilitats, com ara fer-lo portar de Madrid o de Barcelona, però la manca de temps i els compromisos 
d’instruments de qualitat. Finalment es va obtenir en préstec un instrument  de la casa frères Chassaigne. 

                                                           
4      “Necesitamos que nos proporcionen un buen piano” escrivia el representant Arxe dirigint-se al secretari de l’Ajuntament 
(AMGi, T., Ll. 10) 



VALORACIONS I CONCLUSIONS 

     No hi ha dubte que es va donar una gran unanimitat en el sentit que el concert havia estat excel·lent. 
Entre els comentaris de premsa es recullen: 

●   “Concierto que será, sin duda, de los que difícilmente olvidará el público gerundense” 
(El Correo de Gerona,  2-IV-1897 p2) 

●   “La prodigiosa ejecución del gran artista navarro no podía menos que entusiasmar como 
entusiasmó al público que llenaba de bote en bote nuestro coliseo” 

(Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 4-IV-1897 p2)  
     Segons algun diari les peces més aplaudides van ser el Concert per a violí de Mendelssohn i la Jota de 
San Fermín. 
 

Doc. 1.-   Descripció de l’actuació de Sarasate a Girona 

     “Y Sarasate ¿qué hizo? Quisiéramos saberlo: su apostura correcta, su personalidad verdaderamente 
simpática, su Stradivarius por compañero y su maravilloso arco en la diestra, le atraen la simpatía del 
espectador y cuando toca, cuando ejecuta, cunado llora y ríe y gime y canta en su instrumento, la simpatía se 
convierte en entusiasmo, en delirio, y un silencio que no se interrumpe, y una expectación que no decae […] 
desaparece cuando termina para convertirse en delirantes  hurras, en atronadores aplausos y en repetidas 
llamadas al terminar […].”    (La Lucha 3-IV-1897, p.2) 

 
     Al dia següent del concert el músic va aprofitar per a visitar la Girona monumental, acompanyat pel 
músic que li havia estat fent d’amfitrió des de l’arribada, el mestre Feliu. També va fer un donatiu a 
l’Ajuntament en pro de la campanya de beneficència que estava d’actualitat a l’Estat, en pro dels soldats 
damnificats en les guerres colonials llunyanes5. Cal recordar que estàvem a un any vista del desastre de 
Cuba i Filipines. 
     Com a conclusions destacarem, 
1r) El fet que la institució teatral gironina, i de retop l’Arxiu Municipal que conserva el llegat 
documental, conservés bona part dels papers utilitzats denota que es deuria donar importància a 
l’actuació de Sarasate entre nosaltres. 
2n) És significatiu que l’actuació del ja cèlebre violinista fos deguda a l’oferiment del representant de 
l’artista. Ni la municipalitat ni habitualment els llogaters ocasionals del teatre, es distingien per tenir un 
criteri propi a l’hora de muntar la programació. Hom seguia uns costums establerts (com ara programar 
lírica per Fires) o s’aprofitaven les oferts ocasionals de companyies, artistes o els seus representants. Així 
ho detectem en el present cas i es després del conjunt de la correspondència teatral conservada n un 
ampli nombre d’anys6.  
3) Tant pel tractament previ de la premsa, amb referències entusiastes, encara que durant pocs dies 
donada la celeritat de l’organització de l’esdeveniment, el concert va ser considerat pels assistents als 
mateix i per la ciutat com una fita especial i lluïda en la trajectòria del teatre gironí7.  
 
     Hem tingut, doncs, ocasió de rememorar un moment àlgid en la vida concertística gironina. Ens hi ha 
ajudat el reflex que en va fer la premsa i l’excepcionalitat, dins del que és habitual en aquests cassos, 
de la documentació de l’Arxiu Municipal de Girona. 

                                      joan manel barceló sitjes, abril 2020 

                                                           
5      “El eminente artista señor Sarasate, ha entregado a nuestro ayuntamiento 100 pesetas para los enfermos y heridos que 
regresen de Cuba y Filipinas” (La Lucha, 4-IV-1897, p.4) 
6      De fet la premsa es queixava de la falta d’al·licient de la programació teatral gironina quan es temia que la vinguda del 
violinista no seria possible: “Para quien debe ser un negocio que a nuestro teatro no venga nada nuevo ni nada bueno?.” 
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias 28-III-1897 p.3) 
7      Concloïa les seves valoracions un diari gironí: “En realidad, la venida de Sarasate, a quien saludamos, ha constituido un 
verdadero acontecimiento en esta ciudad” (La Lucha 3-IV-1897 p.2) 



 

 

De música 
La més antiga música trobada 

 

No sabem quina va ser la música més antiga que la humanitat va produir. En tot cas 
conservem imatges o restes d’instruments que tenen uns quants milers d’anys. Per 

tant, fa molt temps que la humanitat frueix d’aquest art. De música, però, que s’hagi 
conservat, el fragment més antic que en tenim és de fa una mica més de dos mil anys. 

Sobre aquest curt fragment, que dura mig minut, el gironí i amant de la música, en 
Llorenç Vallmajor n’acaba de publicar una ressenya al seu blog. Invitem a consultar-lo i 

accedir des d’allà a sentir aquesta primera música. 
 

 

 

A aquesta primera cançó que 

conservem, amb lletra i notació 

musical. Se li ha donat el mom 

d’Epitafi de Seikos, gràcies a 

que els grecs tenien un sistema 

de notació musical. 

La cançó formava part d’una 

estel·la funerària trobada a uns 

quilòmetres de la que va ser 

ciutat grega d’Efès (actualment 

a Turquia). 

La cançó la podeu sentir i 

trobar-ne documentació al 

blog del Llorenç Vallmajor, 

amb el següent accés: 
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https://www.nonomesfilo.com/index.php/epitafi-de-seikilos/
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GENT  per la Música 

 
 

 Angelina Font Feixes 

 
 

  L’Angelina és una aficionada amb molta activitat 
musical. Ella és de La Vall d’en Bas, a La Garrotxa, però la 
trobareu per qualsevol lloc del país en què hi hagi bon tema 
musical. Interessats en el seu testimoniatge i en els temps 
d’aïllament que vivim, li hem demanat que ella mateixa 
ens escrigués les seves opinions i vivències. Aquí ho 
recollim. 
 
 
 

 
 

ELS INICIS 
La música sempre ha estat molt important per mi, 

encara que a vegades em pregunto d’on em ve 

aquesta afició. A casa  no s’havia escoltat mai 

música, de cap gènere, ara bé, s’hi llegia molt i de 

tot. La meva família regentava una petita llibreria  

a la plaça del poble que ens donava accés a tot 

tipus de lectura, això no té preu. 

Des de ben petita sempre que podia, escoltava 

música a la ràdio. Als 9 anys quan vaig canviar 

d’escola per anar a Olot, el primer que vaig veure 

va ser un piano. Immediatament em vaig inscriure  

a classes extraescolars, encara que ho tenia una 

mica difícil per horaris i no sempre podia anar-hi. 

El primer concert que recordo va ser quan va venir 

en Raphael a Olot, jo tenia 14 anys, i va ser un èxit 

total, suposo que era, per les poques opcions que 

teníem. Un dels primers llocs on vaig anar va ser  

l’Orfeó Popular Olotí, segons el president que hi 

havia, es feia teatre, sarsuela... 

Estic contenta perquè penso que he aconseguit 

un coneixement i he viscut unes experiències que 

mai hauria pogut imaginar. He viatjat  molt i 

durant anys he participat en tot el que he pogut 

xerrades, cursets,  exposicions i  qualsevol cosa 

que tingui a veure amb l’art, no només la música. 

 

Quan als 9 anys vaig anar a 
Olot el primer que vaig veure 

va ser un piano 

 
APROPANT-SE AL MÓN MUSICAL 

Una de les activitats que vaig dur a terme en el 

món de la música va ser la presidència de l’Esbart 

Dansaire Marboleny, on també hi ballaven dues 

filles meves. Encara que era un grup de dansa, va 

ser molt gratificant, es treballava per recuperar la 

coreografia i música de danses populars i portar-

ho arreu.  

La meva tasca era trobar grups de tot el món 

Argentina, Mongòlia, Àfrica, Rússia, perquè 

participessin al festival internacional que es feia 

cada any el mes d’agost. A més de la música i 



dansa  la programació era molt àmplia i fèiem  

intercanvis culturals molt enriquidors amb 

músics, ballarins coreògrafs.  Tothom ho passava 

molt bé. 

 

Imatge 2.- Algunes imatges antigues de l’Esbart Dansaire 
Marboleny, de Les Preses, un dels més actius del país, i del 
que l’Angelina en va ser presidenta. Són d’un moment 
anterior a la seva gestió, i concretament de mitjans anys 80. 
Hi veiem el repertori de danses del 1883 (any en què l’esbart 
es va independitzar d ela secció sardanista) un logo usat el 
1985. Un logo del 10è aniversari el 1986, i un anagrama en 
lletres d’un informe del 1885 [De l’arxiu General de la 
Diputació de Girona.]  

Més tard vaig fer classes amb en Carles Lamas 

(pianista) a la casa de Cultura de Girona sobre la 

història de la música . Acabada  la classe anàvem 

als concerts que es fèiem cada divendres. Aquests 

generalment eren de música clàssica (piano, arpa, 

flauta travessera) i cant (àries d‘òpera). Vaig tenir 

la sort de que en aquests concerts ens trobàvem 

un grup de gent, que generalment sempre érem 

els mateixos, que organitzaven sortides per anar 

a esdeveniments musicals. Seguíem totes les 

programacions de Girona tant del Teatre com de 

l’Auditori sense oblidar-nos del teatre Jardí de 

Figueres. 

un grup de gent, generalment els 
mateixos, que organitzàvem 

sortides musicals 

 

COINCIDINT AMB AMICS 
En un d’aquests concerts l’any 2002, va ser on vaig 

conèixer a la Maite Mer, en un recital de cant junt 

amb la pianista Noemi Sorribes. Va ser ella 

mateixa que a l’any 2010, ens va comentar l’idea 

de crear l’Associació dels amics de la òpera. Al 

moment ens va entusiasmar l’idea i li vàrem dir 

que podia comptar amb nosaltres. 

Recordo que al principi a l’associació, ens feien 

recomanacions sobre festivals i concerts i que es  

va crear un cor que va debutar al Teatre de Girona 

per celebrar el seu 150 aniversari.  Igualment 

recordo  que vàrem anar al Liceu amb una de les 

representacions que van fer amb l’òpera La Forza 

del Destino, a  més  de l’esperat  sopar de Nadal, 

que es fa cada any. 

Però hi ha altres amistats que m’han permès 

compartir els gustos musicals. Una de les 

persones amb les que més he gaudit de la musica 

clàssica i la pintura, ha estat amb l’amic i artista, 

Joan Carandell. Té una  seria de pintures amb 

música dels compositors clàssics “en conversa” i 

“obres dedicades a l’estudi de la musica” 

magnífiques.  Sobre Beethoven diu “es una 

aproximació a la realitat subtil, expressada en la 

visualitat més tangible”. 

 

Imatge 3.- El Pol Avinyó, l’Angelina Font i la Cati Cebrián 
conversant en un sopar operístic, organitzat pels Amics de 
l’Òpera de Girona, dedicat a Tosca, el 23 de maig del 2019 
[Foto: Toni Quintana] 
 



DE GUSTOS 
    La meva música preferida és l’òpera, però en  

general m’agrada tota la musica clàssica. 

Tanmateix tots el generes musicals, sóc fan de 

Queen i d’en Willie Nelson, al  Festival de Cap 

Roig  hi he anat a veure tant  Julio Iglesias  com la 

Dulce Ponte o el José Mercé. I no m ‘he  perdut   

el  Bruce Springsteen al Camp Nou  o  l’Eric 

Clapton al Palau Sant Jordi.  

De la musica clàssica el meu compositor preferit 

sempre ha estat Chopin, em puc quedar hores 

sense fer res escoltant la seva música. Mozart, 

Beethoven, Txaikovski, Bach, tots tenen peces 

extraordinàries. Però les que més escolto son els 

nocturns de Chopin; de Mozart, Alla Turca, que és 

la sonata nº 11; de Beethoven la sonata Clar de 

Lluna; de Txaikovski, El llac dels cignes,. 

 

Imatge 4.-  Aquí veiem al Barenboim interpretant la sonata 
11, Alla Turca, de Mozart, peça que l’Angelina escolta sovint 
[podeu escoltar-la prement]  

Quan estic a casa escolto molta música, diferent 

segons  l’estat d’ànim i el que estic fent. Abans ho 

escoltava amb disc, cd, radio, però cada vegada 

això va canviant més i ara inclús tenim l’Alexa !!!!! 

Una de les emissores que m’agrada escoltar es 

Catalunya Música. Segueixo els homes clàssics, 

amb el Pedro Pardo i també al Roger Alier, 

d’aquesta manera vaig descobrint noves coses , 

però sempre tinc la meva opinió i preferències.  

M’entusiasmen els festivals d’estiu, sobretot  els 

que programen clàssica.  No em perdo mai la  

Schubertíada de Vilabertran i tampoc  falto a la 

cita estiuenca  del Festival de Torroella de 

Montgrí amb el mestre  Joaquín Achúcarro. 

 

Imatge 5.-  L’Angie amb en Marcel Gorgori,  
en el curs d’aquest, dedicat a Puccini: El Primer Curs 

d’Estiu d’Òpera a Girona, el juny del 2019. 

 
Malgrat vaig a gairebé tots els festivals de clàssica,  
el millor  per mi és el de Peralada, perquè la 
programació es de bona qualitat i ambiciosa. Hi he 
escoltat  grans veus de la lírica com la Jessye 
Norman, en Jonas Kaufmann, el Rolando 
Villazon, Jaume Aragall, Juan Pons i directors 
d‘orquestra com en Riccardo Muti, Daniel 
Barenboim, Iuri Temirkànov, Lorin Maazel, 
ballarins com l’Ángel Corella al qual vaig poder 
contemplar en  un homenatge a Mozart, el Ballet 
de Montecarlo. Igualment hi he pogut gaudir 
d’òperes com Norma, La flauta Màgica, La 
Traviata, Aida, Otello, Turandot.  
 

Per a mi el millor festival és el 
de Peralada, amb programació 

ambiciosa i de qualitat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ1mj9IaczQ
https://www.youtube.com/watch?v=FZ1mj9IaczQ


També m’agrada el jazz, un dels festivals on més 

m’agrada anar és el festival que fan a Marciac. Un 

dels pianistes que mirava de no 

perdrem mai era en Bebo Valdés, 

ara hi ha el seu fill en Chucho. Com a 

cantants m’agraden en Marcus 

Miller. Els meus gustos inclouen la 

Joan Baez i també m’agraden els 

musicals, un dels que em va 

encantar va ser Els Miserables, que 

vaig anar expressament a Londres i 

el vaig repetir a Barcelona. També 

ballet clàssic, al Liceu per exemple hi 

he vist El Llac dels cignes.  

Sempre que puc, i trobo entrada, 

vaig al Real a Madrid. Recordo que 

la primera vegada que hi vaig anar va 

ser per veure la representació de 

l’òpera La Gioconda que tenia de 

ballarí convidat l’Ángel Corella. 

Juntament amb dues amigues vam 

estar tota la tarda al davant del 

teatre per si trobàvem entrades a la 

revenda, finalment ho vàrem 

aconseguir, per sort a un dels socis, 

que li vàrem caure bé o li vam fer 

pena, ens les va vendre a  “preu de 

taquilla”. 

Una ciutat a la que m’encanta 

anar i  torno sovint és  Venècia, tota la 

ciutat esta plena d’esglésies i palazzi 

on pots perdre’t i escoltar música en directe. El 

Teatre La Fenice es fantàstic, m’encanten els 

concert que fan el dia d’Any Nou, “Concerto di 

Capodanno”.  

 

M’agrada col·leccionar les 
entrades i espectacles que vaig. 
És una manera de recordar-los 

 

M’agrada col·leccionar les entrades i programes 

dels espectables que vaig, això es una altre 

manera de recordar-los, els 

guardo gairebé tots! 

SOBRE ÒPERA 
Amb els compositors operístic 

que més he gaudit han estat 

Puccini, Bellini i Verdi. A part hi 

ha Mozart, Purcel , Gounod ... 

de fet, potser amb costaria 

menys dir del que no he gaudit. 

Els intèrprets d’òpera que més 

m’agraden son la Maria Callas, 

d’aquí la meva passió per voler 

anar a La Scala de Milà a veure la 

Madama Butterfy, (cosa que ja 

he aconseguit ), la Tebaldi, en Di 

Stefano i en Pavarotti. Tot i que, 

més que tenir un intèrpret 

preferit, penso que hi ha veus  

“expresses” per cada òpera. No 

puc dir que no m’agrada en 

Plàcido Domingo perquè no se si 

hi ha molts tenors que han 

registrat tots els papers de les 

operes de Puccini. Igualment 

reconec a la Montserrat Caballé 

que ha arribat a fer 90 papers, 

que poques veus de sopranos ho 

poden fer. Dels que podem 

veure ara en els escenaris, tinc 

predilecció per en  Jonas Kaufmann, en Juan 

Diego Flórez i en Javier Camarena. Aquest darrer, 

amb el seu do sostingut, en la filla del regiment, 

amb va emocionar especialment.  

 

De les direccions d’escena 
prefereixo l’ambientació del 

seu moment. Ara bé ... 

 

Imatge 6.-  Davant el monument 

a Bellini a La Scala de Milà 



Sobre la importància que han agafat els directors 

d‘escena , he de dir que el que més agrada és 

quan l’òpera està ambientada en la seva època. 

Ara bé, reconec que, des del darrer Turandot que 

he vist al Liceu pel 20 aniversari de la 

reconstrucció del Teatre, penso que és bo veure 

diferents ambients i que  hi ha d’haver una 

renovació i evolució estètica. En aquesta 

representació hi havia una ambientació  futurista 

amb robots, jocs de llums, ... Quant surts et 

preguntes, t’ha agradat? I la resposta és, doncs sí. 

      Angelina Font, abril 2020 

 

Algunes visites operístiques de l’Angelina Font 
 

 

 
 

Imatges 7.-  
A l’esquerra, 
a La Scala de 

Milà. Les 
dues de la 
dreta a La 
Fenice de 
Venècia 

 
 

 
 

Imatge 8.-  El final de la representació: Madama Butterfly a La Scala de Milà, el 10-XII-2016 [Foto Angelina Font] 

 



 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

PETITES ACTIVITATS MUSICALS RELACIONADES AMB L’ÒPERA 
 
 Continuem aquí revisant diversos aspectes de la manera de viure dels gironins de 
la dècada de 1880 que mostren com l’òpera tenia una presència considerable a la ciutat. 
Si més no per a una bona part de la gent. Es tracta d’activitats que no tenen una gran 
importància musical en sí mateixos però que, en canvi, ens expliquen com  en la vida 
quotidiana el bel canto quedava proper. Per exemple, ens expliquen com, a falta de 
disposar de música enregistrada ni retransmesa, algunes peces operístiques més 
populars podien ser conegudes per força gent. 
 

CONCERTS A LES SOCIETATS CULTURALS 
     El segle XIX va comportar a nivell europeu, i per tant a Girona, el floriment societats recreatives i 
culturals. Algunes centrades en el tema musical, molt important en la segona meitat del segle XIX a 
Catalunya, amb l’aparició de cors i orfeons, i altres de caire més genèric, però que donaven peu a la 
formació musical i als concerts. Esmentarem alguns exemples a la ciutat de Girona i comprovarem com 
l’òpera hi tenia molta cabuda. 
     A Girona, ens recorda Joan Puigbert8, que al final de la dècada que analitzem hi havia  a la ciutat força 
entitats que fornien tot un teixit social. Ma Àngels Pujol ens parla de l’existència de quarant-quatre 
associacions de diferent naturalesa que va estar actives entre els anys 1875 a 1900, força de les quals amb 
projecció sobre temes culturals9. En primer lloc, entitats recreatives legalitzades amb estatuts: La 
Odalisca, Liceo Gerundense, Joven Gerona, Nuevo Orfeón Gerundense, el Centro Gerundense, La 
Regional, El Centro Federal, Casino del Recreo i el Casino Gerundense. Altres tenien un caire més 
estrictament cultural, com al Sociedad Literario-musical, L’Ateneu, La Regional. Algunes entitats tenien 
finalitats religioses, com ara el Círculo Católico de Obreros (que tenia un teatre al carrer de la Força) i el 
Centro Moral (situat a la Plaça de la Independència, que també comptava amb teatre propi). També 
entitats molt centrades en l’esbarjo, que organitzaven força balls, com ara El Olimpo, La Amistad (de caire 
obrer), El Menestral, el Centre de Depenents (entitat dels que treballaven en botigues), Marte, El Recreo,.  
 

   

                                                           
8      Joan Puigbert, La Girona de la restauració. Girona, 1874-1923. Girona: Diputació i Ajuntament, 1995 
9      Ma Àngels Pujol Gonzalo, Associacionisme i vida política a Girona (1875-1931). Tesi doctoral. Bellaterra: UAB, 2014 

  Imatge 1.- anunci dels concerts setmanals del 

Centro Gerundense  (El constitucional 30-V-1883 

p3). Aquesta fou una entitat o casino, amb seu al 

C/ Ciutadans n 4, de curta vida, els locals de la 

qual van ser ocupats després per altres entitats 

. 



     Ens interessa constatar l’existència de tota aquesta munió de societats perquè moltes d’elles 
promovien activitats musicals, especialment balls, però també activitats corals, concerts i, com veurem, 
el conreu i difusió de música operística. Recalquem que diverses d’aquestes entitats van formar els seu 
propi orfeó, com ara el Centre Moral, La Regional10 o l’Orfeón Gerundense. Recalquem que les societats 
culturals i recreatives van tenir en la segona meitat del segle XIX i entrant en el XX un paper important de 
conreu de la música, tant instrumental com vocal. Ho posava de manifest algun periodista del moment 
que analitzem: 

“Al influjo de la lira se comienza el edificio del progreso, las musas lo siguen edificando 
en las academias y la ciencia lo consolida en los ateneos.” (El Constitucional, 1-X-1884 p.3) 

 
     Comencem amb l’Orfeón Gerundense (1881-1911)11, perquè és el primer que va iniciar unes vetllades 
amb concert vocal i instrumental. Ben aviat s’hi van alternant la i lectura d’obres literàries. La primera 
sessió va ser precisament el 1881, un 20 de març al Teatre Principal: “un concierto vocal e instrumental a 
cargo de la Sociedad El Orfeón, cuyo género de espectáculo, nuevo en esta ciudad, dejó sumamente 
complacido al público.” (La Lucha, 23-III-1881 
p2). Els quatre músics que hi van participar, 
lligats a l’orquestra que actuava en les òperes al 
teatre de la ciutat, van ser Pibernat, Pibernus, 
Culi i Soler i entre altres peces interpretaren 
fragments d’òperes, concretament aquell dia 
dues simfonies (que en aquest moment i context 
eren versions simplificades de talls d’una obra 
més àmplia, sobretot d’òperes): de La prova di 
un’opera seria (de Giuseppe Mazza) i de Fra 
Diavolo (de Daniel Auber, autor molt popular a 
Catalunya a mitjans s. XIX) . Aquell dia les òperes 
només hi van estar representades 
instrumentlament però en moltes ocasions 
futures també ho estarien en cant. 
     És interessant fer notar que la societat tenia 
un cor de veus masculines, grup que a mitjans 
de la dècada de 1880 estava força dinàmic. En 
aquell moment el director del cor era el Sr. 
Antonio Lell i Grau. La coral de l’Orfeon 
Gerundense va interpretar, a part d’altres peces 
tradicionals, claverianes o de sarsuela, algunes 
d’òpera, Com ara el cor d’Oroveso de l’òpera 
Norma, el 10 de febrer de 1884, ocasió en què 
un comentarista animava als cantants a dedicar-
se més plenament al gènere12. El 28-XII-1884 
sabem que van interpretar un cor inicial de 
l’òpera Ernani de Verdi; el 15-I-1885 el cor d’introducció de Nabucco. 

                                                           
10     La coral de La regional va guanyar el primer premi del Certamen de Perpinyà el 1890. 
1111      El 27-III-1886 la societat va estrena local al carrer Progrés (actualment carrer Nou) n 4. 
12      “La ejecución de estos coros fue tal, que nos afirmó una vez más en nuestra opinión, desde tiempo formada, de que con 
constancia y buen deseo no sería difícil preparar un buen coro de hombres dispuesto a cantar en el coliseo, durante las 
temporadas líricas, cual sucede en poblaciones de menos importancia” (El Constitucional, 13-II-1884 p3). I més endavant, “El 
cuerpo de coros del <Orfeón> adelanta de una manera tan sorprendente, que ya canta ópera italiana como si fuese el coro de 
una selecta compañía lírica” (El Constitucional, 1-X-1884 p.3 

L’HISTORIADOR DE L’ÒPERA 
QUE TAMBÉ CANTAVA 

El gran iniciador dels estudis sistemàtics sobre l’òpera 
a Girona, l’Enric Claudi Girbal, sabem per les notícies 

de premsa que cantava algunes peces en els vetllades 
literàrio-musicals de l’Orfeon Gerundense. 

 
 Entre altres peces, consta com en una trobada feta un 
dia dels innocents, el 28 de desembre del 1884, Girbal 
va cantar, acompanyat del cor (masculí) de l’Orfeón 

Gerundense, una cavatina de l’òpera Ernani, de Verdi. 
Diu que es tracta del cor d’introducció de l’òpera i 

després la cavatina del consegüent. Així doncs, que el 
cor va cantar Evviva! ... beviamo i el solista continua la 
seva intervenció amb el fragment que comença amb el 
recitatiu Mercé diletti amici i continua amb la cavatina 

Come gugiaba il cespite, el cor entra amb la frase Si 
rapisca (que fa de petita pausa: el tempo di mezzo) per 

acabar amb la cabaletta O tu, che l’alma adora. 
 

                                   
Cor:  Evviva! Beviamo       Solista: cavatina d’Ernani 

 
Aquí tenim el mateix fragment solista cantant, ni més ni 

menys que per Luciano Pavarotti 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0765rjxKfrk
https://www.youtube.com/watch?v=j0h5MOoXqpg


     Però hi havia també aficionats que cantaven àries i duets operístics. Un d’ells era l’Enric Claudi Girbal 
i Nadal (1839-1896). Ell va ser un dels promotors de l’Orfeon Gerundense i redactor de la seva revista 

mentre n’hi va haver. Era advocat i 
historiador. Va ser cronista de la ciutat i de 
fet el podem considerar el primer i gran 
historiador de l’òpera a Girona, amb diversos 
escrits, sobretot els que va publicar a la 
Revista de Gerona el 1893. Doncs bé, a part 
d’escriure sobre òpera constatem que també 
en cantava. No ho feia com a professional, 
sinó com a aficionat i ocasionalment en 
algunes de les trobades de la seva associació. 
Pel tipus d’obres que cantava deuria tenir 
una veu de tenor. 
 

 
 

Peces operístiques interpretades en algunes vetllades de la societat Orfeón Gerundense 

   En la vetllada literàrio-musical del 4-V-1884 es van sentir una Simfonia sobre motius de l’òpera 
Tannhäuser de Wagner (per un quartet d’instruments); uns cors de Norma de Bellini (pels cors del propi 
Orfeón); una cavatina  de l’òpera Un ballo in maschera de Verdi (cantada per Enric Claudi Girbal); una 
fantasia de l’òpera Martha de Fiedrich von Flotow per (tocada a la guitarra per Josep Boix Truchet) 

    En la funció literàrio-musical del 22-VI del 1884, en van interpretar, entre altres peces, dues de les 
quals de Clavé, un fragment de l’òpera L’Ombre de Flotow; una cavatina de l’òpera Lucrezia Borgia de 
Donizetti, un fragment de Mignon d’Ambroise Thomas; una ària de La Favorita de Donizetti i una 
fantasia de l’òpera I martiti (també coneguda com Poliuto) de Donizetti. 

  En la funció de 15-I-1885, Simfonia de Fausta, de Donizetti; una fantasia de Rigoletto, de Verdi; el cor 
d’introducció i cavatina del Nabuco de Verdi; Nocturn instrumental de Don Pasquale de Donizetti; 
simfonia de Tannhäuser, de Wagner. 

  En vetllada de 11-III-1888: Simfonia de l’òpera Norma de Bellini; fantasia sobre l’òpera L’Africana de 
Meyerbeer; popurri de motius de l’òpera Marta de Flotow; poupurri sobre motius de l’òpera Il barbiere 
di Siviglia de Rossini. 

 
     De l’Orfeon Gerundense acabarem destacant que va mantenir una publicació escrita de certa empenta, 
El Orfeonista (nascuda el 1886)13, que va servir per a difondre obra literària i també temàtica musical i 
entre ella l’òpera. 

                                                           
13     “El Orfeonista. Revista artístico-literaria. Órgano de la sociedad orfeón gerundense” va treure el seu primer número el 
març de 1886, amb una periodicitat mensual. S’estampava a l’impremta de Paciano Torres. Un dels seus principals redactors, 
Enric Claudi Girbal, ja havia fundat una revista amb el mateix nom el 1864. 

Imatge 2.-  Reproducció de l’encapçalament 

d’un article titulat Recuerdos de Donizetti, 

que ocupa una mica més de dues pàgines a 

la revista El Orfeonista, que era el portaveu 

de l’Ofeón Gerundense, i on Enric C. Girbal 

n’era un dels redactors. (El Orfeonista, n III, 

maig 1886 p.39). És freqüent trobar notícies 

i comentaris de caire operístic a aquella 

revista 



 
     El Centro recreativo La Odalisca (1883-1908) va ser una altra entitat que va promoure força concerts, 

sovint amb continguts operístics. A més, el 1886 
l’entitat va promoure un cor propi (El 
Constitucional 6-VI-1886 p3) que sabem que va 
interpretar algunes peces corals, com algun cor 
de Norma (El Constitucional 1-I-1886 p2). També 
comptaven amb una orquestrina habitual, 
sovint en format de quartet, que interpretava 
fragments d’òpera i també podien acompanyar 
a cantants aficionats en àries i duets. Hi 
actuaven actualment els músics Soler, Pibernus, 
Vila i Serra [Veieu notícia de costat]. Aquests 
músics, col·laboradors també de la societat 
Orfeón Gerundense, introduïen molt sovint 
fragments operístics en el seus repertoris. 
També hi trobem altres noms de músics tocant 
òpera, segons l’ocasió 
 
     Altres entitats, més centrades es aspectes 
d’esbarjo, contribuïen puntualment a la cosa 
lírica. La Sociedad recreativa Eva (1884-89) es va 
especialitzar sobretot en promoure balls. Però 
també va tenir les seves manifestacions líriques, 
com per exemple contractant l’orquestra de 
trenta mestres, dirigida per M. Pibernus i 
Joaquim Vidal, el 188914. També tenim notícia 
d’alguna cantada, per aficionats, de fragments 
d’òpera en actes de Liceo Gerundense [al 
respecte podeu veure el quadre de cantants 
aficionats, més avall]. 
 

   

MÚSICS I CANTANTS QUE COL·LABORAREN AMB LES ENTITATS CULTURALS 
  Alguns músics gironins eren més habituals i importants en el moment d’incloure fragments operístics en 
les vetllades de les societats culturals gironines15. Durant la dècada el que més s’hi va distingir fou el  
Miquel Pibernus, músic especialista en el clarinet, també habitual en l’orquestra que tocava en les òperes 
que es programaven al teatre Principal i el pianista Ramon Soler Romaguera. Amb l’anterior tocaven 
sovint, arribant a formar petits conjunts, sobretot tercets i quartets, de composició variable. Esmentem 
altres músics que participaren en actes musicals que van tenir presència d’òpera. Dalmaci Bertran 
(violinista) Sr. Bretons (harmònium), Albert Cotó (que tocava piano i composà peces força interpretades 
a Girona. Col·laborà amb La Odalisca dirigint algunes activitats), Ramon Culi (flautista), Sr. Dalmau 
(violinista. Havia estat director de l’orquestra del teatre), Josep Maria Maladriga (pianista i professor de 
música),  Francesc Perich (flautista), Joan Pasteller (violinista), Joan Pla (pianista) Josep Serra (violinista i 
violoncel·lista), Gaspar Torres (bandúrria), Joaquim Vidal i Muní (violinista). També intervenien en cafès 
concert, particularment en la cafeteria-restaurant del Sr. Vila. 

                                                           
14     Al teatre Principal van interpretar una simfonia de Giovanna d’Arco i en concert a la plaça constitució, una simfonia de 
Guillaume Tell, fantasia d’I Puritani (El constitucional 27-II-1889 p3) 
15     D’aquests músics en parla força Lluís Brugués. La Música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona: 
Diputació, 2008 

AMBIENT OPERÍSTIC A LA ODALISCA 
Algunes vetllades de la societat La Odalisca tenien una 
veritable dimensió del conreu de l’òpera. Reproduïm 
un fragment d’un comentari periodístic del moment. 

 

 
 

És de notar de la notícia com hi havia cantants que 
s’especialitzaven en la lírica. També la presència d’un 

petit conjunt o orquestrina, sovint en forma de quartet. 
Els músics podien variar una mica però els aquí citats 
eren habituals. Com a mínim diversos d’ells actuaven 

en l’orquestra del Teatre Principal en les òperes. 
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     És interessant veure com cantants aficionats interpretaven àries o duets en les vetllades culturals. 
N’esmentem alguns que es citen en les cròniques 
 

Cantants aficionats que interpretaven fragments d’òpera en les 
 vetllades de societats culturals gironines en el decenni de 1880 

   Nom Tessitura Actuacions 
   

Dausà, Ramon 
 (aleshores un jove) 

Tenor 

   El Liceo Gerundense: 9-V-1888 (cantà la romança del 1r acte de La 
Traviata i la salve dimora casta e pura de Faust). 30-X-1889 (cantà la 
romança de Faust a l’epíleg de Mefistofele de Boito) 
   Sociedad Olimpo: 12-VIII-1888 (cantà Spirto gentil de La Favorita) 

Girbal, Enric Claudi Tenor ? 
   Orfeón Gerundense: 4-V-1884 (cantà una cavatina d’Un ballo in 
maschera, de Verdi); el 28-XII-1884 una cavatina d’Ernani de Verdi; 
15-I-1885 cavatina de Nabucco. 

Guardiola, Baldomero 
(jove mestre de la coral 

Joven Gerona) 
Baix 

   Sociedad coral Joven Gerona: 8-III-1885.  
  La Odalisca: 13-III-1887; 25-IX-1887 (cantà una romança de Don 
Carlo i el duet amb baríton de Marino Faliero); 10-VII-1889. 

Sr. Martí ? 
      Sociedad coral Joven Gerona: 8-III-1885.  
 

Morro, Mateo Baríton 
   El Liceo Gerundense: 30-X-1889 (cantà la romança per a baríton 
d’Un ballo in maschera) 

Pérez, Julià Tenor    Orfeón Gerundense: 26-II-1888 (cantà Spirto gentil, de La Favorita) 

Sr. Vallmajor ?    Sociedad coral Joven Gerona: 8-III-1885.  

Vilallonga (o 
Virallonga) 

Baríton 
   La Odalisca: 13-III-1887; 10-VII-1889. 

Villamartín Baríton 

   Sociedad coral Joven Gerona: 8-III-1885.  
   La Odalisca: 26-IX-1886 (cantà Ah! Del tebro al giorno indegno, de 
Norma. Acompanyat pels cors de l’entitat); 13-III-1887; 25-IX-1887 
(cantà una romança de Maria di Rohan i el duet amb baix de Marino 
Faliero); 10-VII-1889; 

DIVERSOS JOVES  
   La Odalisca: 6-VI-1886: van cantar, acompanyats al piano per A. 
Cotó  fragments de Faust, Ernani, Un ballo in maschera i Puritani. 

 
    Com hem comentat en alguna ocasió, aquestes audicions musicals, tant les de la banda militar com els 
concerts en societats culturals, facilitaven que les persones que acudien a la funcions operístiques 
tinguessin ja prèviament una cert coneixement de la música que anaven a escoltar i, a la vegada, es 
poguessin sentir animats a anar a les representacions.  
 
 
_ 
  

Imatge 4.-  Descripció 

periodística d’una 

vetllada al Liceo 

Gerundense. A part del 

discurs de caire sexista 

del periodista, hi 

apreciem la intervenció 

d’un cantant aficionat, 

en Ramon Dausà, 

interpretant 

interpretant un parell 

d’àries d’òpera. 

 



ELS CAFÈS MUSICALS 
       Segurament per influència de l’èxit dels café-concert parisencs, vers al dècada del 1850 apareixen a 
Girona alguns cafès o cafès restaurant que introdueixen vetllades musicals. S’evitava, però la denominació 
de cafè-concert en els establiments als que ens referim perquè tenia una connotació de llocs, com a 
mínim, frívols16. El fenomen va arrelar una mica per tot arreu, especialment a Alemanya. Però en el cas 
gironí que aquí analitzem s’escau més de parlar de cafès musicals o, millor, cafès amb música. 
     El primer establiment que trobem que va tenir una important introducció d’espectacles musicals va ser 
el Café restauran de Vila, situat a la Plaça Constitució (actualment plaça del Vi), al costat de l’Ajuntament. 
L’activitat va néixer amb força empenta a finals de la dècada, i pel que sabem el 1889. En un primer 
moment, més brillant, el local va contractar a un quartet que ja hem vist relacionat amb societat 
recreatives i culturals, com comentarem. 
 

 

 
 

     Imatges 5.- El cafè de Vila.  a)  Façana a l’actual Pl. del Vi 
(foto d’autoria desconeguda. Ed. Thomas –Ajuntament de 
Girona, CRDI. RG 562946-); b) [a dalt a la dreta] Notícia del 
primer concert al cafè Vila, totes les cinc peces anunciades són 
reduccions a quartet d’òperes [creiem que hi ha un error i que 
Tannhäuser l’haurien d’atribuir a Wagner] (El constitucional, 
31-VII-1889 p.2): c) [a baix a la dreta] Anunci del concert del 3 
d’agost del 1889 al mateix local, amb dues de les  sis peces 
interpretades  corresponents a òperes: Martha i Tannhäuser  
(El independiente ,3-VIII-1889 p.3)  

 

 
 

 

 

                                                           
16     Establiments amb el nom de cafè concert no van aparèixer a Girona fins a la dècada del 1890. I sobretot la primer del 
segle XX, diversos localitzats al carrer de la Barca. 



     Tal com podem veure les reproduccions de premsa precedents [b i c], els músics que van iniciar els 
concerts al café restauran de Vila eren Ramon Soler, Miquel Pibernus, Joaquim Vidal i Josep Serra. Els 
hem vist en un apartat precedent intervenint en concerts a les societats culturals, també amb molt de 
contingut operístic, i també força vegades en format de quartet. Tal com es pot apreciar i,  com és normal 
en el context del tipus de local i per a un quartet, les peces que s’interpretaven eren arranjaments, 
seleccionant alguns motius característics de l’òpera de referència i fent la reducció per a pocs instruments. 
En la notícia a la que hem al·ludit [b] hi podem veure reconeguts els noms dels músics que havien escrit 
els arranjaments utilitzats per a simplificar les òperes. Aquell estiu dels 1889 hi va haver unes quantes 
interpretacions del quartet, inclús algun cas en quintet incorporant a Francesc Perich, no podem precisar 
quantes. Bé sigui perquè la cosa era massa costosa o perquè els músics van tenir altres opcions, les 
intervencions musicals al cafè Vila van quedar reduïdes, posteriorment, a un sol instrument, 
concretament al piano de Ramon Soler i en aquest cas sí que va tenir més continuïtat, criem que fins a 
1892. Llàstima que aquestes funcions, ja més modestes, no apareixen publicades amb programa, com a 
mínim que haguem vist. 
    Una mica més tard que en l’establiment que acabem de comentar, ja en la dècada posterior i a partir 
de 1890, trobem que un altre cafè proper, el Cafè Norat, a la Rambla de la Llibertat, que va començar a 
oferir concerts de petit format. Sembla que de manera més modesta i menys sistemàtica que el cafè de 
Vila. Val a dir que quasi no hem pogut veure programes de les funcions de can Norat. 
 

LES CORALS GIRONINES DONANT SUPORT ALS ARTISTES OPERÍSTICS 
          És ben sabut, i és un tema que hem tractat des d’aquest butlletí, que en el segle XIX era costum 

que es fessin funcions l’importa de les quals repercutís en algun personatge o col·lectiu professional que 
intervenia en un teatre. En deien els beneficis. Doncs és ben interessant constatar com les corals actives 
a Girona el 1883 van sumar-se a la funció extraordinària, realitzada al final de al temporada operística de 
Pasqua, al Teatre Principal. Les corals Orfeón de Gerona i Joven Gerona, van interpretar tres peces 
cadascuna, complementant així les intervencions, amb fragments variats d’òperes, que interpretaren els 
artistes italians (és a dir dels artistes que 
oferien òperes en italià) interessants. Donat 
que ens sembla un aspecte interessant, 
n’oferim al costat reproducció d’una notícia 
de premsa.  

 

     Imatge 6.-  Notícia del suport ofert, el dia 29-V-
1883, per dues corals i músics gironins a la funció en 
benefici dels artistes de la companyia d’òpera que 
havia actuat al Teatre Principal de Girona (El 
demócrata, 3-VI-1883 p.3])   → 

 

     Hi ha altres moments en el decenni en què 
ens costa la col·laboració de corals en 
homenatges a artistes operístics, com en el 
cas de benefici que el director musical, 
Eusebi Bosch Humet, va rebre el dia 3 de 
maig, amb unes intervencions en un dels intermedis de l’òpera que s’interpretava, de l’Orfeón de Girona 
(El constitucional, 5-V-1887 p.3  
Entenem que aquestes intervencions mostren, com podria ser d’imaginar, que molts membres de les 
corals eren persones interessades en l’òpera.  És presumible, a títol d’hipòtesi, que uns quants formessin 
part significativa del públic que acudia a les funcions de les temporades. 

 

     En aquest escrit hem recollit petites actuacions musicals que relacionaven els gironins amb l’òpera. 
No eren artísticament de gran importància però contribuïen a fer propera l’òpera entre la gent. 

              joan manel barceló sitjes, abril 2020 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

   

LA PRINCIPAL DE GIRONA (IV) 
 

Continuem amb la Principal de Girona anant cap a la segona meitat dels anys 60. És un 

moment de fort canvi social. Veureu que es nota en el disseny dels cartells i en la 

composició fotogràfica, que es fan més innovadors. 

 

         Fotografia artística en el Casc Antic de Girona. 

    

 

Darrere (els cinc 

músics més 

enlairats): Lluís 

Cotxo, Lluís 

Subiranas, Jaume 

Vivolas ("Met 

Cuca"), Antoni 

Vilà ("Pirro") i 

Josep Garcia 

 

Davant: Jaume 

Puig ("Met dels 

ocells"), Emili 

Corominas, Pere 

Serra, Miquel 

Tudela, Pere 

Prat, Santiago 

Salip, Joaquim 

Ferrer ("Quim 

Gil") i Miquel 

Gimeno.  

 

Imatge 89 - Any 1964 – Arxiu particular 



Cartell de la temporada 1965-1966 
 

 
Per instruments, 
Piano: Joaquim 
Ferrer ("Quim Gil") 
Contrabaix: Pere Serra 
Bateria: Pere Prat. 
 
Darrere (metall): Miquel 
Cassú, Daniel Sidrach, 
Llorenç Sabaté i Antoni 
Vilà ("Pirro") 
 
Davant (saxos): Emili 
Corominas, Santiago 
Salip, Josep 
Garcia, Josep Sagué 
("Pep Xeto") i Lluís Cotxo 
En primer terme: 
August Pañella i 
Capdaigua, que també 
apareix destacat a dalt 
del cartell 

 
 

Imatge 90 - Any 1965 – Foto: Arxiu Miquel Cassú i Sastre 

 
 

Foto de grup en la Girona del desarrollismo 
 

Retratats el 29 de Setembre de 1967 al Pont de l'Alferes Huarte de Girona, en l'època en que s'hi estava 

construint el primer edifici conegut com el bolet. 
 

 

Drets: August Pañella, 

Enric Alemany i Cané, 

Antoni Bruns i Calpe, 

Ramon Collell i 

Llagostera, Antoni 

Vilà ("Pirro"), Joan 

Jaime i Coll ("Joan de 

Gualta"), Josep Sagué 
("Pep Xeto"), Pere 
Serra, Miquel Cassú, 
Josep Garcia i Sebastià 
Duran i Vehí 
 
Ajupits: Jordi Surroca 
("Vall-llobrega") i Joan 
Roca i Estany. 
 
 
 

    Imatge 91 - Any 1967 – Foto: Arxiu Ramon Collell 



Cartell de la temporada 1969-1970. 
 
 

 
Imatge 92 - Any 1969 – Arxiu Montserrat Cantalozella 

 
De dalt a baix, i d'esquerra a dreta: Josep Garcia, Francesc Alsina i Mola, Josep Sagué ("Pep Xeto"), 

Lluís Font, Miquel Cassú, Ramon Joanmiquel i Julià ("Ramon de Verges"), Joan Jaime ("Joan de Gualta"), Pere 

Serra, Alfons Ruiz, Josep Ventura i Parés, Jordi Surroca ("Vall-llobrega"), Joan Roca, 

Joaquim ("Quim") Portas i Busquets i Narcís Viñas. 



Cartell de la temporada 1970-1971 
 

Amb la foto feta al Passeig d'Empuriabrava. Significatiu el lloc com a símbol de l’afany de creixement 

econòmic a partir d’un bum turístic. 

 
 

 
Imatge 93 - Any 1970 - Foto: Miquel Cassú i Sastre 

 

A dalt de tot, el cantant, Francesc Aymerich i Fuster ["Francesc el Solitari"]. La resta de components: 
Darrere: Miquel Cassú, Pere Serra, Josep Ventura, Joaquim Portas, Joan Pérez i Serrallonga, Ramon Joanmiquel 
("Ramon de Verges"), Lluís Font i Joan Roca 
Davant: Conrad Gou i Mulà ("Ra"), Josep Saguer, Jordi Surroca ("Vall-llobrega") i Lluís Farrés i Rocasalva.  

 

 

 Ja ho havíem notat a l’article anterior. Aquí encara és més clar. La importància que agafen 

els cantants, els vocalistes, en la promoció i els cartells. Emfatitzant més la dimensió d’orquestra, per 

a concerts i balls. També hem vist, de fons en diverses fotos, les transformacions econòmiques d’un 

franquisme que sortia de l’autarquia inicial i que iniciava un creixement ràpid i sense gaires 

miraments de futur, especialment en la part turística. 

 
(CONTINUARÀ) 

 
                                   Josep Loredo i Moner, abril 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 (38) 

 

Sentim Ricordati che sei, de l’òpera 
vivaldiana Il Farnace. Cantat pel 

contratenor Max Emanuel Cencic  

De l’òpera de 
Beethoven 

En Joaquim Pardàs ens 
recomana el cor dels esclaus de 
l’òpera Fidelio, de Beethoven. 

Llàstima que ho es trobi un 
enllaç a la versió que més li 

agrada és la versió complerta, 
amb subtitulats, a la que podeu accedir des d’AQUÍ. 

 

Una peça del 
neoclassicisme 

Del Concert no 1 per a violoncel,  
de Joseph Haydn  en sentim el primer moviment, 

Moderato. Amb Steven Isserlis de solista 

 

Una sardana 
interessant 

 

Toca ben! es una sardana de 
René Picamal. La sentim per 

la cobla Montgrins, amb 
Jean-Marie Oriol a l’obligat 

de trompeta picolo  

 

Quan 
Beethoven 

utilitza la veu 
 

I aquí una recomanació del Camilo Cuyàs, 
des de Barcelona. Beethoven (1808) 

malauradament només va composar una 
òpera i ja l’hem ressenyat. Ho 

“solucionarem” en part sentint el final de 
la Fantasia coral (pp. 80). Aquí amb 

Barenboim al piano i direcció 

 

D’un 
compositor 

oblidat 

 

És curiós com autors operístics molt 
populars en el segle XIX, a Girona per 

exemple, després van ser gairebé 
oblidats. Sentim aquí el duet Da te 
l’estrema volta de l’òpera L’ultimo 

giorno di Pompei, de Giovanni Pacini. 
Val la pena 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=W6cez3HEOVM&t=1446s
https://www.youtube.com/watch?v=4cz0QbFgWT0
https://www.youtube.com/watch?v=4cz0QbFgWT0
https://www.youtube.com/watch?v=ReSwAZ8jNyQ
https://www.youtube.com/watch?v=bniAamEGHXs
https://www.youtube.com/watch?v=wZZghcjS-5k
https://www.youtube.com/watch?v=wZZghcjS-5k
https://www.youtube.com/watch?v=BjiznsY0PVg
https://www.youtube.com/watch?v=BjiznsY0PVg
https://www.youtube.com/watch?v=4ObureUu5jg
https://www.youtube.com/watch?v=4ObureUu5jg
https://www.youtube.com/watch?v=bniAamEGHXs
https://www.youtube.com/watch?v=ReSwAZ8jNyQ


 

En record de les activitats sobre l’òpera de Bizet 
que no podrem fer aquest mes de maig. 

 

Carmen 
 

 
Julià Pascual Fortea 


