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ES COMENÇA A FLAIRAR MÚSICA 

 
 

     Malgrat la severitat de l’abstinència, 
també musical, que hem hagut de patir,  
el revifar del cant, i de la música 
en general, va començant a notar-se. 
     Ho podrem comprovar en algunes  
de les notícies del present butlletí. 
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Els Amics de l’Òpera de Girona 
han de reprogramar el viatge al 
Festival Puccini a Torre del Lago 

Aquest juny s’havia programat una sortida a 
la Toscana per a veure un parell d’òperes de 

Puccini al seu festival. Fa uns dies es va 
cancel·lar. Però, el recent ajornament del 

festival permet reprogramar-lo 
..El projecte inicial.. 

 
  

 

 

 

 

La Maite Mer, dels Amics de 
l’Òpera de Girona, ha seguit 

mantenint les cantades líriques 
des del balcó 

La Mite Mer és soprano i una de les 
fundadores dels Amics de l’Òpera de Girona. 

En el sector de l’avinguda Lluís Pericot. 
Podeu trobar-ne mostres a Facebook  

..La Maite cantant El Vallespir.. 

 
  

 

 

 

Durant el darrer mes s’han mantingut els kits 
operístics de confinament 

Un recull setmanal amb enllaços a dotze fragments d’òpera per a cada 
“kit”. La idea és que a final de maig es deixin d’emetre els kits, donat 

que s’està entrant ja en fases de major obertura.  
Provablement el proper 12è kit serà el darrer 

..Al web.. 

 
  

 

  

          

   

 

 

 

 

.Programada la primera activitat 
dels amics per al nou curs. 

Ja està concertada la primera conferència a 
Girona. Serà una presentació de la 

temporada dels busos operístics per al 2021. 
Es farà a la casa de Cultura, el dijous 17 de 

setembre amb el Pol Avinyó, a les 19,30 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Es preveu realitzar el IIn curs d’estiu 
d’òpera Marcel Gorgori 

Es realitzaria a la darrera setmana de juliol, a la 
Mercè de Girona, i dedicat monogràficament a 
Giuseppe Verdi. Quan estigui tot confirmat ho 

anunciarem amb detall 
..Informació genèrica.. 

 
  

        

    Calendari allargat 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefDOtK983dT-weVIJrYohwk
https://www.youtube.com/watch?v=IQC8HCtgkkI
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/presentacio3_1/_5G1ICS7tAW5vHw-2kMQzfmCaMXromWbddB2MTNwOBWUc3KQyGaBtZA
https://casadecultura.org/activitats/1/26556/aproximacio-de-les-operes-de-la-temporada-2021-que-podrem-veure-al-liceu-amb-pol-avinyo
http://www.marcelgorgori.cat/cat/conferencies
http://www.marcelgorgori.cat/cat/conferencies
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefDOtK983dT-weVIJrYohwk
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.youtube.com/watch?v=IQC8HCtgkkI
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
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/files/4-189886-annex/opera_per_a_confinaments_8-_del_4_al_10_de_maig_del_2020.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-189887-annex/opera_per_a_confinaments_9-_del_11_al_17_de_maig_del_2020.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-189893-annex/opera_per_a_confinaments_10-_del_18_al_24_de_maig_del_2020.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-189938-annex/opera_per_a_confinaments_11-_del_25_al_31_de_maig_del_2020.pdf
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://casadecultura.org/activitats/1/26556/aproximacio-de-les-operes-de-la-temporada-2021-que-podrem-veure-al-liceu-amb-pol-avinyo
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.marcelgorgori.cat/cat/conferencies
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


 

 

 

 

Peralada ha cancel·lat el seu 
festival d’estiu 

Així ho ha anunciat l’organització el dia 6 
de maig. No es farà enguany per a 

preservar la salut del públic i dels artistes.  
..Al web.. 

 
  

 

 

  

El 16è Barcelona Festival of Song es 
realitzarà telemàticament  

Es tracta d’un festival especialitzat en concerts i 
formació en el camp del lied d’arrel ibèrica 
(català, castellà, portuguès). Des del 7-VII 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

AprÒpera segueix impulsant les 
seves activitats operístiques 

Durant aquesta etapa de confinament ha 
organitzat un seguit de conferències 

telemàtiques  sobre grans títols de l’òpera 
..facebook.. 

 
  

 

 

 

 

Una òpera recentment estrenada 
que ve acompanyada de l’èxit: 

 Je suis narcissiste (2019) 
Obra de la compositora barcelonina Raquel 

garcía-Tomás 
..Al web..       ..Tràiler.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a Xavier Sabata 
Es fa un repàs en l’evolució de l’exitosa  

carrera del contratenor català 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El Teatro Real de Madrid ha 
sofert un petit incendi 

Aquest 26 de maig els bombers van haver 
d’extingir un incendi en un taller 
..Al web..    ..Telerfeportatge.. 

 
  

 

 

 

 

Oberta convocatòria per al 
Premi joves compositors 

De la Fundació SGAE, en la seva XXXI edició. 
Concurs internacional on cal enviar composicions 
inèdites dintre set i dotze minuts. Les partitures 

es presenten telemàticament fins al 10-X. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Altre concurs per a Joves 
Compositors, el IXL F. Mompou 

Convocat per Joventuts Musicals de 
Barcelona. Per a menors de 35 anys i amb 

termini fins el 18-IX 
..Al web.. 

 
  

https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/05/06/festival-peralada-cancella-ledicio-daquest/1042308.html
https://www.nuvol.com/musica/classica/el-bfos-preparat-per-la-nova-era-104000
https://www.facebook.com/apropera/
https://www.barcelonaclasica.info/la-forca-de-la-nova-opera/
https://www.youtube.com/watch?v=RWlN-CgJ-Ds
https://www.barcelonaclasica.info/xavier-sabata-hem-de-fer-caure-mites-i-espolsar-nos-prejudicis/
https://www.codalario.com/teatro-real/noticias/el-teatro-real-echa-humo_9063_3_28132_0_1_in.html
https://www.youtube.com/watch?v=Yv0gfskz3Go
http://www.revistamusical.cat/sobre-la-convocatoria-del-xxxi-premi-joves-compositors-fundacio-sgae-cndm-2020/
http://www.revistamusical.cat/convocat-el-41e-concurs-de-joves-compositors-premi-internacional-frederic-mompou/
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/05/06/festival-peralada-cancella-ledicio-daquest/1042308.html
https://www.nuvol.com/musica/classica/el-bfos-preparat-per-la-nova-era-104000
https://www.facebook.com/apropera/
https://www.barcelonaclasica.info/la-forca-de-la-nova-opera/
https://www.barcelonaclasica.info/xavier-sabata-hem-de-fer-caure-mites-i-espolsar-nos-prejudicis/
https://www.codalario.com/teatro-real/noticias/el-teatro-real-echa-humo_9063_3_28132_0_1_in.html
http://www.revistamusical.cat/sobre-la-convocatoria-del-xxxi-premi-joves-compositors-fundacio-sgae-cndm-2020/
http://www.revistamusical.cat/convocat-el-41e-concurs-de-joves-compositors-premi-internacional-frederic-mompou/


 

 

 
 

El primer teatre operísric que ha 
obert les seves portes: Wiesbaden 
Ha estat a Alemanya, el 18 de maig passat. Es 
va fer limitant l’aforament a 200 persones en 
un concert de cantant acompanyat per piano 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Guardó Internacional Pau 
Casals 2020 augmenta els premis 
Certamen dirigit a violoncel·listes de tot el 

món de menys de 22 anys. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El cant coral com a element de 
reivindicació nacional al món 

L’exemple del procés d’independència de les 
repúbliques bàltiques 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al director 
 Antoni Ros Marbà 

Defensa la cultura com a factor 
d’humanització 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista a Carlos Daza 
Es ressegueix la trajectòria del baríton català, 

en una carrera ascendent 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entrevista al Quartet Gerhard amb 
motiu del seu 10è aniversari 
Publicat per Revista Musical Catalana 

..Al web.. 
 

  

 

 
 

 

El futur de la clàssica 
Reflexions en el marc de les noves dificultats 

que ha afegit la crisi sanitària 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Un disc d’àries de Mozart 
enregistrat per Rolando Villazón 
Amb el títol Mozartissimo, amb la Deutche 

Grammophon 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Un dic amb obres simfòniques si 
concerts per a clarinet de Weber 

En 2 CD publicats aquest 2020 per la Berliner 
Camerata 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

La soprano Raquel Loquendio treu 
un disc de cançons 

Amb el títol P’ra Você, amb acompanyament 
de piano   ..Al web.. 

 
  

https://www.codalario.com/reapertura/noticias/la-opera-de-wiesbaden-es-la-primera-en-abrir_9058_3_28117_0_1_in.html
https://www.nuvol.com/musica/classica/els-violoncels-internacionals-99608
https://www.barcelonaclasica.info/la-revolucio-cantada/
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/hem-dintentar-que-la-cultura-sigui-un-catalitzador-de-lesser-huma/
https://www.operaactual.com/entrevista/carlos-daza-donde-me-siento-mas-comodo-es-en-el-bel-canto-mas-puro/
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/un-sol-cos-una-sola-ment-un-sol-organisme/
https://www.barcelonaclasica.info/el-futur-de-la-classica/
https://www.operaworld.es/mozartissimo-la-pasion-mozartiana-de-rolando-villazon/
http://www.revistamusical.cat/critica/el-weber-simfonic-i-concertant-en-versions-tan-belcantistes-com-entusiastes/
https://www.codalario.com/cd/grabaciones/cd-pra-voce-raquel-lojendio-ibs-classical_9000_31_27911_0_1_in.html
https://www.codalario.com/reapertura/noticias/la-opera-de-wiesbaden-es-la-primera-en-abrir_9058_3_28117_0_1_in.html
https://www.nuvol.com/musica/classica/els-violoncels-internacionals-99608
https://www.barcelonaclasica.info/la-revolucio-cantada/
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/hem-dintentar-que-la-cultura-sigui-un-catalitzador-de-lesser-huma/
https://www.operaactual.com/entrevista/carlos-daza-donde-me-siento-mas-comodo-es-en-el-bel-canto-mas-puro/
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/un-sol-cos-una-sola-ment-un-sol-organisme/
https://www.barcelonaclasica.info/el-futur-de-la-classica/
https://www.operaworld.es/mozartissimo-la-pasion-mozartiana-de-rolando-villazon/
http://www.revistamusical.cat/critica/el-weber-simfonic-i-concertant-en-versions-tan-belcantistes-com-entusiastes/
https://www.codalario.com/cd/grabaciones/cd-pra-voce-raquel-lojendio-ibs-classical_9000_31_27911_0_1_in.html


 

 
 

CD 

 

Cançons tradicionals catalanes 
Interpretades per la soprano Marta García 
cadena i The Canigó Early Music Ensemble 

..Al web.. 
 

  

 

 
 

Llibre 

 

Un nou llibre sobre Puccini 
Giacomo Puccini y la dramatúrgia 

omnipresente, per Javier Olibo 
..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS A FER DES DE CASA   
  Concerts i interpretacions telemàtics   

 

 

 
 

S’estrena una composició de 
Bernat Vivancos escrita durant 
el confinament i interpretada 

en confinament 
Producció feta per l’Auditori de 
Barcelona. Es titula   Confinats 

..You Tube (3’55”)..   ..Comentari.. 

 
Barcelona 

 
 

  

 

 

 Nessun dorma. Pel cor i 
orquestra del Liceu. Per a la 

casa simbolitza un himne 
d’esperança i reconstrucció 

Amb la participació telemàtica  de 142 
artistes. Tret el 1 de maig del 2020 

..You Tube (4’12”).. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 

Un himne a Sant Jordi 
Ajuntant 700 veus de diverses 

corals catalanes 
..You Tube (2’31”)..   ..Comentari.. 

 
Catalunya 

  

 

 

 
 

L’Ave Maria de l’Otello de Verdi 
per l’oruestra de la RAI 

Amb la soprano Davidia Rodríguez 
..You Tube (4’56”).. 

 
Roma 

  

 

  

 

 

La coral Veus de l’Estany, 
 de Banyoles, canten  

Vell pescador. 
En un muntatge telemàtic fet per la 
seva directora, la Carme Cornellà, 

penjat aquest mes de maig. 
..You Tube (3’44”).. 

 
Banyoles 

  

 

 

 
 

The Sound of silence 
Per l’Orfeó sarrianenc 
..You Tube (4’50”).. 

 
Sarrià 

(Barcelona) 

  

http://www.revistamusical.cat/critica/en-la-tradicio-del-canconer-catala/
https://www.plateamagazine.com/libros/8691-gabriel-m-torrellas-y-pablo-g-carreras-giacomo-puccini-y-la-dramaturgia-omnipresente
https://www.youtube.com/watch?v=deQthpVgGXA&feature=youtu.be
http://www.revistamusical.cat/lauditori-estrena-la-primera-obra-orquestral-escrita-i-interpretada-durant-el-confinament/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/nessun-dorma-obrir-el-cami-cap-lesperanca
https://www.youtube.com/watch?v=RvXK4Mn-mMI&feature=emb_logo
https://www.barcelonaclasica.info/sant-jordi-canta/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=WP7vSSAep2Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZcCs2apF198
http://www.revistamusical.cat/critica/en-la-tradicio-del-canconer-catala/
https://www.plateamagazine.com/libros/8691-gabriel-m-torrellas-y-pablo-g-carreras-giacomo-puccini-y-la-dramaturgia-omnipresente
https://www.youtube.com/watch?v=deQthpVgGXA&feature=youtu.be
https://www.liceubarcelona.cat/ca/nessun-dorma-obrir-el-cami-cap-lesperanca
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=WP7vSSAep2Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=WP7vSSAep2Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=227&v=GvqlXtqRFOI&feature=emb_logo


 

 

 

 

Mentre duri el tancament de 
teatres: un buscador 

d’òperes on line 
El web Bachtrack ofereix de manera 
clar ai continuada accessos a òperes 

que ens podem baixar 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Mentre duri el tancament de 
teatres: un buscador de 

dansa on line 
El web Bachtrack ofereix de manera 
clar ai continuada accessos a dansa 

que ens podem baixar 
..Al web.. 

 
  

  Conferències   

 

 

 
 

L’òpera Norma, de Bellini,  
 per José Luís Téllez  

Comentari de preparació per quan l’òpera va 
ser presentada al Teatro Real de Madrid 

..You Tube..   ..L’òpera (2h 22’).. 

 
23’ 43” 

  

 

 

  

COMENTARI de Rigoletto 
 Per Marcel Gorgori 

En el marc del programa Ópera para Todos 
que CaixaForum posa a disposició, amb una 

presentació breu. 
..You Tube..         ..L’òpera (1h 55’).. 

 
7’ 59” 

  

 

 

 

 

L’òpera L’Anell del Nibelung i 
Wagner. Per Pedro Halffter 

La segona d’un un cicle de tres conferències 
pronunciat fa tres anys sobre principals 

obres de Wagner. Va bé perquè el 
conferenciant il·lustra les explicacions amb 

acompanyaments pianístics 
..You Tube ..    ..Una guia.. 

 
1h. 24’ 

  

 

 

 
 

L’òpera Iolanta, de Txaikovski,  
per Ramon Gener 

En el marc de les presentacions al teatre de 
Les Arts de València, amb un ampli 

comentari 
..You Tube..      ..L’òpera (1h 46’).. 

 
1h 42’ 

  

 

 

 

 

Guia sobre obres de Bach  
Concerts de Brandenburg 

Comentaris sobre els sis concerts tant 
cèlebres de Johann Sebastian Bach.  

Trobeu els 6 enllaços als 6 concerts a sota 
..You Tube..    Pitjant els números accediu als 

concerts:                     

 
7’ 58” 

  

https://bachtrack.com/es_ES/search-opera/medium=2,3
https://bachtrack.com/es_ES/search-opera/medium=2,3
https://www.youtube.com/watch?v=jpZFl-PiTug
https://www.youtube.com/watch?v=4RAWNpK8vVA
https://www.youtube.com/watch?v=8KiLY9nq2e8
https://www.youtube.com/watch?v=GERi2vQGlTw
https://www.youtube.com/watch?v=Fc3GmKlkwXo&t=1137s
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAi5l9V_I8cAMTw907eQU4o6FavRutyXhyhwQ2ygjBJhTigtQ8nAS3xxU
https://www.youtube.com/watch?v=ewqLbw56Dio
https://www.youtube.com/watch?v=hxUA_JoT2VU
https://www.youtube.com/watch?v=1S9h-8C0XSM
https://bachtrack.com/es_ES/search-opera/medium=2,3
https://bachtrack.com/es_ES/search-opera/medium=2,3
https://bachtrack.com/es_ES/search-events/medium=2,3/category=3
https://www.youtube.com/watch?v=jpZFl-PiTug
https://www.youtube.com/watch?v=jpZFl-PiTug
https://www.youtube.com/watch?v=8KiLY9nq2e8
https://www.youtube.com/watch?v=Fc3GmKlkwXo&t=1137s
https://www.youtube.com/watch?v=Fc3GmKlkwXo&t=1137s
https://www.youtube.com/watch?v=ewqLbw56Dio
https://www.youtube.com/watch?v=ewqLbw56Dio
https://www.youtube.com/watch?v=BOZEj8wyj-I
https://www.youtube.com/watch?v=3HSRIDtwsfM
https://www.youtube.com/watch?v=QLj_gMBqHX8
https://www.youtube.com/watch?v=G6hQvvhqfJo
https://www.youtube.com/watch?v=_V7oujd9djk
https://www.youtube.com/watch?v=CexJQ8VWJfY
https://www.youtube.com/watch?v=1S9h-8C0XSM


  Temes operístico-musicals per llegir o escoltar   

 

 
 

 

Sobre Fidelio, l’única òpera de 
Beethoven 

Amb una guia sobre aquesta òpera que 
mereix un creixent reconeixement 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Recordant a Mirella Freni amb 
fragments del seu repertori 

Amb enllaços a peces de les més celebrades de la 
gran soprano que ens ha deixat aquet any 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Un apropament a obres no 
habituals de Txaikovski 

Amb comentaris que fan de guia per 
escoltar-ne quatre peces. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Una guia per escoltar cinc grans 
obres vocals 

Amb el títol: La Veu, instrument diví. Obres 
de: Mozart, Fauré, Puccini, Tallis i Verdi 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Continuant amb l’any Beethoven: 
la polèmica dels tempi en les 

interpretacions 
Quins ritmes són adequats per a interpretar 

correctament a Beethoven? 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la relació entre la música i 
les matemàtiques 

Recuperant un tema de Pitàgores 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

DIALEG: sobre els aspectes 
espirituals de la música 

(fragments) 
Amb Jaume Radigales i Joan Vives 

..You Tube.. 

 
5’ 31” 

  

 

 
 

 

Grans compositors txecs 
Parla de Praga i d’alguns dels grans 

compositors: Dvorak, Martinu, Smetana,. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Dificultats per les que passa la dansa 
Un sector tradicionalment amb problemes es 

veu especialment amenaçat per la situació 
actual 

..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://proopera.org.mx/ensayo/la-gestacion-de-fidelio/
https://www.operaactual.com/noticia/oa-playlist-5-recordando-a-mirella-freni/
https://www.barcelonaclasica.info/una-vetllada-amb-txaikovski/
https://www.barcelonaclasica.info/la-veu-instrument-divi/
https://bachtrack.com/es_ES/article-el-problema-de-los-tempi-en-beethoven
https://www.barcelonaclasica.info/els-pitagorics-i-la-musica-de-les-esferes/
https://www.youtube.com/watch?v=iG2Lc2ARayk
https://bachtrack.com/es_ES/feature-prague-great-czech-composers-travel-march-2020
https://www.operaworld.es/la-danza-en-estado-de-alarma-el-ministro-de-cultura-y-su-ministerio-deben-buscar-estrategias-hoy-para-solucionar-el-manana/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://proopera.org.mx/ensayo/la-gestacion-de-fidelio/
https://www.operaactual.com/noticia/oa-playlist-5-recordando-a-mirella-freni/
https://www.barcelonaclasica.info/una-vetllada-amb-txaikovski/
https://www.barcelonaclasica.info/la-veu-instrument-divi/
https://bachtrack.com/es_ES/article-el-problema-de-los-tempi-en-beethoven
https://www.barcelonaclasica.info/els-pitagorics-i-la-musica-de-les-esferes/
https://www.youtube.com/watch?v=iG2Lc2ARayk
https://bachtrack.com/es_ES/feature-prague-great-czech-composers-travel-march-2020
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


 

Històries del Municipal 

 

Un panegíric en favor de la música (1922). 
 L’Associació de Música de Girona demana l’ús del Teatre 

 
 L’Associació de Música de Girona en el moment de la seva fundació va buscar una 
concessió regular del Teatre Principal (el que a partir del 1931 es diu Municipal). Per això dirigí 
una instància a l’Ajuntament. L’extens escrit fa una lloança de l’art de la música. Val la pena 
recordar l’argumentació que es va fer. 
 

L’ASSOCIACIÓ I EN JOSEP Ma DALMAU MASSA 
     L’Associació de Música de Girona es fundà el 1922 (els estatuts tenen data de setembre). Funcionà amb 
un important dinamisme fins a l’any 1937, interrompent la seva tasca amb motiu de la Guerra Civil. El 
1957 es refundà l’entitat amb el mateix nom. Sabem que va arribar a tenir més de 400 socis. Vam parlar 
d’una interessant funció operística a Girona organitzada per l’associació el 15-IV-1931, amb la 
representació de Borís Godunov de Mussorgski, per part de l’Òpera Russa de París [veieu l’Operem de 
març del 2020]. 

 

Alguns principis de l’Associació de Música, segons els seus estatuts 

   “Article 1.   L’ ‘Associació de Música’ de Girona té per objecte la difusió de la cultura musical entre els seus 
associats i el foment i ennobliment d ela música. 
   Article 2.   L’ ‘Associació de Música’ tindrà el seu domicili a Girona a les Galeries de Bells Oficis. 
   Article 3.   La llengua oficial d el’ ‘Associació de Música’ serà la catalana. 
   Article 8.   L’ ‘Associació de Música’ per a realitzar els seus fins organitzarà concerts, conferències, audicions, 
concursos i qualsevol altre que acte que, directa o indirectament pugui afavorir a l’Associació o a les finalitats 
que persegueix. “ 
     [Estatuts de la  <Associació de Música> de Girona   (Arxiu Municipal de Girona, teaTre. Lligall 18. Document 
de data 1-IX-1922] 

 
      L’article 10 exposa que, segons la quota que paguin, els socis rebran una invitació, dues o tres als 

concerts organitzats. També, els socis 

corresponents a famílies dues que 

tinguin dos associats, rebran 

invitacions individuals-familiars, 

nominals, al preu de dues pessetes. 
 
   Imatge 1.-  Foto del quintet català en un 
programa del 2-IV-1913. D’esquerra a dreta: 
Josep Mª Dalmau. Sants Sagrera. Tomàs 
Mollera, Rafael Serra i Josep Serra (Foto ACAE. 
Arxiu Montserrat Mauné-Javier Gironella. En 
el blog del Josep Loredo, Foto: Formacions 
Musicals de Catalunya) 

http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2019/02/
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2019/02/


 

       Com a persones que van ser membres de la primera Junta hi figuraven Josep de Batlle (primer 
president), Josep Ma Dalmau i Casademont (secretari),, Josep Baró Güell, Josep M. Busquets. El factòtum 
musical Tomàs Sobrequés també formà part dels promotors i valedors de l’associació. 
 
     Qui escrigué i signà la instància que ens ocupa fou Josep Ma Dalmau Massa. Josep Maria Dalmau Massa 
va ser un músic gironí, concretament violinista. Participà en entitats associatives de promoció de la 
música. Així, va ser secretari d’una secció de música al si de l’Ateneu gironí, quan Tomàs Sobrequés 
actuava de president de la secció a la que se seguida es sumà Francesc Civil (Gay, 2018:67). Va estar entre 
els fundadors de l’Associació de Música (Brugués, 2008:123) en la qual càrrec que ocupava en la Junta el 
1922 era el de secretari 
     Com a músic va exercir de vilolinista. Sabem que el 1907 es va presentar per obtenir una beca dotada 
amb 3000 ptes. per a estudiar instrument al llarg de tres anys, però no ens consta si la va obtenir (La 
República 20-IV-1907 p3). L’any 1909 s’integrava com a violinista a la secció coral de la Schola Orpheònica 
en el moment d’accedir a la direcció d ela mateixa Miquel Oliva. El 1912 va formar part del Quintet Català 
quan aquest es va fundar. 
     En el terreny personal, Dalmau es va casar el 7 d’octubre de 1918 amb Consol Cumané Jordi, a l’església 
del Pi de Barcelona. Tal com era freqüent en l’època per l’alta mortaldat infantil, la parella va perdre una 
filla, de nom Loreto als pocs mesos del naixement. Sabem que Josep Ma Dalmau treballava durant la 
Guerra Civil al Servei de Cultura d ela Generalitat de Catalunya, a Girona, en la Comissió de Patrimoni i en 
temes de biblioteques populars. 
 

EL PANEGÍRIC 
     El text que analitzem formava part d’una instància, dirigida a l’alcaldia de Girona,  sol·licitant 
l’ús del Teatre del municipi1. L’Associació que naixia volia donar nou concerts anuals i esperava la 
cessió del coliseu en bones condicions. Abans de fer la petició concreta hi ha una llarga exposició 
sobre la bondat i beneficis d ela música, en opinió del secretari, en Josep Ma Dalmau Massa. 
 

Lloança de la música, argumentada per Josep Maria Dalmau 

   “               Excm. Sr.: 
Josep Ma Dalmau Massa, vehí d’aquesta ciutat, Secretari de l ‘Associació de Música’, en nom i representació 
de la mateixa a V.E. atentament, 
     Exposa: L’esplendor en el conreu de les Belles Arts, ha assenyalat sempre, en tots els pobles, la culminació 
de llur grandesa: és que eix conreu és una festa de l’esperit i, socialment quan un poble ha assolit una cultura 
excelsa, ha pogut fruir de totes les inefables emocions i inesgotables belleses de què en són deu abundosa les 
Belles Arts. 
     En el nostre poble, com en tots, son avenç material ha anat parell amb sa renaixença espiritual i, per tant, 
amb l’artística. De totes les belles arts, però, la que més ha sentit el nostre poble, la que més fondament en ell 
ha arrelat, ha sigut la Música, la més excelsa de totes, la que produeix les més pures emocions. Al so de les 
belles cantades que arreu de Catalunya han fet oir chors i orfeons, al ritme de la nostra formosa dansa que 
serva la gràcia exquisida dels hel·lens, el nostre poble ha anat afermant sa personalitat i son intens i decidit 
desig de renovellament. 
     La nostra amada ciutat sap fruir, també, de l’encís de la bella música: remarqui’s, sinó, com el poble hi 
acudeix amb el major entusiasme, quan es posa la música al seu abast. 
     Mes, per sobre de la música popular, en pla quelcom més enlairat, hi ha una altra música que requereix, 
per a fruir-la, una major cultura espiritual. 

                                                           
1      Aquesta instancia és citada per Joan Gay (Gay, 2018:70) 



     Arreu de Catalunya, en el moviment ascensional vers una màxima grandesa, es va sentint la frisança d’eixa 
major cultura. I així, ultra les nombroses associacions i entitats musicals de Barcelona, a Sabadell, Granollers, 
Reus, Tàrrega, Lleida i altres poblacions, hi ha florit puixants Associacions de Música que posen a l’abast de 
llurs conciutadans, el pa que ha de satisfer les ànsies culturals de llur 
esperit. 
    En la nostra Girona no han pas mancat, certament, esforços meritíssims 
per a enlairar el nostre poble al pla d’una cultura superior, i el poble gironí, 
cada volta amb entusiasme creixent, ha respost a eixos benemèrits intents. 
Mes, totes les manifestacions musicals realitzades en la nostra ciutat, han 
tingut un caràcter episòdic, i nosaltres creiem que sols regularitzant la llur 
celebració, fent-les periòdiques, serà possible infondre en el ritme vital d 
ela nostra ciutat totes les finors espirituals que es deriven del conreu de la 
música selecta. 
     Per a aquesta tasca ha nascut la nostra ‘Associació de Música’, la qual 
amb tot l’entusiasme i el més grana altruisme, es proposa organitzar 
cursos anyals de 9 concerts, celebradors un cada mes, d’octubre a juny. 
     Que la constitució d’una entitat semblant era necessitat sentida pel 
nostre poble, ho palesa el que ja siga quelcom important el nombre de 
persones que ha acudit a fer ofrena de llur col·laboració. [...] “ 
           [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 18. Data del document de 
6-X-1922. S’ha actualitzat la grafia]                  Foto: detall de foto citada  → 

 

 
     L’escrit assimila la grandesa dels pobles amb el desenvolupament de les arts. Concretament, 
planteja la situació d’avenç de Catalunya com a poble, país que es trobaria en una fase de 
renaixença, en la qual la música hauria tingut un paper 
cabdal, particularment els cors i els orfeons. 
     Resulta significatiu que el text argumenti el suposat 
origen grec de la sardana. La idea era plaent al 
Noucentisme, moviment cultural de molta empenta a 
Catalunya en aquell moment, i en particular a la 
Girona de Rafael Masó. El Noucentisme pretenia que 
el seu estil, i també l’essència de Catalunya, sorgia de 
les de tradicions mediterrànies i de la cultura clàssica. 
Hem de recordar que Dalmau formà part del Quintet 
Català, grup vinculat al noucentisme segons Joan Gay (Gay, 2018:59)  . 
     Dalmau enten que per sobre d ela música popular hi ha una música culta, que requereix major 

esforç i formació. Per això cal recolzar aquuesta música 
selecta. 
     És interessant que l’autor considera que s’estava en 
un moment de floriment de les entittas 
autodenominades Associació de Música i cita Barcelona, 
Sabadell, Reus, Tàrrega, Lleida. De fet, Brugués 
(2008:123) esmenta que la de Girona era membre de la 
Lliga d’Associacions de Música i comenta la col·laboració 
amb altres associacions de música de les comarques, i 

RECALQUEM. SOBRE MÚSICA 
 

És l’art que ha arrelat més a Catalunya 
♦ ♦ ♦ 

La més excelsa de totes les arts 
♦ ♦ ♦ 

L’art que produeix més pures emocions 

 

RECALQUEM. GIRONA 
 

La ciutat sap fruir de la bella música 
♦ ♦ ♦ 

El problema de la música a Girona és 
el caire episòdic de la seva 

programació 

 



concretament Sant feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós. La Bisbal i Figueres. 
     Finalment, l’escrit defensa que Girona ha respost i respon positivament davant del fenomen 
musical. El problema era, però, que no hi havia hagut una oferta continuada en aquest camp. 
Precisament l’Associació gironina el que planteja és organitzar uns concerts regulars i sistemàtics 
nou mesos a l’any. És a partir d’aquí que l’escrit sol3licita un ús regular del Teatre Pincipal., 
depenent de l’Ajuntament. 
 
       Hem analitzat un punt de vista sobre la música, la seva funció sobre les persones i la 
importància que hom creia que havia tingut en el renaixement cultural català. Documenta, a 
més, un moment d’eclosió d’una de les entitats en favor de la música que més entitat ha tingut 
a Girona. 
                                                                             joan manel barceló sitjes, 2020 
 

          Per saber-ne més 
BRUGUÉS I AGUSTÍ, Lluís (2008). La Música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona. Diputació 
GALÍ FARRÉS, Jordi (2016). Alcaldes de Girona 1931-1939. Girona. Ajuntament 
GAY i PUIGBERT, Joan (2018). L’orquestra Simfònica de Girona (1929-1937). Un projecte de regeneració cultural a 

través de la música. Tesi doctoral de la UAB. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Document 
accessible en línia. 

LOREDO MONER, Josep (2019). Quintet català. Blog Fotos Formacions Musicals de Catalunya . Document accessible 
en línia. 

 

 

 

RESERVEU EL DIA 17 DE SETEMBRE 

    Està programada la primera activitat dels Amics del nou curs, després del parèntesi de l’estiu i del claudàtor 

de la pandèmia. Serà:  

CONFERÈNCIA.  Presentació de la temporada 2020 /21 del gran teatre del Liceu 

 

     ●  Dia: 17-IX-2020 

 

     ●  Horari:  19,30 

 

     ●  Lloc:  Casa de Cultura 
                 (sala Viader) 
 
 
     ●  Per: Pol Avinyó 

  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/462059/jaia1de1.pdf?sequence=1
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2019/02/quintet-catala_22.html
http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/2019/02/quintet-catala_22.html


 
 
 
 
 
 
 

Semiramide de Rossini 
Per Pol Avinyó 

 
Estem davant d’una òpera molt important del catàleg Rossinià, és la darrera òpera que va estrenar a Itàlia 
i alhora és la seva darrera gran partitura belcantista amb uns rols principals plens de dificultats, sobretot 
en les àries i duos on han de demostrar tenir una agilitat única. Tot i la popularitat que va aconseguir a 
l’estrena va estar més de 100 anys oblidada fins que als anys 60’ del segle XX Joan Sutherland la va 
desempolsar i la va tornar als grans escenaris de tot el món. 
 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Semiramide és una òpera en dos 
actes de Gioachino Rossini sobre 
un llibret de Gaetano Rossi, basat 
en Sémiramis de Voltaire (1748). 
S'estrenà al Teatro la Fenice de 
Venècia el 3 de febrer de 1823 

   Una història d’assassinats, 
regicidis, amors no correspostos i, 
fins i tot, de fantasmes a l’antiga 
Babilònia, on totes les intrigues es 
veuran resoltes de forma justa. 

Podeu trobar altres òperes sobre 
Semiramide com per exemple les 
obres de: Vinci (1729), Porpora 
(1729), Traetta (1765), Mysliveček 
(1766) Meyerbeer (1819) o  
Respighi (1909) 

 

 

COMENTARI 
     
Gràcies a la tasca musicològica del marit de la Sutherland, 
el director d’orquestra Richard Bonygne, es va viure una 
etapa, a incis dels anys 60’ i que encara dura, de 
redescobrir òperes que havien quedat olbidades de grans 
compositors, com es el cas de Semiramide i Rossini. L’any 
1966  van fer l’enregistrament integral de l’òpera, que va 
tornar a suscitar un gran interés, i es va anar representat als 
grans teatres d’òpera del món, com la Scala de Milà o el 
MET de Nova York. Aquest enregistrament ha quedat com 
una de les grans gravacions rossinianes de tots els temps.  
Us proposo escoltar el duo “Serbami ognor…Alle piú calde 
immaggini” entre Semiramide (soprano) i Arsace (mezzo-
soprano), amb les veus de Joan Sutherland (Semiramide) i  
Marilyn Horne (Arsace), una de les peces més celebres de 
l’òpera per la dificultat de les agilitats que es demana a 
totes dues interprets.   

A la imatge  Montserrat Caballé, durant les 
magnifiques funcions de Semiramide al 

festival d’Aix-en-Provence de 1980. 

https://www.youtube.com/watch?v=B7XCBjhgzfM


 

d ’ ÒPERA 
La gran veu d’un italià que va debutar a 

Girona. El tenor Dasso, el 1879 
 
 

El maig del 1879 s’oferia una petita temporada d’òpera al teatre de la ciutat, el 
Principal, actualment Teatre Municipal. Les companyies d’òpera s’anomenaven 

companyia italiana, i aquella era de recent constitució, portant a la major part dels 
cantants per primera vegada a la ciutat. Dos dels solistes eren novells en l’ofici, 

d’origen italià, i amb bones veus. Ens referim al tenor Sr. Dasso i al baix Sr. Baschetti.  
Parlarem del tenor, fins feia poc un treballador en alguna zona rural d’Itàlia i que algú 

deuria descobrir com a cantant amb possibilitats. Donat que al seu país la competència 
era gran, anar a altres estats amb el prestigi de ser italià autèntic (molts es canviaven el 

cognoms per a fer-ho veure) resultava una bona credencial per a l’ofici líric.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dos anuncis de 
premsa d’una 

funció en què el 
tenor Dasso feu el 

paper 
protagonista de 

Manrique  a 
l’òpera Il 

Trovatore. El de 
sobre a Girona (La 
Lucha, 25-V-1879). 

I el de la dreta a 
São Paulo 
(Correiro 

Paulistano, 24-V-
1884 p4). 

  

       Crònica gironina del debut  
     professional del tenor Dasso. 

 
 
● ● ●      [continua a la següent pàgina]  ● ● ●    
 



     El tenor Dasso , segons la premsa del moment, va fer 
les seves dus primeres funcions públiques al teatre de 
Girona. Va cantar Il Trovatore, de Verdi en dues 
jornades seguides, la del 24 i la del 25 de maig del 1879. 
Dasso no tenia habilitat actoral, però sí una 
espectacular veu. Veiem què en diu el rotatiu gironí La 
Lucha narrant aquelles dues primeres funcions en la 
vida del jove tenor i a la ciutat dels quatre rius. Veurem 
que comença considerant al cantant un veritable 
diamant en brut. 

 

Un espectacular do de pit 
 El públic gironí de seguida va apreciar la seva veu i, molt 
particularment,  els do de pit al final de l’ària Di quella 
pira, d’Il Troavatore. És curiós que aquest famós do de 
pit no apareix en la partitura de Verdi, però molts 
cantants (entre els que podien) ben aviat van establir la 
tradició d’acabar la part final de l’ària, o sigui de la 
cabaletta, amb aquesta mítica nota. El costum del “do” 
ja es va iniciar en vida de Verdi que, pel que se sap, ni va 
censurar ni va confirmar la innovació.  
     En la funció de comiat d ela companyia el 4 d ejuny, 
diversos artistes van oferir un extra als entreactes. 
Dasso el va deduicar al famós moment d’Il trovatore. 
Ens ho narra la premsa: 
   “El tenor Sr. Daso, en el intermedio del tercer al cuarto acto, 
cantó con gran ajuste y no menor sentimiento la cabaleta 
Madre infelice [es refereix a Di quella pira] de Il Trovatore la 
cual el privilegiado tenor repitió su admirable do de pecho 
ocasionándose grandes y prolongados aplausos, elq ue fuera 
llamado al palco escénico y que, como de costumbre, volviera 
a cantar de nuevo y emitiera la nota tan preciada que dio con 
valentía sosteniéndola un gran espacio de tiempo en medio 
de los bravos y nutridos aplausos de los espectadores” [La 
Lucha, 6-VI-1879, p.3] 
 

 
 
 
 
 

 

     D’aquest cantant de dot natural que, per casualitat, 
va iniciar la seva carrera a Girona, només n’hem 
localitzat la continuïtat al Brasil, a São Paulo i a Porto 
Alegre, cantant a la companyia italiana del Sr. Vincenzo 
Tartini, essent contractat com a primer tenor entre el 
maig de 1884 i l’agost de 1885, moment en què el 
cantant va decidir rescindir. 

 
      Res més en sabem, però ens ha semblat un cas interessant, relacionat amb Girona. 

joan manel barceló, maig 2020 

 
● ● ● [continua de la pàgina precedent] ● ● ●    
 

 

 
  

(La Lucha, 28-V.1879, p.3) 

Podem escoltar aquí Di 
quella pira per un tenor 
que sí que donava el do de 
pit: el Luciano Pavarotti, al 
Meropolitan de Nova York 

https://www.youtube.com/watch?v=Fz2d6jiXrV0


 

GENT  per la Música 

 
 

    Pilar Vinyet 

 
        

Aquí la Pilar no ens parlarà de la seva 
dedicació a l’educació. Sinó, del que 
compartim els aficionats, les seves vivències 
amb la música. Ho farà amb les seves 
paraules i manera de rememorar-ho. Com 
veureu, per a ella molt lligat als llocs en què 
ha estat i partint d’un lligam familiar molt 
estret amb el món musical. 

 

 

EVOLUCIÓ CAP A LA MÚSICA. CADA 
LLOC TÉ ELS SEUS CONDICIONANTS 

Puigcerdà 
Es podria dir que el meu interès per la música, 
durant els primers anys va estar imposat per 
la família i sobretot pel meu pare que entre 
altres moltes coses era músic. Semblava que 
les nenes hauríem de saber tocar algun 
instrument perquè quedava bé a nivell social 
de l'època. Jo era la gran de cinc germans: 
tres noies i dos nois. A les tres germanes ens 
va tocar a anar a classes de piano i solfeig, 
mentre els nois voltaven amb bicicleta pel 
poble. Això va durar dels 5 fins els 9 anys. El 
que si que m'agradava molt era anar a 
l'emissora de Radio Puigcerdà amb el meu 
germà gran. El meu pare n'era el 
director i ens deixava escoltar música i 
contes. Hi anàvem sortint del col·legit i les 
locutores ens mimaven molt. Allà sempre 
passaven coses interessants, venia gent a 

cantar, es feien programes culturals i 
musicals. Al vespre a l'hora de 
sopar anàvem cap a casa tots junts amb la 
mare i els germans més petits. 
Als escolapis hi anava el meu germà i un 
mestre que ara diríem molt enrotllat feia 
teatre amb els alumnes . L'obra teatral es 
tractava de El gato con botas. Al meu germà 
li havien adjudicat fer de princesa (els nois 
anaven a l'Escola Pia i les noies a les 
Carmelites. Els que eren pobres 
a les Escoles Nacionals). Quan el meu pare va 
saber que en Kim hauria de fer de noia, va 
agafar el telèfon i va dir al seu mestre que ni 
pensar-ho, que s'ho tragués del cap, per 
contra va oferir-me perquè jo fes de princesa. 
I així va ser el meu primer paper teatral... 
assajant rodejada de vailets i amb una 
vergonya que em moria. L'obra va ser un èxit, 
la van representar quatre vegades. Si explico 
això és perquè al començament de 
l'espectacle, em portaven amb una 
carrossa mentre sonava la 



Marxa triomfal d’Aida. Sempre vaig tenir 
molt interioritzada aquesta música i la 
casualitat va ser que la primera vegada que 
vaig anar al Liceu, anys més tard, va ser per 
gaudir de l'òpera Aida, amb escenografia del 
Josep Mestres Cabanes. Per sort he pogut, 
l'any passat, tornar a veure aquesta mateixa 
òpera gaudint de nou i per última vegada 
d'aquesta escenografia. 
 

 
   Un fragment d’Aida, que té molt significat per a la Pilar, 
especialment la marxa triomfal. Precisament amb 
l’escenografia de Mestres Cabanes. 
 

Vic 
Als 9 anys vaig anar a viure a Vic a casa dels 
avis. A Puigcerdà no es feien estudis de 
batxillerat i per aquest motiu a les 
Dominiques feia el batxillerat i estudis de 
Magisteri. A Magisteri vaig aprendre a tocar 
la flauta, això no té cap mèrit ja que formava 
part de l'assignatura de música. Varen ser 
anys molt durs. El fet d'estar allunyada de la 
família i els meus germans, però això ara no 
toca: "són figues d'un altre paner". Durant 
aquests anys , amb el meu pare havia anat 
moltes vegades al Palau de la Música a 
escoltar concerts. Més que res 
l'acompanyava , però poc a poc vaig anar 
aprenent-ne, sense ser-ne massa conscient. 
A les nits posava la ràdio d'amagat, quan els 
meus avis ja dormien. Radiaven sarsueles i jo 
les escoltava fins que venia la son. 
 

Barcelona 
Anar a Barcelona a la universitat va suposar 
un alliberament important. Vaig estar dos 

anys al Col·legi Major Lestonnac, desprès en 
un parell de pisos. Vaig formar part del cor i 
m'agradava molt, feia la segona veu. Algunes 
vegades anàvem a la TVE a cantar a la missa. 
El millor de tot era l'esmorzar que ens tenien 
preparat desprès a base de xocolata, 
ensaïmades i croissants. Així vaig passar 
alguns diumenges al matí. Vaig estudiar 
Filosofia i Lletres. Entre altres 
distraccions anava al Liceu al "galliner" 
sobretot a veure dansa. La vida d'estudiants 
no em permetria comprar bones entrades. 
 

Gimenells (Lleida)- EL Vilar d'Urtx - 
Llívia. 
En aquests llocs, faig de mare, esposa, 
mestre. Començo a fer activitats artístiques, 
bàsicament tapís i més endavant pintura i 
dibuix, vídeo i fotografia, i les primeres 
exposicions. 
És el temps d'escoltar Beatles, Pink Floyd, 
Otis Redding, i sobretot el meu preferit, Bob 
Dylan.  
 

 
 

Millars-Girona 
Restaurem una masia a Millars i allà 
instal·lem els tallers d'art i la llar. Hi estic 
durant 25 anys. Tinc molta activitat artística i 
teatral. 
L'arribada a Girona, ja amb les filles 
independitzades va suposar gaudir de les 
possibilitats artístiques i musicals de la ciutat. 

https://www.youtube.com/watch?v=P4Mh0iA-jK0
https://www.youtube.com/watch?v=MGxjIBEZvx0
https://www.youtube.com/watch?v=P4Mh0iA-jK0
https://www.youtube.com/watch?v=MGxjIBEZvx0
https://www.youtube.com/watch?v=vWwgrjjIMXA


UNA FAMÍLIA VOLCADA EN LA 
MÚSICA. EL PARE I ELS FESTIVALS 

DE LLÍVIA 
 Quan el meu pare, en Josep Vinyet 
Estebanell, era secretari de l'ajuntament de 
Llívia, es va entregar amb tota l'ànima a crear 
el que serien els Festivals de Música Clàssica 
de Llívia , dels quals durant 25 anys va ser-
ne el director [ACCÉS A ARTICLE]. 

A Llívia l' església tenia una molt bona 
qualitat acústica, i no va parar fins que va 
aconseguir l'espai religiós i que fos realitat 
realitzar-hi els festivals. 
 

 
En Josep Vinyet Estebanell, pare de la Pilar i impulsor del 

Festival de Música Clàssica de Llívia [Foto Regió 7]. 
  

Els meus pares, els agradava molt viatjar i 
amb l'excusa d'anar a descobrir músics i 
orquestres van passejar per 
Eslovàquia,     Hongria, Bulgària, Rússia, ... què 
se jo! ... En aquella època eren molt 
agosarats. En aquests països anaven a 
concerts i parlaven amb els músics, també 
van descobrir alguns grups que feien música 
al carrer. D'aquesta manera va anar entrant 
en contacte amb representants de 
la Filharmònica de Moscou, la Franz Liszt de 
Budapest, els cors de Sant Petesburg, el 
quartet Guarnieri, Orquestra Filharmònica 
txeca, etc... 
Els festivals de Llívia varen ser molt coneguts 
i prestigiosos i d'un any a l'altre feien el ple. 
Jo sempre que podia hi anava i allà vaig poder 
conèixer La Montserrat Caballé, Luz del Alba, 
en Rampal i un munt de gent. Encara ara tinc 
una gran amistat amb una mànager de 
Txèquia que va ser una gran amiga del pare i 
ara meva també. Desprès de la mort del pare, 

el 2015, en Claudi Arimany, va continuar un 
any més en l'organització del festival. 
 

2 videos sobre el Festival de Llívia 

 
 

Ceretània TV (3’27”) 

 
 

TV3, 2015 (0’25”) 

Actualment, les coses han fet un gir 
totalment diferent del que el meu pare 
hagués volgut. "C'est la vie" 
Ell deia que la música era universalista, que la 
qualitat ha estar per damunt dels interessos 
locals; és per això que va rebutjar les quotes 
de músics catalans que el govern català 
d'aleshores volia aplicar.  
Als sis anys ja tocava un violí tres quarts fet a 
mà i que per sort encara conservo. De 
jovenet havia estat a l'orquestra del seu 
poble de Tortellà, era la New York Jazz. 
Durant la guerra estava a la banda de música, 
acompanyant algun fèretre interpretant una 
marxa fúnebre, en aquest cas amb el 
clarinet. A Logronyo es va iniciar en la ràdio. 
Comunicava tot tipus de noticies en 
missatges xifrats. "el meu fusell era el 
micròfon". Acabada la guerra havia tocat el 
saxo tenor a l'orquestra Monte Casino de 
Vic. A casa, a més del violí també tocava la 
mandolina. Vaja ell ho sabia fer amb 
qualsevol instrument que se li posés pel 
davant. A casa sempre hi havia la ràdio 
posada, fins que es van comprar un 
"tocadiscos" 
Al 1951 va fundar ràdio Puigcerdà. Més tard 
també seria director de Ràdio Olot i ràdio Vic. 
Va fundar les Joventuts Musicals de 
Puigcerdà. Tota una vida lliurada a la música 
[ACCÉS A ARTICLE]. 

file:///C:/Users/usuari/Downloads/la%20senyera%20musical%20de%20la%20%20%20cerdanya.pdf
file:///C:/Users/usuari/Downloads/un%20referent%20humanista.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kPvIkbn2_30
https://www.youtube.com/watch?v=uH1QtX4W6n8
https://www.youtube.com/watch?v=kPvIkbn2_30
https://www.youtube.com/watch?v=uH1QtX4W6n8


SOBRE GUSTOS 
A mi m'agrada tot tipus de música. Durant 
molt de temps escoltava jazz. La música rock 
sempre m'ha interessat i la música clàssica. 
Cada moment i època té una música diferent. 
També el clima i el temps fa que escullis una 
música o una altre i sens dubte l'estat d'ànim 
és bàsic per fer la tria musical. 

 
Una selfie 
de quan la 

Pilar va 
assistir a la 

Scala de 
Milà a 
veure 
Tosca 

 
 
 
 

 
 Si he de dir algun nom potser el que més es 
repeteix és Mozart, també Dvorak, 
Smetana Dylan, Leonard Cohen. Una de les 
meves cançons preferides és "Yolanda" 
cantada per Pablo Milanès.  
 
 
Seguint la 

predilecció 
de la Pilar, 

Pablo 
Milanés 
 canta 

Yolanda.  
 

 

 
 

Durant molt de temps vaig estar enganxada a 
la música medieval. La música del meus 
vídeos en són la prova. El llibre Vermell de 
Montserrat i el Codix Calixtinus formen part 
de la banda sonora de la majoria de registres. 
El meu interès per l'opera es bastant recent.

 M'hi va introduir la meva germana Núria. 
Juntes anàvem al Liceu . Per casualitat vaig 
descobrir els "Amics de L' òpera de Girona" i 
estic molt contenta de formar-ne part i poder 
aprendre tantes coses de tots els companys i 
companyes. 
 

 
Aquí tenim un fragment del Codex Calixtinus, 

concretament l’himne Dum pater familias. Ho canta 
l’Ensemble Discantus.   

 

Quan vaig a l'òpera hi frueixo molt. Per a mi 
és un espectacle complert : veu, música, 
actrius, vestuari, escenografia, dansa... 
m'agrada especialment els duets, veure el 
diàleg de les dues veus m'emociona. 
Una de les meves òperes preferides és 
Madama Butterfly, Nabucco i Aida. Entre els 
cantants podria dir: Anna Netrebko, M. 
Caballé, Maria Callas, Saoia Hernández, Luz 
del Alba, Juan Diego Florez, Pavarotti, 
Francesco Meli....i una llarga llista... 
Una de les meves passions és viatjar. 
Fins fa poc amb motxilla o furgoneta He estat 
a Tanzània, vivint amb una tribu de massais, 
al Camerun a la selva i al desert. Al sud de 
la Índia. Viatges molt colpidors. També per 
Europa i Amèrica. Països 
nòrdics, Islàndia, Txèquia, , Itàlia, Cuba...etc. 
Actualment per la salut i l'edat he posat el fre 
als viatges d'aventures  
 

 

Aquets dies de confinament son idonis per escoltar música. I la música, com la 
lectura, ens porta a fer viatges inesperats. 

Pila Vinyet, maig 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=8-AQx5yDS58
https://www.youtube.com/watch?v=8-AQx5yDS58
https://www.youtube.com/watch?v=sct0-7rs2zY
https://www.youtube.com/watch?v=sct0-7rs2zY


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

 Acabarem aquí els comentaris i exemplificacions que pretenen mostrar com 
l’òpera estava molt presnet en la vida quotidiana dels gironins de la dècada del 1880. 
 

ELS ESPECTADORS S’IMPLICAVEN AMB OBSEQUIS 
       En sessions de benefici a favor d’artistes era costum d’oferir obsequis. Aquests podien ser assumits 
per empresaris, per col·legues dels beneficiats, o alguna instància oficial però sovint aficionats lliuraven 
regals, a títol personal, a les persones homenatjades. N’esmentem un exemple a Girona i en el moment 
que analitzem, en aquest cas, per part d’abonats del primer pis, o sigui corresponents als sectors socials 
més benestants: “a más de gran profusión de flores, buquetts y palomas que les fueron arrojadas al palco 
escénico por sus admiradores . A parte de esto sabemos que los señores abonados del primer piso le 
hicieron otro obsequio que se encargaron de entregarle dos de ellos.” (La provincia 1-V 1887 p3). En aquest 
cas es fa referència al benefici atorgat a la primera soprano Sofia Irigoyen, un 28 d’abril de 1887 en una 
funció en què ella assumia el paper protagonista a Lucia di Lammermoor. Aquí n’hem posat un exemple, 
però aquesta era una pràctica habitual. En un següent benefici, el 3 de maig, ofert al director musical, 
Eusebi Bosch Humet, uns aficionats li van regalar una caixa amb cent puros havans  (El constitucional, 5-
V-1887 p.3). 

ELS INVENTS MODERNS I L’ÒPERA 

     Com és lògic, la premsa gironina es va fer ressò dels invents futuristes que afectaven la transmissió i 
audició de so. A finals de la dècada de 1870 s’estava patentant el telèfon (enginy controvertit en què 
intervenen diversos inventors com ara Meucci, Bell i Edison). Un problema que els primers aparells tenien 

era la baixa senyal de so que arribava. Per això 
va ser un invent important els primers 
micròfons, que amplificaven el senyal sonora a 
transmetre (el primer fou el micròfon de 
carboni d’Edison el 1876), element que s’anà 
perfeccionat.  
 
  ←     Imatge 1.-  Tot comentant unes provatures que 
perfeccionaven l’ús dels telèfons combinats amb 
micròfons la premsa gironina ja imaginava el 1885 la 
possibilitat imminent de sentir òpera des de casa (La 
Lucha 27-III-1885 p3) 

 
 A Girona en els anys 80 van arribant notícies de 
les novetats tecnològiques. En diverses notícies, 
com la que reproduïm aquí, els cronistes 
gironins ja veien els nous invents de telèfons 
amb senyal amplificada per micròfon com una 
manera de sentir òpera ... a distància! 



 

FENT ACUDITS. Anècdotes pròpies d’una època 
       En la premsa del segle XIX era freqüent que entre les notícies i comentaris dels periòdics s’hi 

introduïssin anècdotes (més o menys 
verídiques) i acudits. 
 
  ←   Imatge 2.-  Acudit, de caire classista, referit a l’òpera 
La Traviata, de Verdi (El guixolense, 16-V-1880 p3) 
 

     Aquí recollin un acudit del 1890. Ni fa gaire 
gràcia ni resulta edificant. Té un flaire clar de 
classisme, ironitzant de les noies de poble 
sense formació formal. Portem el document 
aquí perquè no cal fer veure que les coses 
anaven d’altra manera del que realment 
s’esdevenia. Altre advertiment hem de fer. No 
es tracta més que d’un cas aïllat. No pretenem 

que la majoria dels acudits del moment 
estiguessin relacionats amb la lírica. 
Dit això mirem l’acudit [el 
reproduïm en la imatge 
annexa]. 
     El que sí que ens sembla 
interessant és que el “chistòs” 
donava per assumit que tothom 
qui llegia la premsa coneixia 
perfectament l’argument de 
La Traviata, que ja en el primer 
acte presenta símptomes de 
malaltia, amb una tisi que 
acabarà, però ja al final de 
l’òpera amb la vida de la 
protagonista. És adir, les 
òperes, si més no les més 
populars, formaven par del bagatge 
de coneixements de la població, si més 
no la mínimament il·lustrada. 
 
 
    Imatge 3.-  Una notícia de lloros i òpera aparegut a El 

constitucional. Periódico liberal de Gerona (17-VI-
1881 p3)    → 

 
 
     Un altre cas de “notícia”-acudit el trobem en el 
cas que reproduïm al costat. Es tracta d’un relat 
increïble, explicat amb certa ironia que ens parla d’una companyia de lloros que cantava funcions 
operístiques complertes. Simplement ens aporta una altre exemple de com el món de l’òpera formava 
part sovintejada de l’imaginari de la gent de l’època  
 
  



 

LES NOTÍCIES DE LA PREMSA 
      Un fet que crida especialment l’atenció és l’alt grau de referències en els periòdics sobre les 
notícies operístiques. D’entrada en la secció internacional. En mig de notícies referides a qualsevol país, 
trobem moltes novetats sobre les funcions d’òpera, les facècies de cantants i compositors i les novetats 
en coliseus operístics. Com a llocs més sovintejats trobem Londres, Sant Petersburg, Milà, i moltes altres 
ciutats. A un segon nivell esmentarem Lisboa, Buenos Aires, Berlín, Viena,. Però la que s’enduria el premi 
a ciutat més esmentada per la seva òpera hi trobem París. De fet França i particularment París tenia un 
important protagonisme en els periòdics. Ben segur que és un bon exponent del lideratge cultural francès 
a finals del segle XIX. També ens explica i entenem millor el creixement de l’òpera francesa als teatres del 
nostre país. També a Girona. En un estudi recent referit a l’última dècada del XIX a Girona obteníem un 
46,2% d’obres franceses, ben  a prop de les  italianes, amb un 50,4%, respectivament, d’obres que es van 
fer a la nostra ciutat (J.M. Barceló <L’òpera a Girona a la dècada de 1890>. A Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins. Vol. LX, 2019, p. 409-444. 
 

Dos exemples de notícies gironines en les que es fa esment a tema operístic internacional 

 

 
En aquest apartat dedicat als 
teatres i a la música la meitat 
de l’espai i al principi, està 
referit a òpera. S’hi dediquen 
dos de les cinc notícies i 
s’esmenten quatre teatres 
operístics amb les obres que 
s’hi faran. 
    Una anècdota interessant és 
que s’hi fa esment al dubte 
sobre el títol que tindria 
l’Otello de Verdi, donat que 
quan l’estava component el 
músic havia pensat en adoptar 
el no de l’autèntic responsable 
dels esdeveniment: Iago 
◄ 

 

 
► 

    En el petit fragment de 
notícies teatrals hi apareixen 
fins a set comentaris de tema 
operístic. 
     És curiós veure com en el 
primer comentari s’esmenta la 
propera estrena dels Contes 
d’Hoffman, que va ser el gran 
èxit d’Offenbach 

Imatge 4.- Notícia (La Lucha, 9-III-1881 p3) Imatge 5.- La Lucha, 17-XII-1880 p3 

 
     Volem fer esment del gran protagonisme que es donava a Wagner, també des de Girona en aquells 
anys. Altra cosa és que quan van es van representar, ja en el segle XIX, les primeres funcions complertes 
de Wagner no van tenir massa bona acollida. Sembla que les interpretacions tampoc hi van ajudar gaire. 
Són moltes i admiratives les notícies que apareixien als periòdics gironins. Altre tema recurrent parlava 
dels grans guanys que obtenien els principals artistes i professionals del món de l’òpera, com ara 
llibretistes o editors. 
 



Alguns exemples de notícies operístiques d’àmbit internacional 
●   Sobre els emoluments exorbitants que exigeixen alguns cantants francesos (El eco de la provincia de Gerona, 
7-I-1883 p.7) 
●   Notícia de la mort del compositor alemany F. De Flotow, autor de Martha, òpera que per cert, era molt 
popular a Girona a través de la tria de fragments en concerts (El eco de la provincia de Gerona, 3-II-1883 p.4) 
●   Comentari de les excentricitats del rei Lluís II de Baviera que feia acudir els músics des de Munic quan volia 
sentir algun fragment operístic a mitja nit (El Constitucional 25-VI-1886 p.1) 
●   També trobem ampli ressò de l’estrena d’Otello, per Verdi a La Scala (El constitucional, 11-II-1887 p.3)  
●   L’incendi, que es va produir el 25 de maig de 1887, del teatre de l’Òpera Còmica de París va tenir molt i llarg 
seguiment en les publicacions gironines. 
●   Incendi del teatre de l’òpera de Budapest (La lucha, 29-IX-1888 p.2) 
●   Incendi del teatre d’òpera San Pablo de Minessota (La nueva lucha, 25-I-1889 p.3) 
●   El kàiser Guillem II de Prússia ha assitit a una funció d’òpera, de Wagner per a ell tot sol (La lucha, 30-IX-1888 
p.2) 
●   30è aniversari de l'estrena de Faust, que ha donat grans beneficis (La lucha, 19-III-1889 p.2) 
●   Thomas Edison fa una demostració del seu fonògraf enregistrant diversos cantants d’òpera a la Torre Eiffel 
(La lucha, 24-VIII-1889 p.2) 
●   Gianni Bettini perfecciona es sistemes d’enregistrament i reproducció de so: “la máquina reproduce los 
sonidos de la voz humana tan distintamente y tan alto, que puede oírse por cualquiera de las personas que estén 
en una habitación de dimensiones ordinarias.” (La nueva lucha, 1-XI-1889 p.3) 
 

 

 
     Pel que fa a les notícies d’abast estatal que es troben en els diaris 

gironins també és molt habitual veure relació de les novetats de les funcions operístiques de Madrid. 
També, és clar, les que fan referència a les obres teatrals i a la sarsuela. A més distància ho trobem 
esmentada València i les Illes. Aquests dos territoris, propers en l’espai, es relacionen amb la itinerància 
de companyies líriques i dramàtiques que acudien de tant en tant a Girona. També es denota en la dècada 
dels 80 una nombrosa incidència en notícies i comentaris sobre el tenor navarrès Julián Gayarre i en la 
part femenina la soprano hispano-italiana Adelina Patti, tant en les seves activitats a l’estat com a fora. 
Molt seguiment a Girona (i també a Barcelona) va tenir l’exitosa estrena, un 12 de febrer dl 1889, al Teatro 
Real de Madrid de l’òpera de Bretón Los amantes de Teruel. 
     Una “notícia” curiosa del 1883 assegurava que a Madrid no hi havia reunió del Consell de ministres els 
dimecres que es presentava alguna òpera important al Teatro Real (El constitucional, 25-II-1883 p.3). 
L’important d’aquesta notícia no és que resultés o no certa, sinó que hi havia qui la considerava possible, 
donada l’afició d’algunes persones al gènere operístic.  
     A nivell de Catalunya destaquen, és clar, els comentaris relacionats amb els teatres lírics de Barcelona: 
el Liceu, el Principal, el Teatro Lírico, el Novedades, entre d’altres. D’altres poblacions de Catalunya en la 
dècada que considerem  veiem esmentades en publicacions gironines funcions operístiques a llocs com 
ara Reus, Manresa, Tarragona, encara que no massa freqüentment. I pel que fa a les comarques gironines 
no és estrany de trobar esment de les funcions d’òpera que, amb major o menor freqüència, es 
representaven a Figueres, Olot i Sant Feliu de Guíxols. 

    Imatge 6.- A la foto veiem a Gianni Bettini, protagonista d’una de les 

notícies que recollim del 1889. Efectivament, va ser un dels perfeccionadors 

dels primitius sistemes de reproducció del so, avançant cap a solucions que 

van permetre comercialitzar els enregistraments, ja a inicis del segle XX. En la 

dècada dels 1990 va enregistrar la més àmplia mostra de cantants operístics 

del moment. Malauradament molts enregistraments es van destruir en 

bombardejos de la II Guerra  Mundial i el deteriorament dels seus cilindres, 

amb el temps, en limita la qualitat. 



  ←   Imatge 7.-  Notícia de com el Liceu oferia 
“retransmissions” d’òperes mitjançant el nou invent del 
telèfon (La nueva lucha, 23-I-1889 p2). Queda clar que 
això de  la música en streaming ve de lluny 
 

     Com és natural, els diaris gironins de l’època 
seguien amb força detall el desenvolupament de 
les temporades operístiques de la pròpia ciutat. 
Amb alguna fricció ocasional (poques) entre els 
diversos periòdics pel tractament injust o 
inadequat del tema. El que resulta interessant és 
com els diaris feien un cert seguiment de 
l’evolució de cantants i directors d’orquestra 
que havien tingut èxit i/o gaudit de simpatia a 
Girona. Per citar alguns noms d’artistes que els 
mitjans gironins van noticiar en el decenni del 
1880 esmentem: Jaume Bachs, Sofia Irigoyen, 

Francesc Lluch, Conxita Mas, Enrique Serazzi, Narcís Serra (de La Bisbal), Joana Tressols, Pere Ventura, 
Regina Vergés,. Val a dir que en ocasions dóna la sensació que són els mateixos artistes que envien les 
notícies dels seus èxits als periòdics. També hi havia seguiment dels directors operístics que havien actuat 
a la localitat, com Joan Goula (encara que aquest amb més motiu perquè era de Sant Feliu de Guíxols), 
Eusebi Bosch, Domingo Sánchez,. 
     Valorar numèricament la gran presència de notícies 
operístiques en els periòdics de Girona i comarques resulta 
complex i de mal comparar amb l’actualitat. Pensem que en 
aquell moment, sovint, les edicions que s’imprimien podien tenir 
només quatre pàgines. També val a dir que la premsa s’ha 
conservat només parcialment en la dècada del 1880. En les 
consideracions precedents ens hem limitat a mostrar algunes 
exemplificacions i a comentar l’abundant presència de temes 
belcantistes. 

 

    Imatge 8.-   Gravat amb noies fent música al voltant d'un piano, en una 
publicació madrilenya (El último figurín, 13-XII-1871 p.4). Les de la 
dreta segueixen la partitura i/o canten    → 

 

     Aquí deixem la sèrie de tres articles destinats a posar de manifest com l’òpera va tenir en el moment 
analitzat molta presència en el dia a dia de la gent de les nostres contrades. Vam començar veient el 
protagonisme de la banda militar d’uns quants dels regiments que estaven aquarterats a Girona i com 
oferien concerts públics regulars, la majoria amb algun contingut operístic; similarment els concerts de 
les societats culturals gironines i com alguns cantants aficionats i diversos músics relacionats amb 
l’orquestra del teatre, interpretaven fragments d’òpera. D’aquests músics n’han parlat en Lluís Brugués 
i en Joan Gay. També hi van jugar un paper els cafès musicals, particularment el Cafè de Vila. Un altre 
aspecte que hem posat de manifest és la relació entre les corals gironines i l’activitat operístic a la ciutat, 
tem a aquest que creiem que podria donar més de sí i que deuria tenir la seva transcendència. Hem 
acabat aquí en els reflex operístic en la premsa. En mig d’aquests aspectes principals hi hem inclòs 
diversos aspectes anecdòtics però precisament significatius, donat que hem volgut parlar de la vida 
quotidiana de la gent d’aquella dècada. Existeix una dimensió que no hem tractat però que sabem que 
es donava i que és l’estudi i interpretació musical en les cases particulars [veieu la imatge 8], sobretot 
en famílies acomodades, i en aquest àmbit més íntim el paper que hi tenia l’òpera. Quedarà pendent. 
     Podem concloure que l’òpera tenia una presència important en la Girona de finals del segle XIX.  
Segur que força més que avui en dia 

joan manel barceló sitjes, maig 2020 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

LA PRINCIPAL DE GIRONA (V) 
 

I la nostra cobla-orquestra arriba a inicis dels anys 70. Que hi ha fotos molt bones 

d’aquell moment, dels músics i de l’ambient que els envoltava  
       

 
Imatge 94 - Any 1970 – Foto: Narcís Sans. CRDI, Ajuntament de Girona 

Darrere: Josep Ventura, Jordi Surroca ("Vall-
llobrega"), Ramon Joanmiquel ("Ramon de Verges"), 
Francesc Aymerich i Fuster "Francesc el Solitari"),

 Miquel Cassú i Conrad Gou ("Ra"). 
 Davant: Lluís Farrés, Joan Pérez, Josep Sagué ("Pep 
Xeto"), Joan Roca, Joaquim ("Quim") i Pere Serra.  

 

El diumenge 10 de Maig de 1970 es va col·locar al Carrer de la Creu, cantonada amb Carrer Migdia de 

Girona, una Creu de Terme que fins la guerra civil es trobava entre Girona i Palau-sacosta, que aleshores 

era un municipi i que passaria a ser un barri de Girona l'any 1962. També es van inaugurar unes obres 

municipals, i al acabar, La Principal de Girona va interpretar tres sardanes, la darrera de les quals va ser 

Girona aimada, de Vicenç Bou. 



 

 

 
Imatge 95 - Any 1970 – Foto: Jordi Mullor i Cama 

 

Un moment de descans a la Festa Major de Vall-llobrega, que la Comissió de Festes aprofita per fer un o 

diversos sortejos, ajudant a finançar les despeses de la Festa. Darrere: Ramon Joanmiquel ("Ramon de 

Verges") i Lluís Font. Davant: Josep Sagué ("Pep Xeto"). 



 
Imatge 96 - Any 1971 – Arxiu Particular 

 

Postal de la temporada 1971-1972. 

Darrere: Josep Mª Vitales (bateria), Miquel Cassú 
(trombó i representant), Conrad Gou ["Ra"] (trombó), 
Joan Pons i Joanmiquel (trompeta), Josep Ventura 
(trompeta) i Gabriel Velázquez (trompeta). 

Davant: Lluís Farrés (piano), Joan Xandrich i Bagué 
(baix), Albert Comamala (cantant), Josep Gispert i Vila 
["Púbol"] (saxo baríton), Tomàs Puig (saxo alt), Joan 
Pérez (saxo tenor) i Josep Sagué ["Pep Xeto"] (saxo 
tenor). 

 

 
Imatge 97 - Any 1972 – A.C.A.E. (Arxiu Montserrat Mauné – Javier Gironella) 

 

Darrere: Rafel Imbert i Riera, Jordi Surroca ("Vall-
llobrega"), Josep Ventura, Francesc Aymerich ("Francesc 
el Solitari"), Miquel Cassú i Conrad Gou ("Ra"). 

Davant: Lluís Farrés, Josep Sagué ("Pep Xeto"), Joan 
Pérez, Josep Gispert ("Púbol"), Tomàs Puig i Joan 
Xandrich. 

 



 
Imatge 98 - Any 1973 – Arxiu particular 

 

A dalt de tot (drets): Joan Xandrich, Tomàs 

Puig, Ascenci Garcia, Francesc Aymerich (“Francesc el 

Solitari") i Josep Mª Vitales.  A dalt de tot (asseguts): 

Jordi Surroca ("Vall-llobrega"), Josep Coma ("Josep de 

Pekín"), Lluís Farrés i Conrad Gou ("Ra"). Aguantant 

el tinglado: Miquel Cassú, Josep Ventura, Rafel 

Imbert i Joan Pérez. 

 

Aguantant el monument megalític anomenat Dolmen de la Creu d’en Cobertella, a Roses. 

 

No queda clar el simbolisme de la darrera foto. Dues hipòtesis: els moderns han de 

donar suport als antics. O, una al·legoria de la dura vida del músic. 
 

(CONTINUARÀ) 

                                   Josep Loredo i Moner, maig de 202  

 



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 
(39)  

Alza in quegl’occhi és una 
ària de Vivaldi de la seva 

òpera Orlando Furioso. La 
sentim per Giuseppina 

Bridelli en un enregistrament 
senzill. 

 

La bellesa de la 
veu al servei 

del sentiment 
 

Recomanació del Camilo Cuyás. De 
Norma, de Bellini ens proposa el moment 
tant emotiu com ho és el prec d’una mare 

que ha de morir ajusticiada dins d’uns 
minuts per a salvar el seu fill:  Deh non 

volerli vittime. 
A més, amb la Caballé en una gran versió 

 

Una 
interessant 

òpera 
contemporània  

El brasiler Joao Guilherme 
Ripper estrenava el 2012 

l’òpera Piedade. En sentim 
l’ària per a soprano 
 É preciso morrer. 

 

El Rossini és 
l’amo jugant 

amb els grups 
de veus 

Es director escènic francès Jean-Pierre Ponnelle va dirigir el 1981 
una deliciosa versió cinematogràfica de La Cenerentola de Rossini, 

amb Abbado de Dr. musical. Està 
editat en DVD. Està ple de detalls 

que ressalten les situacions 
rossinianes. Aquí proposem el 

sextet Questo è un nodo 
avviluppato. 

 

Una cançó de 
la primera 

meitat del XVII 
 

Se l’aura spira tutta vezzosa és 
una composició dins del Primo 

libro d’arie musicale, del ferrarès 
Girolamo Frescobaldi. Compositor 
que va viure a Roma l’impuls del 

primer barroc.  

 

I altra cançó 
 
 

 

Una de les belles cançons de 
Reynaldo Hahn: A Chloris. 

Cantada per Pumeza 
Matshikiza. I altra, 

autoacompanyada al Piano 
per la mezzo Joyce DiDonato 

 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=V2X6dT9K1tU
https://www.youtube.com/watch?v=V2X6dT9K1tU
https://www.youtube.com/watch?v=DXaUWEy8BzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DXaUWEy8BzY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cEf8qATLVJE
https://www.youtube.com/watch?v=cEf8qATLVJE
https://www.youtube.com/watch?v=NB14yuKef1s
https://www.youtube.com/watch?v=TcuPakYPuAE
https://www.youtube.com/watch?v=TcuPakYPuAE
https://www.youtube.com/watch?v=0iwTEIsM9UI
https://www.youtube.com/watch?v=0iwTEIsM9UI
https://www.youtube.com/watch?v=odP1HGHuZCM
https://www.youtube.com/watch?v=NB14yuKef1s
https://www.youtube.com/watch?v=odP1HGHuZCM


Recordant l’òpera de Rossini 
 

Il Barbiere di Siviglia 
 
 
 

 
 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2020 


