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Setembre 

 

Presentació de la temporada 
 de busos Girona-Liceu-Girona 2020-2021 

 
Conferència 
i presentació 

 Per 
 Pol Avinyó 

Casa de Cultura 
 Girona 

17-IX 
a les 19,30 h 

 

Verema pel setembre (a la publicació 
barcelonina Almanach de l'Esuella de la 

Torratxa, 1889 p.24) 

 
 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLEjm8T91afja7C5zh-MqL1
https://www.youtube.com/watch?v=FkISI5TNT40


NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

Recital operístic de Gemma Coma-Alabert (28-VIII), 
amb Quim Solà (piano) i Salvador Roca (presentació) 

 
 

És la segona vetllada de recuperem la veu, amb els Amics. Amb 
l’Ajuntament de L’Escala.        ..Notícia..    ..Fotos.. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

Continuen inscripcions nova temporada OperaGiroBus 
Amb busos Girona-Liceu-Girona per a veure 8 òperes 
Gaudim d’un descompte del 40% en les entrades. A més, es facilita 

bus d’anada i tornada a la porta del Liceu. Obert a qui li interessi 
 

 
..INFORMACIÓ..           ..INSCRIPCIONS.. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

Dues òperes al Liceu per 
25€ cadascuna, per a 

joves de fins a 35 anys 
(viatge inclòs) 

 
Amb Don Guiovanni de Mozart 

(el 22-X)  i 
La Traviata de Verdi (el 7-XII) 

..Al web.. 

 

 
  

    Calendari allargat 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedSWjcLeiOiTAd5yQSYX2Na
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAYiYNcRsr5H2znVEA0VxLkL
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-250577-annex/anunci_inicial_operagirobus_temporada_2020-21.pdf
https://forms.gle/WPZqnNtqbKAt6W7i6
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedSWjcLeiOiTEh-SjX_7scM
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedSWjcLeiOiTAd5yQSYX2Na
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedSWjcLeiOiTAd5yQSYX2Na
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAYiYNcRsr5H2znVEA0VxLkL
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-250577-annex/anunci_inicial_operagirobus_temporada_2020-21.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-250577-annex/anunci_inicial_operagirobus_temporada_2020-21.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://forms.gle/WPZqnNtqbKAt6W7i6
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/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedSWjcLeiOiTEh-SjX_7scM
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedSWjcLeiOiTEh-SjX_7scM
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


 

 

 

Club de lectura operístic  2020-2021     
Hi podeu participar a la biblioteca pública Carles Rahola de Girona. Hi 

col·laboren els Amics de l’Òpera de Girona 
Activitat gratuïta.   ..Informació i pre-inscripcions.. 

 

 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

Gala Lírica celebrada al 
Festival de Porta Ferrada 
Fou el 24-VIII, amb Tina Gorina 

(soprano), Gina Reyner (mezzo), S. 
Angelov (piano), I. Ferrer (flauta) 

..Al web..    ..Programa.. 

 
  

 

 
 

 

Compte!: els que us agradi la 
Cecilia Bartoli. El 17-X al Palau. 

 Acompanyada per Les Musiciens du 
Prince. Serà al Palau de la Música Catalana, 

el 17 d’octubre a les 20h. Obra barroca 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 

Marcel Gorgori torna a venir a 
Girona. En un cicle de 4 

conferències: Grans Figures de 
l’Òpera Actual (II) 

Serà els dilluns a les 19 h al Caixaforum de 
Girona. Els dies: 21-IX, 28-IX, 5-X i 19-X. Cal 

inscripció prèvia. 
    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Tancat el festival de 
Torroella de Montgrí 

d’enguany 
Amb èxit malgrat la situació especial 

creada per la pandèmia 
..Al web.. 

 
  

A la 

Biblioteca 

P. Carles 

Rahola 

https://forms.gle/qcuFUAAsU577AkGe7
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/08/26/festival-llueix-tresors-musica-lirica/1059312.html
https://oci.diaridegirona.cat/agenda/girona/concerts/sant-feliu-guixols/eve-1224157-gala-lirica-stars-km0.html
https://palaumusica.shop.secutix.com/selection/event/seat?lang=ca&perfId=1417996473&productId=1415564920#_ga=2.12070452.1224368754.1598787645-1988729911.1596179019
https://caixaforum.es/ca/girona/p/grandes-figuras-de-la-opera-actual-ii_c8348633
https://scherzo.es/el-festival-de-torroella-de-montgri-cierra-con-exito-una-edicion-atipica/
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://forms.gle/qcuFUAAsU577AkGe7
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://www.diaridegirona.cat/cultura/2020/08/26/festival-llueix-tresors-musica-lirica/1059312.html
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://palaumusica.shop.secutix.com/selection/event/seat?lang=ca&perfId=1417996473&productId=1415564920#_ga=2.12070452.1224368754.1598787645-1988729911.1596179019
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://caixaforum.es/ca/girona/p/grandes-figuras-de-la-opera-actual-ii_c8348633
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://scherzo.es/el-festival-de-torroella-de-montgri-cierra-con-exito-una-edicion-atipica/
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/bpg_activitats/clubs-de-lectura/quinsoferim/#bloc9


 

 

 

 

Curs: Tècniques de veu i cant. 
Nivell 1. 

Nova edició d’aquets cursos que es 
realitzen en 5 sessions, els dimarts del 

22-IX al 20-X a La Marfà de Girona 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Una campanya de recollida de 
suports per a gravar l’obra de 

Meyerbeer 
Ho comenta l’admirador gironí de l’operista 

franco-alemany, en Dani Cortés 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

A Figueres es projectaran tres 
òperes el trimestre de final d’any 

Es realitzen al centre públic de La Cate 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El programa d’enguany del 
Festival Live Victoria Barcelona  
Festival, ja clàssic a la ciutat comtal, que  

segueix la seva evolució cap a un gran 
festival. Que la pandèmia el respecti ! 

..Programa..       ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 El Palau de la Música Catalana es 
certifica pel que fa a la seva 
prevenció de la pandèmia 

Volen garantir la seguretat amb un 
protocol estricte. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Algunes mesures 
antipnademia curioses a 
l’òpera estatal de Viena 

Com ar ala recomanació de no cridar 
“Bravo” en les representacions 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

   

Els festivals de Vilavertran i de 
Sant Pere de Rodes amplien 
activitats a mitjans setembre  

Amb motiu de la bona acollida 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Festival de Salzburg ha pogut 
celebrar el seu centenari amb 
l’òpera de R. Strauss, Electra 

S’ha fet la producció malgrat la pandèmia 
..Al web.. 

 
  

https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=22930&ta=age
https://www.barcelonaclasica.info/illuminant-meyerbeer/
https://lacate.cat/opera/
http://www.lifevictoria.com/pdf/programa20-21.pdf
http://www.lifevictoria.com/avance-2020/
https://www.barcelonaclasica.info/el-palau-protegit-davant-el-coronavirus/
https://scherzo.es/la-opera-de-viena-elimina-los-bravos-y-los-autografos/
http://m.tramuntanatv.com/news/el-monestir-de-sant-pere-de-rodes-i-la-canonica-de-vilabertran-amplien-la-seva-programacio-destiu-fins-a-mitjans-de-setembre-per-lalta-demanda/
https://www.operaactual.com/critica/una-elektra-moderada-y-emotiva/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=22930&ta=age
https://www.barcelonaclasica.info/illuminant-meyerbeer/
https://lacate.cat/opera/
http://www.lifevictoria.com/pdf/programa20-21.pdf
https://www.barcelonaclasica.info/el-palau-protegit-davant-el-coronavirus/
https://scherzo.es/la-opera-de-viena-elimina-los-bravos-y-los-autografos/
http://m.tramuntanatv.com/news/el-monestir-de-sant-pere-de-rodes-i-la-canonica-de-vilabertran-amplien-la-seva-programacio-destiu-fins-a-mitjans-de-setembre-per-lalta-demanda/
https://www.operaactual.com/critica/una-elektra-moderada-y-emotiva/


 

 

 

 

Els concerts Proms d’enguany 
des del Royal Albert Hall es 

farà sense públic 
Es tracta d’un dels concerts més 

populars i amb més ressò.  
   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Apropera tanca un cicle amb 
un concert Verdi 

Va ser el 30 de juliol i es va 
retransmetre en streaming 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a la soprano 
catalana Núria Rial 

A Platea Magazine. La cantant 
constata “No em sento profeta a 

la meva terra” 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Carlos Saura prepara una 
pel·lícula sobre Montserrat 

Caballé 
El juliol s’estaven realitzant els càstings 

abans d’iniciar el rodatge 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Rèquiem de Verdi s’interpretarà 
a Florència en record de les 

víctimes de la pandèmia 
Amb direcció de Zubin Mehta 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Plácido Domingo acaba de rebre 
un premi per la seva trajectòria 

a Salzburg 
Es tracta dels Premis austríacs del Teatre 

Musical 2020 
..Al web..    ..Declaracions del cantant.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al tenor  
 Piotr Beczala 

 
Publicat a Platea Magazine 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Recuperant compositores 
de la història: Clara 

Schumannn 
A Barcelona Clàssica 

..Al web.. 

 
breu 

  

https://scherzo.es/los-conciertos-de-los-proms-2020-desde-el-royal-albert-hall-seran-sin-publico/
https://www.operaactual.com/critica/verdi-para-despedir-al-primer-festival-apropera/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/9520-nuria-rial
https://www.codalario.com/carlos-saura/portada/carlos-saura-prepara-una-pelicula-sobre-montserrat-caballe_9130_2_28467_0_1_in.html
https://scherzo.es/zubin-mehta-dirigira-en-florencia-el-requiem-de-verdi-por-las-victimas-de-la-pandemia/
https://www.operaactual.com/noticia/placido-domingo-galardonado-con-el-premio-musiktheaterpreis-de-austria-2/
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/08/28/placido-domingo-me-gustaria-aclarar-personalmente-mi-situacion-1392912.html
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/9571-piotr-beczala-nunca-sere-un-tenor-wagneriano
https://www.barcelonaclasica.info/recuperant-compositores-de-la-historia/
https://scherzo.es/los-conciertos-de-los-proms-2020-desde-el-royal-albert-hall-seran-sin-publico/
https://www.operaactual.com/critica/verdi-para-despedir-al-primer-festival-apropera/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/9520-nuria-rial
https://www.codalario.com/carlos-saura/portada/carlos-saura-prepara-una-pelicula-sobre-montserrat-caballe_9130_2_28467_0_1_in.html
https://scherzo.es/zubin-mehta-dirigira-en-florencia-el-requiem-de-verdi-por-las-victimas-de-la-pandemia/
https://www.operaactual.com/noticia/placido-domingo-galardonado-con-el-premio-musiktheaterpreis-de-austria-2/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/9571-piotr-beczala-nunca-sere-un-tenor-wagneriano
https://www.barcelonaclasica.info/recuperant-compositores-de-la-historia/


 

 

 

 

Entrevista al baríton Carlos 
Álvarez 

Enregistrament en que explica la 
seva evolució artística, publicada 
encara no fa un any pel Centro 

Documentación Artes Escénicas y 
Música 

..Al web.. 

 
39’ 51” 

  

 

 
 

 

Conferència: sobre el cor “Va 
pensiero” de Nabucco, de 

Verdi, Ramon Gener 
En una sessió de presentació al Palau 

de les Arts de valència 
..Al web.. 

 
17’ 26” 

  

 

 
 

 

El so de la resistència 
republicana 

On es comenten i es poden 
escoltar cinc cançons significatives 
dels republicans durant la Guerra 

Civil 
..Al web.. 

 
Text i so 

  

 

 
 

CD 

 

Nadales del barroc gironí 
Editat per Música Antiga de Girona, amb 

vuit obres compreses entre els segles XVII i 
XVIII que s’havien interpretat a la ciutat de 

Girona 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

S’enregistra per primera vegada la 
primera òpera de Camille  

Saint Saëns:  
Le timbre d’Argent 

Recuperada pel director francès François-
Xavier Roth    
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Un CD amb música incidental 
de Beethoven, poc coneguda 

Amb motiu del 250 aniversari del 
naixement del músic. 

Editada per Naxos 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Angela Gheorguiu treu Plaisir d’amour 
acompanyada al piano per A. Dariescu 

La cantant romanesa l’ha fet amb la seva 
discogràfica habitual,  el segell DECCA 

..Al web.. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=WAMqHh5BN9A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qVIzHbf9RP8
https://www.barcelonaclasica.info/el-so-de-la-resistencia-republicana/
http://www.magirona.org/cat/disc09.htm
https://www.plateamagazine.com/discos/9554-francois-xavier-roth-presenta-la-primera-grabacion-mundial-de-le-timbre-d-argent-la-primera-opera-de-saint-saens
https://www.codalario.com/cd/libros-y-grabaciones/cd-naxos-se-fija-en-el-beethoven-menos-conocido-de-la-mano-de-leif-segerstam_9129_40_28399_0_1_in.html
https://proopera.org.mx/resena/angela-gheorghiu-plaisir-damour/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=78&v=WAMqHh5BN9A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qVIzHbf9RP8
https://www.barcelonaclasica.info/el-so-de-la-resistencia-republicana/
http://www.magirona.org/cat/disc09.htm
https://www.plateamagazine.com/discos/9554-francois-xavier-roth-presenta-la-primera-grabacion-mundial-de-le-timbre-d-argent-la-primera-opera-de-saint-saens
https://www.codalario.com/cd/libros-y-grabaciones/cd-naxos-se-fija-en-el-beethoven-menos-conocido-de-la-mano-de-leif-segerstam_9129_40_28399_0_1_in.html
https://proopera.org.mx/resena/angela-gheorghiu-plaisir-damour/


  ACTIVITATS   
 

  
1-IX 
(21 h.) 

 

Mercedes Gancedo (soprano) i 
Beatriz Miralles (piano) 

Recital de la cantant guanyadora del premi 
El Primer Palau el 2017. Amb peces de 

Guastavino, Ginestera, Weil, ... 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-IX 
(18,30 h.) 

 

Projecció comentada de l’òpera 
La Favorita, de Donizetti 

Amb presentació prèvia de Jorge Binaghi. 
Després es projectarà l’òpera sencera. 

Amics òpera de Palafrugell. Al M. del Suro 
..Al web..     ..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

  
6-IX 
(19 h.) 

 Concert líric: Salomé Petit (soprano) 
i Anna Cassú (piano) 

Amb òpera, sarsuela, musical, cançó catalana. 
A Palamós, al Teatre La Gorga. Amb mesures 

sanitàries.      ..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 

 
16-IX 
(21 h.) 

 
 

Mathéu, Coma-Alabert, 
Alegret, Martín-Royo, 

Armengo i Poyato. 
Liebeslieder Waltzer de 

Brahams 
Al Palau en col·laboració amb 

el LIfe Victoria 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

18-IX 
(20 h.) 

 

9a Simfonia de Beethoven. 
Dirigida per Gustavo 
Dudamel. Orquestra 

Simfònica Camera Musicae i 
l’Orfeó Català 

Al Palau de la Música catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
17-IX 

(19,30 h.) 

 

 

CONFERÈNCIA DE 
PRESENTACIÓ dels busos 

Girona-Liceu 2020-21 
El divulgador operístic Pol Avinyó 

comentarà les vuit obres que es poden 
anar a veure la propera temporada. 

S’il·lustrarà amb audiovisual les òperes 
seleccionades. A la Casa de Cultura de 

Girona    ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.palaumusica.cat/ca/mercedes-gancedo-beatriz-miralles_797983
https://www.palafrugell.cat/la-ciutat/agenda/opera-al-museu-la-favorita-de-gaetano-donizetti
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKeaapOlWNioJSSORmnAHOA
https://www.lagorga.cat/espectacle/394
https://www.palaumusica.cat/ca/matheu-coma-alabert-alegret-martin-royo-armengol-poyato_773875
https://www.palaumusica.cat/ca/novena-simfonia-de-beethoven_804981
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLEjm8T91afja7C5zh-MqL1
https://www.palaumusica.cat/ca/mercedes-gancedo-beatriz-miralles_797983
https://www.palafrugell.cat/la-ciutat/agenda/opera-al-museu-la-favorita-de-gaetano-donizetti
https://www.lagorga.cat/espectacle/394
https://www.palaumusica.cat/ca/matheu-coma-alabert-alegret-martin-royo-armengol-poyato_773875
https://www.palaumusica.cat/ca/novena-simfonia-de-beethoven_804981
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjLEjm8T91afja7C5zh-MqL1


 

 
 

19-IX 
(18,30 h.) 

 

DANSA: Sempreviva, solo 
interpretat per Mar Gómez 

 
Al Teatre Principal d’Olot. Amb 

música en directe 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 

 
 

19-IX 
(20,30 h.) 

 

Novena Simfonia de 
Beethoven. Orquestra 

Simfònica Camera Musicae i 
l’Orfeó Català 

A l’Auditori de Girona. 
 Amb direcció de Tomàs Grau 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

21-IX 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA. Marcel Gorgori: 
Montserrat Caballé.   (Grans 
Figures de l’Òpera Actual, II) 

A la Fontana d’Or de Girona. Amb 
comentaris i projeccions. Inscripció 

prèvia.   
   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
22-IX 
(19 h.) 

  

CONFERÈNCIA DE 
PRESENTACIÓ de la temporada 

de busos Girona-Liceu 
Es comentarà el sistema per accedir fins 

a 8 viatges al Liceu la propera 
temporada. S’il·lustrarà amb audiovisual 
les òperes seleccionades. A la biblioteca 

J. Bauxell d’Anglès. 
   ..Al web.. 

 
Anglès 

  

 

 
 

24-IX 
(21 h.) 

 

DANSA: Espectacle Ay! Ay!. 
Amb Sofia Asencio i 
Macarena Recuerda 

L’espectacle juga amb les il·lusions 
òptiques i i els equívocs. Al Teatre 

Principal d’Olot. 
..Al web.. 

 
Oloy 

  

 

 

 
 

28-IX 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA. Marcel Gorgori: 
Roberto Alagna i Angela 

Gheorguiu.   (Grans Figures de 
l’Òpera Actual, II) 

A la Fontana d’Or de Girona. Amb 
comentaris i projeccions. Inscripció 

prèvia  
     ..Al web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
  

https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/sempreviva/
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2781
https://caixaforum.es/ca/girona/p/montserrat-caballe_a12771640
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKeaapOlWNioHGshKcqfhQ2
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/ay-ya/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/roberto-alagna-i-angela-gheorghiu_a12771543
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/sempreviva/
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2781
https://caixaforum.es/ca/girona/p/montserrat-caballe_a12771640
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjKeaapOlWNioHGshKcqfhQ2
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/ay-ya/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/roberto-alagna-i-angela-gheorghiu_a12771543
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

El teatre del Pallol en la dècada de 1840 [2 de 5] 

ELS  ACTORS DRAMÀTICS 
 

    Prosseguim amb la revisió de l’activitat 
estrictament teatral o dramàtica que va tenir lloc 
en l’actual Teatre Municipal (en aquell moment 
conegut com a Casa teatre o Pallol) . Aquí ens 
centrarem en aspectes relacionats amb els homes i 
dones que assumiren les interpretacions. 
 
 
     Imatge 1.-  Gravat de la catedral de Girona corresponent a l’època 
que estudiem. Va aparèixer publicat en una revista madrilenya. 
(Semanario Pintoresco Español, 2-VI-1844 p.1) 

 
 

LES COMPANYIES I ELS ACTORS 
DRAMÀTICS 

         Durant els anys 40 i 50 el costum a Girona és que 
existís una companyia associada al Teatre de la ciutat. De 
tant en tant es podia contractar grups itinerants, sobretot 
pel que fa a espectacles més atípics, com ara grups 
gimnàstics o prestidigitadors. Ho explica molt bé en Josep 
Maria Fonalleras: 
 

 

   “Durant molt de temps (des de finals dels 30 i fins a 1857), existeix a 
Girona una Companyia o societat dramàtica o lírica adscrita al Municipal. 
L’arrendatari o empresari es quedava amb la Companyia o diu que en forma 
una de nova. Formar una Companyia nova vol dir, moltes vegades, introduir 
en l’esquema de l’anterior un o dos actors/cantants que passen, mitjançant 

contracte, a formar part del nou elenc.”   (Fonalleras, 1985:93) 

Text 1 
 

Existència d’una 
companyia dramàtica i 

lírica associada al Teatre 

 
     Depenent del moment la part teatral era assumida per companyies d’ ”aficionats”. Ho hem identificat, 
sobretot, quan hi havia en paral·lel una companyia lírica, o sigui, d’òpera e aquell moment. En aquesta 
línia tenim constància d’una cord entre l’empresari Felipe Flores i l’Ajuntament el març de 1842. 
 

   “ […] la nueva propuesta que D. Felipe Flores deseaba hacer al 
Ayuntamiento relativamente a la cuestión de teatro, mediante la cual 
convenía en modificar el compromiso de que este contrajera de contribuir 

Text 2 
 



al sostén de la compañía lírica durante el próximo año cómico de 1842, con 
seis mil reales de vellón siempre que resultase un déficit de veinte y cuatro 
mil, fijándolos a solos dos mil pagaderos de contado y sin esperanza de 
reintegro, con tal que se le autorizase para formar una compañía de verso 
compuesta de aficionados que trabajaría alternativamente con la de canto 
presentando en escena algunas funciones a fin de amenizar tan útil 

diversión..”   (Llibre d’actes del Ple de l’Ajuntament 1842. AMGi. RG 14.051, 
p. 42 anvers i 42 revers). 

Acord de formació 
d’una companyia de 

vers, a combinar amb 
les actuacions de la 

companyia líric durant 
la temporada 1842 

 
El ple municipal gironí va acordar per unanimitat la proposta de l’empresari Flores que així eximia a la 
municipalitat d’abonar quantitats més altes en un previsible dèficit de la temporada lírica [V. imatge 11]. 
     Tenim també constància que a l’abril de 1847 actuava una companyia teatral d’aficionats alternant-se 
amb la companyia lírica. Però a finals d’abril la troupe teatral va cessar “a causa de los escasos elementos 
con que contaba, y hasta tanto que se proporcione la adquisición de dos o tres mujeres que puedan 
trabajar en unión de los señores aficionados., con el objeto de alternarla con la compañía lírica. […]” (El 
Postillón, 1-V-1847 p.4). També per la quaresma del 1849 es conserva noticia de l’actuació d’una 
companyia d’aficionats que representà obres de temàtica pietosa, com ara La creación el mundo i  Diluvio 
universal (El Postillón, 25-III-1849 p.3). 
     En canvi, en altres moments veiem que les companyies d’actors es fonamenten, si més no en la seva 
part més important, en la contractació d’actors professionals, reclutats fora de la ciutat, quan en tenim 
notícia, donat que s’abonen 
despeses de desplaçament per 
acudir a Girona. Domina el 
criteri professional en les 
companyies formades el 1840, 
1845 i el 1847. 
 
 
 
 
     Imatge 2.-  Espectadors al teatre. 
Per Hippolyte Michaud, obra 
posterior a 1840 (Rijksmuseum. 
Amsterdam) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFICI D’ACTOR A GIRONA. QUATRE CONTRACTES DEL 1847 
     En una secció precedent d’aquet escrit acabem de veure com a finals d’abril de 1847 deixava d’actuar 
una companyia teatral d’aficionats degut a la falta de diversos membres femenins per a completar els 
papers. A setembre d’aquell 1747 va començar una companyia teatral de caire professional. É 
sinteressant el moment perquè s’han conservat diversos contractes. 
     Conservem quatre contractes, escrits el mateix dia, referits als primers actors. Conceretament, el 
masculí, primera actriu, primer barba i un galan jove. Respectivament, José Prats i Francisca Soler, 
Agustín Arquer i Felix Dalmau. El Sr. Prats constava, a més, com a director d’escena. Els artistes es 



contracten amb la comissió encarregada del teatre. O sigui, que provablement el teatre no s’havia llogat 
a cap empresari i la municipalitat gestionava directament en aquell moment. 
 

   “        Contrata teatral. 

1ª. … La comisión encargada del Teatro de Gerona ajusta 
a Dn. José Prats de primer actor y director de escena con 
treinta rs. von. [rals de velló. Un ral equivalia a un quart 
de pesseta] y un beneficio el día que la empresa le señale. 
2ª. … Se le adelantará el quinto del préstamo y por ello la 
cantidad de mil cuarenta y cuatro rs. que se le 
descontarán de su diario. 
3ª. … Se le abonarán a dicho Sr. Prats, la cantidad de cien 
rs. von. Para gastos de viaje y conducción de equipaje. 
4ª. … La temporada empezará el 15 de sete. de 1847 y 
concluirá el 4 de marzo de 1848. 
5ª. … Los actores deberán hallarse en esta capital el 5 de 
setiembre. 
6ª. … Percibirá su diario desde el día 15 de Sete. se les 
pagará diariamente o por semanas a voluntad de la 
empresa. 
7ª. … Tendrán la obligación las partes contratadas de 
hacer los papeles que dicho director les reparta. 
8ª. … Se darán tres funciones ordinarias, además de las 
extraordinarias que la empresa tenga a bien exigirles por 
semana. 
9ª. … Asistirán con puntualidad a los ensayos para que 
fueran convocador por el director. 
10ª. … No se repetirá ninguna función sino aquellas 
únicamente que por su mérito o buena ejecución tenga 
la empresa por conveniente. 
11ª. … Cualquiera disputa o controversia sobre el ejercicio 
será dirimida por la comisión, sujetándose sin apelación 
a la decisión de la misma. 
          Aprobadas las anteriores cláusulas por ambas 
partes las ratifican y quieren tengan la misma fuerza y 
valor que si fueran hechas por Escribano público y las 
firman en Gerona a veinte y ocho de agosto de mil 
ochocientos cuarenta y siete.” 
     [més avall i amb diferent lletra hi apareix:] 
     Gerona 13 Stbre. de 1847. 
     Recibí 52 duros de préstamo y cinco para gastos de 
viaje. 
                                        José Prats  [signat amb rúbrica] 
 
  (AMGi. T. LL. 9. Data de 28-VIII-1847) 

Text 3 
 

Un contracte amb el primer actor i 
director d’escena José Prats 

 

 
 

 
 

Imatge 3.-   Fotografia de les dues pàgines del 
contracte del 1847 que s’esmenta, amb el primer 

actor i director d’escena José Prats 

 
     Tal com ja esmentàvem, hi ha altres tres contractes, amb les mateixes dates i clàusules que el 
precedent. L’única diferència consisteix en què el sou per a l’actiu i els dos actors és una tercera part 
menor que el de José Prats donat que tots tres cobraven vint rals diaris.  



 

ASPECTES LABORALS DELS ACTORS 
     Els quatre contractes conservats ens donen força informació sobre els aspectes laborals. Val a dir que 
aquests documents no es permeten assegurar el grau de representativitat que poguessin tenir. En primer 
lloc donat que els contractes són una mostra en un any concret, el 1847, i amb acords establerts 
directament amb l’Ajuntament. També, hem de tenir present es tracta de primers actors de la companyia. 
Ens falten documents d’artistes més secundaris. Als voltants de l’època trobem nombroses referències a 
actors “aficionats”. No sabem fins a quin punt aquests “aficionats”, provablement locals en bona part, 
s’incorporaven a les companyies professionals que es muntaven, assumint papers més secundaris.  Tot i 
les limitacions de la informació, disposem d’altres dades esparses a més dels contractes analitzats. Tot 
plegat ens donen peu a fer una aproximació a les condicions de treball. 
     Els emoluments dels artistes es fixen a inici de temporada abastant en temps previst de la mateixa. El 
sou es fixava per quantitats diàries, referint-se a dies naturals (no als dies concrets que hi hagués 

actuació). En els contractes conservats del 1847 els artistes, tots 
ells relacionats amb papers destacats, cobraren 20 rals (cinc 
pessetes) diaris. En el cas del primer actor i director teatral el seu 
va ser de 30 rals al dia (set pessetes i mitja). A criteri de 
l’empresari es podia abonar la paga a diari o per setmanes. Per 
tal de completar la remuneració, es podia oferir a alguns dels 
actors funcions de benefici, ocasions en què una part de la 

recaptació anava destinada a l’artista. El públic podia també oferir algun regal a l’homenatjat o 
homenatjada, depenent de la seva popularitat. Els beneficis es podien acordar ja en el contracte o 
concedir-se al llarg de la temporada. El nombre de beneficis quedava limitat i s’havien d’aprovar per part 
de l’Ajuntament.  
 

 
Imatge 4.-   Part del cartell d’anunci d ela temporada 1847-48, amb l’enumeració de la companyia teatral (de verso). 

El cartell s’estampà per la Imprenta Grases (AMGi, T. Ll. 8. Hi conta l’any 1847) 
 
     És un fet interessant constatar que els actors rebien un  avançament equivalent a una cinquena part 
del total del pactat per a la temporada, en el moment de contractar-se, a compte de l’estipendi que havien 
de cobrar. En els quatre contractes que hem esmentat es va rebre una quantitat per al desplaçament fins 
a la ciutat, amb una quantia de cent rals per a cadascun dels implicats. També es podia concertar una 
sessió a benefici de l’actor, com és el cas dels contractes referits.  
    El nombre de funcions ordinàries en què els actors havien d’intervenir era de tres per setmana, tot i 
que es podien exigir altres funcions extraordinàries, sense que 
això afectés el sou. Per descomptat que es demanava puntualitat 
i assistència a totes les convocatòries de la direcció. És important 
recalcar que s’exigia als actors un gran esforç de memorització 
donat que en les temporades hom procurava no repetir massa 
les obres, exceptuant, en teoria les que tinguessin molt bona 
acollida o el públic en reclamés la repetició. Així, doncs, malgrat algunes repeticions el canvi sovintejat 
d’obres hauria de requerir un gran esforça a les actrius i actors [comproveu al respecte la clàusula 10a del 
text 3]. 

El normal era realitzar tres 
funcions setmanals, amb 
força variació de títols. 

 
 
 

 

El sou es fixava en relació al 
nombre de dies (naturals) 

de la temporada. 

 
 
 

 



     Els actors tenien una certa jerarquia dins de la companyia i, sobretot, unes funcions estandarditzades 
segons tipus de papers. Hi havia el primer actor i primera actriu, la dama jove, el galán jove, el barbes 

(home d’edat), el caricato (que assumia papers còmics). Això 
explica en part la reclamació que una actriu, Josefa García, va 
plantejar a l’Ajuntament en el sentit que determinat paper en 
una obra li corresponia en dret a ella. El cas ja l’havíem comentat 
en altre número [veieu JM. Barceló, <Del difícil equilibri entre les 
dives> a Operem no 26, del II-2017, p. 4].  
 

 

ELS NOMS DELS ACTORS QUE VAN TREBALLAR A LA CIUTAT 
    Pel que fa als intèrprets que actuaven a Girona, la informació és força dispersa. Esmentarem noms dels 
protagonistes de les funcions dramàtiques que es van veure a Girona per ordre alfabètic. 
 
Albert, Jaume.-   Va ser el director d’una companyia que va actuar el 1842 (Fonalleras -1985:91-) 
Alcázar, Juan.-   Actor present el 1840. Deuria ser representant de la companyia donat que se l’esmenta 

en algun comunicat oficial [AMGi, T. Ll. 6. Document de 6-XI-1840] 
Agresti, José.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48. 
Aragonés, Manuel María.-   Es va incorporar a la companyia, ell i la seva esposa, en uns dels principals 

papers de la comèdia que s’interpretava el 18 d’octubre del 1848. Se’l torna a citar en algun altra 
obra posterior. Rebé un benefici compartit amb altre actor el 11-I-1849. 

Arquer, Agustín.-   Va ser contractat com a primer barba, per una durada de prop de mig any, el setembre 
de 1847. 

 
Imatge 5.-   Signatura d’un rebut per part del 

primer barba Agustín Arquer (AMGi. T. LL. 9. Data de 13-
IX-1847) 

 
Ausa, Josefa.-   En la companyia dirigida per Ramon Sugrañes 

en la temporada 1848-49. 
Camino, José.-   Va tenir un benefici, compartit amb altre actor, el 11-I-1849. 
Camino, Juan.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48. 
Cardó, Josefa.-      Actriu a la que es va destinar un benefici, compartit, el 14 de desembre del 1848 
Casa-Juana, N.-   Actor en la companyia dirigida per Ramon Sugrañes en la temporada 1848-49. 
Comas, Ignacio.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48. 
Cruz, Sra..-   Sabem que va actuar el 1841. Va fer la seva última funció, si més no de moment, a Girona en 

la funció del 14 de febrer. (El P. 14-II-1841 p. 4). 
Dalmau, Felix.-   Va ser contractat com a galán jove, per una durada 
de prop de mig any, el setembre de 1847. 
 

Imatge 6.-   Signatura d’un rebut per part del galán jove Agustín Arquer 
(AMGi. T. LL. 9. Data de 13-IX-1847) 

 
Fondevila, Joan.-   Actor que va rebre un benefici, compartit amb 
Narcisa Sugrañes, el 22-XII-1848, enrolat ewn la companyia dirigida 

per Ramón Sugrañes en la temporada 1848-49. 
García, Antonia.-   Ja va estar En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48.Tenia 

contracte en vigència, com a dama jove quan la trobem esmentada en un conflicte, a finals de 
febrer del 1848, en què hi va intervenir governació, donat que l’artista va marxar sense permís a 
Barcelona durant una setmana [esmentem el cas més endavant]. Torna a figurar com actriu en la 
temporada 1848-49 sota la direcció de Ramon Sugrañes. 

Els actors estaven 
classificats segons tipus de 
papers teatrals i jerarquies. 

 
 
 

 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-45442-document/butlleti-amics_opera_girona_26_febrer-2017.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb89eb002efc734ddb767d60d46b2ddf68a04762c6dd804e6225bbbbeba1137ed07347c6dfcd536508db4a4ee2d2169a750


García, Tomás.-   Era el que tenia el rol de galán joven. També tenia la funció d’apuntador, encara que no 
era l’únic que feia aquest suport als actors. Figurava en la companyia de Ramón Sugrañes del 1848-
49. Se li va dedicar un benefici compartit el 7 de desembre del 1848. 

Lirón, Carmen.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48. Deuria ser la primera 
actriu, ja que s’esmenta en primer lloc en la llista d ela companyia. 

Lirón, Enriqueta.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48. 
Lirón, Francisco.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48 i en la de Ramón 

Sugrañes entre 1848 i 49. 
Lirón, Juan de Dios.-   Era el director de la companyia de vers en la temporada 1847-48. Curiosament en 

la següent temporada passa a ser actor dins d ela companyia dirigida per Ramón Sugrañes. 
 
 

 
Imatge 7.-   Part del cartell d’anunci de la temporada 1848-49, amb una proclama i l’enumeració de la companyia teatral  

El cartell s’estampà per la Imprenta de la vídua de Grases (AMGi, T. Ll. 9.) 
 

 
Martí, Pedro.-   En la companyia dirigida per Ramon Sugrañes en la temporada 1848-49. 
Martínez de Latorre, Ramon.-   En la companyia dirigida per Ramon Sugrañes en la temporada 1848-49. 
Navarro, Rosario.-   En la companyia dirigida per Ramon Sugrañes en la temporada 1848-49. 



Núñez, Carlota.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48 i en la de Ramon 
Sugrañes el 1848-49 

Obiols, Joan.-   Actor que va rebre un benefici, compartit, el 14 de desembre del 1848. Formà part de la 
companyia de Ramçon Sugrañes del 1848 a 49  

Orchell, Maria del Pilar.-   En la companyia dirigida per Ramon Sugrañes en la temporada 1848-49. 
Pamias, Baltasar.-   Fou primer actor de caràcter, especialitzat en personatges ancians. Va rebre una 

funció en benefici el 30 de novembre del 1940 (El P. 29-XI-1940 p. 4).  
Pazos, Ramona de.-   Era primera actriu de la companyia de 1848-49. Se li va concedir un benefici el 23 

de novembre del 1848.  
Prats, José.-   Va ser contractat com a primer actor i director d’escena 
el setembre de 1847  

 
Imatge 8.-   Signatura d’un rebut per part del primer actor i director 

d’escena José Prats (AMGi. T. LL. 9. Data de 13-IX-1847) 
 

Reyes, Sra.-   Feia el paper protagonista en la segona obra (una 
comèdia) representada el 5-VI-1845. Aquesta primera actriu va 

generar un interessant conflicte amb una altra artista sobre qui tenia dret a representar 
determinat paper, en funció de la primacia dins la companyia (Fonalletas -1985: 92-3-. També, 
Barceló -2017- [a l’Operem no 26 de febrer, p.4]) 

Sainz, Sotero.-   En la companyia de Juan de Dios Lirón en la temporada 1847-48. 
Segura, Mariano.-   En la companyia dirigida per Ramon Sugrañes en la temporada 1848-49. 
Soler, Francisca.-   Va ser contractada com a primera dama el 

setembre de 1847. 
 

Imatge 9.-   Signatura 
d’un rebut per part 
de la primera actriu 
Francisca Soler (AMGi. T. LL. 9. Data de 13-IX-1847)      ↑ 

 
Sugrañes, Narcisa.-   Actriu que va rebre un benefici, 
compartit amb Joan Fondevila, el 22-XII-1848. 
Sugrañes, Ramon.-   Era el primer actor i director 
d’escena de la companyia quan el 30 de novembre de 
1848 se li va dedicar la funció com a benefici. 
 
     ←   Imatge 10.-   Anunci d’una funció teatral a benefici del 
primer actor Ramon Sugrañes, el 10 de novembre de 1848. (El 
Postillón, 10-XI-1848, p. 4) 
 

 
     De la mateixa manera com s’observa en artistes operístics, es detecten cognoms idèntics en home i 

dona que actuaven el mateix any al teatre gironí. Tot i que no 
és descartable una mera casualitat de coincidència de cognoms, 
el més provable és que es tracti de parents, sobretot quan 
aquests personatges apareixen i desapareixen de manera més 
o menys simultània a la ciutat. Pare i filla o filla, o, marit i muller, 
donat que era freqüent que la dona adoptés el cognom del 

marit en casar-se.  
      El 1847 hi trobem a Carmen Lirón, Enriqueta Lirón, Francisco Lirón i Juan de Dios Lirón (aquest últim 
cap de la companyia). 1848 trobem els noms de Narcisa de Sugrañes i Ramon Sugrañes (aquest darrer 
director d’escena) i, també una Antonia i un Tomás García.  

El 1847 trobem a quatre 
membres d’una mateixa 
família actuant al Pallol. 

 
 
 

 



 

CONFLICTES LABORALS 
     Evidentment que qualsevol relació contractual pot derivar en desavinences en algun moment 
determinat. És curiós que en els dos contractes que hem analitzat qualsevol conflicte el resolia la Comissió 
del teatre, que de fet era l’organisme contractant en aquell moment. El veredicte de la comissió havia de 
ser assumida pels artistes “sense apel·lació” possible [veieu la clàusula 11a del text 3].  
     El no acompliment d’un contracte era exigit mitjançant l’actuació governativa. Cal recordar que en 
aquell moment el Jefe superior político (figura similar al 
que després seria el governador civil) era la màxima 
autoritat provincial, tant pel que fa al funcionament dels 
teatres com en els aspectes de l’autoritat de l’Estat en el 
territori. Sabem que el 1848 una actriu va abandonar la 
feina en mig de la temporada. Era la segona actriu 
Antonia García. L’alcalde de Girona va demanar [el 15-II-1848] al Jefe Superior la detenció de l’actriu i que 
se l’obligués a retornar immediatament. Tenim l resposta del governador [el 22-II-1848] dient que la Sra. 
Garcia tornava de Barcelona aquell mateix dia i que l’actiu al·legava que havia rebut notícia de la greu 
malaltia d’una seva germana i que l’empresa no li havia volgut donar permís per absentar-se.  
         Un dels conflictes més greus dels actors va ser amb l’Ajuntament. Tradicionalment la municipalitat 
ja venia ajudant a completar el pagament d’alguns actors i músics però el 1846 l’empresari del moment, 
Felipe Flores, feu fallida. Per tal d’evitar quedar-se sense representacions, l’Ajunament convencé a la 

companyia lírica (dirigida per Donatutti) i a la dramàtica 
(dirigida per Odon Payés) que continuessin. Però el 20 de 
novembre d’aquell 1846 els actors que havien de 
representar “Un tercero en discòrdia”) es van negar a 
actuar. La cosa va acabar amb els artistes un dia a la presó i 
sent conduïts per la força pública al teatre de nou al dia 
següent. (Fonalleras, 1985:98) . 

 

     I fins aquí hem revisat la casuística referida a les actrius i actors que van assumir els 
papers teatrals al teatre de comèdies gironí a la dècada del 1840. Estarem d’acord que la 
feina i les condicions de treball eren ben feixugues.   

                                    joan manel barceló sitjes, agost 2020 
 

Per a saber-ne més 
    FONALLERAS, Josep Maria (1985). 
<Aproximació a la història del teatre 
(1769-1939)>. A Josep Maria BIRULÉS 
[i al.]. Història del teatre Municipal 
de Girona: apunts històrics i 
arquitectònics (1767-1985). Girona: 
Ajuntament. Pp.71 a 216 

 

←   Imatge 11.-   Primera pàgina de la 

sessió del plenari de l’Ajuntament gironí, 

el 24-III-1842 en què s’aprovà que una 

companyia d’aficionats alternaria amb 

amb la companyia lírica [1d2] (AMGi 

Llibre d'actes municipal. RG 14051 p42, 

anvers p91-)  

Un conflicte amb l’Ajuntament el 
1846 va acabar amb els artistes, 
que pensaven que no guanyaven 

prou una nit al cuartelillo. 

 
 
 

 

L’Ajuntament podia demanar a 
governació que s’arrestés a un 

artista que incomplís el contracte. 

 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

La Fattuchiera de Cuyàs 

 
Us proposo descobrir una òpera catalana del jove compositor romàntic Vicenç Cuyàs, nascut a Palma de 
Mallorca el 1816 i mort a Barcelona el 1839 amb només 23 anys. Es molt poc habitual que dins del 
repertori dels nostres teatres hi apareguin compositors autòctons. En aquest cas el Liceu va recuperar 
l’òpera de Cuyàs la temporada 2001-02, en Versió concert, i fins i tot es va editar en CD amb el segell 
discogràfic Columna música, posant en valor l’obra del que en la seva epòca es va anomenar el Bellini 
català. El compositor va morir el dia de la darrera representació a causa de la tuberculosi. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

La Fattuchiera òpera en dos actes 
de Vicenç Cuyàs, estrenada al 
Teatre de la Santa Creu de 
Barcelona el 1838. Amb llibret de 
Felice Romani 

Ambientada al s.XII a les costes de 
Normandia al castell de San Pari. 
Ens narra el típic triangle amoros 
entre Oscar (tenor) Blondello 
(baríton) i Ismalia (soprano) 

Si Cuyàs no hagués mort tant jove 
estaríem davant d’un compositor 
que podria tenir una importància a 
l’alçada dels millors compositor 
italians de l’epòca: Bellini, 
Donizetti 

 

  

COMENTARI 
     
 

Podeu escoltar l’ària  "Lascia, deh! Lascia libero", 
de l’acte II, correponent a la protagonista Ismalia, 
amb la veu de la soprano Ofelia Sala durant les 
funcions al Liceu del 2001. 
Podreu notar de manera ben clara la inspiració 
belliniana de la melodia de l’ària, amb la 
introducció i, per finalitzar, la part més rápida amb 
la participación del cor en forma de cabaletta. 
L’estrena de l’òpera va tenir un exit extraordinari, a 
la premsa de l’època se’n va parlar molt i quan 
Cuyàs va morir es van fer diferents escrits on es 
lamentava la mort del jove compositor, no per el 
que havia fet sino per el que podía haver estat. 

A la imatge Vicenç Cuyàs, l’única imatge 
que es conserva del compositor es aquest 

gravat del seu últim any de vida. 

 

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


 
 

ELS 

 ELS TEMPS CANVIEN?. Des de 1857 i de 1907 

                                         

 

 

 

 

 

 

  

AIXÍ PASSAVEN L’ESTIU ELS PARISENCS 
FA MÉS D’UN SEGLE I MIG 

 
Litofrafia per Honoré Domier. 

 Publicat a Le Charivari, 16-VII-1857 

AIXÍ FUNCIONAVA LA LLEI EN 
RELACIÓ A UN SETMANARI 

SATÍRIC CATALANISTA  
FA MÉS D’UN SEGLE: La Tralla 

 
La Tralla va ser tancada diverses 
vegades i redactors arrestats. 
També el 1907. El text diu, (a dalt:) 
LA GROSSA DE MADRIT; a baix: A 
nosaltres sí que ens ha caigut la 
GROSSA. 
 
(La Nova tralla no 5, 26-XII-1907 p1, 

últim número abans de tancar la 
publicació per les sancions 

rebudes) 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 
Si deixem a part el precedent que va aportar l’ocupació francesa a inicis el segle XIX, l’inici de l’òpera a 

Girona es sol situar al 1839, amb la interpretació de Norma de Bellini. Fins a la construcció del nou 
edifici, entre 1857 a 1860, hi ha prop de dues dècades de funcions operístiques, representacions que 
es van convertir en habituals a la ciutat. De fet, la construcció de l’actual edifici, inaugurat el 1860, va 
ser fruit en bona part de les exigències que comportava la representació d’òperes, funció per a la qual 

l’antic Pelló no en reunia suficients condicions. En altre article ja havíem analitzat els solistes que 
cantaren durant el primer del 1840 [Operem n 56, agost 2019, pp. 21 a 29]. Anem a analitzar aquí els 
cantants entre 1840 i 1857, any aquest darrer en què s’interromp el funcionament el teatre ciutadà 

durant tres anys per a fer la nova edificació. L’any 1840 ja l’havíem inclòs en el referit article anterior 
però em mantenim per a completar la sèrie dels anys 1840 

 
 

 
 

Imatge 1.-  Foto més antiga de Girona. És de l’any 1852, AMB l’ Onyar al fons les que han esta les dues catedrals de la ciutat. 
El pont que veiem ja no existeix, ara hi ha el de Peixateries velles, o Pont de ferro  

(l’original de la foto està a la National Library of Ireland, a Dublín.) 
 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46173-document/butlleti-amics_opera_girona_56_agost-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb88630e2beb5607b2c6d63fb42deea89afa0259cf7e2952cbf440ad499640a25471f903309a1d99b80eebdabc6cd04b7e4


SOBRE CONTINUÏTAT O CANVI. TRES ETAPES 
     Si ens fixem en el nom dels cantants que actuaren al Casa teatre gironina, especialment els que 
ocupaven els papers protagonistes, advertim un mínim de 
tres etapes diferenciades. O sigui, els components de la 
troupe presenten un elenc relativament estable dins de 
períodes de curta durada, amb algunes figures que 
coincideixen en períodes d’entre tres i quatre anys. 
Incloem en aquest anàlisi la dècada del 1840 que 
analitzarem en l’esmentat article de l’Operem no 56. 
     1840 a 1847.- tot i que val a dir que ens trobem amb 
una interrupció, si més no de dades, entre 1844 i 1845. Es tracta d’un període que què sobresurt la 
continuïtat de la prima donna i el primer tenor, respectivament, Antonieta Aguiló de Donatutti (entre 
1840 a 1847) i  Fernando Martorell (1839 a 1843), completant els anys de 1846 i 1847 com a primer tenor 
Gian Batista Bertolasi. També coincideix força amb la presència de Martorell el baríton Juan Astor (de 
1840 a 1843). I agafen tres anys seguits (1841-43), els de major estabilitata de plantilla, la contralt Teresa 
Colomboni i el baix Antonio Morelli, a part d’algun altre cantant secundari: el tenor segon Fernando 
Rauret i la comprimària Josefa Vidal. 
    1848-50.- presenta un trienni amb la important presència de membres de la família di Franco, sobretot 
la prima donna Corina di Farnco, que va coincidir amb el seu germà Achile di Franco, el primer baix còmic 
i algun altre membre de la família, com veurem. Els tres anys coincideixen amb el tenor Manuel Soler 
(que va passar de primer a segon tenor en aquest període), el baix Caetano Rossi i la comprimària Josefa 
Rodés. 
     En els anys 1851 a 1853 ens apareix un buit pel que fa a l’òpera. No sabem si no se’n va interpretar o 
si les dades simplement no ens en parlen. 
     1854 a 1857.-  passat ens tres anys de parèntesi als que acabem d’al·ludir, trobem un cos de cantants 
força homogeni, amb la presència del primer tenor Antonio Silvestroni el baríton Eugenio Longoni i, 
duran els dos primers anys la soprano Giulia Berini com a Prima donna. També el segon baríton i 
comprimari Manel Carbó. 
     A la vegada constatem que la continuïtat de la presència de cantants a la ciutat és limitada, i més 
present en figures principals. Difícilment es sobrepassen més de quatre anys seguits. Únicament dos 

cantants sobrepassaren aquest interval de 
quatre anys, ambdós durant la dècada del 
1840: la primera soprano Antoni Aguiló (6 
anys) i el primer tenor Fernando Martorell (5 
anys). 
 
Imatge 2.-  Cantants d’òpera saludant, en un gravat 
francès del 1857. Obra de Daumier. Amb el títol <Un 
rappel de chanteuse ... scène de haute comédie> 
(litografia a Le Charivari, 9-I-1857) 

 
    Molts cantants els veiem per període molt 
breus, d’una o dues temporades. Al llarg de 
catorze temporades que tenim identificades, 
passaren per Girona 61 cantants solistes. 
D’aquests només sis sobrepassen els tres anys 
com a cantants a Girona. I un xic més de la 

meitat només canten en una temporada. Tot i que aquí no ho analitzem, pocs van ser els ccantants que 
van repetir a la ciutat després del parèntesi de tres anys, entre 1857 a 1860, en què es va erigir en nou 
edifici del teatre que avui en dia nomenem Municipal. 

Al llarg de dues dècades 
identifiquem tres fases pel que fa 

a coincidència de grups de 
cantants a Girona. 

 
 
 

 



LES RELACIONS FAMILIARS EN L’ÒPERA 
     Un fenomen que es pot apreciar a la Girona de mitjans segle XIX és la relació familiar entre els artistes, 
en el cas que analitzem entre els cantants. Segur que se’ns escapen lligams que no detectem. Avui en dia 
mirant noms, en part anònims, el que ens salta a la vista és la presència de cognoms repetits. Més enllà 
d’algun cas d’atzar, això pot ser degut a descendents que mantenen el cognom patern o de dones que 
adopten el cognom del marit. Efectivament, constatarem casos segurs de lligam familiar.  

     Entre les causes que afavorien els lligams familiars entre 
els artistes trobem en primer lloc el costum freqüent en 
societats tradicionals de transmetre l’ofici entre pares i fills. 
Però tant o més trobem la influència d’una societat 
patriarcal que considerava com a perillosa professió 
artística pel que fa a les dones. Tot i que ja no era una 
exigència en el moment del que parlem, sí que hi havia la 
tradició que les dones artistes era millor que anessin amb 

els seus pares o marits. Finalment, ja ho proclama la dita castellana, “Dios los cría y ellos se juntan”: no és 
estrany que es formessin parelles en el si del món artístic, fos per la simple relació, o, per la influència de 
les respectives famílies, mentre es mantingués aquest costum, encara viu en el segle XIX. 

     Un altre aspecte interessant 
és la coincidència entre que 
existissin lligams familiars amb 
ostentar els afectats llocs 
preeminents en la companyia. 
O sigui, la situació, posem per 
cas, en al que l’empresari o 
primer actor estigui casat amb 
la primera actiu.  
 
 
 
 
 
←   Imatge 3.-   Daumier ens mostra 

cantants operístics a França entre 
bambolines, en l’època que estem 

considerant. Aquí tenim La mère de 
la chanteuse (La mare de la 

cantant). En la sèrie ‘Croquis 
Dramatiques’. A Le Charivari, 27-XII-

1856 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Ja en la dècada anterior a la que ara ens centrem es 
trobava. Quan Antonieta Aguiló o Antonieta Donatutti 
passa a ser la prima donna de la companyia, el 1840, el seu 
marit, Pietro Donatutti, era el mestre al cèmbal de 
l’orquestra. Precisament aquell any Antonieta va arribar a 
Girona acompanyant el seu marit i tots dos s’instal·laren per 

La societat patriarcal del 
moment afavoria que les dones 

que es dediquessin a la faràndula 
fossin filles o esposes de 

membres de la companyia. 

 
 
 

 

Identifiquem, entre 1839 a 1859, 
fins a tres grups de parentiu 

compartint llocs importants en la 
companyia: els Donatutti, els Di 

Franco i els Berini. 

 
 
 

 



un temps a la ciutat [Barbarà, 2018:49]. En un segon moment, a partir del 1848 coincideixen quatre 
germans: la prima donna, Corina di Franco, el primer baix Achile di Franco amb i no només això, sinó que 
el 1949 apareix una “altra prima” soprano, la Clarice di Franco, i una partiquina que es deia Carolina di 
Franco. Fins a quatre membres de la companyia, tres dels quals ocupaven papers destacats. Els quatre 
eren fills de l’empresari Giovanni Battista di Franco, que regentà el teatre gironí entre 1849 a 1851 
[Barbarà, 2018:50]. 
      En la dècada dels 1850, pel que fa a formació de companyia, ens trobem que durant dues temporades, 
entre 1854 i 1855, la primera soprano és Giulia Berini mentre que el director d’orquestra era Francesco 
Berini, el seu pare [Barbarà, 2018:50]. Francesco Berini va arribar a Girona el 1840 i s’hi va quedar uns 
anys, sent contractat per l’Ajuntament per a formar violinistes. Després de marxar uns anys, tornà el 1854 
com a director de l’orquestra en la companyia regentada per Giuseppe Sacca 
     Però no tot són relacions familiars en els llocs principals. També es localitzen cognoms coincidents 
entre cantants secundaris. És el cas del segon tenor Juan Scotti (en el llistat hi diu “N. Scotti”) i la 
comprimària, també N. Scotti. Podem presumir que eren marit i muller o pare i filla perquè apareixen i 
desapareixen a Girona simultàniament i durant dues temporades, entre 1854  a 1856. 
 
 

 
 

Imatge 4.   L’orquestra, el cor i diversos solistes que estaven actuant a la temporada d’òpera van participar en una funció 
benèfica, en favor dels infants acollits a l’Hospici. OIniciativa compartida amb una companyia teatral d’aficionats. Aquí 

reproduïm la part del cartell que esmenta les actuacions líriques. [Arxiu Diocesà de Girona 1013938216] 

 



ELS NOMS DELS CANTANTS OPERÍSTICS DE LA DÈCADA DEL 1850 
 
     Trenta-cinc són els cantants lírics que localitzem i que van intervenir en les temporades operístiques a 
Girona en els anys 50 del segle XIX. Els recordem en el Quadre 2. 
 

Quadre 2.  Cantants solistes que intervingueren a Girona en companyies d’òpera italiana (1850-
1857) 

Nom Veu Cat ne 
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1
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-5
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Alessandri, Adela Co        ●    

Alexandri, Enrichetta S 1       ●    

Ardavani, Achile. Br   ●         

Artigas, Manuel Ba 2     ●      

Barilli,, Ettore Br   ●         

Bartolini, N. Br   ●         

Berini, Giulia S 1     ● ●     

Carbó, Manuel Ba/C 2  ●    ● ● ●   

Ciri, Martino Br      ●      

Dalmau, Juan C       ●    Girbal no l’esmenta 

Degrandi, Antonieta So 2      ●    Girbal no l’esmenta 

Di Franco, Achile (baix còmic) Ba   ●         

Di Franco, Clarice S 1  ●         

Di Franco Soler, Corina S 1  ●         

Faig, Julián T 2        ●   

Ferrer, Fanny Co 1      ●    Girbal no l’esmenta 

Logomarcino, Rosina C         ●   

Longoni, Eugenio Br       ● ● ●   

Merli, N. T 2     ●      

Nottoli, Giovanni Ba 1       ● ●   

Obiols, Carlota Co      ●      

Pecis, Leopoldina de S 1        ●   

Pierfederici Woordmason, Ma 
Augusta 

Poliva-
lent 

        ●   

Rodés, Josefa M/C 1  ●         

Rossi, , Caetano Ba   ●         

Ruiz, José Br/C         ●   

Sabensani (o Sebensani), Mateo Br   ●         

Sacca, Giuseppe Ba 1     ● ●     

Sellas, Antonio C       ●    Girbal no l’esmenta 

Scotti, N. (dona) C       ● ●    

Scotti, N. (home), de nom Joan T 2      ● ●    

Silvestroni, Antonio T 1     ● ● ● ●   

Soler, Manuel T 1/2  ●         

Trovat, Lorenzo C       ●    Girbal no l’esmenta 

Venturi, “N.” (o Luís). C   ●         

                      
Font d’E.C. Girbal ?    Sí   Sí Sí Sí Sí   

 
 
 
 

             
TOTAL    *  cantants  

ANOTACIONS A LA 
TAULA PRECEDENT 

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

Abreujatures 

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



     Afegim algun breu comentari sobre uns quants dels solistes del quadre precedent  que van cantar a 
Girona 
ARDAVANI, Achile.-   Cantà com a baríton el 1850. D’origen italià, aprofitant la seva estada a la ciutat va 

casar-se amb Elisa Tomassi a la 
catedral de Girona un 17 d’agost 
del 1850, instal·lant-se a la 
població [Barbarà, 2018:50]. 

 
Imatge 5.   Anunci d el’arribada a Girona del 

bariton Aquiles Andobrani per a cantar 
Hernani (El Postillón, 14-VI-1850 p4) 

 
LONGONI, Eugenio.-   Baríton italià que 

trobem en tres temporades 
consecutives, de 1855 a 1867. Va 
fer arrels a la ciutat, casant-se amb 
la gironina Concepció Camps el 23-
II-1857. El 1868 fou acceptat com a membre del Casino Gerundense, integrant-se a una comissió 
de música que organitzava vetllades musicals, amb cant líric inclòs. Fou Longoni qui va ser enviat 
a Milà el 1856, comissionat per l’Ajuntament gironí, per a contractar cantants per a la Casa teatre 
de cares a la temporada 1856-57, la darrera abans d’iniciar-se les obres del nou edifici [Barbarà, 
2018:50].. 

SILVESTRONI, Antonio.-   tenor italià que trobem per quatre temporades a Girona, entre 1857 i 1857. El 
cantant quedar-se a la ciutat i es va casar amb la gironina Maria Granés, en cerimònia el 31-VIII-
1859 a la Catedral. El tenor es quedà definitivament a la ciutat d’adopció on es detecten diverses 
generacions de descendents. El 1858 ingressà al Casino Gerundense [Barbarà, 2018:50]. Silvestroni 
fou l’únic cantant que va reincorporar-se a la companyia que estrenà, el 1860, el nou teatre gironí 
després de tres anys que es tardaren a erigir l’edifici que encara resta dempeus. 

SCOTTI, Juan i N. Scotti.-  En Joan fou el segon tenor entre 1854 a 1856. Coincideix en les dues temporades 
amb una comprimària, “N. Scotti”1 que presumim pogués ser la seva esposa. Al tenor el trobem 
l’agost del 1856 al Teatro Círculo Mallorquín de Palma exercint de segon tenor i de director 
d’escena (El genio de la libertad 18-VIII-1856, p.4). 

 

     I fins aquí la revisió dels que van ser els cantants solistes que van actuar al teatre de 
Girona abans del canvi d’edifici. 

                          joan manel barceló sitjes, agost 2020 
 

Per saber-ne més  
BARBARÀ, Joan (2018). <Músics italians del Teatre del Pallol>. A Revista de Girona, no 309 p. 48-51 
FONALLERAS, Josep Maria (1985). <Aproximació a la història del teatre (1769-1939)>. A Josep Maria 

BIRULÉS [i al.]. Història del teatre Municipal de Girona: apunts històrics i arquitectònics (1767-
1985). Girona: Ajuntament. Pp.71 a 216 

GIRBAL, Enric Claudi (1893). <El Teatro en Gerona. Apuntes para su historia. “Compañías de ópera 
italiana”. A Revista de Gerona: maig, pp. 129 a 136.  

 
                                                           
1    L’expressió “N.” en el nom i de vegades en el cognom, pot equivaldre a “indeterminat”. Era un recurs que quan no es 
coneixia o no es recordava el nom concret. De fet, en la documentació del moment, Joan Scotti també és citat a Girona com a 
“N. Scotti”, igual que la seva presumpta esposa o parenta. El nom de Joan el sabem perquè apareix esmentat en altres 
teatres, particularment a Mallorca. 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

   

COBLA-ORQUESTRA SELECCIÓN  (I) 
 

Aquí ens aturem amb una cobla-orquestra de Girona, creada l'any 1952, activa durant 

els anys 50. Acabada la temporada 1951-1952, la Cobla-orquestra Bolero, de Girona, va 

decidir canviar-se el nom, degut a que aquest no sonava gaire "sardanístic". Van oferir a 

Antoni Barnés i Gultresa comprar-li el nom de la seva Cobla-orquestra, La Principal de 

Girona (bé, en aquells moments era La Principal de Gerona), i  van arribar a un acord. 

Però Antoni Barnés no es va pas retirar de la vida artística: conservant alguns músics i 

incorporant-ne alguns de nous, va fundar la Cobla-orquestra Selección, de la que podem 

veure aquest excel·lent primer cartell, signat per Enric Triola.  

A la foto es pot identificar els següents músics:  En segon terme: Lluís Serra (contrabaix) i Xxx Torregrossa [o Xxx 

Romero] (bateria). Davant, d'esquerra a dreta: Enric Cabruja i Font (saxo tenor), Francesc Buxeda i Pont (saxo alt), 

Joan Fontàs i Ayats 

["Patllari"] (saxo 

alt), Josep Brugués 

i Feliu (?) (saxo 

alt), Francesc 

Sirvent i Ullastres 

(piano), Teodor 

["Teo"] Parella i 

Surroca (cantant i 

trombó), Joan 

Daranas 

(trompeta), Josep 

["Pepet"] Ramió i 

Renart (trompeta), 

Miquel Cabruja i 

Font ["Lin"] 

(trompeta) 

i Antoni Barnés i 

Gultresa (trombó).  

      

Imatge 107 - Any 1952 – Foto: Arxiu Enric Cabruja i Font 



 

Cartell 

 de la 

temporada 

1953-1954, 

també 

dissenyat 

per Enric 

Triola. 

 

 

Imatge 108 

- Any 1953 – 

Foto: Arxiu 

Família 

Ramió i 

Bujosa 

 

 

 

 

 

 

 Els músics són els següents:   

Darrere: Desconegut (contrabaix), Antoni 

Barnés (trombó), Ramir Mayolas i Tomàs 

(trompeta), Joan Daranas (?) (trompeta) i Josep 

["Pepet"] Ramió (trompeta) 

Davant: Francesc Sirvent (piano), Teodor 

["Teo"] Parella (cantant i trombó), Xxx 

Torregrossa [o Xxx Romero] (bateria), Joan 

Fontàs ["Patllari"] (saxo alt), Francesc Buxeda 

(saxo alt), Marcel Rahola i Quirch (saxo alt) i 

Desconegut (saxo tenor). 

 

 

 

 

Cartell de la temporada 1954-1955. 

 

 

Imatge 109 - Any 1954 – Foto: Arxiu Família Ramió i 

Bujosa 

  



A la foto, 

Darrere: Josep 

("Pepet") 

Ramió, Ramir 

Mayolas, 

Antoni Barnés, 

Desconegut i 

Manuel Cano. 

 

Davant: Lluís 

Serra, Josep 

Brugués i Feliu, 

Joan Fontàs 

("Patllari"), 

Marcel Rahola i 

Sebastià 

Cabrisas i 

Gironès (“Tià”). 

Imatge 110 - Any 

1954 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 

 

 

Imatge 111 - Any 1954 – 

Foto: Arxiu Família Ramió i 

Bujosa 

 

Darrere: Ramir Mayolas, 

Josep ("Pepet") Ramió, 

Antoni Barnés2, 

Desconegut i Manuel 

Cano 

Davant: Lluís Serra, Josep 

Brugués, Joan Fontàs 

("Patllari"), Marcel 

Rahola i Sebastià 

Cabrisas (“Tià”). 

 

 

 

 

 

 

 En el proper article continuaré parlant de la Cobla-orquestra SELECCIÓN 

                                   Josep Loredo i Moner, agost de 2020   

 

                                                           
2       És curiós, tant en aquesta foto com en l'anterior l'Antoni Barnés toca encarat cap el 2n tible ... sembla com si l'estés 

controlant ...  



 

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 
(42)  

Atenaide és una òpera de 
Vivaldi que conté l’ària Cor 

mio che prigion sei. La sentim 
per Nathalie Stutzmann, que 
canta i dirigeix a la vegada. 

 

Una ària de 
coloratura 
que hi va 

 

Una òpera que havia estat molt 
cèlebre i que ara no ho és tant és 

Fra Diavolo del que també fou 
molt cèlebre Daniel Auber. Aquí 
sentirem l’ària per a soprano, de 
gran espectacularitat Du village 

voisen. Cant Angela Dinning, 
dirigida per Richard Bonynge 

 

La visió de 
l’amor 

imaginat 
explicada en 

una òpera 

La compositora finlandesa Kaija 
Saariaho estrenava el 2000 una 

òpera en francès i occità, L’Amour de 
Loin. En l’argument, basat en un 

poema trobadoresc, el protagonista, 
poeta i príncep, fa un viatge tràgic 

per a trobar l’ansiat amor, llunyà i desconegut. En el petit 
fragment, Je l’ai vue, Pélerin, Jaufré creu veure la seva 

estimada a la que està cercant. Fixem-nos també en 
l’escenografia del Met com suggereix el mar. 

 

El Nabucco 
també té àries 

Encara que del Nabucco de Verdi el 
més cèlebres són els cors, l’òpera 

també és molt bella per les seves àries. 
Contràriament a l’habitual, les que més 
llueixen hi són les tessitures més greus: 

la mezzo, el baríton i el baix. Aquí 
tenim l’ària Dio di Guida, seguida de la 
seva cabaletta, acompanyada pel cor. 

Amb pel gran baríton USA S. Milnes dirigit pel també notable 
director verdià, desaparegut aquest any, Nello Santi. 

 

Un gran 
quartet 

 

Puccini amb el fragment que 
comença dient Addio ... va 

composar un quartet, o més 
aviat dos duets en paral·lel, que 
és de reclinatori. És el final del 

tercer acte de La Bohème 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=RQvvXps27sU
https://www.youtube.com/watch?v=RQvvXps27sU
https://www.youtube.com/watch?v=eKAzXPAIDVc
https://www.youtube.com/watch?v=eKAzXPAIDVc
https://www.youtube.com/watch?v=FuquG9iYqwE
https://www.youtube.com/watch?v=tdgrvpgioyY
https://www.youtube.com/watch?v=2Ghuf1YOT_s
https://www.youtube.com/watch?v=2Ghuf1YOT_s
https://www.youtube.com/watch?v=FuquG9iYqwE
https://www.youtube.com/watch?v=tdgrvpgioyY


 
 

Amb motiu de la presentació de la nova 
temporada 2020-21 de busos Girona-Liceu.  

Acte previst per al  17-IX-2020. 
 
 

ÒPERA 
 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2020 


