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PROPERES ACTIVITATS PROMOGUDES PELS AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA QUE PODEU SOL·LICITAR 

CLUB DE LECTURA LITERATURA I ÒPERA 
a la Biblioteca P. Carles Rahola 

GRATUÏT.  Cal inscripció 
En dia 8-X, a les 17,30h. Primera 

sessió dedicada al Don Giovanni. 
Les altres 12-X, 14-I, 11-III i 15-IV 

    Coordinen Joan Manel Barceló i 
Maria Àngels Prats  

 
DOS RECICAL LÍRICS A LES CONTRADES GIRONINES 

 

 
 

      JOANA CANALIAS     /  GEMMA COMA-ALABERT  
          Olot -  21-XI                  Santa Coloma de Farners - 7-XII  

CONFERÈNCIA  sobre  DON GIOVANNI 
a la la casa de Cultura (auditori Viader) 

GRATUÏT.  Cal inscripció 
En dia 8-X, a les 19,30h. Amb motiu 
de la seva propera representació al 

Liceu. 
Per  Pol Avinyó 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://forms.gle/uu1syvaa7xK9Vkof6
https://www.youtube.com/watch?v=xmz7rYWpyxY
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


 

NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Davant la cronificació de la pandèmia els Amics de 
l’òpera de Girona fan públics uns criteris sota els que 

procuraran afrontar-ho 
   Convé seguir i respectar les normes sanitàries que s’estableixin per les 
autoritats competents. A la vegada mantenir viva l’activitat lírica en 
quant puguem. I. per tant : 

●  Fer seguiment i informar puntualment 
a les persones inscrites en els busos 
operístics sobre fins a quin punt ens 
afectarà les sortides en bus Girona-Liceu. 
●  Promoure en l’entorn de les 
comarques gironines concerts de petits 
format que permetin als professionals i 
als aficionats seguir vivint la lírica en viu. 
●  Mirar de continuar i enfortir les 
conferències divulgatives sobre òpera, 
mantenint així el contacte i promovent 
l’interès. 

●  No es mantindrà el local de l’entitat 
obert al públic (ho estava els dilluns de 18 a 20h.) fins que es recuperi 
sensiblement la normalitat sanitària.                   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Celebrada la conferència de 
presentació de la temporada de 

busos Girona-Liceu 2020-21 
Es va emplenar tot l’aforament preventiu del 

local, per sobre de la cinquantena de 
persones   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

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.. 

 

 
 

 
 
 
 
   

    Calendari allargat 

A la 

Biblioteca 

P. Carles 

Rahola 
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Propera conferència.    Dia  .8-X. 
Don Giovanni, de Mozart 
A la Casa de cultura de Girona, 

 Pel divulgador musical  Pol Avinyó 
 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

Recital Líric Recuperem la veu, 3.    Dia  .21-XI. 
Joana Canalias (soprano) i Aimar Noraha Santhino (piano) 

Amb el títol i temàtica de Dones compositores. Al teatre de l’Orfeó 
Olotí d’Olot. Coorganitzat pels Amics de l’Òpera de Girona. GRATUÏT, 

amb inscripció prèvia i places limitades. Optatiu bus des de Girona 
..INSCRIPCIONS.. 

 

 

 
  

 

 

 

Recital Líric Recuperem la veu, 4.    Dia  .7-XII. 
Joana Canalias (soprano) i Aimar Noraha Santhino (piano) 
Amb el títol i Grans cimeres de l’òpera. A L’Auditori de Santa Coloma 
de Farners. Coorganitzat pels Amics de l’Òpera de Girona. 10 €, amb 

inscripció prèvia i places limitades. Optatiu bus des de Girona 
..INSCRIPCIONS.. 

 

 

 
  

 

 

 

 

Ja està registrat oficialment el canvi 
d’estatuts dels Amics 

Podeu llegir el redactat actual i veure un 
comentari dels canvis 

..Al web.. 

 
  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecxZbxc1SIPDxOfZOtlNWxR
https://forms.gle/Ws8PA4ogyUc9WyxL9
https://forms.gle/Ws8PA4ogyUc9WyxL9
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecxZbxc1SIPDxOfZOtlNWxR
https://forms.gle/BC17Qsv5PyLo1mrR6
https://forms.gle/Ws8PA4ogyUc9WyxL9
https://forms.gle/Ws8PA4ogyUc9WyxL9
https://forms.gle/Ws8PA4ogyUc9WyxL9
https://forms.gle/Ws8PA4ogyUc9WyxL9
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPecxZbxc1SIPDxOfZOtlNWxR


 

 

 
 

Mesures sanitàries al Liceu a inici de 
temporada 

L’aforament de moment queda reduït a menys 
de la meitat, amb un màxim de 1.114  

espectadors per sessió. 
..Al web..     .. Liceu ho explica (1’40”).. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Realitzar recital líric a Platja d’Aro 
amb la soprano Charo Tris i el 

pianista Claudio Suzín 
Esdeveniment organitzat per la novella 

associació Culturejant i amb el suport de 
l’Ajuntament de Casrtell-Platja d’Aro 

..Al fb.. 

 
  

 

 

 
 

El Met de Nova York rectifica i 
clausura tota la temporada  

Tanquen com a mínim fins al setembre del 2021 i 
a l’espera que la Covid estigui controlada 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

D’apoteòsica s’ha qualificat el 
recital inaugural de Piotr Beczala i 

Sondra Radvanovski al Liceu 
Ha estat el 27 de setembre. Tots els 

comentaristes coincideixen en que són uns 
dels millors cantants de l’actualitat 

..Al web..    ..Duet.. 

 
 

 

  

 

 

 
 

Presentat el cicle de música a 
Girona de l’Associació Magic Room 

Al Centre Cívic de Palau 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Anna Netrebko es contagia 
amb el Coronavirus 

Ha hagut de suspendre actuacions, 
entre d’altres al Liceu 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre les corals en temps de 
pandèmia.  

Opinions de Pere Lluís Biosca i Xavier 
Pastrana 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Polèmica per un problema 
d’aforament en una òpera del Real de 

Madrid 
Les protestes de part del públic van obligar a 
suspendre una funció d’Un Ballo in maschera 

..Al web.. 

 
  

https://www.ara.cat/cultura/Liceu-presenta-mesures-covid-temporada_0_2533546695.html
https://www.youtube.com/watch?v=0QGNahe-zG4
https://www.facebook.com/culturejant
https://elpais.com/cultura/2020-09-23/metropolitan-opera-no-levantara-el-telon-hasta-septiembre-de-2021.html
https://infernemland.blog/2020/09/27/tornem-hi-liceu-2020-2021-sondra-radvanovsky-i-piotr-beczala/
https://www.youtube.com/watch?v=U2NzSCS_jys
https://www.nuvol.com/musica/classica/girona-set-anys-de-musica-per-a-tothom-120822
https://www.operaactual.com/noticia/anna-netrebko-en-el-hospital-con-neumonia-tras-infectarse-de-la-covid-19/
https://www.barcelonaclasica.info/haurem-dacceptar-que-algunes-obres-no-es-podran-fer-a-partir-dara/
https://www.operaactual.com/noticia/una-polemica-por-la-distancia-de-seguridad-en-el-teatro-real-suspende-una-funcion-del-ballo/
https://www.ara.cat/cultura/Liceu-presenta-mesures-covid-temporada_0_2533546695.html
https://www.youtube.com/watch?v=0QGNahe-zG4
https://www.facebook.com/culturejant
https://elpais.com/cultura/2020-09-23/metropolitan-opera-no-levantara-el-telon-hasta-septiembre-de-2021.html
https://infernemland.blog/2020/09/27/tornem-hi-liceu-2020-2021-sondra-radvanovsky-i-piotr-beczala/
https://www.youtube.com/watch?v=U2NzSCS_jys
https://www.nuvol.com/musica/classica/girona-set-anys-de-musica-per-a-tothom-120822
https://www.operaactual.com/noticia/anna-netrebko-en-el-hospital-con-neumonia-tras-infectarse-de-la-covid-19/
https://www.barcelonaclasica.info/haurem-dacceptar-que-algunes-obres-no-es-podran-fer-a-partir-dara/
https://www.operaactual.com/noticia/una-polemica-por-la-distancia-de-seguridad-en-el-teatro-real-suspende-una-funcion-del-ballo/


 

 

 

 

A l’ôpera de Leipzig promouen 
un festival Wagner amb totes 

les obres del compositor  
Amb tretze òperes de l’autor 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Impuls del Ballet 
Contemporani de Catalunya  

Recent actuació a Terrassa 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Entevista a Joanas kaufmann 
amb motiu del seu últim disc 

Entrevista a Opera Actual 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El baríton Mariusz Kwiecien 
plega definitivament de cantar 

per motius de salut 
És notícia recent que afecta al cantant 

polonès 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Louise Farrenc, una 
compositora del segle XIX 
Va estar al conservatori de París 

..Al web.. 
 

  

 

 

 

 

El compositor de Reus Joan 
Magrané nominat als premis 

Latin Grammy 
En la categoria de composició clàssica 

contemporània 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al tenor mexicà  
Ramón Vargas 

Amb motiu del seu 60è aniversari 
A Opera World 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Nou enregistrament de l’òpera de 
Verdi Attila 

Amb Ildebrando d’Arcngelo. Per BR Klassik 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 
 

El novel·lista japonès Haruki Murakami 
publica “Música, solo música” 

Fet a partir de les converses de l’escriptor amb 
el director d’orquestra Seiji Ozawa 

..Al web.. 

 
  

        

https://www.operaactual.com/noticia/la-opera-de-leipzig-crea-un-festival-wagner-con-todas-las-obras-del-compositor/
http://www.revistamusical.cat/critica/lembrio-del-ballet-contemporani-de-catalunya-creix-amb-forca/
https://www.operaactual.com/entrevista/jonas-kaufmann-anhelamos-la-experiencia-en-vivo-estar-juntos-eso-es-insustituible/
https://www.plateamagazine.com/noticias/9802-el-baritono-polaco-mariusz-kwiecien-pone-fin-a-su-actividad-en-los-escenarios-por-motivos-de-salud
https://www.barcelonaclasica.info/louise-farrenc-una-dona-entre-homes-al-conservatori-de-paris/
https://www.nuvol.com/musica/classica/joan-magrane-premi-castafiore-de-nuvol-per-a-missa-a-6-veus-57194
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https://proopera.org.mx/resena/attila-verdi/
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https://www.operaworld.es/entrevista-a-ramon-vargas/
https://proopera.org.mx/resena/attila-verdi/
https://www.casadellibro.com/libro-musica-solo-musica/9788490668726/11667815


  ACTIVITATS   
 

  
1 i 4-X 

 

Interpretació de l’òpera de 
Verdi Il Trovatore, amb 

Gustavo Dudamel 
En versió concert, al Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

2-X 
(20 h.) 

 
Dins el Life Victoria Barcelona 

Lieder: Sarah Connolly 
(mezzo) i Julius Drake (piano) 

Obres de Brahms, Wolf, Debussy, 
Mahler i Zemlinsky. Al recinte 

modernista de l’Hospital de Santa Pau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

5-X 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA. Marcel 
Gorgori: Diana Damrau i 
Natalie Dessay.   (Grans 

Figures de l’Òpera Actual, II) 
A la Fontana d’Or de Girona. Amb 

comentaris i projeccions. Inscripció 
prèvia.     ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
8-X 

(17,30 h.) 

  

CLUB DE LECTURA sobre l’òpera 
 Don Giovanni  de Mozart 

a LA BIBLIOTECA Carles Rahola de Girona. 
Conductor: Joan Manel Barceló (dels Amics) i 

coordinat per Ma Àngels Prat. Gratuït. 
Obra literària: Don Joan de Molière. 

..Informació i inscripcions..       

 
Girona 

  

 

 

 
8-X 

(19,30 h.) 

  

CONFERÈNCIA: sobre l’òpera 
 Don Giovanni  de Mozart 

Per Pol Avinyó, a l’Auditori de la casa de 
Cultura. Gratuït però cal inscripció 

..Inscripcions..        

 
Girona 

  

 

 

 
 

8-X 
(19 h.) 

 

Projecció de l’òpera La Flauta 
Màgica, de Mozart 

Al Centre cultural figuerenc La Cate. 
S’ofereix en diferit en una producció del 

Festival de Bregenz 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 

 
 

9-X 
(20 h.) 

 

Marta Torrella (Contralt) i 
Helena Ros (soprano). Tarta 

Relena, amb diversitat de 
gèneres cantants a capella 

El duet actuarà a l’Auditori Viader de la 
gironina Casa de Cultura 

..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/il-trovatore
http://www.lifevictoria.com/connolly-drake/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/diana-damrau-i-natalie-dessay_a12771281
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/noticia/Clubs-de-lectura-2020-00002
https://forms.gle/BC17Qsv5PyLo1mrR6
https://lacate.cat/events/la-flauta-magica-de-mozart-festival-de-bregenz/
https://www.casadecultura.cat/detall/25940/tarta-relena
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/il-trovatore
http://www.lifevictoria.com/connolly-drake/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/diana-damrau-i-natalie-dessay_a12771281
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/actualitat/detalls/noticia/Clubs-de-lectura-2020-00002
https://forms.gle/BC17Qsv5PyLo1mrR6
https://lacate.cat/events/la-flauta-magica-de-mozart-festival-de-bregenz/
https://www.casadecultura.cat/detall/25940/tarta-relena


 

 

 
 

17-X 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA. Marcel 
Gorgori: Bryn Tewrfel.   

(Grans Figures de l’Òpera 
Actual, II) 

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

Inscripció prèvia    ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

17-X 
(20 h.)  

Cecilia Bartoli al Palau. 
 Amb repertori barroc 

Acompanyada per Les Musiciens 
du Prince 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

18-X 
(18 h.) 

 

Recital deGaëlle Arquez (mezzo) i 
Mary Olivon (piano) 

A l’Auditori de Girona. Obres de Mozart, 
Vivaldi, Häendel, Massenet, Montsalvatge, ... 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

21 i 23-
X 

(20 h.)  

Concert de Juan Diego Flórez 
El tenor peruà oferirà obres de 

Beethoven, R. Strauss, Bellini, Verdi, 
Lalo, Gounod i Puccini 

Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

   
21, 23 i 

25-X 
 

Representació de l’òpera 
 La Flauta Màgica, de Mozart 
Pels Amics de l’Òpera de Sabadell. Al 

Teatre de la Faràndula de Sabadell 
..Al web.. 

 
Sabadell 

  

  
 

24-X a 
8-XI 

 

Representació de l’òpera de 
Mozart Don Giovanni 

Amb diverses funcions al Liceu. Amb 
Christopher Maltman en el paper 

protagonista. I, entre d’altres, Mihah 
Persson, Luca Pisaroni i Véronique Gens. 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
25-X 
(17 h.) 

 

Savall i el Don Juan de Gluck 
Amb un composició per a ballet 

inspirada en el Don Joan de Molière. A 
més, obres de rabel i Händel 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

1-XI 
(18 h.) 

 

Concert tradicional de Tots 
Sants pel Cor Maragall 

A l’Auditori de Girona. Direcció 
 de Sara Pujolràs 

..Al web.. 

 
Girona 

  

   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://caixaforum.es/ca/girona/p/bryn-terfel_a12771186
https://palaumusica.shop.secutix.com/selection/event/seat?lang=ca&perfId=1417996473&productId=1415564920#_ga=2.12070452.1224368754.1598787645-1988729911.1596179019
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2824
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/conciertos/juan-diego-florez
https://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?&idx=28&id=55&la-flauta-magica
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/don-giovanni
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/concerts/savall-i-el-don-juan-de-gluck
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2827
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://caixaforum.es/ca/girona/p/bryn-terfel_a12771186
https://palaumusica.shop.secutix.com/selection/event/seat?lang=ca&perfId=1417996473&productId=1415564920#_ga=2.12070452.1224368754.1598787645-1988729911.1596179019
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2824
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/conciertos/juan-diego-florez
https://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?&idx=28&id=55&la-flauta-magica
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/don-giovanni
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/concerts/savall-i-el-don-juan-de-gluck
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2827
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
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El teatre del Pallol en la dècada de 1840 [3 de 5] 

L A    D A N S A 
 

La informació de la que disposem permet afirmar que la dansa tenia una important presència 
en el teatre gironí. Els espectacles de ball no se solien oferir sols, sinó complementant altres 
gèneres, sobretot les sessions teatrals, en les mitges part so al final de la vetllada. Aquesta 
important presència i pràctica no és singular de Girona, sinó que la identifiquem en molts 

altres teatres de l’Estat. 
Resulta especialment important notar com identifiquem la presència, en la dècada del 1840 
que podríem considerar una companyia estable a la ciutat associada al teatre de Girona. La 

presència de la dansa la localitzem en tots els moments d’aquell període en què tenim 
notícies. Ara bé, les dades són més riques en l’interval de temps que va del 1848 al 1849. 

 
 
Imatge 1.-  Reproducció de 
l’anunci d’una funció al tetare 
de Girona El Postillón 5-XI-1848 
p4. Hom pot apreciar que en 
aquella ocasió la representació 
principal era un drama teatral. 
Es pot llegir també com a la 
mitja part amenitzava la vetllada 
l’orquestra. El ball s’oferia al 
final, el qual era el més 
freqüent, tot i que també es 
podia oferir en les mitges parts. 
En aquests anuncis combinats 
amb teatre la paraula “ball” 
correpon a dances d’exhibició.  

 

DE L’ESTATUS DE LA COMPANYIA DE DANSA 
     A Girona, en la dècada del 1840, hi havia una estructura fixa de dansa de la ciutat, amb una companyia 
estable, encara que aquesta es trobava supeditada a la companyia dramàtica. La presència continuada de 
dansa a Girona en el decenni, quan disposem de dades, corrobora un arrelament estable. Això és evident, 
si més no a finals de la dècada, amb moltes actuacions constatables i amb alguns textos que ho confirmen. 
És interesant en especial el redactat de l’anunci de la funció de benefici ofert a Carme Prats, que 
s’especifica era “primera bolera de la compañía dramática de esta ciudad”. O sigui que el cos de ball no 
era autònom sinó que estava integrat en la companyia teatral. De fet aquesta pràctica és la que trobem 
en força companyies que actuaven en diversos indrets de l’estat: companyies dramàtiques àmplies d eles 
que formen part una secció de dansaires. Finalment, aquesta idea és coherent amb la presència de la 
dansa associada a funcions teatrals. No hem trobat en el període considerat cap espectacle composat 
només de dansa. 



     Encara més contundent prova de l’existència d’una estructura teatral fixa a Girona la trobem en 
l’anunci d’un benefici que es va celebrar el 8 de febrer del 1849. Literalment s’hi diu que Anastasio 
Casajuana era “primer bolero y director de bailes del teatro de esta ciudad”. Per tant, existia la figura 
d’un director gironí de dansa, personatge que era, a la vegada, membre destacat del cos de ball. 
     En contrapartida, també trobem notícia de la vinguda de ballarins de fora de Girona en funció de la 
companyia teatral que ve a actuar. Mostrem tot seguit un comentari en l’anunci de la companyia de teatre 
que iniciava la seva activitat a Girona. Esmenta que s’està a l’espera de l’arribada d’una parella de 
ballarins. No sabem si finalment es va contractar l’esmentada parella ni si en cas que vinguessin es van 
complementar amb dansaires autòctons. L’anunci havia de sortir entre febrer i març del 1848 
 

 

 
 
Imatge 2.-  Petit fragment de l’anunci de presentació d ela companyia tetaral que actuà a Girona l’any còmic 1848-1849. 
Excusa que no han arribat ballarins associats a Cia dramàtica Girona.  Imp. vídua Grases (AMGi, Teatre. lligall 9) 

 

 
 

DEL TIPUS DE BALL QUE S’EXECUTAVA. L’ESCOLA BOLERA 
      En primer lloc hem d’advertir que en el present escrit ens referim a la dansa, aquesta no és una 
paraula que s’utilitzés en la Girona de la dècada 1840 en relació a les activitats que considerem. En tot 
moment les fonts del moment parlen de “ball”. Per tant, es feia servir la mateixa paraula que s’utilitzava 
també en les ballades públiques de tipus participatiu i recreatiu, com ara les populars i exitoses sessions 
de ball de màscares per carnestoltes, o, altres balls de societat o de festa de carrer.  
     Nosaltres preferim parlar de dansa perquè és la paraula més precisa, en el nostre vocabulari actual, 
per a referir-nos a l’activitat que analitzem. És a dir, l’execució de balls d’exhibició, en un teatre i per part 

de professionals. Un  tipus de ball, a més que, com 
veurem tot seguit, requeria d’una formació 
acadèmica. 
     És molt clar que la troupe de dansaires que 
actuaven de manera regular a Girona seguien eren 
gènere de l’Escola bolera. Aquest és un tipus de 
ball, sorgit al segle XVIII i d’arrel andalusa, que 
deuria ser dominant a l’Estat espanyol a mitjans 
segle XIX. Aquesta escola va tenir continuïtat en el 
segle XX però quasi va desaparèixer, foragitat per 
la competència del flamenc. De fet l’èxit creixent 
del ball flamenc ja va posar en retrocés a l’escola 
bolera vers finals del segle XIX.  
 

   ←    Imatge 3.-  Una parella executant dansa bolera 
en un gravat del 1846 en una revista madrilenya (Semanario 
Pintoresco Español, 22-XI-1846 p.8) 

 
     Tot i l’origen andalús del ball bolero i la 
utilització d’una vestimenta i accessoris, com ara 
les castanyoles, que ens recorda formes de ball 
flamenc, el bolero té una tradició i essència ben 



diferenciada. L’escola bolera és de base acadèmica, que cal perfeccionar sota el guiatge d’experts, i que 
comporta l’ús de formes i passos estandarditzats, ben lluny de la improvisació que estimula el flamenc. 
Val a dir que ja en el segle XIX en diversos indrets de Llatinoamèrica van fructificar algunes tendències 
pròpies derivades de l’escola bolera hispana. A Amèrica el compàs típic del bolero és de 4/4. Al nou 
continent les influències boleres que van donar lloc a productes musicals i de ball específics del país on 
van arrelar, com ara a Cuba, Brasil o Mèxic. 
     La dansa d’Escola bolera té un compàs característic de 3/4. Pel que fa a la vestimenta típica, les dones 
boleres usen una faldilla ampla, en contrast amb un bust encotillat. Els homes vesteixen pantalons fins a 
sota genoll completats amb mitges, i al cos una faixa que pot anar complementada per una torereta. Com 
que l’arrel de la vestimenta és del segle XVIII l’aspecte dels dansaires boleros ens recorda la vestimenta 
castissa que va immortalitzar Goya en les seves pintures. El calçat amb què es balla pot utilitzar sabates 
com sabatilles de. Durant molt temps l’escola bolera va ser considerada la dansa clàssica espanyola. A 
Catalunya la dansa bolera va arrelar fortament,  sempre complementant funcions teatrals, creant-se inclús 
una escola bolera barcelonina de la que Marià Camprubí en va ser un dels més cèlebres exponents a 
mitjans segle XIX. 
 
     No hi ha dubte que els ballarins del teatre de comèdies de Girona 
seguien l’escola bolera i són diverses les referències a l’estil que 
citen les fonts. En particular l’esment de sl anuncis de premsa a la 
primera bolera o el primer bolero de la companyia, són ja 
inequívocs. 
 

Imatge 4.-  Pas de quatre bolero. Pel Ballet 
Nacional d'Espanya el 2013. Coreegografia de 1956.  

 
 
      Altra cosa és que, com resulta típic  els formacions de dansa de totes les èpoques i llocs, en determinats 
moments i espectacles qualsevol companyia programi peces d’altres gèneres diferents del dominant. Es 
tracta de recursos per a donar varietat als espectacle si/o per aprofitar la tirada popular de determinats 
balls d’altres gèneres en el moment. A Girona trobem que els programes habitual són propis de ball bolero 
però també s’interpretaven danses populars, com ara la el ball de la jota, com veurem. 
 

INDISCIS QUE EXISTÍS ALGUNA ESCOLA DE DANSA A GIRONA 
     No ho podem afirmar categòricament, però intuïm que en els anys 1840 hi devia haver algun sistema 
de formació de ballarins a la ciutat de Girona. Tot i que és absolutament provable que bona part de 
dansaires que actuaven a la ciutat provinguessin d’altres indrets, la continuïtat de l’activitat aconsellaria 
procurar la formació local d’alguns dels artistes, si més no els destinats inicialment a papers secundaris. 
         El principal indici el trobem un una sessió de relleu en què s’oferia un benefici a la prima ballerina 
Sra. Prats, el 5 de gener del 1849. En la sessió hi ha un moment en què intervenen vint joves gironins que 
llançaren uns coloms en la sala del teatre. Veiem-ne el text de l’anunci,  
 

   “ Finalizando la función con el gran baile en un acto, nuevo en este teatro, 
los piratas Moros, en el que tomarán parte veinte jóvenes de esta ciudad 
sin las partes de baile de la compañía, los cuales en uno de los varios grupos, 
despedirán diferentes palomas por vía de recreo y regalo a las personas que 

se dirijan con su vuelo.”   (El Postillón. 4-I-1849 p4) 

Text 1 
Participació de vint 
joves gironins en un 
espectacle de dansa 

Del text deduïm que en una d eles fases d ela dansa Los pirates Moros s’incorporen vint joves gironins. 
Aquests actuen sols, sense combinar-se amb els dansaires de la companyia. Van actuar formant uns grups. 
Un dels grups que actuava va fer el llançament de coloms en plena funció. 

https://www.youtube.com/watch?v=XrPvI3NN4ew&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XrPvI3NN4ew&feature=emb_logo


     De la intervenció de vint joves de la població, encara que fos per breu estona i amb evolucions 
provablement senzilles en deduïm que això només és explicable amb algun sistema de formació en el ball. 
El supòsit d’algun àmbit de formació és coherent amb el caire acadèmica que ja hem vist té l’escola bolera. 
Evidentment, el grau de formalització de la formació, en els eu cas, podia seguir formats molt variats. No 
té perquè tractar-se d’una acadèmia de ballet com l’entenem avui en dia. Podia ser una activitat més 
informal, com ara unes sessions de formació donades per algun dels personatges de la companyia. La 
mateixa beneficiada del gener del 1849, a la que els joves contribuïren a homenatjar, seria coherent que 
assumís un paper important en l’educació en el ball dels joves aficionats. Recalquem que la precedent 
idea de l’existència d’un sistema de formació en la dansa a Girona en al dècada del 1840 és una hipòtesi. 
Creiem que una hipòtesi consistent amb les dades objectives de què disposem. 
 

SOBRE ELS BALLARINS GIRONINS 
    Encara que no tants ni tant sovint com voldríem, es localitzen noms i algun detall dels ballarins que 
amenitzaven les sessions teatrals gironines de la dècada. 
Alfonso, Francisca.-   Que era primera “bolera de la compañía Dramática de esta capital”. De li dedicà 
un benefici el 18 de gener del 1849 (El Postillón, 17-I-1849 p.4)  [IMATGE 6]. Tal com veurem hi havia 
diverses “primeres boleres”. 
Casajuana, Anastasio.-   Aquest personatge tenia una posició preeminent en la dansa gironina, ja que el 
1849 figurava com a primer bolero i també director de balls del teatre de la ciutat (El Postillón, 7-II-1849 
p.4) . Se li va dedicar un benefici el i de febrer del 1849. 
Prats, Carme.-   A inicis del 1849 era la primera bolera. Se li va oferir una funció de benefici que havia de 
produir-se el 4 de gener però que finalment es va retardar al dia 5. Els anuncis indiquen que es deuria 
tractar d’una funció molt lluïda.  
 

ALGUNS TÍTOLS DE DANSA PRESENTATS A GIRONA 
     Passem a enumerar títols de danses que van sortir esmentats en la premsa gironina amb motiu de la 
seva interpretació a la Casa teatre. En cada cas procurem comentar com podien ser els balls. 
 
“Baile a cuatro”.-   No indica el títol de la dansa (El P. 10-XI p.4) que es va executar el 11 de novembre del 
1848. Afegim que el 23-XI es va oferir un altre Quartet, que podria ser el mateix. També el 3-XII s’inclogué 
un Baile a cuatro.  Poc en sabem de com va ser aquest ball. Però sí que el nom dóna la pista de la seva 
estructura i, segurament, la intencionalitat. S’entén que es presentà un Pas de quatre, nom que en la 
dansa clàssica indica una formació de quatre ballarins, que poden ser de qualsevol combinació d’homes 
o dones. En aquest format, pel que fa al ball clàssic, és típic que la dansa 
no busqui un argument temàtic sinó bàsicament de realitzar una 
demostració d’habilitat tècnica. Feia poc, en el moment de la 
interpretació a Girona, que un quartet de dansa s’havia fet mundialment 
famós. Ens referim al que s’ha passat a anomenar el Grand Pas de 
Quatre. Fou el 1845 a Londres, coreografiat per Jules Perrot i amb música 
de Cesare Pugni. Hi van intervenir les quatre ballarines més famoses del 
moment. Des d’aleshores aquesta s’ha convertit en una de les més 
mítiques funcions de ballet de tots els temps. 
  
    Imatge 5.-  Litografia que al·ludeix al míric Grand Pas de Quatre amb 

coreografia de Perrot, presentat a Londres el 1845. Hi van participar, per ordre 
d’aparició en escena, les quatre més famoses ballarines de l’època: Lucile 
Grahn, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito i Marie Taglioni. 

 
Baile de las nueces, El.-   Es tractava d’una pantomima representada el 25 de gener del 1849. Es 
representava per primera vegada a Girona (El Postillón, 24-I-1849, p.4) 



Bártolo, El.-   Executat el 18 de gener del 1849. L’anunci de l’espectacle indicava que es tractava d’un 
“gracioso baile de payés”, i especificava que 
s’interpretava pe primera vegada en aquell coliseu. (El 
Postillón, 17-I-1879, p.4)  [IMATGE 6] 

 
    Imatge 6.-  Anunci d’una funció tetaral a benefici 

de la ballarina Francisca Alonso. S’hi va executar el ball “El 
Bártolo” (El Postillón18-I-1849 p4)    → 

 
Gallegada, La.-   El títol sembla relacionat amb dansa 
popular. Va ser interpretada al final d’una funció 
dramàtica en data del 9 de desembre, creiem que del 
1841. (Arxiu Diocesà de Girona, Ref. 1013938356) 
Imno, El [sic.].-   Es va presentar el 26 de novembre del 
1848. L’anunci   (El P. 22-XI-1848 p4) que es tracta d’unes 
“boleras a cuatro”. No es tracta de l’espectacle que 
acabem d’esmentar, Baile a cuatro [veieu més amunt], 
perquè l’esmentat anunci proclama que les boleres eren 
“nuevas en este teatro” . Com ja hem comentat, la forma 
de ballet amb quatre dansaires, sobretot femenines, 
havia agafat molt de prestigi. 
Jota Verbena.-   Es va ballar en el benefici realitzat el 30 
de novembre del 1848, al final d’una vetllada teatral en la 
que s’interpretà, a més, una altra dansa a mig espectacle. 
S’especifica que el ball s’oferia “a cuatro”, hem d’entndre en aquest cas amb dues parelles, ja que es 
tracta d’una jota (amb tot, en alguna ocasió una balladora podia transvestida podia ocupar el rol masculí). 
Mollares de Sevilla, Los.-   Ball ofert al final de la sessió teatral del dia 14 de desembre del 1848. Aquest 
ball, considerat alegre i atrevit, l’executaven tres ballarins, dues dones i un home amb un fil argumental 
en què “figurando requebrar este a las dos, y rechazarlo ambas” (Juan Lombia. El Teatro. Madrid:  Imp. 
Sanchiz, 1845) 
Nuevo Jaleo de Cádiz, El.-   Va consistir en un ball a quatre interpretat al final d’una sessió teatral i en 
context d’un benefici (El P. 7-II-1849 p4). 
Pa-de-du [Sic.] de la Ninfa.-   S’interpretà al final de la jornada teatral del (El P. 4-X-1848 p4). Evidentment 
en el títol ens trobem una versió adulterada del Pas de deux, número que el ballet romàntic va consagrar 
a mitjans segle XIX. En tracta, per tant, d’una peça en què intervé una parella de ballarins, home i dona i 
que sovint simbolitza l’atracció amorosa dels protagonistes.  
Padedu [Sic.].-   En aquest cas sense esmentar cap indici de l’obra concreta. En aquest cas l’esment local 
del Pas de deux apareix escrit de manera diferent que en la vetllada que acabem d’esmentar a sobre.  
Piratas moros, Los.-   Que es presentava com un “gran baile en un acto”. S’oferia per primera vegada al 
teatre. És interessant destacar que en els anuncis de l’acte es posava de manifest que hi participarien vint 
joves gironins  (El P. 4 i 5-I-1849 p4) 
Serenata en la plaza de Saragoza, La.-   tal com es feia sovint, la música i el ball s’acompanyà de cant, 
donat que l’anunci proclama que “en el cual se cantarán algunas coplas al uso en aquel país” (El P. 14-I-1849 

p4) 
Tarantela, La.-   Es va ballar al final de la funció teatral del 18 d’octubre del 1848 (El P. 18-X-1848 p.4) 
 
     En definitiva, hem constatat el fort arrelament de la dansa clàssica a Girona vers mitjans 
segle XIX. La dansa clàssica que es practicava a Catalunya i al conjunt de l’Estat , la d’Escola 
bolera, gènere que va tenir el seu màxim esplendor entre nosaltres durant el període romàntic. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, setembre 2020 



 

d ’ ÒPERA 
Un Gironí que afirmava a mitjans s. XIX que 

la música lírica és el millor art que hi ha  
 
 

     Tot fent la crítica d’unes representacions de Nabucco al Teatre de Girona el columnista del 
periòdic del moment, EL Postillón, lloava les arts en general i 
gosava posar per sobre de totes la música aplicada a les funcions 
dramàtiques. O sigui, en aquell context, l’òpera. Era el 1850. Uns 
quants hi seguiríem estant d’acord cent setanta ainys després, ... 
o si no la millor, posem que de les millors arts que hi ha. 

 
Imatge.-  Al·lusió musica en la contraportada d’un llibret 

del text d’una òpera editada a Girona el mateix 1850 per la 
impremta de Joaquim Grases. En aquest cas d’una altra obra de 
Verdi, Attila. (de l’exemplar de l’Arxiu Diocesà de Girona) 

 

 “Mas entre las bellas artes, a nuestro entender, la que entre todas descuella, la 
que a todas reasume ya que forma su embeleso del prestigio de cada una de ellas, 
es la música dramática. Esta, si al despertar en nosotros por medio de la melodía y 
armonía combinadas, las impresiones de los objetos, ora dulces, ora tempestuosas, 

del corazón humano, en una palabra al representar las fases diversas de la vida; 
halla artistas que sepan hacerse intérpretes de ello, entonces llegan al colmo las 

puras fruiciones de los aficionados, y el crítico no tiene más que motivos de elogio 
porque halla ser verdad todo cuanto se ha atribuido de saludable a la influencia de 
las funciones líricas en la suavidad de costumbres. Sin pretensiones de entendidos 
en estética, hemos estampado estas consideraciones generales con motivo de la 

ópera Nabuco de que vamos a hablar un tanto particularmente fijándonos en la 3ª 
vez que en la presente temporada se ha representado en nuestro Coliseo.”  

(El Postillon, 31-VII-1850, p. 4) 

 
     Cal reconèixer que l’anònim periodista i aficionat a l’òpera fa servir una llenguatge una mica ampul·lós 
i de redacció una mica embullada, de vegades de difícil copsar del tot. És evident també que destaca la 
capacitat de la música dramàtica d’emular la vida i les 
emocions humanes. Constatem en l’escrit que s’acabava 
de representar a Girona Nabucco, de Verdi, per tercera 
vegada. Tal com és normal en temporades llargues (i 
aquella ho va ser), les obres es repetien diverses vegades, 
sobretot les que resultaven més exitoses. Farem constar 
que el Nabucco el 1850 es va seguir representant encara en més ocasions. Ens en consten tres de 
comprovables i provablement foren més encara. Aquesta obra de Verdi no era nova a la ciutat donat que 
s’hi avia estrena el 1846. 
 
      joan manel barceló sitjes, setembre 2020. 

[amb bons intèrprets operístics] 
entonces llegan al colmo las puras 

fruiciones de los aficionados. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Béatrice et Bénédict de Berlioz 

 
Pel gran públic Berlioz és un gran desconegut més enllà de la seva famosíssima Simfonia fantàstica i poca 
cosa més. El qui fou el pare de l’orquestra moderna i del famós tractat d’instrumentació, que Wagner 
portava sota el braç, no només ens va brindar un excel·lent catàleg de música simfònica sinó que cal 
descobrir les seves quatre òperes des de Benvenuto Cellini, que vam poder veure al Liceu el 2015 fins a la 
monumental Les Troyens que mai s’ha vist al Liceu i que esperem que ben aviat la puguem veure a 
l’escenari de La Rambla. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Béatrice et Bénédict és una opéra-
comique en dos actes. El llibret 
francès va ser obra del mateix 
Berlioz, basat en Molt soroll per no 
res, de Shakespeare. Va ser 
estrenada a Baden-Baden, el 9 
d'agost de 1862. 

L’acció succeeix al segle XVI a la 
ciutat de Messina a Sicília, 
coneixem els dos protagonistes 
que sempre es barallen i veiem 
com amb la resta de personatges 
acabem tenint un final feliç 

Podeu descobrir més música de 
Berlioz, com la Simfonia fantàstica, 
el cicle de cançons Les nuits d’été o 
la seva millor obra, dit per el 
mateix compositor, com és el seu 
Requiem. 

 
 
 

COMENTARI 
     
Berlioz tot i ser poc reconegut a la seva pàtria, França, 
sempre ha trobat grans defensors a Gran Bretanya. Es 
el cas del prestigiós director Sir Colin Davis qui va iniciar 
als anys 70’ una tasca de redescobrir les seves obres i 
enregistrar l’integral de la seva obra, gràcies a Davis 
avui tenim molts enregistraments de luxe de l’obra de 
Berlioz. En el cas de Béatrice et Bénédict podem trobar 
fins a cinc enregistraments fets per Colin Davis. 
 
Proposo que descobriu el deliciós duet nocturn  “Vous 
soupirez, madame?" - "Nuit paisible et sereine!" del 
final de l’acte I. Una peça que el mateix Berlioz va 
descriure com: “Un caprici escrit amb la ploma 
daurada” Podeu escoltar-lo en una versió presentada el 
2010 a l’Opéra Comique de París. 
 

Pol Avinyó, octubre 2020 

Una instantània de la interpretació de 
la parella forma da per mezzosoprano i 
soprano, en enregistrament del 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=B7XCBjhgzfM
https://www.youtube.com/watch?v=Nx38dVy_ocU


GENT  per la Música 

 

Salvador Roca Ribas 
 

 
   
   En Salvador Roca potser és més conegut 
per ser el president de l’Associació recull de 
Blanes, l’entitat que edita la revista i 
promou els premis literaris del mateix nom, 
a part de celebrar en guany el 100 aniversari 
de la seva fundació. També se li coneix la 
pertinença al grup Paraula de Poeta. 
Nosaltres aquí recollim el testimoni i 
opinions d’un molt aficionat a la música i, 
particularment, a l’òpera. És nascut i 
resident a Blanes. 

 

 
ORÍGENS 

      A casa no hi eren especialment aficionats a 
l’òpera. En tot cas sí a la sarsuela. També vaig 
fruir d’una experiència precoç amb la música, de 
nen, en un cor de Blanes. Un altre símptoma el 
meu gust per escoltar òperes va ser a través de 
la ràdio, jo deuria tenir uns deu anys. També de 
petit vaig veure que es representava una versió 
cinematogràfica d’Aida, feia d’actiu la Sofia 
Loren però cantava altra. Em va agradar molt. 
De tal manera que, 
com que es projectava 
en funció contínua, la 
vaig veure dues 
vegades. 
 
       Imatge 1.-  Cartell de 

l’Aida que va 
protagonitzar en la 
part actoral Sofia 
Loren el 1853. 

        En repetides 
ocasions escoltava les òperes comentades pel 

locutor de Ràdio Nacional, en Joan Lluch. 
Posteriorment vaig tenir ocasió de conèixer-lo al 
Liceu. Els pares no entenien a aquella edat el 
meu gust per l’òpera. Menys encara els meus 
amics que trobaven aquesta afició com 
particularment estranya. A mi no m’importava i 
anava a la meva. 
           Però l’interès operístic més en ferm va 
formar-se ja de gran. Va ser la meva passió pel 
teatre el que va derivar cap als espectacles lírics. 
Com que m’agradava molt vaig agafar el costum 
d’acudir sistemàticament a Barcelona a veure la 
pràctica totalitat de produccions teatrals. Les 
bones i les dolentes. Un dia vaig pensar que una 
cosa que tenia pendent era veure una òpera al 
Liceu. Vaig intentar agafar una funció en què hi 
cantava la Caballé i no va poder ser en aquell 
moment, tot i que vaig sol·licitar entrada amb 
tres o quatre mesos d’anticipació. La meva 
primera funció allà va ser un Don Giovanni, de 
Mozart. Va ser, evidentment, un bon 
començament perquè després ha esdevingut una 
de les meves obres preferides. Amb tot, en 

https://entrevistesblog.files.wordpress.com/2020/05/salvador-roca.pdf
https://entrevistesblog.files.wordpress.com/2020/05/salvador-roca.pdf
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1034327-paraula-de-poeta-recorda-joan-barcelo-i-culleres.html


aquella primera experiència no vaig acabar de 
copsar del tot la grandesa de l’obra que 
contemplava. Per a mi tot era nou, en aquell 
espectacle tant complert i em fixava en mil 
detalls del que m’envoltava.  
     L’òpera va ser per  mi el substitut de la meva 
passió pel teatre. Com que ho té tot, hi trobava 
més aspectes a fruir. 
     M’agrada molts tipus de música, 
especialment la clàssica. Destacaria Mozart, 
Wagner, que em facina, Mahler, Richar Strauss, 
Beethoven, particularment els seus concerts. 
Escolto força l’emissora de  Catalunya Música.  
 

D’ÒPERA 
Pel que fa a l’òpera ja he dit que tinc una predi-
lecció per Mozart. A més del Don Giovanni 
m’agrada molt Le Nozze di Figaro. Són bon  indici 
que el llibretista també és molt important per a 
que surti un bon producte operístic. En aquests 
casos Mozart va comptar amb un dels millors, Da 
Ponte. De vegades el públic no hi dóna 
importància al lletrista, però sí que en té molta. 
 

 
Imatge 2.-  Camarena al Liceu el 2017 interpretant 
La fille du regiment de Donizetti, en una ocasió que 

va haver d’oferir un bis. 
 
 
     M’agrada valorar els espectacles als que 
assisteixo. Són en aquest sentit força crític. En 
funcions que m’interessen més anoto les meves 
impressions en llibretetes que guardo de manera 
més o menys ordenada. 
Dels cantants espero que a part d’una bona veu 
interpretin. Recordo mot positivament una 
solista que feia el paper de Lady Macbeth en 
l’òpera de Verdi. El personatge no apareix fins 

avançada la funció. Recordo l’entrada en escena 
de la cantant, estona abans d’obrir boca ja havia 
omplert la situació teatral només amb la seva 
presència. 
 

 
Imatge 3.-  Notes d’en Salvador Roca, en un dels seus 
quadernets, sobre les seves impressions operístiques. 

En aquest cas en un concert al Liceu ofert per la 
soprano Violeta Urmana, un 4 d’octubre del 2010. 

 
     En aquesta línia de bon actor recordo una 
funció que vaig veure del Javier Camarena a La 
fille du regiment, amb una fantàstica dimensió 
teatral, a més d’una acurada veu. En canvi, en el 
mateix paper no em va plaure tant en Juan Diego 
Flórez: amb una veu també molt adequada, en 
canvi em va deixar fred en la faceta d’actor. 
 

     M’ha facilitat conèixer alguns aspectes de la 
lírica la meva amistat amb la mezzosoprano 
gironina Gemma Coma-Alabert. La vaig conèixer 
a través de la seva mare, l’Àngels Alabert, dona 
també molt ficada en el món musical. De fa anys 

El llibretista té més 
importància en l’òpera del 

que de vegades la gent li dona 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=XgwMl_Xnu9o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=312&v=XgwMl_Xnu9o&feature=emb_logo


coincidim, pels volts de Nadal, moment en què 
participem en un espectacle centrat en un Recital 
de Nadal. Hi combinem recital i música, amb 
diverses obres que poden anar variant, però el 
que sempre hi queda inclòs és el Poema de Nadal 
de Josep Maria de Sagarra. 
 

 
    Imatge 4.-  Preparant Paraula de Poeta el 2011: 
Àngels Alabert, Eugènia Carbó, Gemma Coma-Alabert 
i en salvador Roca (Foto El Punt) 

 
     Amb la Gemma hem comentat i comentem 
aspectes de l’actualitat operística. La coneixença 
també m’ha permès accedir al món dels artistes 
una mica per dins, en algunes ocasions i en 
diversos teatres he pogut accedir a la zona de 
camerinos i entrar en contacte amb alguns dels 
artistes. Inclús, gràcies a la Gemma, vam tenir 
ocasió d’actuar amb un espectacle poètico-
musical a la Cité universitària de París, recital 
centrat en poetes espanyols, com ara Machado i 
Lorca. Una anècdota curiosa d’aquesta ocasió és 
que em van assignar l’habitació en què solia 
allotjar-se Terenci Moix quan acudia a París. 
     En altra ocasió vaig tenir oportunitat d’assistir 
a un assaig general d’una Carmen que 
preparaven els Amics de l’Òpera de Sabadell en 
què intervenia la Gemma. Per ami va ser molt 
il·lustratiu un altre assaig al Liceu, més atraient 
que veure una funció normal. Hi havia molt pocs 
espectadors i situats en el pis superior. La platea 
es reservava als tècnics que, des de diversos llocs, 
comprovaven el funcionament i la recepció que 
tindria el públic de l’obra. Molt interessant va ser 
comprovar que el director tenia dos assistents 
(un a la dreta i altra a l’esquerra). Durant l’assaig 
el director procurava mantenir la continuïtat de 

la funció, però, quan considerava que hi havia 
quelcom a revisar, feia un senyal a alguns dels 
ajudants, que prenien nota de les fases de la 
representació que caldria analitzar encabat. 
     Pel que jo he anat veient, avui en dia els 
cantants són molt millor que els de fa anys, 
contràriament al que alguns pensen o diuen. 
Molts dels intèrprets avui tenen una millor 
preparació tècnica, tant vocal com 
interpretativa. 

 

SOBRE LES REPRESENTACIONS 
ESCÈNIQUES DE LES ÒPERES 

          Fa uns anys el personatge dominant d’una 
producció operística va passar a ser el director 
d’escena, més que el director musical. 
Actualment la cosa s’ha anat equilibrant. És 
evident que si l’òpera és representada, la 
dimensió teatral és vital. 
     Pel que fa a les versions escèniques m’agrada 
que em provoquin i que em sorprenguin. Davant 
d’una nova producció la meva actitud és sempre 
de respecte. Intento deduir què m’aporta i què 
ha volgut donat entendre el creador. Finalment, 
acabo decidint si em convenç o no. En qualsevol 
cas lamento les mostres de desaprovació que 
interfereixen les representacions. Jo això ho he 
viscut en una representació d’Un ballo in 
maschera al Liceu. La producció, de Calixto 
Bieito, no va agradar a unes quantes persones 
del públic. En ocasió de mostrar-se un urinari que 
simbolitzava el que avui en diríem les “cloaques 
de l’estat” es va produir tal esbroncada que, en 
algun moment, no sentia ni l’orquestra (i mira 
que ja he dit que m’assec a primera fila). Va ser 
de vergonya aliena. Això va denotar que part del 
públic del Liceu no és tant entès i respectuós com 
de vegades es creu. En canvi, resulta que els 
cantants, alguns dels quals havien hagut de 
cantar vestits de dona, es van sentir satisfets de 
la representació que havien realitzat. Això és 

Avui en dia els cantants solen 
ser millors que fa uns anys, 

contràriament al que de 
vegades es comenta 

 
 

 

https://infernemland.blog/2014/12/24/el-poema-de-nadal-de-josep-maria-de-sagarra/


expressiu que el director d’escena els havia 
transmès què es pretenia. 
     Personalment trobo que el Bieito és un dels 
directors d’escena interessants. Molt en 
particular m’agrada la versió que va fer de 
Carmen, de Bizet. A diferència d’altres no era 
gens folklòrica i, en canvi, tenia un fort aire 
popular. A alguna gent no li semblà bé que en 
l’escena dels contrabandistes hi apareguessin 
uns cotxes Mercedes, com si fos un detall sobrer. 
Però no analitzaven que eren els tipus d’autos 
que utilitzaven els traficants gallecs del moment 
i que les matrícules eren totes de Galícia, fent 
referència a una actualització del tema que 
l’òpera tracta. 
     Ara recordo una molt bona versió de l’Elektra 
de Richard Strauss amb direcció escènica de la 
Núria Espert. La protagonista cantava una ària 
sobre el capó d’un Citroen, cotxe típic en l’època. 
Per alguna gent va ser molt xocant però recordo 
que l’efecte de la posada en escena va ser 
fantàstic . 
 
Un altre cas que fou discutit van ser unes Nozze 
di Figaro ofertes als Salzburg el 2006 sota la 
direcció escènica de Claus Guth. Diversos 
aspectes de la part teatral van ser criticades, per 
exemple que hi aparegués el personatge d’un 
àngel que no es preveu en la partitura 
 

 
 

Imatge 5.-  Indebrando d’Arcangelo i Anna Netrebko 
a Le Nozze de Salzburg del 2006. Les vestimentes 

actuals i fosques dels personatges i l’aspecte llòbreg 
de palau en què es desenvolupa l’acció va ser 
considerat com a contradictori qmb el caire 

dominantment festiu de l’òpera. En canvi en Salvador  
Roca considera que Claus Guth va concebre una bona 

direcció escènica. 

 

DEL LICEU 
     En Salvador és abonat al Liceu des de fa més de 
trenta anys. El seu és el torn D. Un dia vaig trobar 
per casualitat un amic, tot comentant resulta 
que ell estava abonat a la fila 12. M’hi vaig 
afegir. Al cap d’un temps estàvem situats a la fila 
6 i posteriorment a la fila 1. Ja fa temps que tinc 
el seient 2 de la fila 1, per tant, immediatament 
a darrera del director, de manera que de vegades 
dic que puc pessigar-lo. Aquesta situació ha 
donat peu a alguna anècdota, com comentaré. 
      A part que hi solo anar amb el meu amic Lluís, 
amb el temps vas coneixent gent  que té la 
butaca a prop. En els moments de descans la fem 
petar i comentem la funció. 

 
     El fet d’estar assegut davant de tot del teatre 
m’ha permès conèixer algunes persones. Per 
exemple músics de l’orquestra. Especialment 
vaig fer amistat amb la primera viola, una 
senyora alemanya ben simpàtica, la Sra. Birgit 
Smith. Inclús em va arribar a presentar la família. 
En acabar la funció i mentre es recollia sovint 
comentàvem com havia anat la representació o 
sobre les dificultats de la partitura, o alguna 
característica particular del muntatge. 
 

 
Imatge 6.-  En Jaume Tribó, l’apreciat apuntador del 

Liceu, és una altra de les coneixences que en Salvador 
ha pogut fer. 

En el Liceu estic situat en un 
seient d’abonament des del 

que des d’on podria  pessigar 
al director 

 
 

 



     També he pogut fer coneixença amb 
l’apuntador del Liceu, en Jaume Tribó. Fa molts 
anys que desenvolupa la seva funció i és una 
persona de gran prestigi entre els professionals. 
    Al Tribó el respecten i en demanen la 
col·laboració molts artistes d’òpera. Per 
exemple, en una ocasió el va trucar la 
Montserrat Caballé, que havia de fer un concert 
a Suïssa. el va trucar al matí i al vespre en Jaume 
estava a Suïssa col·laborant amb la Caballé. 
Moltes vegades, quan els cantants aplaudeixen 
mirant cap avall en acabar una obra, resulta que 
estan aplaudint l’ajut de l’apuntador, apart que 
ho puguin fer també a l’orquestra. 

 
     Un cas curiós em va passar ara farà uns quatre 
d’anys amb el director Riccardo Frizza. En una 
funció del Rigoletto el meu amic i jo seguíem 
l’obra. El meu amic té costum de seguir, 
discretament, amb la mà els gestos que 
corresponen al director. Jo no ho solo fer. Jo 
articulo sense, fer fressa, les paraules que 
pronuncies els cantants en aquells fragments 
que em són familiars. Però aquell dia tots dos, el 
meu col·lega i jo, ens vam dedicar a seguir amb 
la mà les evolucions del director musical.  

 
Imatge 7.-  Foto del director d’orquestra Riccardo 
Frizza, del que en Salvador ens n’explica una anècdota. 

 En algun moment que es deuria girar o potser 
per les càmeres de la regidora de sala que 
controlen la funció, se’n va adonar de la 
“competència” que li feien dos espectadors de 
primera fila. 
 En acabar la funció vaig poder accedir a saludar 
a la meva amiga, la Gemma, que actuava. I vaig 
coincidir amb el Frizza que em va comentar que 
m’havia vist “dirigint” l’obra. Li deuria fer gràcia 
perquè em va dir que em regalaria una batuta i, 
efectivament, va anar tot seguit al seu camerino 
i em va lliurar una de les seves batutes, objecte 
que conservo amb molt d’apreci.   
 
    Al Liceu hi he viscut molt bons moments. Hi he 
admirat grans artistes. Recordo un recital 
d’Aprile Milo. L’última peça que va cantar va ser 
La Mama Morta de l’Andrea Chénier, de 
Giordano. La cantant estava tant lliurada a la 
interpretació que va acabar agenollada a terra. 
Crec que ens va commoure a tots. Els 
aplaudiments van ser estrepitosos. 
 

 
Imatge 8.-  Aprile Milo cantant La Mamma Morta 

 a Frankfurt el 1986. 
 
 

 
Imatge 9.-  La batuta 

que Riccardo Frizza va 
regalar-li al Salvador el 

2017. És de la marca 
King David. 

 

L’apuntador Jaume Tribó del 
Liceu és una persona molt 

reconeguda i apreciada 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ-DUL4d6NM
https://www.youtube.com/watch?v=yQ-DUL4d6NM


 
    Com a gran cantant recordo també haver vist 
a la Mirella Freni, morta recentment. Va venir a 
fer La Bohème. Amb el meu amic Lluís ens vam 
proposar obtenir un autògraf. Per accedir a la 
zona de l’escenari el guarda ens hagués aturat 
però vam tenir la sort de veure que venia el 
Roger Alier i ens vam esperar un moment i vam 
entrar darrera d’ell. El guarda ens va preguntar 
si anàvem amb el Sr. Alier i nosaltres vam fer que 
sí. Com que l’ocasió s’ho mereixia demanàrem a 
un fotògraf amb el que havíem coincidit en 
algunes ocasions, que ens fes una foto amb la 
diva. Aquesta tot i que estava cansada hi va 
accedir. Posteriorment el fotògraf ens va passar 
la foto, instantània que temps després en Lluís va 
aconseguir que la Freni la signés en un sopar. Era 

abans de l’incendi. Tort anava amb cordes: no sé 
com podien fer funcionar tot aquell muntatge 
antic. 
 

   
       Altres moments relacionats amb el teatre 
han estat ben emotius. Encara recordo la 
consternació de quan es va cremar. O, més 
recentment, un dia en què s’acabaven de produir 
detencions relacionades amb el procés de 
Catalunya: al final de la funció ens vam posar a 
cantar Els Segadors i la majoria de la gent es va 
posar dreta i va cantar l’himne. 
 
    Tot plegat són vivències que fan que el Liceu 
sigui un lloc entranyable per a mi. 
 
        Agraïm al Salvador que ens hagi explicat 
aspecte de la seva trajectòria musical. 

 
 

 
 

Imatge 10.-  Veiem el Salvador Roca en una foto de grup en una visita a la zona de camerinos del Liceu, 
 ara farà uns quatre anys. A la nostra esquerra apareixen la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert i el 
baríton Àngel Òdena. A la nostra dreta, apareix amb vestit verd Maria José Moreno, que havia fet el paper de 

Gilda a Rigoletto. Al voltant d ela soprano posen dues abonades de seients a la segona fila de de la platea, veïnes 
d’en Salvador, amb qui, sovint, comparteixen opinions i converses en els descansos de les funcions. 

El liceu ha acabat sent un lloc 
entranyable per a mi. 

 
 

 

Per tal de fer-nos una foto 
amb la Mirela Freni ens vam 
colar a la zona d’escenari del 

Liceu. 

 
 

 



 
 

ELS 

  

UN D’ÒPERA DEL GRAN DIBUIXANT OPISSO 

 

                               EL TEXT DIU:               

- I com acaba aquesta òpera? 

- Ben senzillament: abaixant el teló 

PUBLICACIÓ: 
 
Al setmanari barceloní Or i grana, n4. 

27-X-1906, p.8). 
Pel ninotaire OPISSO 



 

 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 
 Malauradament no sabem el total d’òperes que es van interpretar a la Casa teatre de Girona 
en la temporada que va anar del 8 d’abril (diumenge de Pasqua) 1849 fins al 10 de febrer del 1850 
(diumenge de carnaval).  Fou llarga i atapeïda temporada, de manera que la qualifiquem de molt 
fecunda. A més l’empresari Giovanni Battista di Franco, va formar una companyia d’un nivell artístic 
notable, com a mínim en comparació amb el que seria habitual a la ciutat. Va contractar el teatre, en 
molt bones condicions, com veurem, per a dues temporades, la 1849-50 i la 1850-51. Nosaltres anem 
a analitzar la primera. 
 
     En aquell moment tant remarcable per a l’òpera gironina, hi ha importants buits pel que fa a la 
conservació de la premsa gironina. Del periòdic de 
referència del moment, El Postillón, no se’n localitza 
cap exemplar entre tot el mes d’abril  a juny, 
resultant que la temporada va començar el 8 d’abril. 
En canvi, l’Arxiu Municipal de Girona, en el seu fons 
del Teatre (AMGi, T.) sí que conserva certa 
documentació en relació a l’organització de la 
temporada.  
 
 

Imatge 1.- il·lustració de 
l’article El Teatro Principla por Ferias 
del 1849, publicat en el programa 
de Fires de 1949 (Impremta de 
Joaquim Soler Serra. Girona 
1949). Val a dir que el 1849 
el teatre encara no es deia 
teatre Principal, sinó Casa 
teatre o Pallol. Per fires de 
1849 al teatre gironí s’hi 
va representar òpera. 

 
     La que comentem va conservar al cap del temps fama de ser una de les bones temporades líriques a la 
ciutat. Un segle més tard, encara Josep Grahit i Grau comentava: 
 
      “En 1849-1850 , en el teatro anterior al actual, actuó una notable compañía dirigida por Juan 

Bta. Di-Franco, hombre de laboriosidad y de inteligencia extraordinarias en empresas teatrales.” 
(GRAHIT, 1949) 

 
    I més recentment Joan Barbarà Puig afirma:  
      “Els dos anys que la companyia Di Franco va arrendar el teatre varen constituir l’apoteosi i 

varen consolidar l’afecció a l’òpera dels gironins.” (BARBARÀ, 2018:50) 

[1849 a 1851 foren dos anys que] 
varen constituir l’apoteosi i varen 
consolidar l’afecció a l’òpera dels 

gironins (Joan Barberà, 2018). 

 
 

 



 

PROLEGÒMENS 
    Els tràmit per a concedir el Pallol a Giovanni Battista di Franco van tenir lloc entre finals del 1848 i el 
febrer de 18491. Pel mes de febrer hi ha un intercanvi de correspondència entre el nou empresari i 
l’Ajuntament. Amb data 14-II escriu Di Franco comentant algunes previsions, especialment interessant-se 
per la pintura del local i la millora de la il·luminació.  Amb data de 20 de febrer de 1849 l’Alcalde signa una 
carta demanant la composició definitiva de la 
companyia de Giovanni Batista. Contesta, el 24 
de febrer en nom d’ell i del pare el fill, Achile di 
Farnco que esmenta els noms dels solistes de la 
companyia amb què acudiran (AMGi, T. Lli. 9. 
Data 24-II). 

Imatge 2.- 1849-12-31 Signatura de 
l’empresari  di Franco, el 31-XII-1849, en el 
contracte en què assumia prorrogar una 
temporada més la seva presència en el teatre 
gironí [AMGi Teat llig 8] 

 
     La premsa gironina ja donava per segur el 11 de març que hi hauria temporada operística durant l’any 
teatral, o sigui, de Pasqua fins abans de la Quaresma de l’any següent. 
      “Parece fuera de duda que para todo el año cómico que empieza el primer día de Pascua, 

tendremos en el teatro de esta ciudad una compañía italiana de canto. Esta circunstancia unida a 
las mejoras que se están haciendo en su pintura y alumbrado, nos hacen creer que la concurrencia 
será tan numerosa y escogida como en sus mejores tiempos y que los señores filarmónicos 
disfrutarán de muchos y buenos ratos.” (El Postillón, 11-III-1849, p.4) 

     Constatem, doncs, pel comentari, que en el teatre es realitzaven petites millores per a netejar-li la cara 
a un edifici precari que en pocs anys va caldre reedificar complertament per obsolet. 
   El contracte concedia a l’empresari el teatre gratuïtament per tot un any còmic. L’Ajuntament només 
cobraria els lloguers de coixins i cadires i els balls [vam transcriure el citat contracte a l’Operem no 59, p. 
15. -Consultable en línia-] 
 

SOBRE L’ORGANITZACIÓ DE LA TEMPORADA 
     La temporada  operística es va allargar de manera inusual, pràcticament tot un any. Els abonaments es 
venien per quinzenes. El llarg període es va dividir en dues “temporades”, partides per unes vacances 
d’estiu2, de manera que el 8 d juliol s’interrompia durant unes setmanes les funcions. El mes de setembre 
consta que s’havien reiniciat les representacions, no sabem a partir de quina data. 
    Tal com era costum, a l’estiu la companyia que estava a Girona va fer un parèntesi a la ciutat per anar a actuar 

en alguna localitat propera. Concretament van actuar a 
Figueres, on realitzaren la primera funció el 23 de juliol del 

1849 (El Postillón 22-VII-1849 p4). Després d’una molt 
exitosa rebuda a Figueres, la trope italiana va 
reemprendre la seva intervenció a Girona en el que se’n 

va anomenar una segona temporada (El Postillón 25-VII-1849 p3). 
     En la manera de representar-se les obres, o com a mínim algunes obres, deuria seguir una certa cura. 
Si més no més cura del que seria habitual. Així ho asseguren alguns anuncis posats per l’empresari però 
també algunes crítiques a la premsa. Per exemple, podem llegir en una representació d’I Puritani [la 

                                                           
1      El 27-I-1849 el governador (el cap superior polític) de Girona dona la preceptiva autorització per a fer l’adjudicació del 
teatre, cosa que permet signar el contracte el 29-I. 
2      El qual és coherent amb el que explica Joaquim Rabaseda: “L’any còmic començava el diumenge de Pasqua i es dividia en 
dues temporades, la de primavera i la de tardor. El final de l’any coincidia amb carnestoltes, amb els balls de màscares que 
posaven punt i final a les diversions d’hivern” (RABASEDA, 2015:84). 

Durant l’estiu la companyia va 
actuar a Figueres. 

 
 

 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46214-document/butlleti-amics_opera_girona_59_novembre-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8a4b97bab0032c076d060535c18a0c970e4583480fa48683722a6badb080a559300d01885b254915b444d38e293ad3caa


negreta la destaquem nosaltres]: “composición del célebre Bellini adornada con todo el aparato teatral 
que su argumento requiere [i amb la ] comparcería correpondiente.”(El Postillón, 30-IX-1849, p.4) 
 

LA COMPANYIA 
     Com és habitual, trobem ressenyada la presència de la companyia italiana (els agrupacions d’òpera 
denominar-se així vers el segle XIX) en l’estudi clàssic de l’Enric Claudi Girbal [GIRBAL 1893a: 131] que 
esmenta els noms dels solistes vocals i el director. Val a dir que Girbal solia esmentar el planter inicial 
d’artistes, que podien constar en algun programa o documentació associada a la contractació, però, com 
és lògic, al llarg de les temporades es podien produir altes i baixes, aspectes que no ve reflectit en els 
estudis de Girbal. En l’any que analitzem trobarem algun algun canvi en el cast. 
 

Solistes vocals que van actuar a Girona en la temporada 1849-50 
La majoria esmentats per Girbal [els que no són esmentats per ell porten el signe &] 

Dones Homes 
  Soprano Corinna di Franco (prima 

donna), Clarice di Franco 
(altra prima donna) . 

Tenors Luigi Bottagisi (esmentat en primer lloc); 
Manuel Soler (de primer s’esmenta com a 
altre tenor i posteriorment primer tenor) . 

  Barítons Paolo Baraldi  (primer baríton), Achile di 
Franco (caricato), i Luigi Berri. 

Comprimàries Josefa Rodés . Baixos Caetano Rossi i N. Carbó (segon baix) 

Partichina Carolina di Franco . Altres 
cantants 

Sr. Barili& (El Postillón, 30-IX-1849, p.4) i Sr. Poll& 

(El Postillón, 30-IX-1849, p.4) . 

  Com a mestre i Dr. d’Orquestra: Joan Carreres Dagàs . 

 
     D’entrada destaca la presència d’un mateix cognom en quatre solistes. Se fet eren fills de l’empresari 
Giovanni Battista di Franco. Per ordre de protagonisme: Corina, Achile i Clarice i Carolina. També eren 
parents, tal com resultava freqüent,  
     Com és habitual, la figura més destacada del moment va ser la prima donna, la soprano Corinna di 
Farnco. Les lloances i catalogació com excepcional sovintejaren al periòdic local, dels que es pot deduir 
que l’artista era bona tant en la part vocal com en l’actoral. En recollim un comentari valorant del paper 
protagonista en una Lucia di Lammermoor: 
      “Sobresalió a todos la señora Corina di Franco en el papel de Lucia, arrebatando al público y 

recogiendo repetidos y entusiastas aplausos en el delirio, hasta ser llamada a escena al trueno de 
palmoteos y de bravos, com que se la saludó y aplaudió su argentina voz, su habilidad y destreza 
en jugarla, y en acompañar sus acentos con una expresión y sentimiento, que hace llorar y sentir 
a los espectadores, lo que ella siente y expresa.” (El Postillón, 17-X-1849, p.4) 

En la línia de reconeixements a la soprano, cponsta que la secció dramàtica del Liceo Gerundense li va 
regalar uan corona de plata a la Sra. Corina. No era en el context d’un benefici per a ella, sinó en una 
funció benèfica en pro de l’Hospital de la ciutat, un 23 de gener del 1850 (GRAHIR 1949)  
  
    Diuen en castellà que <Dios los cría y ellos se juntan>. Era 
normal, per diversos motius, que els artistes de companyies 
líriques o teatrals es casessin entre ells, sobretot entre 
personatges que tenien o volien tenir el mateix estatus. Així 
va passar a l’octubre del 1849. A Girona es van casar el primer 
tenor, Manuel Soler, i la prima donna Corina Di-Franco 

(Diario de Barcelona, 10-IX-1849, p. 4265). Pot resultar significatiu que el Sr. Soler sigui esmentat 
primerament com a altre tenor i en algun anunci posterior com a primer tenor: ho diem perquè la Corina 
a més de ser la primera soprano era també filla de l’empresari.  

La prima donna i el primer 
tenor de la companyia es van 

casar a Girona. 

 
 

 



ELS MÚSICS 
     Els músics que intervenien en les òperes en aquell moment formaven eren locals. Els anava contractant 
cada empresari. La cosa s’estabilitzaria una mica més quan pel desembre de 1851 l’Ajuntament acabaria 
reconeixent una orquestra estable per al teatre, estatus que deuria assegurar unes condicions d’entrada 
per als professions que els llogaters del Pallol haurien de respectar. En el moment que analitzem els 
músics no formaven encara un cos estable i, evidentment, calia arribar a un acord econòmic entre els 
professionals de l’orquestra i l’empresari. Com que l’empresari del moment, el Sr. Di Franco, estava fora 
de la ciutat, alguna de les les condicions econòmiques les va marcar l’empresari en una carta dirigida a 
l’alcalde de data 14-II-1849, en la que es prega que la municipalitat comuniqui l’oferta econòmica al 
primer violí Sr. Bosch: “... lo más que le podemos dar son diez reales diarios o un duro per función ...”3. 
     Podem suposar uns quants dels noms dels músics que deurien intervenir donat que en un escrit del 
1848 el col·lectiu d’intèrprets havien obtingut el lloguer del teatre encapçalats pel músic Frederic Detrell. 
Entre els signants d’una proposició al respecte (AMGi, T. Lligall 8) s’hi reconeixen les signatures de 
Francesc Fábregas i Esteve Brugué. És presumible, encara que no demostrable, que Frederic Detrell, 
Fàbregas i Brugué formessin part de l’orquestra en la temporada que parlem4. També trobem en 
l’esmentart document del 1848 la signatura de Joan Carreras, que com ja hem esmentat, va actuar com 
a director musical el 1849-50. 
 

 
Imatge 3.- Signatures de músics que es comprometien a gestionar el tetare durant la temporada 1848-49, l’anterior a la que 

estudiem. Considerem provable que uns quanst d’ells, si no tots, formarien part de l’orquestra del Pallol en la temporada 
1849-50 que analitzem. 

 
     Pel que fa a les valoracions sobre l’actuació de l’orquestra durant la temporada, les cròniques de 
premsa que ens han quedat en fan judicis positius. 
 
 

LES ÒPERES 
          Sabem que la primer òpera representada en la temporada va ser Norma, de Bellini. Es va interpretar 
el 8 d’abril, diumenge de Pasqua, tal com estava anunciat. Ho ratifica del el Diario de Barcelona del 18-IV-
1849 (p.4) tot citant El Postillóni i fent-se ressò de l’èxit de la funció. 

                                                           
3     Cal recordar que una pesseta equivalia a quatre rals i, per tant, un duro a quatre pessetes o vint rals. De l’oferta es 
dedueix que l’empresari calculava treballar la meitat dels dies de la temporada, aproximadament, estimació que com veurem 
coincideix força amb el que va succeir. 
4      Tots ells són citats com a músics de l’orquestra en anys propers a 1849, segons Joaquim Rabaseda [RABASEDA, 2015:83] 



     Malauradament i tal com hem dit, hi ha importants buits pel que fa a la conservació de l’escassa premsa 
que s’editava en el moment a Girona. Altra factor que minora informació sobre els títols és el costum, que 
també hem constatat en altre lloc sobre el teatre en general, que el contingut d’algunes sessions 
s’anunciaven per cartells que s’enganxaven en indrets habituals de la ciutat, mentre que la premsa només 
indica el dia de la representació [veieu la imatge annexa, corresponent a la temporada d’òpera que 
comentem]. . Tampoc l’arxiu del Teatre conserva la relació de títols. Es troben dades, sobretot per la 
premsa, però de manera incomplerta 
 

 
   Imatge 4.-   Reproducció de l’anunci d’una 
representació de la temporada operístic que 
comentem en què es remet als cartells, sense 
esmentar-ne el títol (El Postillón 7-X-1849 p4). 

 

 

Esmentem a continuació si més no alguns dels títol operístics que es van representar, so sabem quantes 
vegades, donat el costum de repetir en diverses ocasions els títols, sobretot els més exitosos. 
 

Òperes que es van veure a Girona la 
temporada 1849-50 

 BELLINI Norma 

BELLINI I Puritani 

DONIZETTI Gemma di Vergy 

DONIZETTI Linda di Chamounix 

Òperes que es van veure a Girona la 
temporada 1849-50 

 DONIZETTI Licia di Lammermoor 

RICCI Eran due è or son tre 

VERDI Attila 

VERDI Ernani 

     Donat que no ens consta que la relació de títols sigui exhaustiva, no podem treure massa conclusions 
però alta a la vista que tres dels compositors de més vigència en aquell moment estan presents com a 
mínim amb dos títols: Bellini, Donizetti i Verdi  i que de Donizetti és del que en trobem més, fins a tres 
obre interpretades. Tals preferències no es desdiuen del que era habitual a Barcelona (el Liceu5, el 
Principal) i de fet a tot Europa. Si bé, resulta que els títols arribaven a Girona més tard que a Barcelona, 
amb intervals de dos a quinze anys de retard a Girona en relació a la ciutat comtal depenent de títols 
(RABASEDA, 2015:85).  
     Algunes de les interpretacions de la temporada van ser estrena a Girona. Així ho fa constar Enric Claudi 
Girbal (GIRBAL, 1893b): Eran due è or son tre, òpera de Ricci, el 1849 i I Puritani de Bellini al setembre del 
1849. També s’estrenà el 1850 Attila6 de Verdi.  Tenim una crònica entusiasta de l’estrena a la ciutat d’I 
Puritani: 
      “Asistimos a la nueva ópera I Puritani. Profanos en el arte, y solo filarmónicos por afición no 

nos es dado hacer un análisis facultativo de sus bellas armonías y cantos, ya alegres, ya tétricos y 
sentimentales, que ora hacen saltar de placer y de gozo, y ora agobian y apesadumbran el 
corazón. Baste decir en su elogio, que la música es del inmortal autor de la divina y nunca bastante 
alabada Norma.” (El Postillón, 10-X-1849, p.4) 

   Si no sabem la totalitat de títols que es van oferir, en canvi sabem el nombre de funcions i en quins 
moments es van executar. Ho sabem perquè com hem dit l’Ajuntament, tot i que cedia gratuïtament el 
teatre a la companyia lírica, es va reservar l’explotació de lloguers de coixins i cadires, així com els 
productes procedents de balls. L’arxiu Municipal guarda fil per randa els ingressos esmentats i per tant la 
data de cada representació durant dos anys, des de l’abril del 1849 al març del 1851. Vam analitzar 

                                                           
5      Al Liceu consten set títols en la temporada 1849-50, dels quals el més interpretat fou Donizetti, amb quatre títols. Els 
altres tres compositors, amb un títol cadascun, foren : Bellini, Verdi i Weber. [Enllaç] 
6     Encara que Girbal (1893b:161) i Rabaseda (2015:85) situen erròniament l’estrena el 1850. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Temporada_1849-1850_del_Liceu


aquesta font en l’article Sobre els coixins del Teatre a mitjans segle XIX (BARCELÓ, 2019: 10 A 16 [Consultable 

en línia]).  
 

Funcions, exceptuant els balls que van oferir a Girona la temporada 1849-50, sent l’empresari G.B. di Franco 

abril maig juny juliol agost setem. oct. nove. dese. gener febrer març (afegit per quaresma) TOTAL 

6 15 9 5 4 10 16 16 16 12 7 6 122 

 
   Podem observar que a la casa teatre gironina s’hi van efectuar, a part de balls, 116 funcions sent 
empresari Giovanni Battista di Franco. Hem d’afegir que fora de la temporada, donat que ja entraven 
plenament en Quaresma, i durant el mes de març es van oferir sis funcions. No totes les funcions tenien 
perquè ser de operístiques. Però no hi ha constància de cap altra companyia fixa a la ciutat durant aquell 
any còmic. Tenim constància d’alguna representació no operística. Sabem que el juliol i agost (com a 
mínim en bona part d’aquets mesos) la companyia italiana va actuar fora de Girona: efectivament consten 
cinc funcions de fantasmagoria (màgia), dues el juliol (dies 25 i 29) i tres l’agost (dies 10, 12 i 19). El 6-X-
1849 va haver-hi un concert del guitarrista 
Francisco Trinidad Huerta (El Postillón 10-X-
1849 p4). La premsa va elogiar en al temporada 
següent la visió de l’empresari di Franco per a 
incloure artistes importants, de pas per Girona, 
en al programació del teatre. Però es tractava 
d’actuacions esporàdiques i ocasionals, que no 
solien passar de dues o tres funcions.  El 9-III de 
1851, per tant, en l’afegitó de Quaresma, 
sabem que hi van haver dues funcions de 
funambulisme i una de vers (teatral).  
 

   Imatge 5.-   Reproducció de l’anunci de la 
segona funció de l’òpera I Puritani de Bellini, 
òpera que s’estava estrenant a Girona aquell 
any (El Postillón 30-IX-1849 p4).    → 

 
     Un altre element de valoració del nombre de 
funcions líriques que van oferir-se a Girona és el de les quinzenes d’abonament que es van vendre. En 
total vuit: tres en la primera “subtemporada” (entre abril i inicis de juliol) i sis en al segona 

“subtemporada” (entre setembre a febrer), que 
comprenia el període més intens de Fires. Les 
“quinzenes” podien tenir un nombre de funcions que 
podria no arribar a quinze però en cartells propers a 
les dates que analitzem parlen de 15 funcions.  Vuit 
quinzenes per quinze funcions, això representa 120 
sessions compreses en abonaments. La xifra 

coincideix amb el recompte de lloguers de coixins (on consten 122 ingressos, tenint en compte que per 
quaresma es van afegir mitja dotzena de representacions). Si considerem que l’única companyia estable 
que va actuar fou la lírica, les funcions d’abonament deurien ser molt majoritàriament òperes. No 
necessàriament totes, donat que per a donar varietat es podien intercalar espectacles, sobretot quan hi 
havia artistes en trànsit que feien una estada a la ciutat. De fet, hem esmentat diverses funcions que ens 
consten van ser d’altres gèneres. A títol d’hipòtesi i pels indicis que tenim que de mitjana es podien 
intercalar de dos a tres funcions no pròpiament líriques en cada quinzena. Reconeixem que no podem 
assegurar un nombre exacte d’òperes, proposem la hipòtesi que en l’any teatral 1849-50 es deurien 
interpretar prop d’un centenar d’òperes a Girona.  
 

En l’any teatral 1849-50 es podrien 
haver representat prop de 100 
funcions operístiques a Girona. 

 
 

 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46214-document/butlleti-amics_opera_girona_59_novembre-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8a4b97bab0032c076d060535c18a0c970e4583480fa48683722a6badb080a559300d01885b254915b444d38e293ad3caa
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46214-document/butlleti-amics_opera_girona_59_novembre-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8a4b97bab0032c076d060535c18a0c970e4583480fa48683722a6badb080a559300d01885b254915b444d38e293ad3caa


RESULTATS I VALORACIONS 
     Si bé no és un fet exclusiu d’aquell any, donat que el costum ja portava a Girona una dècada, volem 
ressaltar que s’editaven prospectes impresos per a facilitar el seguiment de les obres. En constatem algun 
exemple. Per tal de facilitar el seguiment de l’argument d’unes funcions que es cantaven amb italià i que 
per la interpretació musical podrien resultar difícils de seguir, en venien llibrets amb el text de l’òpera 
sencera i també resums de les escenes. Hi havia una llibreria i impremta que vers la dècada de 1840 es va 
especialitzar en editar, ella mateixa, llibrets de les òperes que 
s’oferien a Girona. Era la impremta Grases (BARCELÓ, 2017), 
negoci iniciat per Joaquim Grases i que va continuar a partir 
de 1848 la seva vídua. L’establiment estava situat a les voltes 
que hi havia i hi ha a l’altre costat de la plaça actualment del 
Vi.  

   Imatge 6.-   Portada del llibret de l’òpera sencera Attila, de 
Verdi, editat a Girona per la llibreria i impremta Grases. 
L’edició és del 1850 (exemplar de l’Arxiu Doiocesà de Girona). 

 

     Les crítiques, no masses, que s’han conservat de la 
temporada denotes sempre una plena satisfacció sobre el 
rendiment artístic de la companyia, els cors i els músics. 
Recollim a continuació algunes frases significatives del que es 
valorava en aquell any:  
      “Se dio el domingo último en el teatro que estaba 

muy concurrido, no obstante haberse representado 
muchas veces aquella ópera [Es referia a Lucia di 
Lammermoor, de Donizetti]. Los cantantes 
cumplieron con exactitud y esmero, no menos que la 
orquesta.” (El Postillón, 17-X-1849, p.4) 

     Gianbattista Di-Franco va allargar encara un any còmic més 
la seva estada a la ciutat, el 1850-51, acabant els seus 
compromisos amb el teatre gironí el primer trimestre del 1851. A l’abril del 1851 ja veiem a la companyia, 
o membres de la mateixa, actuant a Barcelona, concretament al Teatre Principal i també ho van fer al 
Liceu. 
 
   I fins aquí l revisió que hem fet d’una de les temporades més llargues i exitoses de l’òpera a Girona. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, setembre 2020 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

 

SELECCIÓN (i II) 
 

Aquí aportem el segon i últim escrit sobre la cobla-orquestra Selección 
        

I comencem amb una instantània del grup acompanyant una processó, probablement de Corpus, al barri 

del Pont Major, de Girona. Al fons es veu el tendal del Cafè Casellas, on es feien  concerts. Constato que 

no hi veiem a tots els components de l'orquestra. 

 

 
 

Imatge 112 - Any 1954 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 

 

Sempre d'esquerra a dreta: 
Davant: Antoni Barnés (fiscorn) i Desconegut (fiscorn) 
Al mig: Ramir Mayolas (trompeta) i Josep Brugués 
(violí) 

Darrere: Josep ["Pepet"] Ramió (trompeta), Sebastià 
Cabrisas ["Tià"] (saxo tenor) i Joan Fontàs ["Patllari"] 
(saxo alt).  



 

Una posant en formació de ball 
 

Darrere: Xxx 

Torregrossa [o Xxx 

Romero] (acordió), 

Ramon Font (bateria i 

cantant), Manuel 

Cano (contrabaix) i 

Antoni Barnés 

(trombó) 

Davant: Joan Fontàs 

["Patllari"] (saxo 

tenor), Josep Brugués 

(saxo alt), Marcel 

Rahola (clarinet), 

Sebastià Cabrisas 

["Tià"] (clarinet), 

Josep ["Pepet"] Ramió 

(trompeta) i Ramir 

Mayolas (trompeta). 

Imatge 113 - Any 1954 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 

 

I una altra posant en formació de cobla 
 

 En cap foto he vist 

que portessin 

trombó a la cobla. 

 

Darrere: Josep 

("Pepet") Ramió, 

Ramir Mayolas, 

Antoni Barnés, 

Ramon Font i 

Manuel Cano. 

 

Davant: Xxx 

Torregrossa [o Xxx 

Romero], Josep 

Brugués, Joan 

Fontàs ("Patllari"), 

Marcel Rahola i 

Sebastià Cabrisas 

("Tià").  

 

Imatge 114 - Any 1954 – Arxiu Família Ramió i Bujosa 



 

Cartell de la temporada 1956-1957 

 

 
Imatge 115 - Any 1956 – Arxiu particular 



 

I una última foto del reportatge 
 

 
Imatge 116 - Any 1956 – Arxiu particular 

 

Darrere: Desconegut, Ramir Mayolas, Antoni Barnés, 
Desconegut, Josep Brugués i Desconegut 
Davant: Desconegut, Joan Fontàs ("Patllari"), Narcís 

Fachi i Arqué (abans es deia Fachini, i després de la 
guerra va canviar-se legalment el nom), Càndid Roura 
i Ventura i Gregori Vaquero. 

 

Fí de la sèrie dedicada a la Cobla-orquestra SELECCIÓN. En el proper article parlaré de la Cobla-orquestra GRAN GALA.                          

    

Josep Loredo i Moner, setembre de 2020 

 

 

A PUNT DE COMENSAR 

Club de lectura operístic  2020-2021     
Oberta inscripció a la biblioteca pública Carles Rahola 

de Girona.  

Amb la col·laboració els Amics de l’Òpera de Girona 

Activitat gratuïta.  

 

  ..Informació i pre-inscripcions.. 

 

  

https://forms.gle/qcuFUAAsU577AkGe7
https://forms.gle/qcuFUAAsU577AkGe7


 

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 

(43)  

Sventurata navicella 
apareix a l’òpera Giustino 

del músic venecià. Aquí 
amb la mezzo Cecilia 
Bartoli i Il Giardino 

Armonico. Bartoli està 
anunciada per al mes 

d’octubre al Palau 

 

Una peça 
lluïda de 

ballet 

 

Cesare Pugni va posar música el 
1844, en ballet L’Esmeralda, a un 
personatge de Victor Hugo, de la 

seva Notre-Dame de París. La 
protagonista sol ballar amb una 

pandereta. Aquí en veiem les 
variacions. 

 

Un Donizetti 
poc conegut 

 

En sentim el duet, molt de 
Donizetti, Giurasti un di, 

de l’òpera Rosmonda 
d’Inghilterra. Aquí amb la 

veu de Renée Fleming  

 

Peça 
instrumental 
de finals de 

Renaixement  

Sentim la Fantasia per a 
sis violes de l’anglès 
Orlando Gibbons. Pel 

conjunt de violes 
L’Achéron 

 

Un fragment 
de pel·lícula 
amb peces 
musicals 

El 1942 dos genis, el cineasta Serguei Eisenstein i el 
compositor Serguei Prokófiev es van ajuntar per a produir 

una de les cimeres del cinema expressionista, Ivan el 
Terrible. En el fragment 
s’aprecia com la música 
subratlla la tensió en un 

moment culminant del film 
en què el poder polític 

s’enfronta al religiós conjugat 
amb la noblesa.  

 

  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=1p8LMTjrPvk
https://www.youtube.com/watch?v=1p8LMTjrPvk
https://www.youtube.com/watch?v=yVD78Ia21gI
https://www.youtube.com/watch?v=yVD78Ia21gI
https://www.youtube.com/watch?v=whTq4wS1tKI
https://www.youtube.com/watch?v=whTq4wS1tKI
https://www.youtube.com/watch?v=8Ue-9-By-6Q
https://www.youtube.com/watch?v=8Ue-9-By-6Q
https://www.youtube.com/watch?v=NNObNUprmKY
https://www.youtube.com/watch?v=NNObNUprmKY


 
 

Amb motiu de la seva propera representació 
 al Liceu . 

 
 

Don Giovanni 

 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2016  (inèdit) 


