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              Conferències 1r trimestre 2021, 

                     PARLEM D’ÒPERA 
        Amics de l’Òpera de Girona. PRIMER CICLE. 
          A la Biblioteca P. de Girona Carles Rahola 
 
 

Conferenciant  Data    Títol 

Joan Bricall 

 

12/01/2021 

 
(18 h) 

“Semiramide” òpera de 
Gioachino Rossini 

Jaume Pinyol 

 

09/02/2021 

 
(18 h) 

Música gironina entre 1682 i 
1815 

Joan Gay 

 

09/03/2021 

 
(18 h) 

Rossini, Wagner i Llorens 
Pagans: L’aventura d’un 

cantant gironí a Paris 
 
 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://www.youtube.com/watch?v=vVysSz695ks


NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

La tradicional assemblea dels 
Amics de l’òpera ha quedat 

aplaçada a l’espera de l’evolució 
sanitària. 

Se solia realitzar el desembre. De totes 
maneres, s’enviarà a socis i sòcies la memòria 

d’activitats i l’informe econòmic. També es 
pot connectar amb la Junta mitjançant el 

correu: 
amicsoperagirona@gmail.com 

   

 

 

 

 

El proper any s’iniciarà el Primer 
cicle de conferències operístiques 
organitzat pels Amics de l’Òpera: 

PARLEM D’ÒPERA 
Es realitzarà a la Biblioteca P. Carles Rahola de 

Girona durant el primer trimestres. 
Podeu veure la relació a la pàgina precedent 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Data adaptada a les fases de 
la desescalada per al recital 

de Gemma-Coma Alabert 
Serà a l’Auditori de Santa Coloma de 
Farners el diumenge 3 de gener del 

2021 (12 h), amb el títol GRANS 
CIMERES DE L’ÒPERA. Amb: Gemma 
Coma-Alabert (mezzosoprano) Quim 

Solà (piano) Salvador Roca 
(presentador)  

   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Una guia per apropar-se 
a La Traviata 

Hem actualitzat una 
presentació didàctica, 

confeccionada pels Amics, 
sobre l’opera 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Mascaretes 
operístiques 

Dos models trets pels Amics 
de l’Òpera de Girona. Es 

podran comprar a partir de 
la conferència del proper dia 

3 de desembre 

 

 

 

  

    Calendari allargat 
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S’ha reprogramat el recital líric 
Dones Compositores. Serà el 6 de 

març del 2021, a Olot 
Degut a les restriccions sanitàries. Amb 

Joana Canalias (soprano) i Aimar de Noraha 
Santhino (piano). 

 Poc abans del 8-III, el Dia Internacional de 
la dona 

 Informació i inscripcions: ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 
Primer curs d’Hivern Operístic 

Marcel Gorgori a Girona.  
Amb descompte per als Amics 

de l’Òpera 
Sota el títol Els Mites de l’Òpera. 

Analitzant les figures de la Callas, Caruso, 
Pavarotti, Caballé, Aragall,. Serà durant sis 
divendres consecutius, entre el 22-I i fins 

al 26-II. A l’Auditori de La Mercè.   
..Al web..  

 
  

 
  

Inscripcions al correu (nom complert i DNI):  interessats@marcelgorgori.cat 
Els que sigueu socis feu-ho constar i obtindreu un descompte de 20€ 

  

 

 

 
 

 
Durant la 

“interpretació”  
de 4,33 

El Liceu reivindica un mínim 
d’aforament del 50% per a poder 

funcionar   
Es va interpretar 4,33 de J. Cage, un assaig de 

La Traviata davant de 500 persones i una 
marató de 12 hores ininterrompudes al 

piano. La peça 4,33 de Cage té la 
particularitat que els músics resten en silenci 
..Al web..     ..Una “interpretació” de 4,33.. 

..Les 12 hores seguides de piano.. 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

El tradicional concert de Nadal 
de Música Antiga de Girona 

enguany serà el gener 
En lloc del desembre. Dedicat a les 

composicions del que va ser mestre de 
capella de la catedral gironina Francesc 
Soler. S’anunciarà l’acte en el web dels 

organitzador si en el dels Amics de l’Òpera 
..Al web..    ..Al web.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Macbeth, de Verdi representat 
a Sabadell pels Amics de 

l’Òpera de la ciutat 
En una versió concert. L’òpera havia 

quedat pendent de la temporada 
passada amb motiu de la covid. 

..Al web.. 

 
  

https://forms.gle/PYh9ZnPmj8cTX2rm7
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqeqeg2a3bzrcLyIWc-5Er2m
mailto:interessats@marcelgorgori.cat
https://www.nuvol.com/musica/classica/esborrany-automatic-137909
https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udImy8
https://www.youtube.com/watch?v=uXXY6-TWhvY&t=21262s
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefbnpnP--KQyxULFlrgOQT-
http://www.magirona.org/cat/index.htm
https://www.nuvol.com/musica/classica/el-tour-de-force-de-toni-marsol-138444
https://forms.gle/PYh9ZnPmj8cTX2rm7
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqeqeg2a3bzrcLyIWc-5Er2m
https://www.nuvol.com/musica/classica/esborrany-automatic-137909
https://www.youtube.com/watch?v=Oh-o3udImy8
https://www.youtube.com/watch?v=uXXY6-TWhvY&t=21262s
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPefbnpnP--KQyxULFlrgOQT-
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Els músics a l’Estat amb 
motiu de la pandèmia  

Una panoràmica d’aquest mes de 
novembre per Katia de Miguel 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

EXPOSICIÓ: 100 Anys de 
l’Orquestra Pau Casals. 

Excel·lència musical i 
compromís social 

Amb motiu del centenari de la creació 
de l’Orquestra pau casals. Entre el 24-
XI-2020 al 18-VII-2021. Al Museu d ela 
Música de Barcelona i al Museu Pau 

Casals del Vendrell 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El veterà baríton Leo 
Nucci torna a cantar 

Havia anunciat a principi d’any 
que es retirava. Però torna: 

comença per La Scala de Milà 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a Lisette Oropesa, 
una de les sopranos que 

encaranarà La Traviata al Liceu 
aquest desembre 

A Codalario a mitjans d’aquest any 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

A mitjans gener es celebrarà 
la 58a edició del concurs líric 

Tenor Viñas 
Amb prop de cinc-cents cantants de 

més de cinquanta països 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Alemanya estén els 
tancaments de teatres 

d’òpera entre el 2-XI al 20-XII 
I alguns teatres l’allarguen més 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Les Arts de obté un milió d’euros 
en els nous pressupostos 

Per al teatre operístic valencià, fruit de la 
negociació dels comptes estatals 

..Al web.. 
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Un títol poc habitual de 
Donizetti: Le nozze in villa 
A Bèrgam, al Festival Donizetti, en 
plena pandèmia i amb mascaretes 

..Al web..    ..L’obra sencera.. 

 

 

  

 

 

 

 

A Pamplona editen i 
interpreten una versió que 
es va usar el 1844 a la seva 

catedral 
Amb algunes adaptacions en la seva 

instrumentació. Posa de manifest que 
l’obra es mantingué com a peça 

d’ostentació en el segle XIX 
..Al web..    

  ..Interpretació a Pamplona.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Polèmica amb motiu d’acusacions 
aparegudes contra el director 

Karel M. Chichon 
En relació a la seva funció de director de la 

Filarmónica de Gran Canaria 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre l’ús d’algunes òperes 
en el cinema i els significats 

En dos exemples: a Apocalypse Now i 
a The Shawshank Redemptions 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Melodies de l’ànima, 
 per Aina Vega 

Un llibre que descriu una cinquantena 
d’emocions i ens proposa obres 

musicals que sintonitzen amb aquestes 
emocions. Per Angle Editorial 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Por amor a la música,  
de Jan Swafford 

Un llibre de base per als melòmans: 
els compositors des del Renaixement 

Amb diverses facetes d’interès: recalca les 
relacions entre música i la societat del moment, 
les aportacions dels grans autors i una pauta per 
a escoltar obres fonamentals. Aquí hi ha l’enllaç 

a la recent crítica publicada pel Pol Avinyó. 
..Al web.. 
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LLIBRE 

 

Terremotos musicales: una obra 
col·lectiva sobre la música del s 

XXI 
Obra col·lectiva a cura de Pedro Alcalde i 

Marina Hervás. Per A. Bosch Editor. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRES 

 

Reeditats 4 llibres que analitzen les 
òperes de maduresa de Mozart: 

NOVETAT: Così fan tutte 
Pel músic i professor d’anàlisi musical Albert 

Balcells. Ed. Dínsic. En català i en castellà 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Handel en Londres. La forja de un 
genio 

Per Jane Glover. Amb una important 
contextualització històrica 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Un llibre d’entrevistes breus amb 
personatges operístics 

Per Marisa de Prada i Ana Nasarre. Editorial 
La vocal de lis 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Un disc sobre Rossini:  
Amici e Rivali 

Protagonitzat pels tenors Lawrence 
Brownlee i Michael Spyres. De la casa Erato 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Disc de música antiga: Germanies. 
Per capella de Ministrers 
És un recull d’obres composada  

en ambients bèl·lics 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Disc d’obres de la família 
Bach. Pel Bach Collegium 

Barcelona 
Amb el títol Bach ist meine Freude. 

Edita Audiovisuals de Sarrià 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Enregistrades dues obre 
inèdites per a violí de Joan 

Manén 
Per l’Orquestra de Barcelona i la 

violinista Ana Maria Valderrama. Amb el 
segell Naxos 

..Al web.. 

 
  

https://www.barcelonaclasica.info/terratremols-musicals/
https://www.barcelonaclasica.info/escoltant-i-llegint-la-dramaturgia-mozartiana/
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https://www.beckmesser.com/recomendacion-germanias-capella-ministrers/
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https://www.plateamagazine.com/discos/10178-ana-maria-valderrama-y-la-orquestra-de-barcelona-graban-dos-obras-ineditas-del-compositor-catalan-joan-manen


  ACTIVITATS   
 

 

 
3-XII 

(19,30 h.) 

  

CONFERÈNCIA: La 
Traviata,  

per Pol Avinyó 
A la casa de Cultura de Girona: 

 A l’aula Magna 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

Del 5 al 
30-XII 

 

La Traviata al Liceu 
Amb restriccions sanitàries. 15 funcions 

..Al web.. 
NOTA: la sortida programada per 5-XII en 

bus des de Girona s’ha hagut de suspendre     

 
Barcelona 

  

 

 
 

7-XII 
(18 h.) 

 

Projecció de l’òpera Lucia di 
Lammermoor, de Donizetti 

Al Centre cultural figuerenc La Cate. 
S’ofereix en una transmissió en directe 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

  
9-XII 
(20 h.) 

 

Magníficat de Bach 
Amb el Cor de cambra del Palau, 
Vespres d’Arnadí i cinc solistes. 

Direcció de Xavier Puig. Al Palau de 
la Música Catalana 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
18-XII 

(19,30 h.)  

Triple estrena de sansa, 
per Cobosmika SEED’s 

Al teatre La Gorga 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 

 
 

18-XII 
(20,30 h.) 

 

PEL·LICULA DOCUMENTAL sobre 
un ballet de Maurice Béjart 
Sobre com es va dissenyar el ballet 
Dancing Beethoven, dedicat a la 9a 
simfonia. A L’auditori de l’Ateneu de 

Banyoles     ..Al web.. 

 
Banyoles 

  

 

  
20-XII 

(17,30 h.) 
 

La Flauta Màgica, òpera de Mozart 
Amb l’Orquestra Simfònica del Vallès i el cor 
dels Amics de l’Òpera de Sabadell. Al Palau     

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

 
23-XII 
(20 h.) 

    Les Tres reines. Concert escenificat  
de Sondra Radvanovski 

Amb escenes cèlebres de tres òperes de 
Donizetti dedicades a reines de la casa 

anglesa dels Tudor. Amb la mezzo gironina 
Gemma Coma-Alabert. Amb l’orquestra i cors 

del Liceu. Escenografia R. Villalobos 
..Al web.. 

 

 
 

Barcelona 
 
 

  

Els que ve vegin aquest concert hauran 

gaudit d’un gran privilegi en la seva vida 

https://forms.gle/zXJk8TS71Dis11rS6
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/la-traviata
https://lacate.cat/events/lucia-di-lammermoor-de-donizetti-opera-en-directe/
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-cambra-del-palau-xavier-puig_775203
https://www.lagorga.cat/espectacle/420
https://cultura.banyoles.cat/ca/programacio/c/25102-dancing-beethoven.html
https://www.palaumusica.cat/ca/la-flauta-magica-de-mozart_777963
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/concerts/sondra-radvanovsky-les-tres-reines
https://forms.gle/zXJk8TS71Dis11rS6
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/la-traviata
https://lacate.cat/events/lucia-di-lammermoor-de-donizetti-opera-en-directe/
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-cambra-del-palau-xavier-puig_775203
https://www.lagorga.cat/espectacle/420
https://cultura.banyoles.cat/ca/programacio/c/25102-dancing-beethoven.html
https://www.palaumusica.cat/ca/la-flauta-magica-de-mozart_777963
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/concerts/sondra-radvanovsky-les-tres-reines


 

 

 
 

26-XII 
(20 h.) 

 

Ballet a l’Auditori de Girona: 
El Trencanous, de Txaikovski 

Amb el Ballet de Barcelona. A l’Auditori 
de Girona.  NOTA: l’espectacle havia 

estat inicialment programat pel 22-XI. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 
27-XII 
(18 h.)  

Tenors: espectacle còmic que 
combina cant líric i teatre 

Amb Ezquiel Casamada, Miquel Cobos, 
Albert Mora i Gustavo Llull (piano) 

A Palamós al  Teatre La Gorga 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

  Un possible regal de Nadal 

per a melòmans gironins: 

Nadales del Barroc gironí 
Un CD editat aquest any 2020 per Música 

Antiga de Girona 
INFORMACIÓ A: 

..Al web.. 
 

 
 

 
 

 

Un possible regal de Nadal per a 
melòmans gironins: la novel·la  

Estimada papallona 
Narració d’ambientació musical i operística, 

escrita pel gironí Joan Albareda, en què el títol fa 
referència a Madama Butterfly, de Puccini 

 
INFORMACIÓ i ENCÀRRECS AL CORREU:    viafora@mesvilaweb.cat  

 
 

 

https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2830
https://www.lagorga.cat/espectacle/407
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://www.magirona.org/cat/disc09.htm
mailto:viafora@mesvilaweb.cat
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2830
https://www.lagorga.cat/espectacle/407
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

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

ASPECTES ORGANITZATIUS 
 
     Completem en aquest darrer escrit la revisió d’aspectes relacionats amb l’activitat teatral de la casa 
teatre de Girona en l’última dècada de la primera meitat del segle XIX. 
 

LLOGATERS 
     En el període al que ens referim l’ideal era que algun empresari particular gestionés el teatre a canvi 
d’oferir un lloguer a l’Ajuntament. Els costos en relació als ingressos, però, no donaven per gaire. En 

ocasions no es trobaven empresaris disposats a afrontar el 
repte. Quan no hi havia cap empresa al davant l’Ajuntament 
mateix podia assumir la gestió directament. 

 L’Ajuntament 
també podia 

col·laborar 
econòmicament, 

com ara renunciant 
a percebre cap 

lloguer del local o inclús assumint despeses concretes o 
contribuint a sufragar algun dèficit. Hi ha constància que 
entre 1836 a 1838 la gestió del Pallol la va portar una 
Comissió municipal [Fonalleras, 1985:95]. Seguirem trobant 
l’existència d’una comissió amb intervenció de consellers 
municipals durant els anys 40. Segons les circumstàncies la 
comissió de l’ajuntament feia tasques de seguiment o de 
gestió de l’activitat del teatre. 
 

Imatge 1.- Gravat acolorit de la gironina església de Sant Nicolau. 
Publicat el 1845. Autors: Girault de Prangey i Joseph Philibert, 

dibuixant.  (Ajuntament de Girona. CRDI) 
 

 

QUADRE 1.-  Empresaris que van gestionar el teatre de Girona entre 1840 a 1849 

   

1840 

Felipe Pagés i Felipe Flores 
(representants d’una 

empresa de socis). Amb 
Pio Boix i 

Joaquim Grases 
Tots gironins, el 11-XII 1840 

passen a ser empresaris  
conjuntament Felip Pagès i 

Felip Flores 

   En iniciar-se el 1840 al teatre hi havia tres co- empresaris que tenien 
un contracte per tres temporades, per 12.000 rs., signat el 1-X-1838. 
Havent-ne ja passat una de sencera i la 3a expirava el 1841. El 11-XI-
1840 obtenen una concessió per 7 anys (AMGI, Llibre d’Actes RG. 
14049, Folis 56 –anvers i revers- i foli 57 –anvers i revers). 
 

No sempre es trobaven 
empresaris per a 

gestionar el teatre 

 
 
 

 



QUADRE 1.-  Empresaris que van gestionar el teatre de Girona entre 1840 a 1849 

   

1841 “ 

  A inicis de 1841 es decideix continuar contracte amb Felipe Pagés i 
Felipe Flores i socis però concedint el teatre en gratuïtat a canvi de 
portar dues bones companyies, uan dramàtica i altra de cant [Ple 
municipal de 9-I-1u41, foli 5] 

1842 

5 socis gironins: Joaquim 
Grases, Ambrosi Sormany (o 
Sormani), Miquel Armengol, 

Pio Boix Trinxet i Joan 
Sabadí. 

   Segons contracte del 1 d’abril de 1842. 

1845 
Té llogat en Teatre una 

societat 

   El 1845 el Governador Superior Polític de Girona declara invàlid el 
contracte de lloguer recentment efectuat i del que no se n’esmenta 
nom, de la Casa Teatre per no comptar amb les autoritzacions 
pertinents [AMGi, teatre,. Lligall 5. Document de 18-V-1845].  

1846 

Felipe Flores (que fa fallida). 
L’Ajuntament contracta 

directament 2 companyies, 
de 23-VIII-1846 a carnaval 

1847, cedint gratuïtament el 
Teatre: Pere Donatutti (cia. 

lírica) i Odó Pagés (cia. 
dramàtica) 

   El 1846 Felipe Flores fa fallida (Fonalleras, 1985:98)    
A mitjans any 1846 es convoca concurs per a llogar la casa teatre. No hi 
ha postors. 
Es va agafar a dues companyies que s’alternaven, una lírica i l’alta 
dramàtica (acords municipals. Ajuntament RG 14.055, annex 
consecutiu al foli 100. Document signat a 4-VIII-1846) 
   La cosa funciona, però, amb dificultats i el novembre hi ha un greu 
enfrontament amb els actors, que es neguen a actuar. (Fonalleras, 
1985:98) 

1847 SENSE LLOGATER 

   A inicis del 1847 l’Ajuntament demana permís al governador per a 
gestionar directament la contractació d’alguna companyia, donat que 
no es trobaven llogaters, permís que el governador atorga (AMGi, llig. 
VIII. data 13-I-1847).  

1848 Frederic Detrell 

   El febrer del 1848 es tornar a treure a subhasta el lloguer del Teatre. 
Van caldre 6 convocatòries! (dies 20-II, 29-II, 10-III, 27-II, 13-IV i 30-IV). 
I finalment, i rebaixant el preu del lloguer per un any de 9.000 a 4.500€, 
es va trobar un licitador que, a més, va tenir interès a veure si es podia 
beneficiar del lloguer de coixins i cadires, com aixís era..   

1849 Giovanni Battista di Franco 
   Entre 1849 a 1951 [Barbarà, 2018: 50]. Ocasió en què l’Ajuntament va 
cedir gratuïtament el teatre a l’esmentat di Franco 

 
    Els contractes anuals normalment començaven el dia de Pasqua de resurrecció (passada la Quaresma) 
fins a final de Carnestoltes, concretament el primer dia de quaresma. Durant la Quaresma, la tradició 
religiosa prohibia els espectacles d’oci. Hi podia haver algunes excepcions basades en la representació 
d’obres pietoses o d’argument bíblic. Però sovint el teatre 
romania tancat els quaranta dies. Hi ha un cas molt evident 
en què es va demanar l’allargament de l’activitat teatral 
durant la Quaresma. Va ser el 1948, any en què el procés 
d’adjudicació del Teatre s’havia endarrerit i la temporada 
no va poder començar a temps. El nom empresari, F. 
Detrell va demanar compensar el retard incloent la 
Quaresma com a període teatral hàbil, petició que l’Ajuntament va estudiar, tot manifestant que entenia 
els motius, i va acabar decretant que ... [llegiu el text 1].  

El 1848 van fer falta sis 
convocatòries de subhasta per a 

trobar un empresari per al Teatre 

 
 
 

 



 

 
    

Imatge 2.- Pàgina del llibre d’actes municipal 
 del dia1-V-1848 on es recull el 

 text reproduït al costat. 

   “ […]  vendrá obligado el arrendatario a 
dejar libre el teatro y a disposición del 
Ayuntamiento en el Domingo de Pasión, 
advirtiendo además para evitar dudas y 
zanjar reclamaciones que aun cuando el 
arrendatario durante la Cuaresma no logre 
permiso de la Autoridad Superior [es refereix 
al Governador Polític –antecedent del 
Governador Civil- provincial] para la 
representación de dramas serios o de obras 
serias o de otra clase no podrá por esta causa 

reclamar  […] .”   (Acta Municipal de Girona 
del 1 de maig del 1848. Manual d’Acords 
1948. Rg. 1457 Quadern 3r pàg. 21 anvers) 

Text 1 
 

L’Ajuntament 
autoritza, 

sota 
condicions, 

funcions per 
Quaresma 

 
     El 1840 l’Ajuntament va convenir assumir part dels costos amb els empresaris Flores i Pagès, atès que 
la situació econòmica resultava deficitària. La participació municipal es produïa per tal d’assegurar que 
l’activitat teatral no quedés interrompuda. A canvi els empresaris es comprometien a formar una 
companyia de cant i vers (operística i teatral). També es va aprofitar l’avinentesa per apujar el cost dels 
abonaments [Fonalleras, 1985:97]. Els empresaris van fer una forta campanya, el setembre de 1840, amb 
edició de cartells, per a reunir abonats que es comprometessin per un any teatral sencer. 
    El 1842 el director o “autor” de la companyia que actuava es deia Antonio Segura. Es va acordar amb 
ell que es donaria permís a la troupe per a sortir a “estiuejar”, és a dir, permís per actuar en altres localitats 
properes durant el període d’estiu en què habitualment es tanqués el teatre [AMGi, T. Ll. 4, document de 
28-VII-1842]. El 1845 exercia l amateixa funció Juan de Dios Lirón [AMGi, T. LL. 5, document de 19-IX-
1845]. 
     Fem constar que el 1849 en l’acord de l’Ajuntament amb l’empresari Giovanni Batista di Franco aquet 

va obtenir el local de franc. L’Ajuntament es reservava, però, 
els ingressos per el lloguer de cadires i coixins (AMGi, T. Ll. 
8, Document de 29-I-1849). El contracte es va renovar per 
una temporada més (AMGi, T. Ll. 8, Document de 31-XII-
1849).  

 

 
 

Imatge 3.- 
Emblema 
al·lusiu al 

teatre gironí  
del cartell de 
presentació d 
ela temporada 

1847-1848, 
amb 

companyia 
lírica i de vers. 

Impremta 
Grases [AMGi 
Teat. lligall 8. 
Data: 1847] 

  

L’empresari operístic di Franco 
va obtenir el teatre de franc 

 
 
 

 



EL PAPER DE L’AJUNTAMENT 
          Ja s’ha vist que la municipalitat, tal com era habitual en teatres propietat del comú, cedia, en tant 
quant es trobaven postors, el teatre a lloguer. La manera de “dirigir” l’actuació dels empresaris particulars 
per les vies que els regidors desitjava era posar clàusules que es publicaven en el moment de l’avís i que 
es podien consultar a la secretaria de l’Ajuntament. Aquestes clàusules es feien constar en el document 
de contracte que s’acabava subscrivint.  
     Per tal de facilitar el seguiment del Teatre i d’altres 
aspectes ciutadans, l’Ajuntament gironí repartia entre els 
consellers municipals, habitualment a inici de cada any, 
encàrrecs, nomenant uns comissionats. Els regidors 
encarregats del teatre eren dos i de vegades tres. Ens 
consten força dels noms de comissionats del teatre 
d’aquella dècada 
 

QUADRE 2.- Noms de regidors municipals  de Girona que van ser comissionats per a fer seguiment del 
Teatre 

 1840.- Joan Boadas, Miquel 
Cortina i Joan Torroella (AMGi. 
RG. 14049 Foli 1-Revers) 
1841.- Miquel Cortina, Joan 
Viñas i Jaume Font (AMGi. RG. 
14050 Foli 1-revers) 

1842.- Jaume Font i Jaume Esteve 
(AMGi. RG. 14051 Foli 1-Revers) 
1843.- Josep Reixach i Joan Janer 
(AMGi. RG. 14052 Foli 5-Anvers) 
1846.- Narcís Grau i Josep de Burgués 
(AMGi. RG. 14055 Foli 2-Revers) 

1848.- Josep de Brugués i Narcís 
Grau (AMGi RG. 14057 Foli 1 Rev.) 
1849.- Josep de Brugués i Narcís 
Grau, Narcís Solor i Jaume Font 
(AHMG Teatre. Lligall 5, document 
de 19-VII-1849.) 

 
 
   Imatge 4.-    → 
Reproducció de 
l’anotació al llibre 
d’acords municipals 
dels noms dels tres regidors comissionats pel teatre el 1841. (AMGi RG. 14050 1841 Foli 1 revers) 
 

     També s’observa alguna gestió de supervisió del funcionament de la Casa teatre, com ara un edicte de 
1840  exigint puntualitat a la companyia que actuava (AMGi ,Teatre, lligall 6, document del 20-I-1840) o 
imposant una sanció pel mateix tema a l’orquestra i als coristes el 1842 (AMGi, Teatre lligall 4, documents 
de 29-VII-1842). 
     En les coses del la casa teatre i altres la municipalitat havia d’anar amb compte perquè els empresaris, 
o els aspirants a ser-ne, podien presentar reclamacions a la Justícia o al Governador, màxima autoritat 
aquesta pel que feia als teatres de la seva jurisdicció. Un cas de reclamació d’aquest tipus que va resultar 
ben onerós per l’Ajuntament el trobem l’any 1847 i que venia d’una contractació declarada no vàlida pel 
governador el 1845. 
 

TEXT 2.- Un cas d’indemnització a empresaris del teatre per error de procediment municipal 

     El 14 de gener de 1847 Ajuntament i dos empresaris Felip Pagés i i Felip Flores signaven una avinença per la 
qual la corporació havia de pagar un total de 38.157 rals, a repartir en cinc pagues anuals, donat que els 
empresaris només havien pogut gaudir durant tres dels vuit anys de la seva concessió de teatre degut a: 
    “habérsela desposesionado [a l’empresa] de la Casa Teatro que por ocho años tenía en arrendamiento, de 
los cuales han expirado tres, y cuyo contrato se ha declarado nulo por no haberse seguido los trámites 
previstos por las leyes.” 
     Presentada reclamació davant del governador es va nomenar una comissió d’arbitri que va arribar al pacte 
per tal d’establir la compensació. Tot plegat, rubricat pel governador. (AMGi. Manual acords de 1846. RG. 
14056 Foli 62 Anvers i 62 Revers) 

Els comissionats del teatre en 
feien seguiment o en preparaven 
propostes de resolució destinades 

al ple de l’Ajuntament 

 
 
 

 



 
 
 
     Farem constar també que els ajuntaments contribuïen a despeses de beneficència assumit pagaments 
de causes socials a partir d’ingressos del teatre o teatres de la ciutat. Aquesta funció benèfica era un dels 
arguments per autoritzar i mantenir teatres. Ens consta per al 1842 que hi havia pendents de satisfer 
pagaments a l’Hospici de Girona1 i hi ha esments posteriors a diners que se li ha de pagar, com en l’any 
1849. 
     Una gestió de transcendència que va realitzar l’Ajuntament gironí a inicis del període que considerem 
va ser promoure i costejar classes gratuïtes de violí per nois de famílies modestes de la ciutat. Aquesta 
iniciativa ha estat destacada, amb raó, per diversos historiadors de la música (així, Brugués, 2008: 23). La 
docència s’encarregà a un músic de cert prestigi i competència, el mestre era Francisco Berini i la formació 
va anar destinada a sis nois a partir d mitjans 1840. Els noms dels aprenents  després els trobem com a 
integrants de l’orquestra del mateix teatre de la ciutat. La iniciativa, doncs, va ser un revulsiu que va servir 
per esperonar i assegurar una certa base formativa a músics de la ciutat. 
 

 
Imatge 5.- Anotació, realitzada a posteriori, que esmenta l’acord del 17 de juny del 1840  amb el “cèlebre professor Berini” 

que havia d’impartir classes de violí a sis joves gironins d’extracció humil (AMGi, Teatre, lligall 6) 

 

ASPECTES 
     Pel que fa a la propaganda de les funcions que s’oferien al teatre de Comèdies, es podia posar anuncis 
en algun periòdic. En el moment del què parlem ens ha quedat notícia d’El Postillón, encara que hi ha 

importants buits sense que s’hagin conservat la premsa. Pel 
motiu que fos no sempre s’inserien anuncies en els rotatius. 
El sistema més regular era el fixament de cartells.  Els rètols 
es posaven en diversos llocs habituals, que el públic ja 
coneixia i que no puc precisar. La persona que enganxava els 

cartells era el pregoner, que també podia fer la feina de pintar-los2. El 1840 el pregones es deia Ferran 
Renant3. Pel que fa a l’impressor que habitualment treballava fent cartells per a la casa teatre hem de dir 
que en la dècada del 1830 era V. Oliva (en coneixem entre 1830 i 1839) Pel que fa la dècada del 1840 els 
dos únic cartells que hem vist estaven fets a la impremta de Joaquim Grases, si bé els dos són de finals d 
ela dècada i no podem, per tant, precisar, quan es va produir el canvi d’empresa.  

                                                           
1      De fet la Junta de Beneficència havia reclamat que el teatre devia els pagaments a l’hospici de quinze anualitats, entre 
1824 a 1839. El 1842 encara hi havia deutes que els empresaris no volien assumir (AMGi, Teatre, lligall 8). 
2      Un parell de cartells que hem trobat d’aquesta època (un que anunciava la temporada teatral 1847-48 i l’altre la 
temporada 1848-49, no n’hem vist cap d’ells pintat. Però sí que se’n conserva un altre del 10-I-1830 que apareix  amb els 
marges profusament ornamentats formes vegetals acolorides. 
3      Es conserva un rebut amb la signatura del pregones que cobrà 16 rals “ … para fijar los carteles y pintarlos por los bailes 
e las Ferias” (AMGi, teatre, lligall 3. Document de 11-XII-1840)  

Els cartells de propaganda els 
enganxava el pregoner 

 
 
 

 



 
Imatge 6.- El lloguer del teatre 
comportava un llarg i complex 
tràmit. Aquí tenim 
l’encapçalament d’una subcarpeta 
que es va obrir el 1846 de cares a 
organitzar el lloguer del teatre en 
la temporada següent. Diu el text 
que reproduïm:  “Año de 1846.  
Espediente [sic] instruido para el 
arriendo de la casa-teatro por 
durante el año cómico de 1847 a 
1848.”  (AMGi, Teatre, lligall 8) 

 
     En l’època ja hi havia un 
titular del cafetí del teatre. 
Solia ser altri que el llogater 
del teatre donat que els 
concursos d’adjudicació 
anaven a part. 
     Un detall del que tenim 

constància és de la presència d’alguna campana en lloc fixe del teatre4. No podem precisar però cal 
suposar que servia per a fer algun tipus d’avís. 
     Per tal de mantenir l’ordre en el local solia assistir una força militar o de policia. Tenim esment de la 
presència d’agutzils en els balls. 
     Un dels aspectes importants per assegurar la continuïtat de les funcions programades era comptar amb 
un nombre important d’abonats. Els abonaments se solien realitzar per un paquet de sessions, per 
exemple per quinzenes. Un plantejament ambició d’abonaments el van proposar el 1840 els empresaris 
del moment, Pagés i Flores, que van buscar comprometre a aficionats amb una bonament anual. Al 
respecte van imprimir un programa de tres fulls que 
explicava les condicions [veieu imatge 7]. No en sabem el 
resultat exacte però sí que la cosa no va rutllar com els 
empresaris haguessin volgut. Els abonaments s’havien de 
pagar mensualment, per avançat, i havíem de possibilitar la 
realització en un any de 120 funcions operístiques si un 
nombre no especificat de funcions teatrals.  
     Una tasca necessària en aquella època era la del censor, el com complert era el de censor dramàtic. 
Aquest era nomenat a proposta del governador civil i rebia una compensació per part de l’Ajuntament. 
Ens consta que el 1840 va ser nomenat pel càrrec una Francisco Gallardo de Correge (AMGi Teatre llig 6, 
data 6-XI) el censor nomenat el 1942 fou Josep Clapés (AMGi Teatre llig 6, document de 6-X) i el 1844 el 
nomenat fou Francesc Escarrà,  advocat de professió (AHMG Teatre, llig 5 Documents de 17 i 21 de 
desembre). 
     Un aspecte que preocupava molt eren la prevenció d’incendis. En diverses condicions de lloguer 
s’adverteix que el llogater haurà d’assumir responsabilitats si negligeix la prevenció. En algun cas es 
recomanava als empresaris que tinguin a tres persones vetllant contra el foc en cada funció (Condicions 
lloguer del teatre de 1842 a AMGi, Teatre, lligall 5), però no sabem si aquesta recomanació es complia en 
els anys 1840, com sí que es duia sistemàticament a terme a la segona meitat del segle XIX amb la 
presència remunerada de tres bombers en cada funció. 

                                                           
4      Es conserva una factura del manyà Josep Bosch en què s’esmenta l’aportació d’una campana i “una molla per la campana 
y treball de col·locar-lo” (AMGi, teatre, lligall 3. Rebut de 31-X-1848). És interessant fer constar que per l’època la majoria 
dels documents dels comerciant si operaris que treballaven pel teatre estaven en català. En canvi, la documentació dels 
funcionaris de l’Ajuntament id el teatre estan en castellà. 

El 1840 es va intentar vendre 
un abonament anual que 

permetés oferir 120 òperes 

 
 
 

 



TASQUES 
        De manera associada al funcionament del teatre hi ha diverses feines i càrrecs i persones que les 
realitzaven, com és lògic. Recollim en un quadre a diversos operaris i funcions que hem localitzat durant 
el període. 

 

QUADRE.    Tasques pròpies del teatre entre 1840 a 1849 
Tasca Nom Any/s en què 

s’esmenten 
Signatura 

    

Cobrador/a 

Ferran Agulló 

1847 Encara hi ha esments el 
1862 

 

Magdalena 
González 

Des de 1843 i fins inicis del la 
dècada de 1860 . El 1843 es 
cita com a portera 

 

Porter 

Narcís Barbosa 

1843 

 

Josep Coca 

1849, 1850 

 

Tramoia Miquel Prunell 

1846 1848 1849 

 
 
       Veiem doncs el noms de persones que, sense ser artistes ni figures de primera línia, van contribuir 
amb la seva dedicació a que el teatre gironí funcionés . Ens ha semblat interessant fer-los més visibles, 
incloure una seva signatura, imatge que procedeix de documents que rubricaven o de rebuts. Observem 

que de cobradors en localitzem dos, un d’ells una dona. 
Ambdós tenen una llarga presència en el teatre. També 
trobem dos porters i un encarregat de la tramoia, o 
sigui la part escenogràfica de les funcions. No hem 
localitzat el nom del responsable del guarda-robes del 
moment, però n’hi deuria haver.  
 

 I aquí tanquem el cicle de cinc escrits generals, més algun d’operístic, sobre el funcionament de 
la casa-teatre de Girona en la dècada dels 1840. 
                                            joan manel barceló sitjes, XI-2020 
 

Per a saber-ne més  
BARBARÀ, Joan (2018). <Músics italians del Teatre del Pallol>. A Revista de Girona, no 309 p. 48-51. 
BRUGUÉS, Lluís (2008). La música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albénz. Girona: Diputació.  

Les dones també assumien feines 
del teatre, com ara la cobradora 

Magdalena González 

 
 
 

 



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>. A Revista de Gerona: 
“Compañías de ópera italiana”, maig, pp. 129 a 136.  

 
    Imatge 7.- Encapçalament d’una proposta dirigida al públic gironí per a un programa d’abonaments anual, operístic i teatral 
(AMGi, Teatre, lligall 5. Datat a 1-IX-1840) 
          

 

 

Una recomanació del butlletí sobre una exposició d’art 
Corominas. 50 anys d’art 

     Com que tot és art, a més de comentaris i recomanacions musicals, 

també en volem recollir alguna de plàstica d’especial interès. A la casa 

de cultura i fins al 5 de desembre es pot veure una exposició de 

l’artista sarrianenc Quim Corominas. Es tracta d’una exposició 

antològica amb motiu dels cinquanta anys d’ofici. És un ampli recull 

d’obres de distint format, predominantment pintures, que es recullen, 

com dèiem, a la casa de Cultura de Girona, a la sala d’exposicions de 

la planta baixa i a l’Espai Fita, situat al segon pis (escala dreta) del 

mateix edifici. A part que es tracta d’un dels artistes més interessants 

de les nostres comarques, volem recomanar-vos que no us perdeu la 

secció d’escultures de paper recollides en el segon pis. 



 
 
 
 
 
 

The Duenna de Gerhard 

Per POL AVINYÓ 
 
Aquest any 2020 s’ha commemorat el 250 aniversari del naixement del genial compositor alemany Ludwig 
van Beethoven, però també ha sigut any Robert Gerhard, de qui es commemorava el 50 aniversari de la 
seva mort. Robert Gerhard va néixer a Valls (Alt Camp) l’any 1896 de pares Suïssos. Ben aviat es va 
interessar per la cultura Catalana i per la música, sent alumne d’un altre gran desconegut avui, Felip 
Pedrell, qui fou professor i referent de Granados, Albèniz o Falla. Sens dubte que quan parlem de Robert 
Gerhard parlem d’un dels compositors més importants del s. XX no només a nivell català sinó  mundial. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Òpera còmica en tres actes de 
Robert Gerhard, basada en el llibre 
The Duenna, or The Double 
Elopement de Richard Brinsley 
Sheridan. S'estrenà al Camden 
Theatre de Londres l'any 1949. Al 
Liceu es va estrenar el 1992. 

L’acció se situa a Sevilla al segle 
XVIII. Don Jerome vol casar la seva 
filla amb Isaac, un ric portuguès de 
més edat. La filla no s’hi vol casar 
perquè esta enamorada del jove 
Don Antonio. La duenna ajudarà a 
Luisa, la filla de Don Jerome a 
sortir-se amb la seva. 

Podeu trobar l’òpera sencera a 
Youtube enregistrada al Liceu el 
1992. Tot i ser un dels millors 
compositors del segle XX, a casa 
nostra no està prou valorat. Podeu 
trobar molta música seva a 
Youtube us recomano: els Ballets 
Ariel i Soirees de Barcelona. 

 

A la imatge  L’enregistrament de 
l’òpera complet que va dirigir el 
mestre Antoni Ros-Marbà el 1996. 

COMENTARI 
     
Ens trobem davant d’una òpera interesantísima que per 
moltes causes ha caigut en l’oblit tot i que a la dècada 
dels 90’ va suscitar un cert interès que ara ha decaigut. 
Val a dir que Robert Gerhard té diverses etapes 
compositives que van des d’un estil post romàntic fins a 
fer els primers passos amb la música electrònica. En vida 
Gerhard va gaudir d’una gran transcendència, fins al punt 
de rebre l’encàrrec del propi Leonard Bersntein de 
compondré la seva simfonia núm 4 per ser estrenada amb 
la New York Philarmonic i commemorar el 125 aniversari 
de l’orquestra. Una de les seves obres més icòniques que 
cal descobrir és la cantata The Plague (La pesta), basada 
en l’obra literària de Albert Camus. The Duenna es una 
òpera plenament espanyola argumentalment i 
musicalment però amb la intel·ligència d’un músic 
europeu que sap entendre perfectament la manera de fer 
del sud i les bromes que pot realitzar per ser prou 
atractiva per qualsevol públic. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd5jzafBk5s


 

GENT  per la Música 

 

Nati Cebrián 
 
 
    La Nati Cebrián Barrios és gironina que progressivament 
ha anat entrant en el món de la clàssica i més tardanament 
en el de l’òpera. Li hem demanat que ens expliqui com és 
la seva trajectòria al respecte i quines són les seves 
opinions i vivències musicals. En recollim el testimoni amb 
les seves paraules. 
 
 
 
 

DELS INICIS i COSTUMS 
 
     De petita a casa els meus pares i germans 
no eren aficionats a la música clàssica. En tot 
cas a alguns gèneres populars, i no 
especialment. Va ser cap als dotze anys que 
anàvem a casa d’uns amics dels pares i allà sí 
s’escoltava música clàssica. Allò em va 
atreure i cridar l’interès. Fins al punt que el 
pare em va regalar un tocadiscos i una 
col·lecció de vinils de clàssica. Jo deuria tenir 
aleshores entre tretze i catorze anys. Van ser 
els meus primers discos. Es tractava d’obres 
més populars. Recordo Mozart, Vivaldi. Era 
un lot de set o vuit discos: encara els guardo, 
tot i que ara els hauria de buscar perquè el 
vinil ja casi no l’uso. 
     Més tard ni el meu marit ni fill no em van 
seguir gaire en l’afició de manera que la vaig 
haver d’anar conreant pel meu compte. Amb 
qui sí he coincidit anant de concert és algunes 
amistats, que sempre l’una per l’altra és de 
més bon anar. La música lleugera no m’ha 
atret massa, tot i que la vaig seguir en el seu 
moment, sobretot associada al ball.  Pel que 

fa a la manera d’escoltar la música he fet 
l’evolució pròpia de molta gent. Vaig 
començar pel vinil, després el CD i ara escolto 
i miro força funcions per televisió i mitjançant 
l’ordinador. Comentaré que en les recents 
èpoques de confinament més dur he tingut 
dies de tot. En alguns moments he aprofitat 
per a escoltar força música, però en altres 
ocasions he fet parèntesis sense. 
 

 
 
    Imatge 2.-  La Simfonia 40 de Mozart està entre les 
primeres obres que van contribuir a moure a la nostra 
aficionada cap a la clàssica. En 
sentim aquí un fragment per la 
Filharmònica de Berlin dirigida per 
Simon Rattle.  



 
 

GUSTOS 
  
    Pel que fa als meus clàssics predilectes 
esmentaré a Beethoven, Chopin, Txaikovski. 
D’aquest darrer citaré la Simfonia Patètica, la 
número 6. 

 
Imatge 3.-  
Entre els 

compositors 
preferits de la 

Nati hi ha 
Txaikovski i una 
obra que li plau 
és la Simfonia 
patètica, que 

podem sentir en 
enregistrament 
de l’orquestra 
del Marinski 

 
  En recollim també un enllaç a 
l’Allegro molto vivace, el tercer 
moviment, que és un dels 
fragments més cèlebres de l’obra.  

 
     Les peces que m’agraden em solen arribar 
d’entrada. Lògicament, amb el temps les vas 
captant i fruint més. En general, però, 
difícilment canvio d’opinió. Hi ha excepcions, 
com ara el Wagner, que és un autor en el que 
he anat apreciant algunes obres perquè m’ho 
he proposat. 
     En general la música em relaxa. No 
n’escolto, però, quan he de fer coses. Per 
exemple, no m’agrada llegir escoltant 
música. En canvi, sí que n’escolto quan surto 
a fer caminades. 
  

SOBRE ÒPERA 
 
     La primera òpera que vaig veure en directe 
va ser ja més tardanament. Farà uns vint anys 
i va ser a Figueres, al teatre El Jardí, on els 
Amics de l’Òpera de Sabadell representaven 

Madama Butterfly, de Puccini. Va ser un bon 
començament. 
 

 
 

Imatge 3.-  Programa de Madama Butterfly que es va 
repartir a Figueres el 10 de novembre del 2002, la 

sessió en què la nati va veure una òpera en viu 
(ColLlecció J.M. Barceló) 

 

 
 
Imatge 4.-  De la Butterfly en sentim un fragment 
corresponent al duet Scuoti quella 
fronda di ciliegio, un moment 
d’alegria, abans de la tragèdia.  

 
     Aquella òpera em va impactar molt. 
Planteja un drama molt emotiu. Sempre que 
he pogut he procurat anar a veure de nou 
aquesta obra. A partir d’aquí vaig començar 
a posar-m’hi amb les òperes. He procurat 
seguir conferències sobre el tema, com ara les 

https://www.youtube.com/watch?v=EHgHgbZ8YB8¨
https://www.youtube.com/watch?v=btSkzOkyAKc
https://www.youtube.com/watch?v=mx1qF5iE4vQ


que s’organitzen pels Amics de l’Òpera de 
Girona o a cursos. Recentment he pogut 
assistir als dos cursos del Marcel Gorgori, un 
sobre Puccini i altre referit a Verdi. 
 

 
 

Imatge 5.-  La Nati, a la dreta en un sopar operístic 
dedicat a Tosca, el 23 de maig del 2019. La veiem 

conversant amb l’Angelina Font, col·lega de 
concerts, i en Pol Avinyó, que acabava de pronunciar 

una conferència sobre l’òpera que es treballava. 
 
 Ja que se’m demanen alguns títols 
predilectes, a part del que acabo d’esmentar 
citaré de Puccini La Bohème i Tosca, de Verdi 

Falstaff, Rigoletto,  La Traviata,. Val a dir que 
el Falstaff la primera vegada que la vaig veure 
no em va entrar de seguida, després, havent-
la vist unes quantes vegades, m’ha anat 
agradant molt. De Verdi la que no he acabat 
de gaudir és l’Otello. Com a altra òpera que 
m’encanta hi ha Pagliacci de Leoncavallo. 
 
     El cas de Wagner m’ha costat més, com 
deia. En saber que és un compositor 
important i que hi ha qui aprecia molt, he 
mirat de posar-m’hi. És un autor amb una 
música de molta intensitat. Per a escoltar-lo 
t’hi has de posar amb atenció. M’ha arribat a 
agrada alguna obra, especialment el 
Lohengrin. En canvi, pel que fa a les obres de 
la Tetralogia, no m’han arribat a agradar, ... 
ep!, si més no per ara. 
     Pel que fa a cantants dels que més m’han 
agradat són el Krauss i l’Aragall. En les 
escenografies dec ser molt clàssica. Em 
plauen les que estan ambientades en el 
moment que correspon al llibret de l’òpera i 
no trobo adequades les actualitzacions 
d’època. 
 
     Agraïm a la Nati Cebrián que ens hagi 
comentat les seva trajectòria musical 
 

Transcripció de  joan manel barceló
 

 
 

Imatge 6.- Veiem la Nati, a la primera fila a la dreta, en el II Curs d’opera d’estiu Marcel Gorgori a Girona, 
 del 27 a 31 juliol del 2020  (Foto Marina Donat)   



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

 Continuem analitzant la presència de l’òpera a Girona en el primer decenni del 
franquisme, referint-nos ara al segon lustre del període. Comencem constant que se 
segueix oferint òperes amb certa regularitat, amb un o dos títols cada any. Val a dir que 
el ritme decreix. Si entre 1940 a 44 havíem trobat 11 obres, ara en cinc anys se n’oferiren 
set. És a dir, de mitjana l’oferta decreix en una tercera part. Amb tot, insistim que cada 
anys s’interpretà una òpera com a mínim. 
 

EL CONTEXT 
     Constatem un estancament demogràfic al llarg de tota la dècada, 
mantenint-se una mica per dessota dels 30.000 habitants, resultant que 
la situació poc falaguera a nivell demogràfic tradueix una regressió que 
era més general. Per exemple, la vida cultural conegué també una etapa 
de pobresa i de submissió a les orientacions castellanitzadores de la 
‘Nueva España’5. Amb tot, durant el quinquenni que aquí analitzem es 
creen dues institucions culturals, com ara l’Instituto de estudiós 
Gerundenses  (1946) i el Círculo Artístico (1947), entitat aquesta darrera 
que va promoure un interessant concert líric el 1948, com veurem més 
endavant. Pel que fa a l’alcaldia, que venia determinada pel governador 
civil, hi ha un canvi. Al principi del quinquenni continuà Albert de 
Quinatna però el 1946 passà a ser l’alcalde Antoni Franquet Alemany, 
qui restà en el càrrec fins el 1957. Ja en l’article anterior posàvem de 
manifest el caire de les òperes com activitat de prestigi social i autopromoció de l’Ajuntament que va 
anar, que si no era un fenomen nou, sí que es va anar accentuant aquell decenni dels anys 40. La idea 
queda molt clara en una crònica periodística de les activitats de Fires de l’any 1945: 
 

Del sentit social de 
la funció operística 

del 30 d’octubre 
de 1945 i la 

tendència que se 
seguia 

     “Y por la noche, la función de gala patrocinada por el Excmo. 
Ayuntamiento, reunió en el teatro Municipal un selecto auditorio, 
en el que destacaban la hermosura de nuestras mujeres y la 
elegancia de sus tocados. Selecta reunión de arte y fiesta mundana 
de elevado tono social, que de unos años a esta parte se ha hecho 
imprescindible en nuestro programa de festejos y cuya brillantez 
va cada año en aumento.”(Los Sitios, 31-X-1945 p.2). 

 
     No es pot ser més clar sobre com s’entenia l’òpera, sobretot la que s’oferia per Fires o commemorant 
alguna altra festivitat. 

                                                           
5      Josep Clara, Introducció a la Història de Girona. Salt: Edicions del pèl, 1983 p.153 

Imatge 1.- Antoni Franquet 

Alemany, alcalde de Girona 

de 1946 a 1957 



     Malgrat que trobem a Girona una presència continuada d’una o dues òperes cada any, hom era 
conscient de què el món operístic havia retrocedit enormement en comparació a altres èpoques passades. 
Ho advertim en un comentari al començament d’una crítica del comentarista que signava “R” al diari 
gironí vinculat al règim: Los Sitios de Gerona. Deia “R” el 1945  “Conocida la actual crisis por que atraviesa 
en el orden de representación la ópera, no es fácil enjuiciar las compañías que se dedican ahora a 

mantener la continuidad del ‘bel canto’, con la renovada presentación 
de óperas de todos conocidas.”(Los Sitios, 4-XI-1945 p.6). 
    ←  Imatge 2.- Dibuix d eles voltes de la Rambla, motiu que va aparèixer el 1945 i 

que il·lustrà diversos anys una secció del diari (Los Sitios 2-XI-1945, p. 2)  
 

LES REPRESENTACIONS 
     Tal com anirem veient, es van oferir una o dues òperes cada any.      

 
1945  Dues funcions per companyies dirigides per sopranos 

 
     L’any 1945 es van oferir dues òperes, separades en el temps i per dues companyies diferents 
 

4-III 
Il barbiere di Siviglia 

de Rossini 
Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. musical: Francisco Palos 

Isabelita Bertrán, soprano (Rossina) 
Miquel Muriel, 
Joan Gual, baríton  [Imatge 4] 
Lluís Corbella, baix   [Imatge 5] 

    
   ● Es tractà d’una 
funció popular. 
   ● En una funció de 
tarda. 
 

 
Cal recalcar que es va tractar d’una funció “·popular”, per tant sense la connotació de funció de gala i de 
requeriments de vestir d’etiqueta. La protagonista i titular de la companyia era la barcelonina Isabel 
(Isabelita) Bertrán, que ja havia actuat a Girona l’any anterior. Tal com es pot veure entre les imatges 
inferiors [Imatge 3], la companyia va fer una anada a Olot uns mesos més tard. 
 

Imatges 3, 4 i 5 .-  Sobre els artistes que van actuar a Girona el 4 de març del 1945 
 

 

El baríton barceloní Joan 
Gual  

 
Lluís Corbella en un 
llibret Liceu del 10-I-

1948 

I uns bolos a Olot 
 

La companyia d’Isabel (o Isabelita) Bertrán va actuar 
a Olot per la Festa del Tura on van interpretar 

l’òpera Manon de Massenet. 
(notícia reproduïda de Los Sitios de Gerona 11-IX-1945 p3) 

   Podem sentir a J. Guan en 
un fragment de la sarsuela 
La canción del Olvido: la 
romança de Leonello  

 Corbella canta la 
romança Golondrón de 

la sarsuela Maruixa, 
d’Amadeu Vives 

 

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


     En el diari local el cronista “R” aportava una breu valoració dos dies després de la interpretació: “La 
actuación de la compañía de la tiple Isabel Bertrán constituyó un franco éxito […] principalmente la 
labor de la primera actriz que cantó algunas romanzas de especial mérito, singularmente en el aria del 
segundo acto que hubo de repetir a instancias del público. Al final del segundo acto se hizo subir a 
escena al director d ela orquesta Francisco Palos, quien estuvo bien en su actuación. Tanto en algunos 
fragmentos como al final de cada uno de los actos el público que llenaba la sala aplaudió a los 
intérpretes.”(Los Sitios, 6-III-1945 p.3). 
 

30-X 
Manon 

de Massenet 
Al T. Municipal 

 
REPARTIMENT 

Dr. musical Capdevila [Imatge 6] 
Mercè Capsir, soprano (Manon)  
[Imatge 7] 
Joan Oncina, tenor  [Imatge 8] 

   ● Fou una funció de gala. 
   ● Espectacle integrat en la programació 
e Fires. 
   ● Amb el patrocini de l’Ajuntament. 

 
     En l’apartat de crítiques es va escriure el cronista “R”, “podemos decir que Mercedes Capsir hizo una 
magnífica labor y su voz nos recordó aquella que demostraba su elevado arte en sus tiempos de 
esplendor. En consonancia con esto, el tenor Juan orcina cumplió perfectamente su papel y aun 
consiguió notables destellos, pues hubo de repetir una romanza del segundo acto en vista de los 
aplausos del público. Ciertamente, cantó muchos trozos con una perfección y un arte meritísimos. Los 
restantes artistas no desmerecieron la acción conjunta, pues al igual que el coro hicieron habilidad de 
su arte. La orquesta, dirigida por el maestro Capdevila, actuó magníficamente, y su director llevó en 
todo momento la batuta con precisión y justeza, que contribuyeron muy especialmente al éxito de esta 
representación.”(Los Sitios, 4-XI-1945 p.6). 
     O sigui, que de la funció només van destacar dos solistes, un dels quals, la dirigent d ela companyia, 
Capsir, va estar bé encara que ja no es trobava en la seva època de plenitud. 
 
 

Imatges 6, 7 i 8 .-  Sobre els artistes que van actuar a Girona el 30 d’octubre 

 
 

El director musical Antonio 
Capdevila en un programa del 
Liceu de la temporada 1934-

35 
Mercè Capsir en una foto autògrafa del 1946 

Sentim de la soprano Caro nome, de 
l’òpera Rogoletto de Verdi. 

 
El tenor Joan Oncina. 

En 
podem 
sentir E 
la solita 

storia del pastore de l’òpera 
de Cilea L’Arlesiana 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e10qq6PsFeg


 
1946  Ant de dues òperes i no per Fires 

 
     I tornem a dos compositors italians 
 

31-III 
La Bohème 
de Puccini 

Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
 

Isabel Bertran, soprano 
Pau Civil, tenor 
Antoni Cabanes, baríton 
Pere Puigventós, baix 
Júlia Garzo, soprano 

   ● Funció de gala. 
   ● Per la Companyia d’Òpera d’Isabel 
Bertran. 
   ● Amb el patrocini de l’Ajuntament. 

 
     Encara que es tractava d’una companyia particular, de la també cantant Isabel Bertran, s’anuncià com 
a “Compañía Artistas del Liceo” (Los Sitios, 26-III-1946 p.4) [Veieu imatge]. Com que l’òpera es considerava 

un gènere de categoria social, se solia associar a 
funcions de gala i, per tant s’esperava que el públic 
anés vestit de manera formal, de manera que els 
comentaris periodístics concretaven que “Para dicha 
función requerirá traje de etiqueta o bien de color 
oscuro.”(Los Sitios, 27-III-1946 p.2). la sessió 
començava a les 22,30 h. . 
 
   Imatge 9.-  Un dels anuncis de l’opera (Los Sitios, 26-III-1946 p4) 
 

     La breu ressenya referida al resultat de la funció 
especificava que “tuvo lugar el pasado sábado la representación de ‘La Boheme’. Resultó uno de los 
Buenos éxitos que ha obtenido esta compañía en nuestra Ciudad y el público supo apreciar la labor de 
los artistes dedicándoles cálidos aplausos.”(Los Sitios, 4-IV-1946 p.2). 
 
 

19-V 
La Traviata 

de Verdi 
Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. Musical: Manuel Garrido 

Isabel Bertran, soprano (Violetta) 
Pau Civil, tenor  (Alfredo Germont) 
Antoni Cabanes, baríton (Giorgio Germont) 

   ● La funció es considerava de 
Gran Gala. 
   ● L’organització anava a càrrec 
de l’Ajuntament. 

 
     La companyia va ser la mateixa que havia actuat un mes i mig abans, capitanejada per Isabel Bertran, i 
amb el mateix contingent de principals solistes. La sessió es va dedicar a una finalitat benèfica, en benefici 
dels afectats d’una inundació que havia afectat Múrcia (A tal efecte es feia una crida mitjançant Los Sitios, 
17-V-1946 p.3). En les comentaris previs s’especificava que “  En esta función serán repartidos entre los 
espectadores unos artísticos programes con el argumento de la ópera.”(Los Sitios, 18-V-1946 p.3). 
     Pel que fa a la valoració, es jutjà favorablement, particularment els tres principals solistes. També el 
cor i la tasca del director musical van ser destacats:  “ [els cors, però] no dieron la debida lucidez, ya en 
un sentido puramente accesorio, a la vistosidad de la representación escénica. El maestro Manuel 
Garrido estuvo bien con la batuta, procurando aunar esfuerzo de la heterogénea orquesta. El público 
aplaudió al final de cada uno de los cuatro actos, tanto a los principales intérpretes como al director 
que subió a escena para corresponder a ellos.”(Los Sitios, 24-V-1946 p.2, signava “R”). 



1947  Una òpera per una companyia espanyola 

 
     A partir del 1947 passem a una òpera per any, disminuint, doncs, el ritme. 
 

19-III 
Marina 

D’ Arrieta 
Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. musical: Alfonso Fernández 
Mercedes Vilahur, soprano (Marina) 
Jeróni Vilardell, tenor, (Jorge)    [Imatge 12] 
Cristóbal Massana, baríton (Roque)   [Imatge 11] 
Matías Ferret Parera, baix (Pascual) 

   ● Es va fer coincidir 
amb la festivitat de Sant 
Josep. 
   ● En una funció de 
tarda. 

 
      L’obra va ser interpretada a les sis de la tarda al teatre Municipal. Pel que fa a les valoracions,  “… El 
local registró un lleno absoluto, pocas veces superado. [Els principals solistes] estuvieron bien […] 
secundados con notable acierto por las demás partes de la Compañía. Destacó principalmente la labor 
del barítono Massana […] teniendo que repetir a instancias del público. [] Los coros estuvieron bien y 
compenetrados en el transcurso de sus intervenciones. Resultó, en definitiva, y en conjunto, una gran 
velada de ópera, aplaudiendo el público al final de cada acto y algunas partes de la obra” (Los Sitios, 
21-III-1947 p.4. Signa la crítica “R.”) 
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Imatges 10, 11 i 12.- Anunci i solistes que interpretaren Marina a 
Girona el 1947 

       
El baríton Cristòbal Massana 

fotografiat en un programa de 
mà de ca. 1950 

El tenor sabadellenc Jeroni 
Vilardell. El sentim en un duet de 

la sarsuela Los Gavilanes 

 
 

1948  Amb una òpera composada per un gironí 

 
    La novetat d’aquell any va ser la presentació d’un òpera de compositor gironí: Xavier Montsalvatge [Imatge 13] 
 

29-X 
El gato con 

botas 
de 

Montsalvatge 
Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. mus.: Carles Suriñach Wrokoma. 
Tony Rosado, mezzo (el gat) [Im. 14] 
Nini Rocharte, soprano (princesa) 
Lluís Corbella, baix (l’ogre) 
Àngel Anglada, baríton (moliner) 
Ferran Linares, caricat (rei) 
 

   ● Era considerada com a Funció de gala, 
coincidint amb la festa patronal de Sant Narcís. 
   ● Consta com a organitzat per l’Ajuntament. 
   ● L’orquestra la formaven 36 membres de la 
del Liceu. 
● L’escenografia i vestuari van ser els 
dissenyats per a l’estrena del Liceu, amb 
dissenys de Manel Muntañola, Josep Ma Prim i 
Pere Pruna. 

 
     L’obra era anunciada com a òpera de màgia. L’òpera conté alguns personatges assumits per ballarins. 
També consta que s’hi incloïen en la vetllada dos ballets composats pel mateix compositor, Montsalvatge: 

El gironí i compositor de l’òpera Xavier Montsalvatge, el 1945: (foto montsalvatgecompositor.com).


“Romance de los celos” (ballet en un acte) i “Invitación a la contradanza” (ballet en un acte). La promoció 
de la funció explicava que actuaven primeres figures del Gran Teatre del Liceu (Los Sitios, 29-X-1948 p.2). 
En els ballets van intervenir Joan Magriñà [Imatge 15] com a primer ballarí i Maruja Blanco com a primera 
ballarina, acompanyats pel cos de ball del Liceu. La majoria de cantants solistes van ser els que van 
estrenar l’obra al Liceu el 10 de gener de 1948, i concretament la mezzosoprano madrilenya Toni [o Toñy] 
Rosado, Lluís Corbella i Àngel Anglada. No hem trobat crítica sobre com va anar la funció d’El Gato con 
botas al diari del moment, Los Sitios. 
 

Imatges 13, 14 i 15.- Alguns protagonistes de la representació d’El Gato con Botas a Girona el 1948 

 
 
El gironí i compositor de l’òpera Xavier Montsalvatge, el 
1945: (foto montsalvatgecompositor.com).  

  

 Tony (Antonia) Rosado Casas, la 
mezzosoprano que va 

protagonitzar el rol del gat. 
 Podem sentir-la en una sarsuela 

Joan Magriñà Sanromà, el 
primer ballarí i coreògraf  
de la companyia de ball 

del Liceu 

 

     Cal ressenyar que el 1948 es va oferir al teatre Municipal un concert de la soprano Victòria dels Àngels, 
cantant que en aquells moments estava assolint una projecció internacional. La cantant va estar 
acompanyada pel pianista Pere Vallribera Moliné i va interpretar peces de Händel, Mozart, Weber, 

Respigui, Pizzetti, Dupare, Ravel, Nin, Toldrà, 
Mompou, Rodrigo, Guridi i Falla. L’acte va ser 
organitzat pel Círculo Artístico de Gerona6. Del 
concert, que es va celebrar el 12 de maig del 1948 
va merèixer un parell de col·laboracions al diari 
local amb escrits de Josep Massanas, 
particularment la crítica publicada dos dies 
després: 
     “… Todo el recital fue un exhalar perfumado 
que junto con Pedro Vallribera, el prestigioso 
pianista, que tanto significa para la labor de los 
concertistas que acompaña, prodigaron a manos 
llenas sobre el ambiente que formaba un  
numeroso auditorio, selecto y altamente 
melómano, no sólo de nuestra ciudad, sinó de 
diferentes pueblos de esta provincia.” (Los Sitios, 
14-V-1948 p.2) 

     ←   Imatge 16.-  Portada del programa de mà amb el 
concert de Victòria dels Àngels al teatre Municipal el 12-V-
1948 (AMGi Teatre, UI 12960) 

                                                           
6       Es conserva una carta signada per Joan Tarrús, el president del Círculo Artístico de Gerona, dirigida a l’Alcalde, agraint 
que se’ls cedís gratuïtament el teatre Municipal per a realitzar quatre concerts aquell any, entre els quals un de la “celebrada 
soprano Victoria de los Ángeles”, tot i que en la carta es suposava que l’actuació de la cantant seria dins del mes d’abril, qual 
realment es va produir el maig.  AMGi. Teatre. UI 12901, carta de 23-II-1948. 

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


 

1949  Una òpera a la recerca d’un espectacle de prestigi 

 
     Segurament que és l’òpera a la que es va voler donar més relleu en tota la dècada. Es va triar pel cas 
una grand opéra, de moments espectaculars i que es prestava a fer-ne un muntatge, sobretot en el quadre 
de la marxa triomfal. 
 

 
3-XI 
Aida 

de Verdi 
Al T. 

Municipal 

REPARTIMENT 
 

Dr. musical: Antonio Capdevila 
Juana Luisa Gamazo, soprano, (Aida) 
Felipe Sanagustín (Radames) 
Conchita Velázquez, contralt, (Amneris) 
Oscar Pol, baix (Ramfis) 
Herminio Ezquerra, baríton (Amonasro) 
Valentín Altamira, baix (el rei) 
J. Farrés, tenor (un missatger) 

   ● La companyia s’anunciava en els termes de: 
“tomarán parte primerísimas figures del Gran 
Teatro del Liceo de Barcelona”.  
   ● S’anunciava la participació de 50 músics. 
   ● Es considerà una funció de gran gala. 
   ● L’Ajuntament consta com a organitzador. 
   ● Tal com era costum en l’època, el programa 
de Fires anunciava ball, encabat de l’òpera al 
Casino de Girona (entitat situada prop del 
teatre ciutadà) per l’orquestra Bolero. 

 
També constava el director escènic, rol assumit per Juan Villaviciosa, amb el director de cor Josep Anglada. 
Amb la casa Vidal Llimona y Bocetas als arxius, nom que correspon a una empresa editorial, especialitzada 
en partitures líriques, radicada aleshores a Madrid. L’atrezzo estava sota la responsabilitat d’ Artigan; el 
vestuari i sabateria dels germans Peris i Casimiro Valldeperas. Finalment, els decorats havien estat pintats 

expressament per aquella temporada per l’empresa d’Escenografia 
García Ros (amb taller ubicat a Madrid, al Carrer Salas). 
          Tal com és propi en aquesta grand opéra, s’acostuma a procurar 
donar un ambient de fastuositat hi va haver una part de ballet, de 
manera que axtuava un 
cos de ballarines, amb la 
Maruja Blanco va constar 
com a primeríssima 
ballarina. També figurava 
entre els dansaires el Sr. 
Magriñá. Diversos detalls 
que es van cuidar 
contribuïen a la fastuositat 
de la funció, pensant 
sobretot en la cèlebre 
segona escena del segon 
acte [veieu quadre I] 
 

         ←    Imatge 17.-  Cartell d’Aida, el 3 de novembre de 1949, durant les 
      Fires, al Teatre Municipal. Per la impremta Franquet (Autor desconegut.  
      Ajuntament de Girona, AMGi. RG 008879) 

 

     El règim, i el seu portantveu7 periodístic informaven la funció 
operística com un esdeveniment de prestigi: 

                                                           
7      El diari “Los Sitios de Gerona” portava el subtítol “Diario de la F.E.T. y de las J.O.N.-S.”, o sigui, del partit únic del règim 
<Falange española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista>. Per tant, era un òrgan oficial del règim 
franquista, exponent de la seva ideologia i posicionaments polítics en cada moment.. 

QUADRE I: Elements 

d’espectacularitat per a l’Aida 

● 50 músics de l’orquestra del Liceu 
● 28 membres del cor 
● Una banda de música complerta, 
● 12 ballarines 
● 50 músics 
● Nombrés grup de comparses. 
   A més s’esmentaven decorats i 
vestimenta de qualitat. 
 



     “… ha sido organizada por el Exmo. Ayuntamiento que pone con ello la nota máxima de distinción y 
brillantez a los días de la Fiesta Mayor gerundense.” (Los Sitios, 23-X-1949 p.2) 
     Per a donar més magnificència a aquell espectacle, a part dels elements escènics als quals ja hem fet 
referència [Quadre I], es a editar un cartell de gran format i amb unes lletres daurades de molta vistositat, 
fins al punt que el diari local va dedicar un article al cartell destacant que recordava la fastuositat de 
l’òpera, en el passat a la ciutat, en el marc de les Fires gironines 
“… nosotros nos hemos fijado como ante algo evocador en el cartel de la ópera, en el que aparece en 
letras doradas y esbeltas de medio metro de altura, la prestigiosa palabra AIDA. […]. Pero también el 
simple cartel nos despierta remembranzas de pasados tiempos, cuando el teatro Municipal durante la 
temporada de Ferias solamente se representaba ópera […] muy a tono con el prestigio de que gozaba 
la ópera en nuestro teatro en la sociedad gerundense y en la de casi toda la provincia. […] además de 
constituir un espectáculo predilecto de la buena sociedad, gozaba también del prestigio entre los 
aficionados a la música que veían en aquellas representaciones una excelente ocasión para paladear 
las partituras de buenos maestros.” (Los Sitios, 27-X-1949 p.2). en definitiva el periodista que signava 
amb el pseudònim Gerión, destacava, mitjançant l’òpera i els corresponents cartells vistosos, la 
rememoració d’un prestigi de temps passats, tant en l’aspecte de les elits socials com artístiques. 
 

Imatge 18.- Interiors del Teatre Municipal 
cap al 1940. Platea i llotges. Foto Unal 
(Ajuntament de Girona, CRDI RG 352227). Va 
ser en aquest teatre ciutadà que es van oferir 
totes les òperes de les que hem parlat. 

 
     I per a que quedi encara més clar:   
     “en un esfuerzo económico que ninguna 
empresa particular podría realizar, ha 
logrado el Excmo. Ayuntamiento ofrecer a 
la ciudad un espectáculo de la más alta 
categoría artística, que en ninguna otra 
ocasión había sido dado obtener en 
Gerona.” (Los Sitios, 15-X-1949 p.3). 
     Encara insistia l’esmentat rotatiu en dies 
previs a la funció: 
     “ […] nuestro primer coliseo, el cual presentará aquella noche un bellísimo aspecto, todo calidad y 
distinción, dando nueva realidad a viejos prestigios conquistados en otras épocas en que las galas 
teatrales eran más frecuentes, aunque, confesémoslo, no de tanta calidad como la que se prepara..” 
(Los Sitios, 19-X-1949 p.2). 
      Com que l’òpera es situava en un context de prestigi i autocomplaença del règim és curiós que es fes 
començar la representació a les 11 del vespre. Això malgrat que les òperes i més una coma Aida que té 
quatre actes i requereix complexes muntatges escenogràfics té una durada important: la música sol durar 
prop de tres hores i els tres entreactes més alguns canvis d’escena dins de la majoria d’actes pot 
comportar força temps, de manera que podem fer una estimació d’una durada d’aquella representació 
no inferior a tres hores i mitja. Per què començar tant tard? Doncs perquè abans de la funció les autoritats 
polítiques hi van posar el sopar de gala que es reia durant les Fires de la ciutat. Així ho expliquen cròniques 
periodístiques del moment: les principals autoritat locals i provincials abans d ela funció van sopar a la 
sala de reunions de l’Ajuntament, a pocs metres del teatre en què s’oferiria la representació lírica8. 

                                                           
8      “Anoche se celebró en el salón de sesiones del Ayuntamiento la tradicional Cena de Gala con que la Excelentísima 
Corporación Municipal obsequia a las principales autoridades con motivo de las Ferias y Fiestas de San narciso y que 
constituye uno de los actos protocolarios de más elevado rango y relieve en las fiestas de la ciudad..  [presidint l’Alcalde 
Franquet], sentándose a su derecha el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento don Luís Mazo y el 
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y Alcalde de Olot don Pedro Bretcha, y a su izquierda el Excmo. Sr. 



      El públic que va assistir a la funció va emplenar totalment el Teatre Municipal. I pel que es veu el resultat va 

acabar sent ben satisfactori. El més concret que es descriu a Los Sitios és: “La representación, dentro del mejor 
tono artístico, transcurrió con toda brillantez, alcanzando rotundo éxito.” (Los Sitios, 4-XI-1949 p.4). I un 
cop realitzada la funció trobem en el diari gironí del moment poca valoració de la part musical, en canvi 
sí de la part social. És de nou ben explícit del que es valorava la crònica signada amb les sigles J. Mª. C. del 
dia següent:  
     “ […] esa función de gran gala con la ópera “Aida” a todo tren, que el Excmo. Ayuntamiento, velando 
siempre por el prestigio señero de la ciudad preparó con todo cuidado y engarzó coma más preciada 
gema en el collar de los actos a celebrar con motivo de sus fiestas patronales. Función ésta que para los 
que sólo ven las cosas con ojos superficiales tal vez no alcance más importancia que el puro espectáculo 
mundano de la gala externa, ocasión para lucimiento y ostentación de nuestras clases pudientes, pero 
que si bien se mira significa mucho más ya que en el fondo es la demostración patente y rotunda d ela 
pujanza espiritual y material de la ciudad, una prueba de la potencialidad económica de Gerona y un 
signo de su jamás abdicada aristocracia. Una fiesta así que muy pocas capitales encasilladas en la 
misma categoría oficial que la nuestra pueden ofrecer, vale la pena de mantenerla, para orgullo de 
todos, aunque para ello fuese precisos echar la casa por la ventana, aunque no sea este el caso ni mucho 
menos.” (Los Sitios, 4-XI-1949 p.2,). 

ASPECTES 
        Pel que fa a les fonts d’informació, el fons de l’Arxiu del Municipal de Girona és molt exigu 
d’informació en la secció dedicada al teatre durant el període que analitzem. Cal recórrer bàsicament a la 
premsa. En aquest moment dos diaris, que podem dir que es van succeir, del 1939 fins al 1942 “El Pirineo” 
i a partir de 1943 “Los Sitios de Gerona”. Un inconvenient gran d’aquests diaris és que no comptaven amb 
redactors qualificats per a la crònica musical, sobretot en el primer quinquenni, en què els comentaris es 
limiten a esmentar que els artistes eren més o menys famosos, algun aspecte organitzatiu i el nombre i 

tipus de públic que assitia a les funcions. A partir del 1945 apareix a Los Sitios 
un col·laborador, que signava “R” que realitza ja algunes valoracions musicals 
amb un vocabulari més específic. Ocasionalment, però, trobem alguna 
col·laboració signada per persona experta, en particular Francesc Civil9, que 
subscriu algun comentari, ja l’any 1940. També trobem algun escrit, més 
qualificat, signat per Josep Massanas10. I pocs col·laboradors11 més. 
 

←    Imatge 19.- Les col·laboracions en premsa de comentaristes 
especialitzats, com ara en Francesc Civil van ser molt escasses durant el decenni. 

 

     En relació als preus de les localitats només els trobem esmentats en 
ocasions puntuals. Així podem esmentar que el 4-III-1945, en una funció 

“popular” el cost d’una butaca de platea era de 12 ptes.;  el 19-III 1947, en una sessió de tarda, es cobraves 
12 ptes. per les butaques i 3 ptes. per entrades generals; i, finalment, preus molt diferents hi hagué en la 

                                                           
General Gobernador Militar accidental y Coronel del Regimiento de Infantería de Alcántara don José Alajarín y el Alcalde 
de Figueras y Procurador en Cortes don Juan Bonterra [mentre altres autoritats menors ocupaven altres taules]. La cena, 
excelentemente servida por el Hotel Peninsular, transcurrió en un amable ambiente de distinción y cordialidad, y terminad 
ala misma las autoridades y demás invitados, se trasladaron al teatro Municipal para presenciar la extraordinaria 
representación de gala de la ópera ‘Aida’ ” (Los Sitios, 4-XI-1949 p.4) 
9      Francesc Civil va treure uns pocs articles signats per ell sobre espectacles operístics, concretament a El Pirineo del 19-XI-
1940, p.1 i alguna a Los Sitios, com ara un breu comentari anunciant el recital de Victoria de los Ángeles (Los Sitios 8-V-1948 
p. 2);  
10      Josep Massanas i Bussot fou un crític musical d’àmplia trajectòria. Havia escrit a l revista Scherzando fou una persona 
activa en la vida social gironina, entre altres coses presidint el GEiEG i ocupant la vicepresidència del Círculo Artístico. ()(Lluís 
Brugués, La Música a Girona.  Girona: Diputació 2008) Va ser ell qui va fer la crítica del concert de Victoria de los Ángeles  (Los 
Sitios, 14-V-1948 p 2)) 
11      El 1945 es publicà una entrevista a la soprano Isabel Bertrán signada per Martínez de Bermejo (Los Sitios 8-III-1945) i un 
comentari sobre el compositor Verdi en un especial de Fires, signat per les sigles E.F. (Los Sitios 27-X-1949, p.23) 



funció de “Gran gala” en l’Aida del 3-XI-1949: 75 ptes. la butaca de platea, 50 ptes. la butaca del 2n pis, 
25 petes. les cadires numerades del 3r pis i 10 ptes. l’entrada general. 
      Pel que fa a l’horari d’inici de les funcions operístiques, encara que no els coneixem tots, sí que ens 
consten en bona part. En les dues sessions (4-III-1945 i 19-III-1947) es començava a la tarda a les 18h. Pel 
que fa a les de nit hi ha una certa oscil·lació. La gran majoria de vegades es començava en sessions de nit  
entre els 22 i les 22,30h. amb una excepció per sota (les 21,45 (el 20-X-1943) i una de més tardana,  a les 
23h (el 3-XI-1949, tot i ser Aida la més llarga de les obres programades, propiciat per unes circumstàncies 
que ja hem comentat. 
 
     Pel que fa les obres i autors més programats, els següents 
 

AUTOR 7   Puccini 4   Verdi 
3 

Arrieta 
2   

Rossini 
1 

Bizet 
1 Mas-
senet 

1 Mont-
salvatge 

TÍTOL 
La 

Boheme 
Madama 
Butterfly 

La 
Traviata 

Rigoletto Aida Marina 
Il Barbiere 
di Siviglia 

Carmen Manon 
El gato 

con botas 

Nombre 4 3 2 1 1 3 2 1 1 1 

 
     Per tant l’autor més representat fou Puccini (7 funcions i 2 títols); seguit de Verdi, que és qui va tenir 

més varietat d’obres en cartell (4 funcions i 3 títols); 
el tercer Arrieta, qure tenia l’avantatge que podia 
serrepresentat per companyies de sarsuela i/o 
espanyoles (3 funcions d’un sol títol: Marina); 
quedant en quart lloc Rossini i el seu Barbiere di 
Siviglia (2 funcions de l’obra). Queden, doncs, tres 
compositors amb un títol cadascun: Bizet, 
Massenet i Montsalvatge. Per països, i com era 
d’esperar, la més interpretada fou l’opera italiana 
(amb 13 funcions de 19), arribant, doncs 
pràcticament als dos terços de les funcions, seguit 
per l’espanyola (3 funcions), la francesa (1 funció) i 
la catalana (1 funció). 
 

 

CONCLUSIONS 
     Diverses són les constatacions que deduïm de la revisió de l’activitat operística a la Girona dels inicis 
del franquisme, en la dècada de 1940 a 1949: 

A)  La quantitat d’òperes ofertes és més alta de la que hom hagués pogut suposar en una època difícil, 
social, econòmic ai culturalment parlant. Una mitjana de prop de dues representacions anuals i que 
no hi hagi ni un sol any sense representació així ho mostren 

B) Com ja venia passant en les dècades precedents, l’activitat operística s’importa de fora, pel que 
sabem mitjançant entitats o promotors radicats a Barcelona, i entre ells el Liceu o personatges 
vinculats al Gran teatre barceloní. No ens consta protagonisme d’una orquestra vinculada a la 
ciutat, ni cors, ni solistes. 

C) Les dates triades per a oferir òpera coincidien bàsicament amb determinades festivitats. La primera 
al voltant del 4 de febrer, en commemoracions del que les autoritats en deien l’alliberament de la 
ciutat (o sigui, l’ocupació de Girona per les tropes franquistes). I cada vegada més coincidint amb 
les festivitats de Fires. En l’època hom suposava que a Girona l’òpera quasi sempre s’havia fet com 
una activitat consubstancial a les Fires, creença que no és del tot exacta, o, més ben dit, només 
parcialment certa. 

QUADRE I.- Origen de les òperes 
interpretades a Girona en la dècada 

del 1940

Italianes Espanyoles Franceses Catalanes



D) Més enllà de la preferència que pogués tenir alguna de les persones que van influir en la 
programació, aspecte que no podem analitzar (com a màxim podem parlar d’un gust que el primer 
alcalde franquista durador a la ciutat, l’Albert de Quintana), criem que el que va determinar una 
certa presència del bel canto a Girona van ser motivacions polítiques. No ens referim a que la 
ideologia feixista es correlacioni amb un gust per l’òpera. Aquell gènere va semblar que era 
l’adequat per a intentar tenyir d’una certa pàtina de prestigi a l’acció cultural del nou règim. Per 
això hem pogut constatar, en els dos articles que hem dedicat a l’època, forces exemples de com 
l’òpera es considerava com una 
activitat pròpia de l’elit social a la 
que es volia atreure i de categoria 
cultural assegurada. En tal sentit, 
la gran majoria de les sessions en 
què es programava òpera era 
proclamades “funció de gala”, per 
tant ocasions  amb caire oficialista 
i en les que s’esperava que els 
assistents havien de presentar-se 
vestits seguint una etiqueta, si més 
no en els pisos inferiors, de major 
preu del local. 

E) Les obres triades per a ser 
representades corresponien 
bàsicament al gram repertori 
d’òperes més populars, 
bàsicament de Puccini i Verdi. No 
tenim indicis que els títols fossin 
escollits des de Girona. Més aviat 
dóna la impressió que les 
companyies que venien a la ciutat 
oferissin obres recentment 
representades al Liceu o en altres 
teatres per la mateixa companyia o 
part dels artistes que es 
desplaçaven. S’aprecia també 
algun títol de caire més “local”, 
com sobretot l’òpera Marina i El 
Gato con botas, obra del gironí 
Xavier Montsalvatge, que 
s’acabava d’estrenar al Liceu. 
 

    Imatge 20.- La 
Bohème, de Puccini, va ser l’òpera més representada dls anys 40 a Girona, amb quatre funcions (a la il·lustració 
La Boème, per Julià Pascual, motiu que fa al·lusió a l’acte tercer) 

 

     Aquestes constatacions es resumeixen en dues de més notables. En primer lloc. que hi 
ha una presència continuada i apreciable d’òpera a Girona en el decenni del 1940. En 
segon lloc, que el fenomen és degut a una aposta  política de l’Ajuntament que buscava 
així un prestigi social i cultural associat a un gènere que es considerava glamurós.   

joan manel barceló sitjes, novembre 2020 



QUAN LA MODA ÉS ÚTIL. Vist des del 1890 

 

QUAN LA MODA ÉS ÚTIL. Vist des del 1890 

 

 

 

 

  

(Almanach de l'Esquella 

de la Torratxa, 1890 p65) 



 

 

 

A L’ENTORN DEL DON CARLOS DE VERDI 
 
 

No, no vaig errat, he escrit DON CARLOS perquè vull referir-me a la versió original de 
l’òpera, que porta aquest títol, ja que el llibret està escrit en francès. 

 
 

CONTEXT 
El director de l’Òpera de París, Émile Perrin, va encarregar a Verdi una òpera per ser estrenada en ocasió 

de l’Exposició Universal de 1867 a París. Tractant-se d’un 
esdeveniment d’aquesta importància havia de ser una Grand 
Opéra a l’estil francès, que tingués cinc actes i, a més, 
contingués un ballet que durés com a mínim uns 20 minuts. 
 
A Verdi no li va entusiasmar gaire l’encàrrec, però la 
remuneració era important i s’hi va avenir. De comú acord van 
triar com a punt de partida el poema romàntic de Schiller “Don 
Carlos” i els llibretistes Camille du Locle i Joseph Méry es 
posaren tot seguit mans a l’obra per escriure el llibret  que, 
conjuntament amb la música de Verdi, donà com a fruit l’òpera 
amb el mateix títol que el poema de Schiller. 
 
“Don Carlos” va ser estrenada l’onze de març de 1867 i sembla 
que va ser rebuda amb una certa fredor, tot i que se’n van fer 
43 representacions. 
 

←    Cartell del 1867 l’òpera Don Carlos 
 

CONSIDERACIONS 
Jo havia vist la versió italiana “Don Carlo” i en tenia algun enregistrament, concretament un de 

molt bo en vinil amb Renata Tebaldi i Carlo Bergonzi,   però no havia tingut ocasió de veure ni d’escoltar, 
ni en viu ni en gravació, la versió original francesa de l’obra fins que l’any 2007 el Liceu la va programar i 
a més es va emetre pel canal 33 de TV3. El repartiment era força interessant, amb Giacomo Prestia com a 
Felip II, Franco Farina com a Don Carlo, la debutant Adrianne Pieczonka com a Elisabetta de Valois, la ja 
coneguda i apreciada Sonia Ganassi com a Èboli i Carlos Álvarez com a Posa.  

Cal dir que fou un èxit i també que el ballet no va durar els 20 minuts de París. 
 
A partir d’haver conegut les dues versions de Don Carlo i Don Carlos, és a dir la italiana i la francesa, 

i d’una visita que vaig tenir l’ocasió de fer a El Escorial amb la cava de les tombes reials, la de Felip II i altres 
membres de la família, em va agafar interès per esbrinar què hi ha de cert en el llibret de l’òpera i vaig 
començar a investigar la història pel meu compte.  

 



Un comentari previ: em sembla un disbarat eliminar el primer acte, el de Fontainebleau, cosa que 
s’acostuma a fer en les versions italianes representades, si més no en les que jo he vist. Afortunadament, 
això no es fa en les versions gravades, en vinil o en dvd, si més no en les que jo tinc. Pel que fa a la versió 
original francesa,  la única que he pogut veure representada és l’esmentada del 2007 al Liceu i es va fer 
en la versió íntegra de cinc actes. 

 
En aquest primer acte que es suprimeix, a més d’haver-hi una ària molt bella per a Carlos, es donen 

totes les claus i els motius del que passarà després. S’elimina l’acte i es substitueix per una baladrera 
entrada de Carlo cridant “L’he perduda” referint-se a no se sap ben bé qui, i a partir d’aquí hom ha 
d’endevinar què havia passat abans per a entendre què passa després i perquè, especialment si és la 
primera vegada que veu l’òpera i no s’ha llegit prèviament l’argument. 

 
 

BASE HISTÒRICA 
 
Pel què fa als fonaments històrics de l’òpera, intentaré respondre 

algunes preguntes. 
 
Primera pregunta: Són reals els personatges, van existir realment?.- 

Doncs en general sí. Felip II, l’Infant Carlos, Elisabet de Valois i la Princesa 
d’Èboli van existir realment, però Rodrigo Marqués de Posa, no, és un 
personatge inventat per fer quadrar el relat i el que realment mou els fils 
de la trama. A més és impensable que un personatge així, que li canta les 
veritats al rei, anima Carlos a recolzar la rebel·lió dels flamencs i d’alguna 
manera encobreix els amors de Carlos i Elisabet, pogués existir en aquella 
cort dictatorial dominada per la Inquisició. Per això, al final se l’ha d’eliminar 

 
Segona pregunta: Són certs els amors d’Elisabet i Carlos? 
Anem a pams. Primer s’han de considerar una sèrie de fets històrics 

que donen pistes sobre la possibilitat d’aquests amors: 
.- Felip II va néixer el 1527 i va morir el 1598, als 71 anys i va tenir 

quatre esposes 
.- Primera: Maria de Portugal, que va néixer  el 1527 i es va casar 

amb Felip el 1543    per tant ella tenia 16 anys i Felip en tenia també 16. Ella 
va ser la mare de l’Infant Carlos, primogènit i hereu de la corona, que va 
néixer el 1545, i va morir del part. 

.- Segona: Maria d’Anglaterra, 1554-1558, any en que va morir. No 
van tenir fills. 

.- Tercera: Elisabet de Valois, nascuda el 1545 i casada amb Felip el 
1559. Tenia, per tant, 14 anys i el rei en tenia 32, o sigui que més que li 
duplicava l’edat. Ella va morir el 1568 amb 23 anys i havent tingut dues filles.      
. 

.- Quarta: Anna d’Austria 1570-1580, any en què va morir després 
de tenir quatre fills i una filla, dels quals només va arribar a l’edat adulta un 
fill, que seria el futur Felip III. 

 
Pel que fa a la possible relació entre Carlos i Elisabet de Valois, cal 

tenir presents alguns factors com ara que tenien la mateixa edat i que 
certament van conviure sovint a la cort fins a la mort d’ambdós, que succeí 
l’any 1568. 

ELS PERSONATGES 
HISTÒRICS RETRATAS 

PER LA PINTORA 
SOBONISMBA 
ANGUISSOLA 

 

 
Don Carlos 

● ● ●  

 
Isabel de Valois 

 

 
Felip II 
● ● ●  

 
Princesa d’Eboli 

 



 
També és cert que quan l’any 1559 es va signar entre Espanya i França el tractat de pau de Cateau-

Cambréssis després d’anys de successives guerres, es va pensar, com 
a garantia, a casar Elisabet amb Carlos, ja que tenien la mateixa edat, 
però finalment el matrimoni fou entre Elisabet i Felip II per una raó: 
Carlos havia mostrat problemes progressius de salut psíquica, es diu 
que segurament a causa d’una caiguda escales avall de petit que li 
causà ferides al cap i a més havia confraternitzat  amb alguns dels 
principals caps dels rebels flamencs durant algunes estades als 
Països Baixos. 

 
     ←   Oli de la Pau de Cateau-Cambréssis. Pintura anònima de 

l’escola francesa al Palazzo Pubblico de Siena: una penyora del pacte va 
ser la donació en matrimoni a Felip II d’Isabel de Valois, filla del rei francès 

 
Elisabet va morir el 1568 i pel què fa a Carlos, el 1556 va ser reconegut com a hereu al tron per les 

Corts de Castella i designat Príncep d’Astúries. 
Va ser educat a la Universitat d’Alcalà de Henares i el seu pare li va prometre el 1559 que el 

nomenaria governador dels Països Baixos, però a causa del seu progressiu deteriorament mental i la 
terrible inestabilitat dels Països Baixos, incomplí la promesa. 

Carlos establí diversos contactes amb alguns dels líders rebels i va efectuar diversos intents de 
desplaçar-se cap allà, però fou delatat per el Príncep d’Èboli i per Joan  d’Austria entre altres. 

 
Davant d’aquests fets i veient que la seva salut mental s’anava debilitant, Felip II va manar recloure 

Carlos en les seves estances el gener de 1568, sense rebre correspondència i amb limitada comunicació 
amb el món exterior. L’Infant Carlos finalment va morir el 28 de juliol de 1568, el mateix any de la mort 
d’Elisabet. Mateixos anys de naixement i de defunció. Casualitat?. Vés a saber.... 

 
Es pot deduir de tot plegat que hi hagué una relació amorosa entre Elisabet i Carlos? Jo no gosaria 

pas afirmar-ho, però tampoc negar-ho. Com a molt diria que va ser possible, però no probable, encara 
que és cert que constitueix un bon argument per una història romàntica d’uns amors frustrats pel cruel 
destí, i això sempre va bé per a una òpera. Cap historiador dels consultats, però, en parla ni ho considera. 

 
Tercera pregunta: Qui era la Princesa d’Èboli? Ens queda encara un personatge si més no 

enigmàtic, l’ anomenada Princesa d’Èboli. Es deia Ana Mandoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, 
cognom aquest darrer, que suposo que els sona. Tenia diversos títols nobiliaris de propietat , però el de 
Princesa d’Èboli li pervingué del seu matrimoni amb el noble portuguès , privat de Felip II, Ruy Gómez da 
Silva, Príncep d’Èboli entre altres títols, amb qui va estar casada fins a la mort sobtada d’ell el 1573. Ana 
Mendoza, aprofitant la posició del seu marit es dedicà, segons sembla, a tota mena de tripijocs en la cort 
de Felip II i encara més quan, un cop vídua, s’ajuntà amb Antonio Pérez, secretari del rei i persona també 
de gran influència en la cort  

 
Felip II enviudà definitivament el 1580, any de la mort de la seva darrera esposa. El rei tenia 

aleshores 53 anys i Ana Mendoza 40. Es possible que llavors s’iniciés una relació amorosa entre els dos?. 
Si que ho és i hi ha historiadors que ho donen per fet, fins i tot que la relació ja venia d’abans, tot i que és 
molt improbable que fos en temps d’Elisabet de Valois, tal com es dóna a entendre a l’òpera, ja que 
sembla que hi havia una certa amistat entre les dues, encara que no se sap mai. En tot cas la relació 
amorosa entre la Princesa d’Èboli i Felip II li va molt bé a l’òpera i dóna ocasió a Elisabet a fer valer la seva 
dignitat. Però, tal com s’hi diu explícitament, és cert que la Princesa estigués enamorada de Carlos?. No 
es pot descartar res, però els historiadors consultats ni en parlen, d’aquest possible enamorament. 

 



Del que sí parlen és dels tripijocs de tota mena, inclòs econòmics, de la Princesa i el seu amant 
Antonio Pérez, que hagué de fugir a Aragó per salvar la pell, mentre que la Princesa fou reclosa, a partir 
del 1579 i per ordre de Felip II, en diverses fortaleses, fins anar a raure al Palau ducal de Pastrana, de la 
seva propietat, on continuà reclosa i morí el 1592. I el pegat negre a l’ull dret que figura en els retrats que 
li van pintar? Doncs sembla ser que fou conseqüència d’un combat d’esgrima de quan era adolescent, 
encara que d’altres es decanten pel resultat d’una infecció. 

 
Tot plegat és un bon amaniment per acompanyar els frustrats i suposats amors entre Carlos i 

Elisabet, encara que el moment més sorprenent i enigmàtic és el “grand guignol” que es treu de la màniga 
l’autor en fer sortir l’Emperador Carles V de la tomba per aixoplugar-hi el seu nét Carlos. Insuperable !!! 

 

ENREGISTRAMENT QUE S’ESCAU 
Lògicament, per satisfer plenament la meva curiositat envers l’obra, em calia trobar un 

enregistrament, a poder ser en DVD i procedent d’un representació en viu, que tingués la garantia de ser 
íntegre, és a dir, sense talls moltes vegades absurds. 

De DVDs de DON CARLO, versió italiana, n’hi ha els que vulguis, però de DON CARLOS, versió 
original francesa, es veu que no, perquè em va costar molt de 
trobar. 

Finalment, després de molt buscar en vaig trobar un que 
satisfeia les meves exigències. És una gravació efectuada el març 
de 1996 al Théâtre du Châtelet de Paris amb el cor i l’orquestra 
del propi teatre sota la direcció musical d’Antonio  Pappano, amb 
la producció de Radio France, la BBC i el suport del Cantre 
Nacional de la Cinematografia de França i altres entitats. 

El repartiment no és espectacular, però sí interessant, amb 
Roberto Alagna com a Don Carlos, Thomas Hampson com a 
Rodrigo, marquès de Posa, Karita Mattila com a Elisabet de Valois, 
Waltraud Maier com a Princesa d’Èboli, José Van Dam com al rei 
Felip II i Eric Halfvarson com a Gran Inquisidor 

 
     Caràtula del DVD enregistrat al Théâtre du Chatelet el 1996    

→ 
 

Tant l’orquestra com els cors sonen a un molt bon nivell, 
així com els intèrprets , amb especial menció de Thomas 
Hampson, que està realment esplèndid. José van Dam canta i 
actua amb la seva habitual solvència, però és una llàstima que la seva veu no tingui els greus que, en 
opinió meva, convenen a FelipII, especialment en la seva coneguda ària. L’escenografia és discreta però 
de bon veure, sense els excessos o les carències i les foscors a què ens tenen condemnats els escenògrafs 
actuals. 

 
Un punt a favor és que porta subtítols en castellà, anglès, alemany i italià, però també en francès, 

cosa que permet seguir amb tota exactitud el text original sense haver de patir per si entens bé o no els 
cantants per molt francès que sàpigues. 

 
 
Això si, cal aposentar-se bé al seient, perquè dura tres hores i mitja. 

 
 
   Llorenç Ginestà Baldebey, novembre 2020 



RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES 

 

Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musicals que hauriem de 
sentit o concerts als que hauriem d’anar:   PER A FER SUGGERIMENTS  el correu: 

Jbarcel1@xtec.cat 
 

Posa una òpera 
de Vivaldi a la 

teva vida 
(45) 

 

Després de breu recitatiu 
sentim l’ària curta Se cresce 

un torrente de l’òpera 
Orlando furioso. Per Kristina 

Hammarström 

 

Una arieta de 
Poulenc 

 

El brillant compositor francès Francis 
Poulenc va composar el 1940 Les 
chemins de l’amour, musicant un 

poema de Jean Anouilh. Aquí per la 
soprano Patricia Petibon  

 

Una cançó 
basca del s. 

XIX 
 

Avelino Aguirre va composar, cap el 
1864 una cançó, en castellà, basada 
amb un motiu popular basc: La del 

pañuelo rojo. La sentim per un 
enregistrament antic pel baríton 

Luis Sagi-Vela 

 

Una arieta de 
Bellini 

 

Vaga luna, de Vincenzo Bellini, va 
ser publicada pòstumament el 

1838 en el recull Tre ariette 
inedite. Aquí per la Celica Bartoli 

 

Emulant la 
veu 

Les tecnologies electròniques i 
l’habilitat dels intèrprets permeten 
incorporar a la música recursos no 
habituals que poden tenir la seva 

gràcia. Aquí sentim la coneguda ària 
de Puccini O Mio Babbino Caro de 
l’òpera Gianni Schicchi de Puccini.  

 
És un suggeriment de l’amic Camilo 

Cuyás que explica: que es tracta d’ un instrument únic 
anomenat Theremin: és un instrument quàntic que es toca 

només amb l'energia de les mans. Només tres països al món 
tenen escoles de música que aprenen a tocar theremin: Rússia, 
Japó i Irlanda. Escolta, és bonic! Theremin va ser inventat per 
Leon heremin, un rus en 1920. És un instrument que forma un 

camp magnètic i es toca sense ser tocat. El seu so és com la veu 
humana ..... ¡¡Increïble !!.  

 

 
  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=AzqKUcMUKl4
https://www.youtube.com/watch?v=AzqKUcMUKl4
https://www.youtube.com/watch?v=CI4me9iWl5I
https://www.youtube.com/watch?v=CI4me9iWl5I
https://www.youtube.com/watch?v=1jhD-mP1iOw
https://www.youtube.com/watch?v=1jhD-mP1iOw
https://www.youtube.com/watch?v=AwA7PVc3sBE
https://www.youtube.com/watch?v=AwA7PVc3sBE
https://www.youtube.com/watch?v=sh4EQFVAE04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sh4EQFVAE04&feature=youtu.be


 
 

Amb motiu de la seva programació el desembre 
 al Liceu. 

 
 

La Traviata 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per Julià Pascual Fortea, 2020 


