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Una conferència i dues projeccions operístiques aquest febrer 

PROJECCIÓ de 
 La Taraviata 

 
11 de febrer (18h), 

 a la Casa de Cultura 

 

 

CONFERÈNCIA,  per Jaume Pinyol 
La Música a Girona entre 1682 i 1815 

 

 
 

           El 9 de febrer (18 h.) 
   A la casa de Cultura de Girona 
           Gratuït i amb inscripció 

Gratuïtes però amb inscripció 
 

PROJECCIÓ de 
Les Contes 

d’Hoffmann 
25 de febrer (18h), 
a la Casa de Cultura 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

En record del Jordi Plana, 
aficionat palafrugellenc a l’òpera 
Ens ha deixat un dels fundadors dels Amics 

de l’Òpera de Palafrugell. 
En trobareu una breu recordança, més avall 

d’aquest butlletí, a la pàgina  18. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Ha mort el compositor Josep Ma 
Mestres Quadren 

Molt vinculat a la vanguarda artística, ha 
mort a l’edat de 92 anys 
..Al web..     ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Celebrada la primera 
conferència del Cicle 

“Parlem d’Òpera”, amb 
Semiramide 

El Garrotxí Joan Bricall va 
comentar l’òpera de Rossini, 

il·lustrant les gran àries i duets 
d’una de les cimeres de 
l’ornamentació vocal.   

 ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Realitzada la primera projecció de 
les òperes que no hem pogut veure 

al Liceu: Don Giovanni 
Va ser el dijous 28 de gener a la Casa de 

Cultura, en la versió fílmica de J. Losey, amb 
una cinquantena d’assistents. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Celebrada la conferència  
Les Contes d’Hoffmann 

Va ser el dia 21 de gener, per Pol 
Avinyó, emplenant l’aforament permès 
d’una seixantena de persones a la Casa 

de cultura.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Guia d’audició per a preparar 
l’òpera de Verdi, Otello 

S’ha actualitzat una guia audiovisual per 
apropar-se a l’òpera que s’ha programat 
per anar a veure al Liceu i que també es 

treballarà en el Club de lectura. ..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 
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El febrer es projectaran dues òperes: La Traviata (11-
II) i Les Contes d’Hoffmann (25-II) 

Degut a les restriccions sanitàries de desplaçament no s’ha realitzat la 
sortida al Liceu. Es projectarà l’òpera sencera el dia 25-II, a les 18h, a 

l’Aula Magna de la Casa de Cultura, organitzat pels Amics. 
 

 
 

..La Traviata..       ..Les Contes d’Hoffmann.. 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

Realitzada sessió del Club 
de Lectura operístic, 
dedicat a Les Contes 

d’Hoffmann 
A la Biblioteca P. Carles Rahola, 

en el marc de LiceuBib, amb 
col·laboració dels Amics de 

l’Òpera de Girona 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Èxit artístic i de 
convocatòria del concert de 

Música Antiga de Girona 
Va realitzar-se a La Mercè i va estar 

dedicat al compositor barroc i 
mestre de Capella de la Seu de 

Girona, Francesc Soler 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Bones crítiques a Les Contes 
d’Hoffmann del Liceu 

Amb reconeixement molt en particular a 
director muical, Riccardo Frizza. 

..Ara..   ..La Vanguardia..   ..Llegir.cat.. 

 
  

 

 

 

 

La mezzo Joyce DiDonato es 
va guanyar el Palau 

Totes les crítiques coincideixen que la 
cantant nord americana va oferir un 

gran recital  
..El Periodico..     ..Entrevista.. 
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Valoració del recital del tenor 
Javier Camarena al Palau 

Hi ha cantant el 18 de gener al Palau de 
la Música Catalana 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Ressó del recital d’Anna 
Netrebko al Liceu 

La famosa soprano ha actuat el 27 
de gener al Liceu. Aquí en recollim 

dues crítiques de signe diferent 
..Al web..     ..Al web.. 

 

  

 

 

 

 

La mezo Carmen Artaza 
guanyadora del Concurs de 

Cant Tenor Viñas 
El veredicte es va donar el dia 22 de 

gener al Liceu 
..Al web..     ..El veredicte.. 

 
  

 

 

 

 

La programació 2021 del 
Festival de Bayreuth 

Previsions del més famós festival 
wagnerià. Esperem que la 

pandèmia ho permeti. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Anuncia da la programació del 
Festival Rossini de Pesaro 

Un altre festival estiuen d’òpera que ha 
presentat les previsions 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El teatre Campoamor d’Oviedo 
anuncia la seva temporada 

2021-22 
Esperen oferir fins a cinc títols operístics 

durant la temporada 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

L’Otello del Liceu es reestructura 
i incorpora Dudamel 

Previst pel març, l’òpera de Verdi s’ha 
hagut de reestructura per efecte de la 

pandèmia  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

L’Associació Franz Schubert de 
Barcelona 

es reestructura 
Prioritzarà la promoció dels  

artistes joves 
..Al web.. 
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ENTREVISTA al tenor Javier 
Camarena 

El cèlebre tenor mexicà ha de fer l’Edgardo 
en la Lucia del Liceu el proper juliol 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Dues crítiques, una positiva i 
altra negativa de dos concerts 

del contratenor Jakub J. Orlinski 
Amb motiu de la seva actuació a 

Barcelona i Madrid 
..Al web..       ..Al web.. 

 

 

  

 

 

 

 

Òpera de Maó celebra 
el mig segle de vida 

En els cinquanta anys de la 
fundació dels Amics de S’Òpera 

de Maó, ciutat per cert amb 
considerable tradició 

operística. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Valoració sobre els concerts 
que Gergiev i l’orquestra del 
Mariinsky estan donant per 

Catalunya 
Posa de manifest els clars i obscurs del 

director. 
        ..Al web..     ..El concert de Girona.. 

 

 

  

 

 
 

 

Els darrers anys d ela 
Maria Callas 

Artcicle que acaba de publicar 
Gonzalo Alonso 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El MET calcula 130 milions de 
dòlars de pèrdues 

Es van fent balanços dels efectes 
perniciosos de la pandèmia sobre els 
teatres operístics, ara el de Nova York 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Descoberts 94 segons de 
música de Mozart inèdits 

Presentats amb el concurs del 
pianista Seong-Jin Cho 

..La notícia..       ..La música.. 

 

 

  

 

 

 

 

Bona valoració de la 
companyia It Dansa 

Amb motiu de la seva actuació al 
Teatro Real de Madrid 

..Al web.. 
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Guia d’òperes en 
streaming 

Sistema que ha crescut amb 
motiu de la dificultat de 
representar en directe. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Notícia curiosa. Un judici per 
un suposat sabotatge perillós a 

l’òpera de Toulouse 
Un tramoista hauria posat en perill la 

vida d’un tenor manipulat la maquinària. 
Va posar en perill la vida del tenor que 

actuava 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

   

L’òpera Alcione de Marin 
Marais, per Jordi Savall 

Amb Le Concert des Nations i Lea 
Desandre. Per Alia Vox 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Pau Casals. Música i Compromís 
Llibre d’Enciclopèdia catalana fet per 

l’historiador Josep Ma Figueres, amb nous 
documents. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 
 

Nacionalismo y música clásica 
Per M. Riley i A.D. Smith, a Alianza Música, 

Madrid, 2021 
..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 

A D V E R T I M E N T 
Com ja és habitual des de fa uns mesos, la programació d’actes 
culturals està condicionada a la situació sanitària. Aconsellem 

comproveu poc abans de cada esdeveniment  quina és la situació. A tal 
esfecte podeu utilitzar l’enllaç a l’esdeveniment que us adjuntem. 

  

 

  
1-II 

(18 h.) 
 

Projecció de l’òpera I 
Puritani de Bellini 

Organitzat per CaixaForum 
Girona. Amb Damrau, 

Camarena i Tézier 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
1-II 

(20 h.)  

Els Carmina Burna d’Orff al Palau, 
amb la Simfònica del Vallès 

Sota la direcció d’esteve Nabona, al Palau 
de la Música Catalana 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

https://www.operaactual.com/noticia/guia-semanal-de-opera-en-streaming/
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3-II 
(19 h.) 

 

L’òpera Platée de J-P 
Rameau, dirigida per 

William Christie 
En versió concert. Un dels 

grans títols de l’òpera barroca 
francesa. Al Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
5, 6 i 
 7-II 

 

L’òpera de Pergolesi 
La Serva Padrona 

Tot un clàssic amb l’orquestra 
Barcelona Concertante i la direcció 

musical d’Assunto Nese 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

5-II 
(18 h.) 

     

Els mites de l’òpera: 
Caruso. En curs de Marcel 

Gorgori 
En el marc del I Curs d’Hivern 

d’Òpera Marcel Gorgori. A, centre 
cultural de  La Mercè 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

6, 7 i 
 9-II 

 

DANSA: Solstice, 
 per Blanca Li Company 

 Espectacle que reflexiona sobre 
la degradació de la natura 

..Al web.. 

 
Brcelona 

  

 

  
7-II 

(18 h.) 

 

Recital del baríton 
 Ferran Albrich 

Acompanyat al piano per Jordi 
Farran. 

Al Teatre El Casal d’Amer.  
..Al web..  

 
Amer 

  

 

  
8-II 

(19 h.) 
 

CONVERSA: Il Barbiere di 
Siviglia. Episodi 1. Rossini i 

el Patchwork  
Pel baríton i divulgador Enric 

Martínez-Castignani. A la Fontana 
d’Or de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
9-II 

(19 h.) 

  

CONFERÈNCIA: La música gironina 
entre 1682 i 1815, 
 per Jaume Pinyol 

Es comentarà i il·lustrarà amb l’audició de 
fragments la música que s’escoltava a 

Girona just abans de l’arribada de l’òpera a 
la ciutat. Organitzat pels Amics de l’Òpera 

de Girona  
     ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/platee
https://www.amicsoperasarria.com/la-serva-padrona-de-giovanni-battista-pergolesi/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/dansa/solstice-de-blanca-li-company
http://www.ideagc.com/sona-amer-2020/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/il-barbiere-di-siviglia-rossini-_a13728367
https://casadecultura.org/detall/27592/conferencia-musica-gironina-entre-1682-i-1815-amb-jaume-pinyol
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/platee
https://www.amicsoperasarria.com/la-serva-padrona-de-giovanni-battista-pergolesi/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/dansa/solstice-de-blanca-li-company
http://www.ideagc.com/sona-amer-2020/
https://caixaforum.es/ca/girona/p/il-barbiere-di-siviglia-rossini-_a13728367
https://casadecultura.org/detall/27592/conferencia-musica-gironina-entre-1682-i-1815-amb-jaume-pinyol
https://casadecultura.org/detall/27592/conferencia-musica-gironina-entre-1682-i-1815-amb-jaume-pinyol


 

 

 
11-II 
(18 h.) 

 
 

Projecció de l’òpera de Verdi 
 La Traviata,   amb sotstitulat 

Ja que no es va poder fer la sortida al Liceu 
per raons sanitàries. A la casa de Cultura de 

Girona. Versió de Salzburg de 2005 
(Netrebko, Villazón, Hampson. Escenografia 
de W. Decker). Gratuït però amb inscripció. 
Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona. 

 Amb sotstitulat         ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

12-II 
(18 h.) 

 

Els mites de l’òpera: 
Pavarotti. En curs de 

Marcel Gorgori 
En el marc del I Curs d’Hivern 

d’Òpera Marcel Gorgori. A La Mercè 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
15-II 
(18 h.) 

 

Projecció de l’òpera Il 
Barbiere di Siviglia, de Rossini 
En una producció de Netherlans Opera. 

Pel CaixaForum Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

16-II 
(19 h.) 

 

Concert amb una selecció 
d’oratoris de Händel 

Amb la soprano Emöke Baráth i Les 
Musiciens du Louvre. A L’auditori 

de Barcelona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

18-II 
(19,15 h.) 

 

Projecció de l’òpera 
Aida, de Verdi 

Des de l’Opera Bastille, a París. Amb 
Elīna Garanča.  Al Centre cultural 

figuerenc La Cate. S’ofereix en 
DIRECTE  

    ..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

19-II 
(18 h.) 

 

Els mites de l’òpera: Caballé. 
En curs de Marcel Gorgori 

En el marc del I Curs d’Hivern d’Òpera 
Marcel Gorgori. A La Mercè 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

20-II 
(20 h.) 

 

Recital de Lied, clàssic i català: 
Olga Minracle (soprano) i Ma 

Neus Devesa (piano) 
Al teatre Municipal de Palafrugell. 

Organitzat per Joventuts Musicals de 
Palafrugell. 
..Al web.. 

 
Palafrutgell 

  

https://forms.gle/TNKfSB9LdaC3RGi79
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://caixaforum.es/ca/girona/p/il-barbiere-di-siviglia-g-rossini-_a13764020
https://www.auditori.cat/ca/musiciens-du-louvre-i-emoke-barath
https://lacate.cat/events/aida-verdi-en-directe/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://www.palafrugell.cat/la-ciutat/agenda/recital-de-lied-concert-de-lied-classic-i-lied-catala
https://forms.gle/TNKfSB9LdaC3RGi79
https://forms.gle/TNKfSB9LdaC3RGi79
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://caixaforum.es/ca/girona/p/il-barbiere-di-siviglia-g-rossini-_a13764020
https://www.auditori.cat/ca/musiciens-du-louvre-i-emoke-barath
https://lacate.cat/events/aida-verdi-en-directe/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://www.palafrugell.cat/la-ciutat/agenda/recital-de-lied-concert-de-lied-classic-i-lied-catala


 

  
22-II 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA: Le nozze di Figaro. 
Episodi 2. L’univers Mozart 

Pel baríton i divulgador Enric Martínez-
Castignani. A la Fontana d’Or de Girona 

..Al web.. 

 
 

Girona 

  

 

  
23-II 
(19 h.) 

 

Inici del CURS: Tècniques 
de veu i cant. Nivell 2 

Al Centre de Creació Musical de 
Girona, La Marfà. Durant cinc 

dimarts consecutius. 
 Amb inscripció prèvia 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
24, 26 i 

28-II 
 

L’òpera de Puccini Tosca 
Seran les tres primeres funcions que 

també vindran a Girona, promogudes 
pels Amics de l’Òpera de Sabadell. Al 

tetare La Faràndula de Sabadell 
..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 

 
25-II 
(18 h.) 

 
 

Projecció de l’òpera d’Offenbach 
 Les Contes d’Hoffmann 

Ja que no es va poder fer la sortida al Liceu per 
raons sanitàries. A la casa de Cultura de Girona. 

En versió del Liceu del 2013. Sotstitulat en 
català. Gratuït però amb inscripció. 

Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

26-II a 
11-III 

 

L’òpera al Liceu: 
 Lessons in Love and 

Violence 
 de George Benjamin 

Òpera estrenada el 2018 que 
s’ofereix al Liceu amb direcció 

escènica de Katie Mitchell .  
   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

26-II 
(18 h.) 

 

Els mites de l’òpera: Aragall. 
En curs de Marcel Gorgori 

En el marc del I Curs d’Hivern d’Òpera 
Marcel Gorgori. Al centre de  La 

Mercè de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
1-III 
(19 h.)  

Projecció de l’òpera de Mozart 
 Les noces de Figaro 

En versió de la Filharmònica de Viena. 
Per CaixaForum Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

  

https://caixaforum.es/ca/girona/p/le-nozze-di-figaro-mozart-_a13728300
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=24408&ta=age&jsback=1
https://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?id=56&ids=1&idx=28
https://forms.gle/xGMXDHyfhGN6ZTwH8
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/lessons-love-and-violence
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://caixaforum.es/ca/girona/p/les-noces-de-figaro-w-a-mozart-_a13763952
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://caixaforum.es/ca/girona/p/le-nozze-di-figaro-mozart-_a13728300
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=24408&ta=age&jsback=1
https://www.aaos.info/representacio_opera_sabadell.asp?id=56&ids=1&idx=28
https://forms.gle/xGMXDHyfhGN6ZTwH8
https://forms.gle/xGMXDHyfhGN6ZTwH8
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/lessons-love-and-violence
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=24872&ta=age
https://caixaforum.es/ca/girona/p/les-noces-de-figaro-w-a-mozart-_a13763952
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

De les tasques no artístiques del Teatre Principal 
en el primer quart de segle XX 

 
A part dels actors, músics, cantants i dissenyadors que protagonitzen el que el públic veiem 
més ostensiblement en el teatre, hi ha altres feines, necessàries i que sovint donen el toc de 

qualitat de l’establiment. Sollem no pensar-hi, o desconeixem les persones que les 
assumeixen. Encara que aquesta invisibilitat en fa difícil resseguir-ne la traça, sobretot al cap 
d’un segle, intentarem posar de manifest tasques i persones, de segona línia, que feien que el 
Teatre Principal  (actualment Municipal) funcionés. Aquest propòsit serà més factible en els 

càrrecs o persones que depenien de l’Ajuntament. El que resulta encara de més difícil accés és 
la feina que depenia totalment del llogater que gestionava el local, cosa que podia ser un o 

diversos anys, o, per dates concretes, quan no apareixien postors de llarga duració. 
 
 

Imatge 1.-  Saló de descans del teatre 
municipal, dit aleshores Teatre Principal. 
Instantània datada cap al 1930. Hi veiem 
la decoració que va tenir entre els anys 

1888 a 1965 (Ajuntament de Girona CRDI -
Fotografia Unal-. RG 352226) 

 
 
 
     Ordenarem les activitats no 
estrictament “artístiques” per 
tipus. Som conscients que hi ha 
aspectes que no podrem esbrinar i 
força noms de persones que 
restaran, de moment, en 
l’anonimat. 
 
 

FEINES DE GESTIÓ 
     Comencem per l’aspecte més organitzatiu. 
 
..MAJORDOM..      El càrrec de Majordom-Interventor va ser creat de nou el 19131. Entre les funcions que 
es van pensa hi havia la de fer d’intermediari entre l’Ajuntament i les companyies que actuaven. Altra 
tasca fou la de realitzar els inventaris de material del teatre. En sou que inicialment es va establir consistia 
en el percentatge del 40% del que l’Ajuntament obtenia pel lloguer del coliseu. Deuria ser com el 
coordinador o encarregat general del teatre per part de l’Ajuntament. No equivalia a la feina de director 
perquè de fet existia l’empresari del teatre, càrrec aquest temporal perquè només s’assumia per períodes 

                                                           
1      El càrrec es va proposar i aprovar en el ple municipal del dia 19 de setembre a instàncies del regidor Català. 



concrets en funció dels concursos. Detectem per al majordom feines com informar als responsables 
municipals  sobre temes de manteniment o compra de material. Els responsables per part de l’Ajuntament 
era la Comissió del Teatre, que solia coincidir amb la comissió de Governació o la d’Hisenda, composada 
per un parell o tres de regidors. Durant el període que considerem el càrrec el va assumir Joaquim Sendra 

qui l’ocupà des de l’inici i com a mínim fins al 
1925. 
 
     Imatge 2.-  Signatura d’en Joaquim Sendra, que 
s’identifica esmentant el seu càrrec. Es tracta d’un ofici 
dirigit a la Comissió central de l’Ajuntament demanant 
substitució de cordes per al teler del teatre. Per a 
tranquil·litat de tothom direm que la comissió va acceptar 
la despesa. [AMGi –Arxiu Municipal de Girona-, Teatre. UI 
12901, data de 12-V-1925]     
 

..COBRAMENT DE LES ENTRADES..    Podríem dir que és la part antipàtica però la més visible per al públic 
entre les tasques no artístiques. Evidentment que el bon tracte i atenció de les persones encarregades 
pot fer menys antipàtic el tràmit de pagar el cost dels espectacles. Primer hem de dir que en les primers 
dècades del segle XX hi havia dos sistemes ben diferenciats de cobrament. 
     Per a les localitats d’abonament, per temporades, els empresaris se solien posar d’acord amb 
comerciants els establiments dels quals estiguessin a prop del teatre i per tant, a prop de l’actual Plaça 
del Vi (aleshores Plaça Constitució). Pel que sabem els llocs van estar sempre situats entre tres carrers 
pròxims: Plaça Constitució, Carrer Ciutadans i la Rambla. Hom llogava llotges (normalment no contenien 
entrades o només unes poques), butaques amb entrada o entrades sense seient (les entrades podien se 
del tipus principal, corresponents als pisos inferiors, o de paradís (per al públic que ocupava el galliner, al 
tercer pis. Aquests accedien per una escala diferenciada). 
     Com expenedors “externs” que realitzaven tasques de venda d’abonaments el que més destaca és la 
casa de música Duran, situada en la mateixa plaça Constitució (actualment Pl/ del Vi) al número 2. També 
hi trobem un altra magatzem de música, la casa Sobrequés, establiment que va tenir dos emplaçaments 
durant el període: primer al C/ Ciutadans i després a La Rambla. També havia realitzat la funció l’estanc 
de la Rambla, on hi hagué de responsable en Pere Oller. 
 

 
 
     Imatge 3.-   Anunci indicant el lloc per a l’adquisició 
d’entrades prèviament a les Fires del 1917. Hom remet a 
Pere Oller, que era el titular de l’estanc de la Rambla, i al 
magatzem de música Duran, al número 2 d el’actual Plaça 
del Vi  (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 12-X-1917 
p.2) 

 

 
 
     Les entrades diàries s’adquirien a la taquilla del mateix teatre. El taquillatge diari, en aquesta època, 
era anotat en un imprès per funció deixant constància dels ingressos obtinguts. Coneixem el nom d’alguna 
de les persones que realitzaren aquesta delicada feina. Serapi Mirambell va ser una de les persones que 
va encarregar-se de fer cobraments d’abonaments o de localitats per a funcions soltes. Ell tenia fins a 
leshores el càrrec de pregoner municipal i va ser nomenat com a cobrador el 1892. Tenim esment de tals 
feines el 1894 i el 1901. Va morir el juliol de 1903. Florenci Vilallonga Jubert va desenvolupar la feina uns 
quants anys, fins als 1907.  
 



FEINES TÈCNIQUES 
..MAQUINISTA (TRAMOIA)..      El nom de maquinista es va donar en el segle XIX i inicis del XX als operaris 
d’un teatre que feien anar la maquinària i sistemes que permetien fer anar l’escenografia. 
     El primer operari que coneixem d’aquesta època fou Narcís Sabadí Palou, que era d’ofici fuster i que, 
en morir son pare i deixar vacant la plaça el 1896 va demanar ocupar-la donat que, exposava ell, havia 
ajudat i substituït en tal feina al seu pare, Lleó Sabadí, recentment mort, en moltes ocasions. Altres 
maquinistes foren Antonio Serbosa (actiu el 1905 i 1906) i un Sr. Pérez (1907). Josep Prados (1916). 
Antonio Huix és esmentat per la premsa el 1909, el 1910 i el 1916. En el primer cas s’especifica que 
cobrava per la feina d’una funció 13 ptes. (Diario de Grona de Avisos y Noticias, 11-II-1909 p.7). Sabem a 
més, per una instància interessant-se per la feina de guarda-capells de la que tractarem després, que Huix 
era d’ofici principal fuster. Tinguem present que els operaris de teatre cobraven per les funcions què 
intervenien i que el teatre solia passar llargs períodes tancat. Per tant, la teatral sempre seria una segona 
feina. També és interessant destacar que els encarregats de la tramoia solien ser de primer ofici fusters, 
capacitació que deuria ser de les més idònies per a un sistema de “maquinària” basada en estructures de 
fusta. 
 
..AVISADOR..      Entre el personal del teatre el d’avisador era una funció modesta que consistia en ser 
l’encarregat de desplaçar-se als camerinos o al lloc on s’hagués d’avisar als artistes en els moments que 
havien d’estar preparats per actuar. Deuria ser una de les tasques que depenia de l’empresari i no sabem 

si hi havia companyies que ja es portaven qui fes tal feina, si es 
requeria pel tipus de funció i organització. Només hem localitzat 
un únic cas i moment en que surt un avisador, el de l’Ignasi Darnés 
el 1915, qui es defineix com avisador de este Teatro Principal, en 
un escrit deixant constància que ell ja ha cobrat de l’empresari, en 
mig d’unes reclamacions de part dels operaris (AMGi, Teatre, 
lligall 15. UI 12896. Data de 27-I-1915).  
 
        Imatge 4.-   AsIGNATURA D’Ignasi Darnés en el mencionat escrit 

 
..ARMER..      Antigament en els teatres existia la funció de l’armer, que era la persona que facilitava un 
part específica de l’atrezzo que requerien moltes obres, que ren les armes que havien de portar els actor 
si figurants en una representació. No sembla que l’armer fos un càrrec fixe en el teatre. Més aviat era la 
persona que tenia els drets de servir i cobrar pel subministre dels objectes relatius a armes que haguessin 
d’aparèixer en les obres. Geroni Surroca va ser l’armer del teatre Principal  fins l’any 1908 en què va morir. 
A partir d’aquell any va obtenir la funció Francesc Camps Ribé, que la va mantenir com a mínim fins el 
1919. Camps tenia una armeria al c/ Argenteria, no 22 de Girona. Camps va morir el 1925. 
 

 

     Imatge 5.-  Signatura de Francesc 
Camps en la instància per la que va 
obtenir la plaça d’armer del teatre [AMGi 
Teatre. lligall 13, data de 14-IV-1908] 

 
..ELECTRICISTA..      Des de l’última dècada del segle XIX que el teatre de la municipalitat de Girona 
utilitzava llum elèctrica. Font d’il·luminació, per cert, ben cara. Se solia demanar als empresaris que es 
fessin càrrec dels rebuts. Es factura el cost, per cert, no amb comptadors sinó en r4elació al nombre de 
sessions de representació i/o assaig que s’haguessin efectuar. En el teatre hi havia d’haver qui vetllés per 
la seguretat del sitema i de col·locar els punts de llum de manera adequada.  



     En Joan Ferrer ens consta com Oficial electricista. El veiem esmentat el 1919 i el 1920, moments en 
què l’interessat cobrava dues pessetes per funció en què treballava. A l’Enric Lladó Ribas el trobem com 
a electricista del teatre el 1921 i 1922, constant també pagaments de dues pessetes per funció. Lladó 
encara estava en actiu com a electricista del teatre el 1934, moment en què cobrava 5 ptes. per funció i 8 
ptes. per ball en els que treballava.  
 

 

Imatges 6 i 7.-  Signatures de dos 
encarregats de l’electricitat i 
il·luminació del teatre que 
apareixen en rebuts. 
Respectivament en Joan Ferrer 
(8-I-1921) i  l’Enric Lladó (4-X-
1919) [AMGi, Teatre UI 12.900]  

 
..APUNTADOR..      Aquesta és una tasca bàsica en l’organització d’una companyia teatral o lírica. Per tant 
aquests personatges solien formar part de cada troupe i anaven, doncs, variant. Sí que podem dir al 
respecte que en ocasions l’apuntador realitzava, a més altres tasques dins de la companyia. Com en el cas 
de Manuel Carbonell, que feia, a més, de mestre del cor en la temporada d’òpera de Fires del 1906. 
També que treballaren al teatre gironí apuntadors més o menys hàbils a modular adequadament la veu. 
Causant molèsties els que apuntaven massa alt: “El 
apuntador, como en la anterior noche, haciéndonos oír 
dos veces la obra” (La Lucha, 23-IV-1907 p.3). En canvi, en 
altres ocasions era l’encarregat de refrescar la memòria 
que havia de lluitar amb els dèficits dels actor o cantants. 
En una representació de la sarsuela Amor gitano explica 
el periodista: “La representación deficiente por cuanto 
ninguno de les artistas sabía su papel y el apuntador 
tenía que desgañitarse” (La Lucha, 8-V-1908 p.1). 
 

     Imatge 8.- Caricatura d’un apuntador en plena 
funció en una publicació barcelonina (Almanach de 
l'Esuella de la Torratxa, 1889 p104)     → 

 

DE FUNCIONAMENT 
..GUARDA-ROBA..      Depenent de l’època el “guardarropia” del teatre podia realitzar bàsicament dues 
funcions. Les trobem totes dues però amb predomini d’una d’elles. Una primera tasca podia consistir en 
guardar la roba i complements dels públic durant les representacions. L’altra funció era la de custodiar, 
per a l’ús de les companyies, materials de vestimenta i atrezzo. Durant el primer quart de segle XX la 
funció del servei del guarda-roba reconegut per l’Ajuntament consistí bàsicament en acumular i custodiar 
estris d’atrezzo i vestimenta per a usar durant les sessions. L’arsenal d’elements reunits deuria ser molt 
ampli però també obsolet. Per exemple, hom troba crítiques sobre el gust i qualitat de vestits per a ús 
teatral del guarda-roba del coliseu gironí (Diario de Gerona de Avisos y Notícias 15-V-1928 p.4). 
     Pel que fa a les persones que gestionaren el guarda-roba hom pot establir dues etapes. Des de 1890 i 
fins a la seva mort el 1913 el responsable fou Joan Presas Ventura (o Bentura)2. El Sr. Preses era el 
propietari del material que ell mateix anava reunint i adquirint. L’Ajuntament procedí de canviar el sistema 
i va adquirir com a propietat municipal els elements d’atrezzo i vestuari a la vídua de Presas, la Sra. 
Francesca Parera3. El 1914 consta que Lluís Servosa Prunell realitza tasques en el servei de guarda-roba. 

                                                           
2      No sabem quin tracte econòmic tenia Joan Presas però conta un pagament per un servei de guarda-roba fet en una 
funció benèfica per valor de 10,5 ptes. (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 11-II-1909 p.7) 
3      El plenari municipal aprovà una pensió de 30 ptes. mensuals a pagar a la Sra. Parera per la compra dels objectes del 
guarda-roba. Es guarda expedient a l’AMGi, Teatre, lligall 13, amb un  



En tot cas, les tasques de compra de materials d’atrezzo va anar sent assumit pel majordom-interventor4. 
Tenim notícia de cinc jornades que van requerir la presència del guarda-roba entre els  anys 1916 i 1917 i 
la paga era de 3 ptes. per cada intervenció. Florenci Padrosa (1916) 
 
..GUARDA-CAPELLS..       Pel que fa a la feina de guardar la roba del públic, deuria dependre de la gestió 
de l’empresari teatral de cada moment, que deuria decidir si es realitzava o no tal tasca i qui se 
n’encarregava, si era el cas. Així ho reconeix l’Ajuntament, en el plenari del 23-II-1912 en una resposta al 
tramoista municipal Sr. Huix5, que venia demanant, ja des del 1911, un reconeixement municipal per a 
desenvolupar tal tasca. És interessant l’esmentada petició perquè posa en evidència que en aquell 
moment no hi havia cap espai habilitat per a guardat objectes dels espectadors6. Finalment, l’Ajuntament 
concedí, el 1920 i per un període de vuit anys, a Antoni Huix un nomenament d’encarregat de barrets i 
abrics del públic durant les funcions, feina que de fet venia realitzant des de feia anys. Ho havia de 
realitzar, però, sense sou i “sin otra remuneración que la voluntaria del público” (Diario de Gerona de 
Avisos i Noticias 6-VI-1920 p5). Conservem la instància, redactada en català, per la que Huix va aconseguir 
un reconeixement municipal com a guarda-capells sense remuneració per part de l’Ajuntament. En 
reproduïm algun fragment perquè ens dóna informació útil, 
 

SOBRE LA TASCA 
DE CUSTODIAR LA 
VESTIMENTA DEL 

PÚBLIC 

       “Que des de molts anys ve cuidant-se de la guarda dels capells i abrics dels 
concurrents al Teatre Principal en els dies d’espectacle en dit coliseu, per al qual 
cuidado [sic.]  se li concedí un lloc especial al pasillo exterior del pati; quin servei 
ha vingut realitzant a complerta satisfacció del públic concurrent i sense cap 
mena de despesa ni indemnització per part d’aquest Exm. Ajuntament.”  (AMGi 
Teatre, lligall 17. Instància de 24-V-1920) 
     I en les seves consideracions la comissió que va estudiar la instància aclareix 
que        “ [...]  l’esmentat sol·licitant desempenya [sic] el servei mitjansant haver 
suplert dels seus cabals particulars tot el material necessari per al seu 
acompliment, quin material deu considerar-se de la seva exclusiva propietat. 
[es recomana el reconeixement del càrrec per vuit anys] transcorregut el qual 
l’Ajuntament quedarà lliure de disposar de dit servei amb tot el material i 
mobiliari instal·lat en el lloc respectiu“ (AMGi Teatre, lligall 17. Document de 1-
V-1920) 

 
     Es detecta, doncs, la precarietat de serveix com el que avui en diríem de consigna, tant pel que fa a 
l’estatus laboral dels treballadors com a la manca de dotació de mobiliari específic per part de 
l’Ajuntament, propietari aquest del local. Sabem que el 1916 el guarda-capells depenia d’alguna manera 
del guarda-roba, en aquell moment en Lluís Sarbona. No descartem, i més aviat suposem que era així, que 
l’Antoni Huix, sobretot després de ser nomenat oficialment, comptés amb algun ajudant que el mateix 
titular principal compensés de la manera, informal és clar, que acordessin privadament. El personal 
ajudant, si existia, s’agafaria per dates de funció i segons les previsions d’assistència. Recordem, a més, 
que Huix constava el 1909, 1910 i 1916 com a maquinista en el mateix coliseu, i és ben possible que 
realitzés en ocasions posteriors, més o menys sovintejades, aquesta feina. 
 

                                                           
4      Trobem diverses ocasions en què el consistori aprova compres de material per al guarda-roba, com ara en les reunions 
dels dies 21-V-1920 o em una parell de sessions del desembre del 1926. 
5      Es guarda còpia de l’ofici de resposta, mecanoscrit, delegant el tema en el llogater del Teatre (AMGi Teatre, lligall 13, 
data 24-II-1912) 
6      Escriu Antoni Huix en una instància en la que aspira a assumir la responsabilitat del servei inexistent “teniendo en cuenta 
que nuestro Coliseo carece de guardarropía para el público […] a V.E. suplica se digne autorizarle para establecer la mejora 
de referencia y señalarle puesto a propósito para instalarla.” (AMGi, Teatre, lligall 13. Data de 6-XII-1911) 



..ACOMODACIÓ..      No hem obtingut referències concrees sobre la tasca dels acomodadors. Creiem que 
hi ha indicis de què algunes persones poguessin fer una funció d’aquest tipus en coordinació amb el càrrec 
de guarda-roba. Ho diem perquè consta que el guarda-roba Lluís Sarbosa, el 1916, en els dies de funció 
tenia uns tres ajudants a sou i algun altre sense sou treballant, doncs, per les propines, com ara el guarda 
capells (com indicàvem una mica més amunt). 
 
..CONSERGERIA..      Després de la primera dècada del segle XX la feina de conserge del teatre va deixar 
de tenir una caire exclusiu dins de la municipalitat7. L’Ajuntament, en sessió del 7 de desembre de 1911, 
va decidir que la tasca de conserge del teatre s’exerciria rotativament entre tos els porters municipals (i 
pel que fa a l’ús de la casa del porter associada al coliseu en parlem més avall a l’apartat “porteria”). 
     Com a noms de conserges del teatre, el primer que trobem en aquest període i fins al 1913 és Joan 
Presas Ventura, en aquest cas la mateixa persona que exercia de guarda-roba.  
 

ALTRES TASQUES 
..PORTERIA..      La titularitat de la porteria del Teatre Principal era interessant perquè el càrrec anava 
associat a l’ús de la vivenda que tenia annexa, a tal finalitat, el teatre. El 1911, en ple municipal de 7-XII, 
es decidí que el dret a usar la casa del coliseu correspondria al conserge municipal de més edat, 
independentment d’on exercís la seva feina. 
 
..DE BAR..      Ja des d’inicis del segle XIX tenim notícia de l’existència del que es deia el cafetí del teatre. 
Aquesta secció se solia concedir per subhasta diferenciada del lloguer del teatre. Això fa que el del cafetí 
fos tot un món amb naturalesa pròpia i per això ja hi vam dedicar un article monogràfic (J.M. Barceló, <El 
Cafetí del teatre en el primer terç del segle XX>. A l’Operem no 52, abril 2019, pp. 6 a 9). Aquí ens limitarem 
a esmentar el nom d’empresari de l’establiment de restauració: Josep Norat, ja des de finals del s. XIX i 
fins a 1908; Magdalena Massa, el 1913 i 14; Frederic Vila, 195 i 1916; Joan Busom, 1917 a 1923; i, Ramon 
Casagran, del 1923 a mitjans 1925. 
 
..PERRUQUERIA..      Era una tasca que avui en dia correspondria a la feina de caracterització, associat a 

l’estilisme, perruqueria i maquillatge. En el moment del que parlem només existia el càrrec reconegut de 

perruquer. El problema per a aquest càrrec a principis de segle XX és que, cada vegada més, hi havia 

companyies que ja portaven el seu perruquer. Al teatre gironí es donà, a més, una situació complexa donat 

que diversos professionals reclamaven el dret a treballar al teatre. L’Ajuntament va optar per a reconèixer 

a diversos professionals de la ciutat la qualitat de perruquers del teatre Principal i deixar que els 

empresaris o companyies agafessin a qui volguessin o que treballessin amb l’encarregat d ela mateixa 

companyia. Ens consten diversos noms de perruques gironins reconeguts per l’Ajuntament: Francesc 

Campos, Sebastià Corominas (1905), Maximí Fernández (1916, entre d’altres), Jaume Margall Pagés, 

Llorenç Serra (nomenat el 1925). 

 

TASQUES COMPARTIDES 
     Ens referim aquí a professionals que en absolut tenien una feina prioritària en el teatre però que hi 
intervenien de manera més o menys regular. 
..ENGANXAR CARTELLS..      Pel que fa a la propaganda de les funcions del teatre, ens consten en aquella 
època tres sistemes: anuncis generació de notícies al diari, edició de fulls de mà anunciant les companyies 
i la impressió de cartells. Els cartells no sempre es conserven. A partir de 1913 se’n conserven forces, 
sobretot de la impremta Franquet. Sabem que hi havia uns llocs determinats de la ciutat on l’Ajuntament 

                                                           
7      Hi havia diversos edificis amb conserges dependents de l’Ajuntament, com ara l’escorxador, l’asil La Caritat (lloc que 
sabem que el 1914 assumia un peó de la brigada d’obres), el grup escolar,. 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46126-document/butlleti-amics_opera_girona_52_abril-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb8b44c0981bb7de89193b89cb02589fba12f29c29ee35ee27a869a9eb1eb9d2076c8acab5f46b494be4d5e0194cf6246f9


tenia costum d’enganxar avisos i cartells. La persona que els enganxava en èpoues anteriors era la que 
ostentava el càrrec de pregoner. Pel que fa al primer terç del segle XX només hem trobat dues referències 
a persones que van enganxar cartells del teatre, el 1909: P. Alfonso i P. Garriga. 
 
..METGE DEL TEATRE..      Existia una figura reconeguda oficialment sota el concepte de “metge del teatre”. 
Se li reservava una plaça gratuïtament en tores les funcions. Des de 1892 el titular fou Ricard Ros, que era 
metge cirurgià. Ens conta encara actuava com a tal el 1914. També que el 1920 encara existia algun titular, 
del que no ens consta el nom. 
 

SOBRE EL 
FUNCIONAMENT 
DEL CÀRREC DE 

METGE DEL 
TEATRE 

    En el moment del seu nomenament Ricard Ros se li envia una ofici comunicant 
l’acceptació en el que s’especifica la tasca: 
     “deberá desempeñar gratuitamente y sin otra retribución a su asistencia 
facultativa, cuando esta se haga necesaria dentro del coliseo, que la de entrada 
personal y butaca en el mismo.”  (AMGi, Teatre, lligall 13, data de 21-X-1892) 

 
..BOMBERS..      Hem de recordar que molts materials eren 
altament inflamables, especialment tota la fusteria i i 
components de l’escenari, i que els sistemes d’il·luminació, 
entre el segle XVX i bona part del XX, eren susceptibles de 
provocar incendis. Ben perilloses resultaven les espelmes, 
làmpades d’oli, de gas i, tant o més, els primers aparells 
elèctrics. Per tant la normativa general i del propi teatre 
establia que havien d’assistir bombers a cada funció. 
Recordem, per cert, que el de Girona és dels pocs teatres 
antics que no ha patit cap incendi important. Del tema dels 
bomber si incendis ja n’hem parlat (Operem no 30 –VI-1917, 
pp. 4 i 5- i no 31 –VII-1917 pp. 4 i 5-). Aquí només recordarem 
que normalment assitien dos bombers més un oficial 
(caporal o brigada) a cada funció. Ens consta que 
l’Ajuntament va canviar el 1914 la gratificació de la 
Companyia Municipal de Bombers per els retens al teatre: en 
funcions teatrals 2 ptes. per a oficials i 1,50 per a individus: i 
en el ball 3,25 ptes. per a oficials i 2,50 per a individus. 
[AMGi, teatre, lligall 13. Comunicat del 29-IV-1914]. 
 
     Imatge 9.- Fotografia d'estudi d'un bomber de Girona, entre 1920 i 
1930, vestit amb l'uniforme ( Ajuntament de Girona, CRDI. Foto Josep 
Jou Pagés. RG 064561 

 

     En arribar al final de l’escrit, som conscients que la panoràmica que hem descrit en 
relació a les tasques no artístiques del teatre de la ciutat de Girona és parcial i espars. 
Tant pel que fa la definició de les funcions associades als càrrecs, els noms en diversos 
dels moments del quart de segle que considerem. Per exemple, no hem arribat a veure 
clar qui controlava les entrades abans de cada funció. Serveixi, però, com un apropament 
al tema i per a prendre consciència del complex rerefons que hi havia, també en el primer 
quart del segle XX, en el món teatral. 
 
                                      joan manel barceló sitjes, gener 2021 

 



 

De música 
La música gironina entre el 1682 i 1815  

 
 

L’expert en música antiga gironina Jaume Pinyol aporta el següent text. Contextualitza 
com era i en quina dinàmica es trobava la música que es practicava a Girona vers el 

segle XVIII (i una mica abans i una mica després). L’escrit presenta la conferència que 
properament oferirà sota el títol La Música a Girona entre 1682 i 1815. Era un moment 

en què la música estava en funció dels encàrrecs dels estaments poderosos: la noblesa i 
el clero. Ara bé, ens trobem precisament en el moment que la cosa comença a canviar.  

 

La ciutat de Girona al s. XVIII va viure una intens canvi en molts àmbits: va passar de ser una ciutat que 
al s. XVII continuava essent artesanal i pagesa com en temps medievals i amb un component militar 
molt notable des de la Guerra dels Segadors a mitjans de segle a ser durant el s. XVIII una ciutat amb 
fort creixement demogràfic i amb una economia mixta, amb artesans però amb algunes primeres 
fàbriques, sense però abandonar el món rural. Aquests canvis van produir-se simultàniament a un canvi 
polític de fortes repercussions: l’arribada d’una nova dinastia després de la derrota política de 1714. 
Es en aquest marc històric que la cultura burgesa va anar desplaçant la cultura nobiliària del barroc, i 
amb ella els gustos musicals van anar canviant. Les peces musicals de la catedral duren més estona, 
doncs han de complaure les oïdes burgeses dels nous feligresos. Ara apareixen els solos vocals i les 
àries, com a les òperes napolitanes del moment, amb les seves introduccions instrumentals, amb els 
violins com a instrument estrella i els oboès i fagots pel costat dels vents. I alhora es multipliquen les 
comandes musicals d’alguns dels convents  de la ciutat, amb els dominics al capdavant.  El cim 
d’aquesta evolució serà l’aparició dels 
oratoris, signe màxim de la nova 
cultura musical. 
A finals de segle desapareixen les 
peces curtes i amb pocs instruments, i 
les peces a tota orquestra són les 
usuals. I es multipliques els goigs, tant 
en castellà com en català, encarregats 
per les confraries i els gremis de la 
ciutat, goigs sovint a orquestra plena, 
cantats als diferents convents de la 
ciutat amb la mateixa melodia però 
amb textos diferents segons els 

convents.   
 
       Jaume Pinyol Balasch, 2021                 A sobre un fragment de la partitura del Rèquiem del mestre 

                                                                                          Francesc Soler, de cap el 1685 (a la Catedral de Girona).  

 

Aquí podeu accedir a les reserves per a la conferencia del 9-II-2021  sobre el tema de l’article 

https://forms.gle/5YYiBLhTxZdBDNYp8


RECORD DE L’AFICIONAT A L’ÒPERA, EL PALAFRUGELLENC 

JORDI PLANA MARTÍ 
 

En Jordi, al que ara volen retre un reconeixement, era un gran aficionat a l’òpera. Ell va ser un 
dels socis fundadors dels Amics de l’Òpera de Palafrugell i, de seguida, es va convertir en un 
dels membres més actius. Havia també format part durant més de dues dècades de la Junta 

de Joventuts Musicals de Palafrugell.  
 

  
Un parell d’imatges d’en Jordi. La primera en un sopar després d’una trobada operística, el 1-VI-2018: al centre entre els 

seus amics en Lluís Medir i la Lluïsa Bonal. A la segona, a la dreta, en l’acte d’inauguració d’una seva exposició d’obra 
gràfica a la Biblioteca de Palafrugell, el 6 de febrer del 2020 

 

     Persona discreta, a la que no li agradava el protagonisme. Era, però, dels que sempre hi estava present 
i amb el que es podia comptar. Coneixia i li agradaven els procediments de disseny gràfic. Ell era qui 
elaborava els cartells, tots ells, durant més de deu anys pels Amics de l’Òpera de Palafrugell, primer al 
entre Fraternal, després al Cinema Municipal i darrerament al Museu del Suro. Encara va ser més llarga la 
dedicació a Joventuts Musicals de Palafrugell, entitat per la que elaborà cartells durant 25 anys. Més enllà 
de la seva dedicació al món musical, ha estat actiu en el món cultural de la seva contrada. Va col·laborar 
amb la Revista de Palafrugell, l’AVAC, la revista Campanar, en l’edició de plànols de l’Empordà. Va 
elaborar cartells per a diverses entitats i activitats culturals. En el butlletí Operem vam gaudir de força 
dels seus dissenys operístics i vam publicar una entrevista amb en Jordi l’octubre del 2019 (p 16 a 21) 
 

 

U
n

 d
els cartells característics elab

o
rat i 

am
b

 el d
issen

y gràfic d
’en

 Jo
rd

i P
lan

a. El d
e

 

la se
ssió

 d
e co

m
en

tari i p
ro

jecció
 d

e 

l’ò
p

era d
e V

erd
i Il Tro

va
to

re, el 7
 d

e
 

ju
n

y d
el 2

0
1

3
 

Per parlar d’en Jordi Plana, que fa poc ens ha 
deixat, no acabaria les paraules: generós, atent, 
elegant, discret, culte, cordial, valent... per tant 

ho faig amb una frase que va escriure a les 
xarxes socials i que ens diu molt d’ell: 

“Des que estic a l'hospital que tinc tantes idees 
que, encara que no serveixen per res, faig 
dibuixos amb el dit a sobre el llençol... “ 

Gràcies Jordi per tant. Seràs sempre en el nostre 
record, en la música, i en el color. 

      Lluïsa Bonal Granés (Amics de l’Òpera de Palafrugell) 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46197-document/butlleti-amics_opera_girona_58_octubre-2019.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb836f3feb9b5e399fb1419e9fe7a62430b75755533332dcebb6ce7bfb76617592b02ef88ee664efdbe1549c51e1555e31a


COMENTARI 
     
A l’enllaç podeu gaudir de l’òpera completa amb la 
millor versió de l’òpera mai enregistrada, sota la 
dirección de Carlos Kleiber. Com que estic segur que 
us encantarà també podeu descobrir les altres dues 
obres mestres de Weber com son les òperes 
Euryanthe de 1823 i Oberon de 1826. L’obertura de 
l’òpera ha esdevingut particularment famosa i es fàcil 
que moltes orquestres l’utilitzin com a peça de 
propina en molts concerts. També és fàcil que el 
famós cor de caçadors us soni, no com a peça popular 
però sí per la facilitat i brillantor de la seva música, 
gairebé una injecció de positivitat. Tot i que en alguns 
moments l’òpera té una música misteriosa (apareix 
un dimoni) sempre apareix la llum que ens porta al 
final feliç de l’òpera on el guardaboscos Max acaba 
guanyant el concurs de tir i s’acaba casant amb la 
seva estimada Agathe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Freischütz de von Weber 
Per Pol Avinyó 

 
Enguany es compleix el 200 aniversari de l’estrena de la primera òpera romàntica alemanya, El caçador 
furtiu (Der Freischütz). El moviment romàntic alemany viurà el seu màxim esplendor des de l’any 1820 fins 
a l’estrena de Lohengrin de Wagner, la darrera òpera romàntica, el 1848. Carl Maria von Weber va ser un 
renovador del gènere operístic que en vida va gaudir d’una gran popularitat que ha perdurat fins els 
nostres dies. Cal remarcar la petjada que va deixar en compositors posteriors com Gustav Mahler, qui era 
un gran devot de la seva obra i qui li va acabar l’òpera Die drei pintos anys després de la mort de Weber. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Der Freischütz és un singspiel en 
tres actes de Carl Maria von Weber 
sobre un llibret de Friedrich Kind. 
Va ser estrenada a la 
Schauspielhaus de Berlín el 18 de 
juny de 1821 

L’acció se situa en una zona de 
Bohèmia i narra els intents del 
dimoni Samiel i del malvat Kaspar 
de comprar l'ànima del 
guardabosc Max que ha de 
guanyar un concurs de tir per 
obtenir la mà d’ Agathe 

És l’òpera més popular de Weber. 
Al Liceu es va poder veure el 2011 
amb una producció que no va 
agradar gaire però amb un 
repartiment de cantants molt bo. 
A Alemanya té una gran 
popularitat i es representa molt. 
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https://www.youtube.com/watch?v=T_8841XhzU8


 
 

ELS 

 Sobre el Carnestoltes . Dels anys 20, ara fa un segle 

  
Revista Catalunya Gràfica,  

febrer 1922, p. 26 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

Continuem amb les òperes representades a Girona per Fires. En el número anterior 
(Operen no 73, XII-2020, p. 18 a 25) analitzàvem la temporada que es va oferir en aquell 

moment al municipal Teatre Principal, amb deu títols. Curiosament, pràcticament en 
les mateixes dates es va representar una altra amb deu obres operístiques. Es van 

representar al Teatro del Entoldado. Per què es van oferir dues temporades simultànies 
i com va anar la de l’Entoldado és el que considerarem tot seguit. 

 

UNA SITUACIÓ POLÈMICA 
     Cal veure la causa de la inaudita oferta simultània de dues temporades operístiques en una ciutat com 
Girona que, amb uns disset mil habitants, no era lloc idoni per a tanta oferta. Es tracta d’una pugna entre 
dos empresaris de Barcelona que van voler llogar el Teatre Principal per Fires, donada la convocatòria 
específica que va convocar l’Ajuntament. La documentació bàsica del procés d’adjudicació es guarda al 

l’Arxiu Municipal de Girona (AMGI, 
Teatre, lligall 15). De fet, 
l’autorització d’un programa operístic 
a l’envelat va ser molt discutit al ple 
municipal, donant-se una votació de 
cinc edils en contra i conc a favor, 
desempatant el vot de qualitat de 
l’alcalde (El Norte, 20-X-1917 p.4)  
 
    ←    Imatge 1.-   Panoràmica de la Plaça 
Marquès de Camps a inicis del segle XX, 
indret on s’instal·là un envelat per Fires els 
anys 1916 i 1917. 

 
     El primer a presentar proposta fou 

l’empresari Carles Mestres Calvet [IMATGE 2], qui obtingué la concessió, especialment perquè el seu 
contrincant, Josep Rodés [IMATGE 3 i 5], va fer la seva proposta fora de termini. Malgrat aquesta obvietat 
de procediment, algun regidor municipal, acusat de tenir-hi interessos professionals, va insistir en el Ple 
municipal per a decantar la decisió en favor de Rodés. Un article periodístic del moment, signat per Fabio, 
ho descriu detallada i críticament, sota el títol “El tinglado de la farsa” [DOCUMENT 1 i IMATGE 4]. 
 

Imatges 2 i  3.-  Les signatures dels dos empresaris que es disputaren la concessió de les òperes de Fires 1917 del Principal. 

 

Respectivament: Carles 
Mestres (el 1-X), qui 

obtingué la gestió del T. 
principal; i Josep Rodés (7-X) 
qui finalment va promoure el 
Teatro del Entoldado (AMGi, 

Teatre. Lligall 15) 
 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/23-46443-document/butlleti-amics_opera_girona_73_gener-2021.pdf?go=3d7fa7fcaa728fb817076b6a4ce54b62b7af44f2c35c319e076dd0c2e641cd22fa0ec6a2bfd9af208d7209fae985febc5a6a52c19975a01c


 
DOCUMENT 

1 

 
←   Imatge 4.-  Reproducció de la 

capçalera de l’article del que en recollim 
la part inicial com a Document 1 

 
 

     “ En el concurso que abre nuestro ayuntamiento para arrendar el teatro Principal durante 
la ferias y Fiestas de san narciso, se presentó este año una sola proposición suscrita por el 
conocido empresario D. Carlos Mestres a base de una temporada de ópera y ofreciendo al 
municipio el 4% de la recaudación. Ante esta sola oferta el Ayuntamiento no pudo menos de 
conceder al referido señor Mestres el arriendo del Teatro, solicitando empero de éste unas 
aclaraciones que estimaba indispensables. 
     Ya acordado así por unanimidad, apareció otro postor, el señor Rodés, cuando había 
terminado el plazo del concurso, y siendo por tanto inaceptable su proposición, aunque 
ofreciera mayor beneficio al Ayuntamiento. A pesar de esto, el conocido agente de negocios y 
concejal señor Oviedo, con el ya crónico celo que le distingue en regocijar nuestra vida 
provinciana con organización de festejos (algunos de ellos con sus correspondientes empresas), 
tomó en forma tan inusitada como altruista la defensa de los intereses del Municipio. Y como 
el señor Oviedo y compañeros mártires estiman cosa secundaria el buen nombre y seriedad de 
Gerona ante el interés supremo de un empresario amigo, se convirtieron en defensores 
magnánimos de la proposición del señor Rodés, que por venir fuera de plazo y después de un 
acuerdo del Ayuntamiento estaba asimismo fuera de concurso. 
     Pero a pesar de poner en usos los más refinados juegos malabares, como el atribuir al señor 
Mestres unos telegramas apócrifos, en los que éste rescindía compromisos contraídos, quedó 
definitivamente concedido a este señor el arriendo del teatro Principal. 
    No cejaron empero los habilidosos desvelos del señor Oviedo, y utilizando al efecto el arma 
de la Comisión de festejos de la que es inspirador y jerarca supremo, logró sorprender la buena 
fe de la mayoría de aquella Comisión, que acordó autorizar una sencilla monstruosidad, cual 
es la de conceder al señor Rodés, el entoldado que se levantará en la Plaza del Marqués de 
Camps, para dar también unas funciones de ópera […] “ ((Diario Gerona de Avisos  y Noticias, 
21-X-1917, p.3) 

 
     Més enllà de les possibles rivalitats polítiques del moment i de 
les poques simpaties que pogués tenir el diari amb el regidor 
al·ludit, els fets objectius resulten, com a mínim, sorprenents. 
Algun altre diari també va criticar la competència que es 
generava amb l’oferta també operística del teatre Municipal, 
depenent de l’Ajuntament (Heraldo de Gerona, 18-X-1917 p.3). 
O es recollia l’existència de comentaris desfavorables (El Norte, 
19-X-1917 p.3). També ho trobava fora de lloc en <Xeringa>  el 
columnista de Clarinet (28-X-1917, p.7) 
 

Imatge 5.-  L’empresari Josep Rodés quan dirigia el 
Gran Teatre del Liceu, en el programa anunciador d ela 

temporada 1930-1931.   → 

 
     L’empresari Rodés [IMATGE 5] havia ja treballat al Teatre 
Principal, el 1915, i ho faria posteriorment, sent el llogater anual 
del coliseu en la temporada 1918-1919. I va prosseguir fins a 
mitjans 1920, acabant la seva participació en el T. principal el 
mes de maig , fugint i deixant al descobert una quantitat de 210 
ptes. (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 30-V-1920 p.3). 
 

Un article 

molt crític 

amb el 

procés 

d’adjudi-

cació que 

va portar a 

dues 

temporades 

simultànies 



Les deu òperes, en vuit dies, presentades al Teatro del Entoldado per Fires del 1917 

 

Imatges 6 a 15.-  Tots els cartells de de les òperes de Fires, per ordre cronològic (Procedents de la Biblioteca Pública Carles 
Rahola de Girona. Secció de Cartells). En un parell de casos es presenten dues operes en un dia, o perquè són curtes o 
perquè s’ofereixen en sessions diferents de tarda i nit. També va ser freqüent complementar l’òpera presentada amb 

fragments d’altres òperes, en els entreactes o al final. 

 

    

28-X.- 2 òperes: Cavalleria Rusticana, de 
Mascagni i Maruxa de Vives 

29--X.-  Marina, d’Arrieta 
30-X.-  Rigoletto, de Verdi 
31-X.-  Maruxa, de Vives 

1-XI.- 2 òperes:  Maruxa de Vives (tarda) 
 i La Traviata, de Verdi (nit) 

2-XI.-  Marina, d’Arrieta 
3-XI.-  La Traviata, de Verdi 

4-XI.-  Cavalleria Rusticana, de Mascagni. 

    
 



     Els cartells van ser impresos per la impremta Franquet i tenen un format i mesures similars als que es 
van fer servir per a les òperes del Teatre Principal que vam veure en l’article precedent. Mesuren 43 x 
15,7 cm. i es van imprimir, també, a la Impremta Franquet. Els deu cartells, d’estètica similar i molt 
senzilla, presenten un motiu de gust modernista a la part superior, sota el nom de “Teatro del 
Entoldado”. 

QUÈ ES VA OFERIR 
     El títol amb què apareixia el grup artístic era Gran Compañía de Ópera Espanyola. Passem a continuació relació 

dels principals artistes que intervingueren 

 

 

QUADRE 1.- 
 

Els artistes 
que 

intervingueren 

      Director Antonio Capdevila [IMATGE 16].  
     Sopranos: Susana Rossi i Laura Cervera, Sta. Emília Viñas, Sra. Dolors Balcells 
(comprimària). 
     Contralt Matilde Rosas [o Ros, que no va acudir]. 
    Tenors: Josep Farras, Miguel Mulleras [IMATGE 17]  i Jaime Ferrer. 
     Baríton Juan Valls [IMATGE 18], Sr. Montibello, Sr. Costa (comprimari), Sr. 
Huguet (comprimari), Sr. Puiggener (baríton comprimari). 
     Baixos Conrad Giral , Sr. Dotti (baix-baríton comprimari). 
     Actuaren com a comprimàries Esperanza Roberti i Sta. Vivancos. També hi 
actuava un cos coreogràfic. 

 

     En els anuncis previs s’havia indicat la intervenció de la soprano Àngela Rossi (cosa normal perquè en realitat 

actuà amb l’altra companyia que estava contractada al gironí Teatre Principal) i la contralt Matilde Rosas (o Ros), 

però en els cartells de cada funció no van ser esmentades. És de suposar que els cantants comprImaris, de de rols 

menors, fossin a la vegada membres del cor. 

 

Imatge 16.-  Antonio Capdevila 
(director) 

Imatge 17.-  Miquel Mulleras 
(tenor, 1883-1972) 

Imatge 18.-  Joan Valls 
(baríton 1872-1942) 

 
  

    Qui portà la direcció musical va 
fer-ho també al Liceu sobretot 
entre els anys 30 i 40. També va 
dirigir en uns quants 
enregistraments discogràfics, 
sobretot de sarsueles. 

  Dirigint en la sarsuela 
Bohemios el 1930 

   Tenor barceloní. A Itàlia 
conegut com a Michele 
Mulleras. Va tenir una carrera, 
entre 1903 i 1947, de cert èxit 
per  la Península, Itàlia i Amèrica 
de Sud. Va tornar a Girona, al 
Teatre Principal el 1919. 
 

   També conegut com a Giovanni Valls. 
Havia iniciat la seva carrera a Itàlia com 
a tenor, actuant a l’estrena de Sibèria de 
Giordano. El 1914 va passar a papers de 
baríton. S’instal·là a Barcelona on fou 
deixeble de Joan Goula. 

 
A Il Trovatore, 1904 

 

     Passant a les òperes representades, van ser un total de deu ofertes en vuit dies consecutius. Per tant, en dues 

jornades en van oferir dues òperes, el dia 28-X en una mateixa sessió i el 1-XI en funcions de tarda i nit. O sigui, que 

la companyia treballà de manera molt intensiva. A la Biblioteca P. Carles Rahola de Girona es conserven tots els 

cartells corresponents als vuit dies [els reproduïm com a IMATGES no 6 a 15]. De les deu funcions, cinc foren d’òpera 

https://www.youtube.com/watch?v=RAlTW3T9qqM
https://www.youtube.com/watch?v=Lcc8_-bwHIU


italiana, tres de Verdi (un Rigoletto i dues vegades La Traviata) i dues vegades la Cavalleria Rusticana de Mascagni. 

La resta foren tres títols del català Vives (Maruxa) i dues, també en castellà, d’Arrieta (Marina). 

     Comentarem com anècdota que en la representació de Maruxa hi actuava un ramat de xais [IMATGE 
19]. 

 
 

Imatge 19.-  
Detall del 
cartell de 

l’òpera Maruxa 
del dia 1-XI-

1917 al Teatro 
del Entoldado 
en el que hem 

remarcat la 
inclusió d’un 
ramat de xaix 

per tal 
d’ambientar 

l’obra (Cartell 
de la col·lecció 
J.M. Barceló) 

 
 

 
     Pel que fa als preus de les entrades, els del teatre de l’envelat eren força més barates que al Teatre 
Principal. Comparem a continuació els costos diaris de localitats per a una funció [QUADRE 2] 
 

QUADRE 2.-    Comparació de preus operístics en el dos teatre en funcions diàries 
TIPUS DE LOCALITAT ↓ Teatro del Entoldado Teatre Principal 

   Seient amb entrada 1,5 ptes. 2 a 3 ptes., depenent del pis 

Entrada general 0,5 ptes. (deuria ser sense seient) 0,65 ptes. 

Una Llotja 7 ptes. 11,50 a 20 ptes., depenent del pis 

 
     Les entrades es podien comprar prèviament al magatzem de música de Joan Duran , local comercial 
situat al no 2 de la Plaça de la Constitució (actualment Plaça del vi, proper de l’Ajuntament) i a les taquilles 
del teatre abans de la funció. 
 

COM VA ANAR 
     Com tantes coses en aquet món, és curiós que els mateixos fets es jutgin de manera tant diferents, 
depenent de qui sigui el comentarista. Per començar les valoracions recollim a continuació dues 
cròniques, emeses amb un dia de diferència, i quan la companyia es trobava a mitja temporada: 
 

TEXTOS:  Valoracions contradictòries, a mitja temporada, sobre les funcions  
L’ampolla força buida L’ampolla força plena 

       “ y todas ellas [les quatre òperes representades] 
han obtenido conjuntos más que aceptables que han 
complacido al auditorio, muy numeroso por cierto, y 
particularmente el domingo, día del debut, que en el 
entoldado se ha reunido estas pasadas noches.”     
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 31-X-1917 p4) 

      “ Las pocas personas que intentaron 
divertirse en las noches de ópera del 
entoldado quedaron hechas un sorbete, por 
la baja temperatura que sufrieron.” 
(Heraldo de Gerona 1-XI-1917 p3) 



 
      És curiós que la primera crònica esmenta una presència de públic “més que acceptable”, la segona, a 
part de destacar el fred que feia dins de l’envelat, assegura que hi assitien “poques persones”. A qui 
creure? 
       A part d’aquestes dues, tenim poques valoracions dels espectacles que allà s’oferiren. La publicació 
gironina Clarinet (no 15, 2-XII-1917 p.3) esmenta, en comentari del seu redactor “David” que en una 
ocasió, uns individus relacionats amb el Teatre de l’Entoldado li demanaren explicacions, de males 
maneres, per una crítica que el periodista havia formulat.  La mateixa publicació també cita una anècdota, 
consistent en què “En l’últim dia d’òpera (per lo menys) els taquillers venien entrades que els porters no 
coneixien, motivant algun incident còmic que fou molt comentat.” (Clarinet, no 14. 18-XI-1917 p4.)) 
       En les consideracions pel que fa als artistes, es van considerar com a “discrets” com i orquestra, així 
com bona part dels cantants (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 31-X-1917 p4). En canvi, van rebre 
elogis el tenor Miquel Mulleras [IMATGE 17] i el baríton Joan Valls [IMATGE 18]. 
 
     I aquí donem fi a la revisió de les òperes la temporada de Fires del 1917 que, com hem vist al llarg 
de dos articles, van tenir la particularitat de veure conviure dues companyies operístiques a la vegada, 
com hem vist no sense polèmica. 
 
   joan manel barceló sitjes, gener 2021. 
 
 

 

Imatge 20 .-  Entoldado, pintat el 1917 per Joaquín Torres-García, realitzat durant la seva etapa catalana. Sabem que l’any 
1917 publicà “Descubrimiento de Si mismo” mitjançant la Impremta Masó de Girona, donat que Torres era amic de Rafael 

Masó. Per tant, la pintura es podria inspirar en el Teatro del Entoldado gironí que acollí la temporada d’òpera promoguda per 
l’empresari Josep Rodés. Evidentment, només ho apuntem a títol hipotètic. El que sí que és evident és que es tracta d’un 

envelat pintat a Catalunya el mateix any 1917.  
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

QUINTET CATALÀ 
El Quintet català va ser una de les formacions musicals més actives i interessants de 

Girona a inicis del segle XX. Aquí en documentem divers material, tant fotogràfic, cosa 

que ens permet identificar-ne els membres, com material imprès, del que els del 

quintet en van generar força. 

 

        
Imatge 126 - Any 1913 – Foto: A.C.A.E. (Arxiu Montserrat Mauné - Javier Gironella) 

 

Hem començat veient la portada del quadern que va editar el Quintet Català, del qual en trobo 

informació a les hemeroteques a partir de l'any 1912. A principis del segle XX hi havia a Girona 

una efervescència cultural de la qual ens n’hauríem de sentir orgullosos els gironins, bé de la 

capital o bé de comarques. Aquest quintet combinava joventut i experiència, i afrontava 

programes de gran calat, i en les pàgines interiors del llibret es ressenya les diverses actuacions, 

amb els programes corresponents, que van efectuar en els dos darrers anys a Girona, Cassà de la 

Selva, Sant Feliu de Guíxols, Olot, etc. 



 
↑  Imatge 127 - Any 1913 – Foto: A.C.A.E. 

(Arxiu Montserrat Mauné - Javier Gironella) 

 
 

Imatge 128  - Any 1913 – Foto: A.C.A.E. 
(Arxiu Montserrat Mauné - Javier Gironella) 

→    

 

 

 

A la primera pàgina del quadern s'indica els representants per a condicions, és a dir, per a donar 

preu i programa als possibles contractants. Són Tomàs Mollera i Josep Mª Dalmau; tot i que aquí 

posa Josep Dalmau, em consta que era Josep Maria Dalmau. En el text de presentació observo 

que també podien oferir sessions de Ball, a més dels Concerts.  

 

Imatge 129  - Any 

1913 – Foto: A.C.A.E. 

(Arxiu Montserrat 

Mauné - Javier 

Gironella) 

 

A la tercera 

pàgina, la 

fotografia del 

Quintet, amb els 

cognoms a sota. 

En faig un detall 

a la imatge 

següent. 
 

 

 

 

 

 

 



Imatge 130  - Any 

1913 – Foto: A.C.A.E. 

(Arxiu Montserrat 

Mauné - Javier 

Gironella) 

 

Detall de la tercera 

pàgina del 

quadern. 

D'esquerra a dreta: 

Josep Mª Dalmau i 

Massa (violí), Sants 

Sagrera i Anglada 

(violoncel), Tomàs 

Mollera i Marés 

(piano), Rafel Serra 

i Freixas (violí) i 

Josep Serra i Oliva 

(viola, pare de Rafel Serra). 

Amb tots ells, es podien sentir a Girona i rodalies les composicions de Beethoven, Haydn, Mozart, Wagner... 

 

 

Imatge 131  - 

Any 1913 – 

Foto: A.C.A.E. 

(Arxiu 

particular) 

 

 

Fotografia 

signada pels 

músics el 21 

d'Abril de 

1913 amb 

dedicatòria a 

Isidre Mollera. 

Aquest Isidre 

Mollera tant 

pot ser el pare 

(Isidre 

Mollera i Solà-

Calvet) com el 

germà (Isidre 

Mollera i Sellés) de Tomàs Mollera i Marés [eren germans de mare diferent]. 

 

 

En el proper article, veurem una altra formació clàssica gironina, aquesta és del primer quart del segle XX: el 

QUARTET ALBÈNIZ.                                 

Josep Loredo i Moner,  gener de 2021 



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 (47) 

 

Vivaldi va composar el 1719 Il 
Teuzzone , òpera ambientada a 

la Xina, en mig d’intrigues de 
palau. En sentim l’ària La 

timida cervetta . 

 

La senzillesa 
exquisida 

 

Reynaldo Hahn va 
composar a finals del 

segle XIX i amb 18 anys  
una de les seves 

fascinants cançons, 
L’énamourée. 

 

De l’Otello de 
Rossini 

 

Aviat s’ha de sentir al Liceu l’Otello avui en 
dia més conegut, el de Verdi. Però fins a la 

seva composició l’òpera shakespeariana 
més reconeguda era la de Rossini: una joia 
de bellcantisme, amb la veu entesa com un 
motiu d’exhibició. Encara segueix sent una 
obra d’interès. Sentim-ne el duet Ah vieni 

nel tuo sangue . 

 

De compositor 
gironí 

 

Del compositor gironí Frederic 
Mompou en sentim Jo et 

presentia com la mar en veu 
d’Elena Copons acompanyada al 

piano per Francisco Poyato.   

 

El que hom 
pot fer  amb 

només un violí 
 

J.S. Bach va compondre 
quelcom com la Segona partita 
per a violí (BWV 1004). Només 
amb un violí prop de mitja hora 
sense que la música decaigui. 

Per això era el gran mestre. En 
sentim el fragment de la 

Sarabande. 

 

Una 
d’instrumental 

 

Aquí tenim el segon moviment, 
Andante con moto, del Trio per 
a Piano no 2, Op. 100, de Franz 

Schubert. 
 

 

  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=FvuVz9aoGdg
https://www.youtube.com/watch?v=FvuVz9aoGdg
https://www.youtube.com/watch?v=yqPACbCSS-s
https://www.youtube.com/watch?v=yqPACbCSS-s
https://www.youtube.com/watch?v=0xAPFIeGIuQ&list=RDDmgzy7ASAgM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0xAPFIeGIuQ&list=RDDmgzy7ASAgM&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=eY9YfCmBTU8
https://www.youtube.com/watch?v=eY9YfCmBTU8
https://www.youtube.com/watch?v=GcEOY3d8SfU
https://www.youtube.com/watch?v=GcEOY3d8SfU
https://www.youtube.com/watch?v=e52IMaE-3As
https://www.youtube.com/watch?v=e52IMaE-3As


 
 

Amb motiu de la seva propera representació, 
 el març, a Girona. 

 
 

Tosca 
 
 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2019 


