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RECITALS MARÇ  amb els Amics 
 

  
 

O 
L 
O 
T 

Sta. 
CO 
LO 
MA 
de 

FAR 
NERS 

RECITAL al Teatre de l’Orfeó Popular Olotí, 6-III, a les 
19,30h.  Joana Cacalias (soprano) i Aimar de Noraha 
Santhino (piano). Programa: Dones compositores., 
preludi del 8 març.  No es fa bus per les restriccions. 

RECITAL a l’Auditori de Sta. Coloma de Farners. 21-III, a 
les 12 h. Amb Gemma Coma-Alabert (mezzosoprano) 
Quim Solà (piano) i Salvador Roca (present.) Àries de 
Mozart, Händel, Vivaldi, Bizet,.. 10€. Bus des de Girona 

CONFERÈNCIES  amb els Amics 

 

Rossini, Wagner i Llorenç 
pagans: l’aventura d’un 
cantant gironí. Per Joan 
Gay. 9-III, 18h. Casa Cultura 

 

Apropament a l’òpera Otello, 
de Verdi. Per Pol Avinyó. 
18-III,  ales 19,30. Auditori 
Viader de la casa de Cultura de 
Girona 

mailto:amicsoperagirona@gmail.com
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Home/_H4QS29qxa73VjSTZdRpbudiUJFNIXpSDXz14LN6Z_tOqgrjjY6gUIA
https://www.youtube.com/watch?v=Zc-t_Z6EkaU
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/1-136133-programa/gemma_coma_alabert_sta_coloma_f_anunci_21-iii-2021.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/1-136132-programa/joana_canalies_olot_6-iii-2021_anunci.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/1-136220-programa/cartell_enviament_conferencia_llorenc_pagans.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehyYOcV1Ed3VowwR04ioxE29YM_htYxELkFCM-O7dR_tIt3A/viewform


 

NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Pel març s’han reprogramat els 
recitals lírics coorganitzat pels 

Amics.  
Els hem deixat anunciats a la pàgina 

precedent. Es van haver de retardar de 
quan la situació sanitària era més 

restrictiva.  ..Al pàg. anterior.. 

 
  

 

 

 

 

Feta la conferència La música 
gironina entre 1682 i 1815 

Pronunciada per Josep Pinyol, el 9 de 
febrer, a la Casa de Cultura, seguida per 
una quarantena de persones.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Passada la projecció de 
l’òpera La Tarviata 

Les òperes que no s’han pogut anar a 
veure en viu al Liceu per les 
restriccions s’estan passant 

projectades. Fou el 11-II amb una 
cinquantena d’assistents. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Realitzada també la projecció 
de l’òpera Les Contes 

d’Hoffmann 
L’òpera d’Offenbach es va veure a la 
casa de Cultura el 25-II, versió Liceu 

2013, amb l’organització dels Amics de 
l’Òpera de Girona   ..Al web. 

 
  

 

 

 

 

Celebrada una conferència 
dels Amics per a estudiants 

de música a Palafrugell 
A l’escola Municipal de Música 

L’Energia, es va fer una presentació 
de l’òpera Lucia di Lammermoor per 

part de Joan Manel Barceló, dels 
Amics de l’Òpera de Girona 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Actualitzem una guia d’audició 
per a preparar l’òpera Tosca 
que ve a Girona aquest març 

Amb comentaris de presentació, 
argument i enllaços als fragments 

musicals més cèlebres 
..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 

https://casadecultura.org/detall/27592/conferencia-musica-gironina-entre-1682-i-1815-amb-jaume-pinyol
https://casadecultura.org/detall/27577/projeccio-de-l-opera-la-traviata-de-verdi-
https://casadecultura.org/detall/27570/projeccio-de-l-opera-les-contes-d-hoffmann-d-offenbac-
https://www.escolademusica.com/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/__DcAqLktHBdpMCjNzHv41AjRAT2UTKVLeDAiKdU19HCQm6Rcj9O8QPTv7E-eXe3L
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://casadecultura.org/detall/27592/conferencia-musica-gironina-entre-1682-i-1815-amb-jaume-pinyol
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://casadecultura.org/detall/27577/projeccio-de-l-opera-la-traviata-de-verdi-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://casadecultura.org/detall/27570/projeccio-de-l-opera-les-contes-d-hoffmann-d-offenbac-
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.escolademusica.com/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/__DcAqLktHBdpMCjNzHv41AjRAT2UTKVLeDAiKdU19HCQm6Rcj9O8QPTv7E-eXe3L
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


 

 

 

 

Estrenada a Sabadell la Tosca 
que veurem a Girona el 14-III 
S’ha estrenat al Teatre La Faràndula el 
24 de febrer, amb bones valoracions. 
És la primera obra sota la gestió d’una 

nova fundació 
..Al web..    

 
  

 

 

 
 

El març hi haurà  a Girona 
el 9è cicle de Cinema i 

Música Antiga 
La Societat Handelina de Girona 

n’és l’organitzadora. Les sessions es 
projectaran al Cinema Truffeaut de 

Girona, tal com és habitual. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Estrenada al Liceu l’òpera 
contemporània Lessons in Love 

and violance 
Òpera que George Benjamin va estrenar el 
2018 a Londres. L’estrena, oferta el 26 de 

febrer, ha tingut molt bona acollida. 
..Al web..   ..Comentari..   ..Al web.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Realitzat a  Girona el 
Primer curs d’hivern 

operístic Marcel Gorgori 
S’ha celebrat al centre de La 

Mercè cinc sessions, del 22-I a 26-
II. S’ha centrat en  Els Mites de 

l’Òpera : Callas, Caruso, Pavarotti, 
Caballé i Aragall 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

També de Marcel Gorgori, el 
cicle telemàtic Òpera per a 

tothom, continua.  
El conegut divulgador operístic 

comenta i destaca aspectes d’interès 
d’un conjunt variat d’òperes del 

repertori. Organitzat per CaixaForum. 
Amb accés telemàtic gratuït i senzill 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Crítica de l’òpera La serva 
padrona de Pergolesi ofert al 

Teatre de Sarrià (Barna.) 
Representada amb èxit una de les més 
antològiques òperes bufes a Barcelona. 

Ha estat a inicis de febrer 
..Al web.. 

 
  

https://www.diaridesabadell.com/2021/02/26/vibrant-estrena-de-foc-amb-tosca/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://infernemland.blog/2021/02/26/liceu-2020-2021-lessons-in-love-and-violence/
https://www.youtube.com/watch?v=lTmnh4pn2lo
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20210227/lessons-love-violence-cronica-liceu-11548101
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqeqeg2a3bzrcLyIWc-5Er2m
https://caixaforum.es/ca/digital/p/opera-para-todos_c12327339
https://www.nuvol.com/musica/classica/una-serva-padrona-de-luxe-154523
https://www.diaridesabadell.com/2021/02/26/vibrant-estrena-de-foc-amb-tosca/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://infernemland.blog/2021/02/26/liceu-2020-2021-lessons-in-love-and-violence/
https://www.youtube.com/watch?v=lTmnh4pn2lo
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqeqeg2a3bzrcLyIWc-5Er2m
https://caixaforum.es/ca/digital/p/opera-para-todos_c12327339
https://www.nuvol.com/musica/classica/una-serva-padrona-de-luxe-154523


 

 

 

 

Oberta la matrícula del segon 
trimestre de l’Aula Oberta d’Audició 

Musical. Amb Rafael Esteve 
Curs que acull l’escola Municipal de Música de 

Girona. En aquesta ocasió s’inclouen dues òperes 
de Wagner entre les quatre sessions. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Vandalisme amb vitralls del 
Palau de la Música Catalana 

Em mig de les recents protestes 
hagudes a Barcelona 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

L’orquestra Da Camera i Maria Joao 
Pires ofereixen un concert a Girona 

Dins del cicle d’Ibercamera i en substitució 
d’altre espectacle, amb resultat exitós. 

Auditori de Girona, el 16-II.   ..El programa..   
  ..Crítica del mateix concert a Madrid.. 

 

 

  

 

 
 

 

Sopranos joves emergents en 
l’àmbit internacional 

Comenta prop d’una dotzena de 
cantants que estan destacant 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre els serveis de 
streaming en música clàssica 
Es comenten diversos servidors que 

han anat sorgint 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu tanca la temporada 2020 
amb el pressupost equilibrat, 

malgrat la pandèmia 
El suport d’abonats i benefactors hi ha ajudat 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Solidaritat amb els músics 
del MET; s’hi afegeix la 
Filharmònica de Viena 

Forces porten prop d’un any sense 
percebre cap sou 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre el tema amorós en 
l’òpera 

Comentari de José Noé Mercado. 
..Al web.. 

 
  

https://www.girona.cat/emm/cat/noticies2.php?idReg=15781
https://scherzo.es/grupos-antisistema-destrozan-varias-vidrieras-historicas-del-palau-de-la-musica/
https://www.ibercameragirona.cat/sites/default/files/girona_160221.pdf
https://www.codalario.com/maria-joao-pires/portada/critica-maria-joao-pires-y-la-orquesta-da-camera-en-el-ciclo-de-la-filarmonica_9661_2_30270_0_1_in.html
https://proopera.org.mx/ensayo/sopranos-de-la-nueva-generacion/
https://bachtrack.com/es_ES/feature-best-classical-music-streaming-services-apple-idagio-primephonic-qobuz-spotify-tidal-february-2021
https://www.classics.cat/noticies/detall?Id=18283
https://www.plateamagazine.com/noticias/10736-la-filarmonica-de-viena-emite-un-comunicado-apoyando-a-los-musicos-del-met-de-nueva-york
https://proopera.org.mx/ensayo/multiverso-amoroso-opera/
https://www.girona.cat/emm/cat/noticies2.php?idReg=15781
https://scherzo.es/grupos-antisistema-destrozan-varias-vidrieras-historicas-del-palau-de-la-musica/
https://www.ibercameragirona.cat/sites/default/files/girona_160221.pdf
https://proopera.org.mx/ensayo/sopranos-de-la-nueva-generacion/
https://bachtrack.com/es_ES/feature-best-classical-music-streaming-services-apple-idagio-primephonic-qobuz-spotify-tidal-february-2021
https://www.classics.cat/noticies/detall?Id=18283
https://www.plateamagazine.com/noticias/10736-la-filarmonica-de-viena-emite-un-comunicado-apoyando-a-los-musicos-del-met-de-nueva-york
https://proopera.org.mx/ensayo/multiverso-amoroso-opera/


 

 
 

 

Sobre les vicissituds de les 
restes mortals de músics 
Dins d’un cicle d’escrits sota el 

paràgraf “La histèria en la ópera” 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentada la temporada de 
primavera de l’Auditori de 

Barcelona 
Amb creixent presència femenina 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a la soprano 
Maria Bayo 

Amb motiu de la seva implicació  
amb el Centre de Perfeccionamentt 

de les Arts de València 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista amb György-Vashegyi, 
director especialitzat en òpera 

barroca 
Es comenta el tema d ela recuperació d’òperes 

antigues 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista, el cel·lista 
Mischa Maisky enyora el 
contacte amb el públic 

El músic ha visitat el Palau  
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Recordant els 300 anys d ela 
composició de l’òpera Griselda 

Òpera del prolífic Alessandro Scarlatti 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

* 

 

Sobre la terminologia que usem per 
parlar de música: Palabras malditas 
Nou llibre del musicòleg italià Luca Chiantore. 
Editat per Musikeon Books, Barcelona, 2021 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

L’òpera Atys, de Lully, direcció de 
William Christie 

Una de les més reputades òperes del 
compositor barroc predilecte de Lluís XIV 

..Al web.. 

 
  

https://www.operaactual.com/reportaje/histeria-de-la-opera-iii-requiescat-in-pace-si-puedes/
https://www.nuvol.com/musica/classica/a-la-primavera-lauditori-crea-157706
https://www.beckmesser.com/entrevista-maria-bayo-siento-diva-sobre-escenario/
https://proopera.org.mx/entrevista/gyorgy-vashegyi/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/10557-mischa-maisky-la-musica-es-lo-primero-pero-sin-el-publico-apenas-tiene-sentido
https://www.operaactual.com/reportaje/la-opera-griselda-solemne-barbaridad/
https://www.plateamagazine.com/libros/10649-luca-chiantore-palabras-malditas
https://www.classics.cat/novetats/detall?Id=475
https://www.operaactual.com/reportaje/histeria-de-la-opera-iii-requiescat-in-pace-si-puedes/
https://www.nuvol.com/musica/classica/a-la-primavera-lauditori-crea-157706
https://www.beckmesser.com/entrevista-maria-bayo-siento-diva-sobre-escenario/
https://proopera.org.mx/entrevista/gyorgy-vashegyi/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/10557-mischa-maisky-la-musica-es-lo-primero-pero-sin-el-publico-apenas-tiene-sentido
https://www.operaactual.com/reportaje/la-opera-griselda-solemne-barbaridad/
https://www.plateamagazine.com/libros/10649-luca-chiantore-palabras-malditas
https://www.classics.cat/novetats/detall?Id=475


 

 
 

CD 

 

Beczala treu un disc amb 
repertori verista: Vincerò 
Amb l’orquestra de la Comunitat 

Valenciana 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Rebirth és el títol del nou CD 
de Sonya Yoncheva 

Enregistrat a inicis del confinament. 
Amb Sony 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Ludovic Tézier treu un disc 
dedicat a Verdi 

El baríton inicia així col·laboració amb 
la casa Sony 

..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

  
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 

  

 

 
 

 
1 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..   

   ..Entrevista mb el compositor.. 

 
Barcelona 

  

 

  
4-III 

(18,30 h.) 
 

9è cicle de Cinema i Música 
Antiga:    Barry Lyndon 

Projectada las Cinema Truffeaut. Organitza 
la Societat Handelina de Girona. Es 
començarà amb un comentari previ. 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

5-III 
(18 h.)  

PROJECCIÓ de l’òpera de Prokofiev 
L’Amor de les tres taronges 

Sessió gratuïta i oberta al Museu del Suro. 
Organitza Amics de l’Òpera de Palafrugell, 

amb aforament limitat i inscripció: 
 tel 972 307 825, o:     ..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

  
5-III 
(20 h.) 

 

Ensalades i madrigals del 
renaixement català 

Amb el Cor de Cambra del Palau. Al 
Palau de la Música Catalana 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

https://proopera.org.mx/resena/piotr-beczala-vincero/
https://www.plateamagazine.com/discos/10642-sonya-yoncheva-presenta-su-nuevo-disco-con-musicas-desde-monteverdi-a-abba
https://www.plateamagazine.com/discos/10623-el-baritono-ludovic-tezier-debuta-en-sony-classical-con-su-primer-album-como-solista
https://caixaforum.es/ca/girona/p/les-noces-de-figaro-w-a-mozart-_a13763952
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/lessons-love-and-violence
https://www.liceubarcelona.cat/ca/entrevista-george-benjamin-1
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://museudelsuro.cat/
https://www.palaumusica.cat/ca/ensalades-i-madrigals-del-renaixement-catala_849383
https://proopera.org.mx/resena/piotr-beczala-vincero/
https://www.plateamagazine.com/discos/10642-sonya-yoncheva-presenta-su-nuevo-disco-con-musicas-desde-monteverdi-a-abba
https://www.plateamagazine.com/discos/10623-el-baritono-ludovic-tezier-debuta-en-sony-classical-con-su-primer-album-como-solista
https://caixaforum.es/ca/girona/p/les-noces-de-figaro-w-a-mozart-_a13763952
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/lessons-love-and-violence
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://museudelsuro.cat/contacte/
https://www.palaumusica.cat/ca/ensalades-i-madrigals-del-renaixement-catala_849383


 

  
6-III 

(19,30 h.) 
 

Recital líric de Joana Canalias 
(soprano) i Aimar de Noraha 

Santhino (piano)  
Que presentaran un repertori de peces  de 

dones compositores, coincidint amb les 
diades de la dona. Al teatre de l’Orfeó 

Popular Olotí. 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

  
8-III 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA: La Traviata 
(Verdi). El reflex d’una societat 
Pel baríton i divulgador Enric Martínez-
Castignani. A la Fontana d’Or de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 
9-III 
(18 h.) 

 Conferència sobre un baríton gironí 
que va conviure a París amb artistes i 
músics d’època de l’impressionisme. 

Ens ho explicarà Joan Gay 
Amb el títol “Rossini, Wagner i Llorenç pagans: 
l’aventura d’un cantant gironí a París”. A l’Aula 

Magna de la Casa de Cultura 
..Al web..      ..INSCRIPCIONS.. 

 
Girona 

  

 

  
11-III 
(19 h.) 

 

9è cicle de Cinema i Música Antiga: 
El misteri Chopin 

Projectada las Cinema Truffeaut. Organitza la 
Societat Handelina de Girona. Es començarà 

amb un comentari previ. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 
 

14-III 
(18 h.)  

L’òpera Tosca, de Puccini, al 
teatre Municipal de Girona 

En el cicle d’Òpera Catalunya, amb la 
companyia de Sabadell. Hi ha prevista 
una presentació amb els Amics que es 

mirarà de fer virtualment i penjar al web 
del Municipal.  

..Al web..   ..Guia d’audició.. 

 
Girona 

 

 

  

 

  
15-III 
(18 h.)  

PROJECCIÓ de l’òpera 
 La Traviata de Verdi 

Al Caixaforum de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
18-III 
(19 h.) 

 

9è cicle de Cinema i Música Antiga: 
Tous les matins du monde 

Projectada las Cinema Truffeaut. Organitza la 
Societat Handelina de Girona. Es començarà 

amb un comentari previ. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRSYbm38LNk_5CvLy82OBGLeLcex8u1ceVj6Gm9z1YpE-wSA/viewform
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-traviata-verdi-_a13728233
https://casadecultura.org/detall/27750/conferencia-rossini-wagner-i-llorenc-pagans-l-aventura-d-un-cantant-gironi-a-paris-amb-joan-gay
https://forms.gle/DncNdk7YHnsEdaZF7
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2866
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAi5l9V_I8cAMTw907eQU4o6H_bbZvOz_IMt5k198wx89u
https://caixaforum.org/ca/girona/p/la-traviata-g-verdi-_a13763884
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRSYbm38LNk_5CvLy82OBGLeLcex8u1ceVj6Gm9z1YpE-wSA/viewform
https://caixaforum.es/ca/girona/p/la-traviata-verdi-_a13728233
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=2866
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAi5l9V_I8cAMTw907eQU4o6H_bbZvOz_IMt5k198wx89u
https://caixaforum.org/ca/girona/p/la-traviata-g-verdi-_a13763884
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/4-190204-annex/cicle_musica_antiga_2021_1.pdf


 

 
 

 
18-III 

(19,30 h.) 

 

Conferència. Apropament a 
l’òpera de Verdi Otello. 

 Per Pol Avinó 
A la Casa de Cultura, a l’Auditori Viader, 

amb motiu de la seva imminent 
programació al Liceu 

..Al web.. 

 
Girona   

 

 

 
 

21-III 
(12 h.) 

 

La mezzosoprano gironia 
Gemma Coma-Alabert cantarà 

àries de Mozart, Vivaldi, 
Händel, Bizet, 

Amb Quim Solà (piano) i Salvador Roca 
(presentació). A l’auditori de sant 

Coloma. Preu 10€. Per qui vulgui es fa un 
bus des de Girona. 

   ..Al web.. 

 
Sta. Coloma de 

Farners   

 

  
23-III 
(18 h.) 

 

Inici del CURS: Autoedita’t. Eines i 
recursos per afrontar una 

autoedició 
Al Centre de Creació Musical de Girona, La 

Marfà. Curs a càrrec de David Mullor, en una 
sola sessió de dues hores i mitja. Amb 

inscripció prèvia   
      ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
25-III 

(19,15 a 22 
h.) 

 

Projecció de l’òpera Faust, 
de Gounod 

Des de l’Opera Bastille, de París. 
Amb Ermonela Jaho.  Al Centre 

cultural figuerenc La Cate. S’ofereix 
en DIRECTE 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

  
26-III 
(20 h.)  

Dansa contemporània: Triple 
estrena. Cobosmika SEEDS 
Al Teatre La Gorga amb una durada 

 de 90 minuts 
..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 
 

27-III a 
14-IV 

 

L’òpera Otello de Verdi, 
amb direcció de Gustavo 

Dudamel 
Se n’oferiran onze sessions, amb 

aforament i mesures per a la 
pandèmia 
..Al web..    

  ..Incorpora Gustavo Dudamel.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://casadecultura.org/detall/26798/aproximacio-a-l-opera-otello-de-verdi-amb-pol-avinyo
https://forms.gle/hNiFz2G2qenc4DXs8
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=24415&ta=age&jsback=1
https://lacate.cat/events/faust-de-gounod-en-directe/
https://www.lagorga.cat/espectacle/469
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/otello-verdi
https://diarioliricoes.blogspot.com/2021/01/gustavo-dudamel-dirigira-otello-de.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://casadecultura.org/detall/26798/aproximacio-a-l-opera-otello-de-verdi-amb-pol-avinyo
https://forms.gle/hNiFz2G2qenc4DXs8
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=24415&ta=age&jsback=1
https://lacate.cat/events/faust-de-gounod-en-directe/
https://www.lagorga.cat/espectacle/469
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/otello-verdi
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

Funcions benèfiques en el teatre gironí (1)  

LES COLÒNIES ESCOLARS I EL SUPORT DEL TEATRE (1916-1936) 
 

En les seves primeres etapes els teatre de l’Europa moderna i contemporània havien estat 
lligats a funcions de beneficència. De fet, la dimensió potencialment perniciosa per a la 

moralitat, que tenien els espectacles es justificaven en bona part per la possible dedicació dels 
guanys econòmics, o de part d’ells, per a fer donatius pietosos i caritatius. Aquesta finalitat de 
font d’ingressos benèfics es pot resseguir a Girona des de la segona meitat del s. XVIII i durant 
el segle XIX. Aquí analitzarem un moment i aspecte corresponent al primer terç del segle XX1. 

 

COLÒNIES ESCOLARS 
     Una de les manifestacions dels moviments de renovació pedagògica a Catalunya comportà la posada 
en valor de les sortides escolars i entre aquestes la realització  de colònies impulsades per les mateixes 

escoles. 
     Imatge 1.-  Adela Trayter, la primer mestra que va organitzar 
colònies escolars a les Comarques Gironines, el 1914 [Foto publicada 
per l’Ajuntament de La Bisbal, població on Taryter fou parvulista] 

 Hom aprecia tot un moviment de colònies escolars 
impulsades per escoles públiques des dels inicis del segle 

XX2. El primer cas el trobem a Barcelona el 
1906, amb suport de l’Ajuntament. A les 
comarques gironines la pionera fou una mestra 
figuerenca, l’Adela Trayter [veieu foto], que va 
anar a passar uns dies amb els seus alumnes a 
la localitat de Maçanet de Cabrenys. A Girona 
l’iniciador fou Joan Gomis, que anà amb els 

                                                           
1      Per tal d’abreujar esmentarem l’Arxiu Municipal de Girona en algunes ocasions amb les sigle AMGi. El Diario de Gerona 
de avisos y noticias amb les sigles DdGdAyN, 
2      Ens ho explica Salomó Marquès en el seu escrit  <L’Esplendor del magisteri gironí>. A Marquès, Salomó i altres. La 
renovació de l’escola pública de l’Empordà a tot Catalunya (1900-1939).  Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà, Figueres, 2013 
(pàg. 11 a 21). 

SOBRE LES VIRTUTS SANITÀRIES DE LES COLÒNIES 

ESCOLARS EN PARAULES DEL SEU PROMOTOR A 

GIRONA, JOAN GOMIS 

“Pero entre los niños que asisten a la escuela primaria 

se encuentran algunos de constitución endeble, de 

organismos depauperados, anémicos, adenopàticos, 

escrufulosos, niños en fin que por circunstancias  

hereditarias, individuales o del medio, son candidatos 

probables a las neuropatías o a la tuberculosis. Y a 

estos niños no se les puede llevar al sanatorio por no 

estar suficientemente enfermos, ni se les puede tratar 

como a los sanos por no gozar de plena salud. Estos 

niños, aunque asistan a la escuela primaria, requieren 

especial atención y merecen determinados cuidados 

[…]. Para estos niños se han instituido las ‘Colonias 

escolares’.”  [Reproduït de Salomó Marquès, ob. Cit. p. 

21] 



seus alumnes a l’Escala. En aquell moment el que es destacava més d'aquest tipus d’activitats era l’aspecte 
d’enfortiment de la salut i el conreu de l’educació física [llegiu el text annex i veieu la imatge 16]. A la 
ciutat de Girona ja feia temps que es propugnava la idea de les colònies, com en el cas del metge Modest 
Furest Roca, que concretava que el Santuari dels Àngels podria ser un lloc idoni i que tal tipus d’activitat 
“es así que mediante un régimen tan práctico de oxigenación, el físico y la moral de los escolares 
resultan tan beneficiadísimos. Ahora bien ¿Gerona puede y debe, por deber de solidaridad social, pensar 
en los intereses de la comunidad de sus miembros enfermos, llevando a estos, formando colonias, a 
punto de curación climatológica? Debe porque puede. Y puede porque debe.” 
(La Lucha, 14-XI-1906, p.1). 

     Imatge 2.-  El doctor Modest Furest va ser un dels que van fer campanya a 
Girona per a que s’impulsessin les colònies escolars. Furest també és conegut per 
defensar la capacitat terapèutica de les aigües d’algun brollador de Caldes de 
Malavella [Foto de Viquipèdia]. 

     Entre l’empenta dels mestres i de sectors filantròpics, es va acabar creant a 
Girona tot un moviment favorable a les colònies escolars que, com que estava 
convençut que les nens i nenes que més ho necessitaven eren els dels sectors 
modestos, es van preocupar de recollir fons per a finançar l’activitat. El teatre 
de la ciutat va ser una de les institucions que va acollir de manera regular funcions benèfiques en pro de 
les colònies escolars. Analitzarem En detall la primera promoció teatral de les colònies, el 1917, que va 
arribar a generar, pel que sabem, tres funcions. La documentació permet identificar les objectius i els 
protagonistes de les actuacions realitzades. 
 

L’INICI DE LES FUNCIONS TEATRAL PRO COLÒNIES EL 1917 
     La nota d’invitació que envià el gener de 1917 l’alcalde Lluís de Llobet ens explica les finalitats i 
l’organització que es buscaven [podeu llegir-ne el text tot seguit]. L’organisme promotor era la Junta local 
de Primera Ensenyança, sota presidència de l’alcalde, que pretenia recollir recursos per a facilitar que el 
màxim d’alumnes pobres dels col·legis públics poguessis accedir a les colònies escolars. 
 

    “El Alcalde de Gerona /  B.L.M / a  [espai per al nom manuscrit] 
y les ruega que a fin de dar impulso a las Colonias Escolares de 
esta Ciudad, que se organizaron por primera vez el pasado año, 
con el más lisonjero éxito, y deseosos de ampliarlas en cuanto 
sea factible para el año en curso, en bien de los alumnos pobres 
que concurren en las citadas Escuelas, es por lo que, esta Junta 
local de 1ª Enseñanza de mi Presidencia y como uno de los 
medios para arbitrar recursos con tan laudable fin, ha 
organizado para el próximo día 25 del actual en el teatro 
Principal, una función a beneficio de las mismas; para lo cual le 
ruega encarecidamente se sirva aceptar las adjuntas localidades 
y cuyo importe de [espai per anotar el cost, que en el present cas 
és de 2,50 ptes., per sobre del PVP] ruegole haga efectivo en la 
Mayordomía municipal por todo el día 22 del actual / Luís de 
Llober y de Pastors, aprovecha gustoso esta oportunidad para 
reiterarle el testimonio de su consideración personal más 
distinguida. / Gerona 17 Enero 1917.” (AMGi, Teatre, Lligall 14) 

 
   Imatge 3.- carta impresa i nominal de 
l’alcalde  invitant a adquirir entrades 
per a la funció teatral gironina pro 
colònies escolars, del 25-I-1917, 
corresponent al text a dalt transcrit. 

 
Així, doncs, la primera funció al teatre Principal en pro de les colònies es va celebrar el 25 de gener del 
1917, mesos després de l’inici d’aquest tipus d’activitats. Va consistir en una funció teatral que tenia com 
a peça principal l’obra “Los hijos artificiales” que va anar acompanyada per l’obra curta “El carro del vi”, 



funció interpretada per al companyia professional Casals-Cazorla. Que aquest grup oferís aquesta 
representació benèfica va ser una condició que va imposar l’Ajuntament per a renovar la concessió en l’ús 
del teatre a la troupe (segons ens assabentem pel llibre d’actes de la sessió del 12-I-1917), assistint força 
públic3. La Junta organitzadora portava empenta, perquè aquell mateix any ens consta una nova funció 

teatral amb la mateixa finalitat, en aquesta ocasió, per una 
companyia de sarsuela, el dia 11 de maig del 19174. 
 
     Imatges 4 i 5.-  Portada del 
programa de mà de la funció 
sarsuelística de 11-V-1917 en pro 
de les colònies escolars al Teatre 
Principal. I portada del programa d 
ela funció del Grup escolar de 27-
V-1917. Ambdós de la Impremta 
Franquet (AMGi. Teatre. Lligall 14) 
 
     En paral·lel a la Junta 
Local de Primera Ensenyança 
el mateix col·lectiu escolar 
va fer ús del teatre aquell 
primer any de campanyes 
benèfiques en favor de les 
colònies. El 27 de maig del 

1917 s’oferia una funció, un diumenge a les quatre de la tarda, integrada 
per diverses peces curtes, que sembla va ser interpretada pels mateixos 
alumnes i professors del Grup Escolar. La invitació que també es distribuí 
signada per l’alcalde concretava que l’objectiu era “lograr que pueda ser 
doble que en el anterior año el número de alumnos que las compongan”. Queda clar també que les 
colònies es celebraven durant l’estiu (AMGi. Teatre, lligall 14, data de 25-V-1917)5. 
 

Instantànies de les primeres colònies escolars promogudes per l’Ajuntament de Girona 

   
Imatge 6.-  El grup Escolar, després 
col·legi Bruguera, d’on sorgiren les 

primeres colònies escolars. Foto poc 
després de la fundació el 1911 (Aj. Gi, 

CRDI RG 353018) 

Imatge 7.-  Sortida dels nens i 
comiat dels familiars a l’estació de 
tren de Girona, entre 1916 i 1920 

(Aj. Gi, CRDI RG 342785) 

Imatge 8.-  Grup de nenes de les 
colònies escolars de Girona banyant-se a 

la platja de L’Escala l’agost del 1916 a 
1920 (Aj. Gi, CRDI  342482) 

 

                                                           
3      Es conserva el full de taquillatge de la funció de manera que consta que estaven venuts quasi totes les llotges i que 
deurien assistir prop de sis-centes persones. Es va fer un ingrés 935 ptes.,  incloent alguna despesa i donatius. 
4      Es van oferir tres peces curtes d’un sol acte cadascuna, dos sarsueles: La mala sombra, La Patria chica; i una opereta, El 
príncipe bohemio. El programa especificava: “Dado el fin benéfico de esta función, la Compañía y la orquesta y todas las 
dependencias prestan su concurso desinteresado”. L’ingrés que consta en el full de taquillatge és de 974 ptes. 
5     Es van interpretar dues sarsueles d’un acte: Cadáveres ambulantes i Almas en pena, l’opereta Amad al pobre, a més de 
canços amb gestos i cançons escolars. L’ingrés va ser de 369 ptes. 



UNA INICIATIVA AMB CONTINUÏTAT 
     No hem pogut seguir l’evolució complerta de les representacions que es van dur a terme en el teatre 
ciutadà de Girona. Però es detecta una llarga continuïtat. Resumim a manera de quadre una relació de 
funcions 
 

QUADRE.-  Més funcions pro colònies escolars al teatre de l’Ajuntament gironí (1918-1935) 

Data Contingut Artistes Comentari Referència 

     12-III-
1918 

TEATRAL: La divina 
providencia, precedit per peça 
piano pel Sr. Barber 

Cia Casals-Cazorla A les 21,15 h. Ingrés 
1293 ptes. 

AMGI. Teatre, lligall 16. 
UI 12897. Amb cartell i 
taquillatge  

12-III-
1918 

TEATRAL: La divina providència 
. 

  Cia. Casals-Cazorla Es van obtenir 1293 
ptes. La premsa va 
fer-se ressò de la 
nombrosa assistència 

DdGdAyN, 14-III p. 5. I 
AMGi T llig 16. UI12897 

26-VII-
1918 

TEATRAL: Lo que vale el 
talento. Precedit per una 
“Simfonia” interpretada per 
una banda militar [Imatge 15] 

Grup d’aficionats 
gironins, que hauria 
fet una bona 
actuació 

A les 21,45 h. Ingrés 
brut de 887 ptes. El 
públic va quasi 
emplenar el local 

AMGI. Teatre, lligall 16. 
UI 12897. Amb cartell i 
taquillatge. DdGdAyN 28-
VII-1918 p.4 

30-XII 
1920 

TEATRAL ?  L’Ajuntament 
decideix destinar-hi una funció 
gratis obligatòria per a 
l’empresa que actuava 

Podria ser la Cia. 
Casals Bruguera 
que actuava des de 
mitjans novembre. 

 Es recull una 
quantitat de 1037 
ptes. 

Actes municipals 1920. 
Sessió 24-XII (foli 311 
revers). DdGdAyN 4-I-
1921 p6 

6-V-
1921 

VARIETÉS  [Veieu la imatge 13] Per la Gran 
Compañía de 
Varietés 

Recol·lectant 1.332 
ptes. La premsa ho va 
considerar un èxit. 

Cartell i taquillatge 
(AMGi T. llig 16. UI 
12898). DdGdAyN 3-V-
1921 p6 

5-V-
1922 

TEATRAL:  Los hijos artificiales .   Per la cia. Gómez 
Ferrer 

 DdGdAyN 4-V-1922 p6 

10-VII-
1923 

BALL, al teatre, organitzat pels 
xofers en la seva festa 

   ? El benefici va ser de 
525 ptes. que 
l’associació va donar 

DdGdAyN 12-VII-1923 p5 

16-VII-
1929 

TEATRAL: El octavo no mentir i 
Sin palabras. 

   Grup d’aficionats   Vetllada 
promoguda pel diari 
L’Autonomista 

DdGdAyN 12-VII-1929 p2 

28-VII 
1931 

AFICIONATS: teatre i cant. I 
quartet 

Amb la secció 
teatral Romea de 
Girona, l’orfeó 
cants de Pàtria i el 
quartet Emporium 

 L’Autonomista 27-VII-
1931 p3 

1-VII-
1932 

SARSUELA: Los Claveles i La 
Dolorosa. 

  Sembla que es 
tracta d’un grup 
d’aficionats 

Es van recollir 1.888 
ptes., quedant-ne 
885 després de 
deduir despeses 

Es conserva l programa 
de mà a la Bib P. Carles 
Rahola. Cartells R. 1352. 
L’Autonomista, 7-VII-
1932 p.2 

17-VI 
1933 

BALL al Teatre Principal  Organitzat per la 
Penya Alegre 

L’Autonomista, 2-VI-
1933 p2 

13-VII-
1935 

FESTIVAL ESCOLAR: amb 
cançonetes rítmiques i la 
comèdia La Rosabel de les 
Trenes d’Or de Folch i Torres 

Nens i nenes dels 
dos grups escolars 

 L’Autonomista, 8-ViI-
1935 p1 

 
     Per tal d’aconseguir funcions benèfiques en favor de les colònies l’Ajuntament sovint aprofitava la 
clàusula que es solia posar en contractes obligant a empresaris o companyies a oferir alguna sessió a títol 



benèfic. Sabem que això va ser així com a mínim en les funcions del 30-XII-1920. Encara que l’Ajuntament 
obtenia de franc les representacions, el fet que en destinés moltes a les colònies denota que s’hi donava 
importància, la que la decisió implicava manllevar el guany d’altres necessitats socials, de les que no en 
faltaven, L’altra manera d’obtenir guany era convocar funcions benèfiques que oferien sense costos 
artístics grups d’aficionats de la ciutat (és el cas del 26-VII-1918.  
 

Instantànies de colònies escolars gironines al llarg del temps 

  
 

Imatge 9.-  retorn de les colònies 
escolars de 1920. Participants a la 

plaça del Vi, acudint a la recepció a 
l’Ajuntament (Aj. Gi, CRDI RG 

342779) 

Imatge 10.-  Un dels grups del 1930, el 
que estava a Cadaqués (Foto al 

suplement de L’Autonomista, 1-X-1930 
p24) 

Imatge 11.-  Menjador de les colònies 
escolars a Sant Antoni de Calonge el 

1935. Una bona alimentació era una de 
les finaltats (Aj. Gi, CRDI RG 086080) 

 
     És curiós constatar que les fonts amb què basem la nostra informació no sempre són del tot 
coincidents. Per posar un exemple, citarem la funció de varietés que es va presentar el 6-V-1921, en 
relació a la qual la premsa va dir que “El teatro estuvo brillante, llenándose por completo” (DdGdAyN 8-

V-1921 p.5); i, en canvi, el full de taquillatge d’aquella funció, que s’ha 
conservat, denota que no es van vendre més de 550 entrades: 353 
de galliner i 202 d’altres pisos. Les entrades venudes serien 528. Per 
tant no es van arribar a vendre la meitat de les localitats (Arxiu 
Municipal de Girona. Teatre, lligall 16. UI 12898).  
 
       Imatges 12.-  Saluda del 1934 invitant a fer aportacions a una 
subscripció pública pro colònies escolars de Girona. 

 
     Entre els llocs en que es van realitzar colònies de l’expedició 
gironina figuren diversos, començant per L’Escala (entre 1916 a 
1919, 1933) Sant Antoni de Calonge (començant-se el 1920, 1921, 
1934, 1935, 1936), Roses (1922), Sant Pere Pescador (1922), Sant 
Feliu de Guíxols, 1921, 1922, 1928) Cadaqués (1929, 1930, 
1931,1932) i Cantallops. El nombre de nens participants va arribar a 
ser de 105 el 1932 degut a l’èxit de la recollida de fons, cosa que va 
permetre formar un tercer grup. No sempre s’obtenien els fons 
necessaris per a mantenir les colònies. Així el 1920 es va produir un 
dèficit, carència que va ser coberta pel Banc de Catalunya. 

     Els grups de colònies havien tingut una estructura diferenciada de nens i de nenes, en l’inici dels 20 es 
detecten llocs de destinació diferents per a la  mainada de cada gènere, passant a ser sant Feliu de Guíxols 
la destinació del grup de nenes. Es confirma que una de les finalitats bàsiques de les colònies era la de 
promoure la salut. Hom buscava llocs  de platja o natura. Les activitats físiques tenien pes i un dels 
paràmetres bàsics de valoració de l’activitat consistia en pesar als nois i noies participants6.  
                                                           
6      La importància donada a subministrar una dieta abundant i al pes és citada per Salomó Marqués (ob. cit.) i se’n troben 
esments en els rotatius. Per exemple, Al dia següent d’arribar els nois el 1921 van ser pesats tots en l’edifici del Grup escolar 
o col·legi Brugeuera. Evidentment que abans de  marxar els nens eren pesats i medits, control que el 1922 es va fer a 



     A més d’activitats teatrals i subvencions per part d’entitats, les colònies també recorrien a altres 
activitats, com ara festivals taurins (ens en consta un a la plaça de Santa Eugènia el 13 de juliol del 1919). 

També a subscripcions populars. La documentació del 
teatre conserva un Saluda del 1934 [veieu la imatge 12], 
signat per Estanislau Aragó Turón en nom de la Comissió 
Organitzadora de Colònies Escolars de la ciutat de Girona 
(AMGi. Teatre, llig. 18. UI 12899), iniciativa que consta 
recolzaven els rotatius de la ciutat L’Autonomista i el Diari 
de Girona. Detectem que les subscripcions populars 
podien fer-se en paral·lel i recolzant representacions 
teatrals, tal com es pot observar en relació a la funció del 
28-VII-1931 per la premsa (L’Autonomista, 31-VII-1931, p. 
2) També cal consignar que entitats socials van promoure 
suports a les colònies, com és el cas de l’Ateneu de Girona 
o el Club Deportiu Girona, organitzant algun partit de 
futbol de suport (1922). O l’associació de xofers, que va 
donar la recaptació del seu ball el 1923. 
 
     Imatge 13.-  Cartell de la funció en benefici de les colònies 
oferta el 6 de maig del 1921 per la Gran Compañía de varietés (AMGi. 
Teatre, lligall 16. UI 12898). 

 
     Per tal de reforçar l’organització de les colònies escolars 
l’Ajuntament gironí va impulsar el 1920 la formació d’un 
patronat específic7. El 1923 la continuïtat de les colònies 
escolars es va posar en qüestió, sent l’Ajuntament el que 
va insistir en mantenir-les. Però el 1924, el nou 
Ajuntament governatiu, format sota la recentment 
imposada Dictadura de Primo de Rivera, no va considerar 
prioritari que es fessin les ja tradicionals activitats 
estiuenques. Es produí, doncs, un parèntesi fins que el 5 
d’agost de 1928 es va tornar a reprendre unes colònies 
gironina, ara a Sant Feliu de Guíxols, iniciativa impulsada 
per alguns diaris, particularment L’Autonomista i el seu 
director, Carles Rahola. L’èxit de la iniciativa va portar a 
l’Ajuntament, el 1930. a formar de nou un patronat, amb 
participació de l’antiga comissió encarregada de 
L’Autonomista. Una novetat consistí en permetre la 
participació de nens les famílies dels quals paguessin la 
despesa. 
     El nou règim “nacional”, després de guanyar la Guerra 
Civil va deixar de realitzar colònies escolars i les va 
substituir per Campamentos de Verano, encomanats a les 
Organizaciones Juveniles del Movimiento, com a sistema 
d’adoctrinament de la mainada8. Ho explica l’editorial del 
diari del règim El Pirineo : 

                                                           
l’Ajuntament gironí abans de marxar. L’explicació de les activitats del dia a dia en les colònies que va oferir la premsa el 1932 
recalca molt en especial els àpats i nombre de plats amb què s’alimentava als nens i nenes (L'Autonomista 4-VIII-1932 p2) 
7      Sabem que el 1922 l’Ajuntament gironí va designar com a vocal per assistir a la citada comissió al regidor Sr. Soler. 
8     De les joventuts franquistes a la ciutat en parla Josep Clarà, <El Frente de Juventudes a Girona>, a la Revista de Girona 
juliol-agost 1992 pàg. 70 a 75 (accesible). 
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    “Por disposición del Caudillo, cuyo amor y preocupación por la 
infancia española son bien conocidos, ha sido encargada a las 
Organizaciones Juveniles del Movimiento –y ello constituye para 
éstas un motivo de orgullo puesto que es el reconocimiento por 
quien más podían apetecer de la eficacia y futuro que se espera 
de su obra de formación de las juventudes nacionales- todo lo 
concerniente a organización y puesta en práctica de lo que antes 
se llamaban colonias escolares, integrado hoy en los 
Campamentos de verano que ya el año pasado pregonaron por 
doquier la atención que en la nueva España se presta a la 
juventud, esperanza y seguridad del porvenir de la Patria.” (El 
Pirineo, 26-VI-1940, p.1) 

 
Imatge 14.- insígnia del Frente de 

Fuventudes a Girona. 

 
    El text parla per si sol i no requereix major argumentació 
sobre l’ús ideològic de les activitats d’estiueig que ara s’oferien. 
Val a dir que uns lustres més endavant el magisteri va retornar 
a reprendre colònies organitzades des del món escolar. 
 
Imatge 15.- i 1918-07-26 Cartell de la funció teatral pro colònies presentada 
al Teatre Principal el 26 de juliol del 1918 per un grup d’aficionats gironins. 
Impremta Franquet.  (AMGi. Teatre, lligall 16. UI 12897)   → 
 

  
 

↑  Imatge 16.- Realitzant una taula gimnàstica a les colònies del 1935 a 
Torre Valentina, a Sant Antoni de Calonge. (Ajuntament Gi. CRDI RG 
352033). Els aspectes de salut i educació física eren un dels pilars del 

moviment de colònies escolars 
 

     En definitiva, constatem com una mesura pedagògica va 
aglutinar l’interès i esforç de molts gironins i de manera 
continuada, des del 1916 fins al 1936, amb un parèntesi 
durant la Dictadura de Primo de Rivera. En l’afany de difondre 
i recaptar fons per a la causa pedagògica i social el teatre de la 
ciutat actuà com un element important. 
 
                               joan manel barceló sitjes, febrer 2021 



 
 
 
 
 
 
 

Le Roi de Lahore de Massenet 

 
El gran públic coneix a Jules Massenet per dues obres: Manon i Werther, les seves obres mestres que 
sempre apareixen en totes les temporades del grans teatres. Massenet va molt més enllà d’aquestes dues 
òperes, el cas de Le Roi de Lahore es ben clar. Una òpera molt influenciada per l’exotisme del que altres 
compositors també en van beure: Delibes i Lakmé, Bizet i Els pescadors de perles o Puccini i Madama 
Butterfly. Massenet va viure aquest moviment influenciat per les exposicions universals que es van 
celebrar a Paris a mitjans i finals del s.XIX. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Le Roi de Lahore és una òpera en 
cinc actes amb música de Jules 
Massenet i llibret en francès de 
Louis Gallet. Es va estrenar al Palais 
Garnier de París el 27 d'abril de 
1877 

L’acció es desenvolupa al Pakistan, 
al segle XI durant la invasió 
musulmana. La sacerdotessa Sitâ 
està enamorada d’un desconegut, 
que en realitat es el rei de Lahore, 
Quan es descobreix el condemnen 
a mort per ser un enemic. 

És la tercera òpera que va 
compondre Massenet, va ser un 
èxit monumental a l’època i ja ens 
demostra la riquesa instrumental i 
melòdica del francès, amb 
passatges d’una gran bellesa per 
solistes i el cor. 

 

 
A la imatge L’edició de l’òpera que va 
enregistrar Joan Sutherland dirigida 
per el seu marit Richard Bonygne en LP 
 

COMENTARI 
     
Gràcies a la tasca musicològica del director d’orquestra 
Richard Bonynge, aquesta òpera va iniciar un revival 
molt important a finals dels anys 70, quan la seva 
esposa, la gran soprano Joan Sutherland, va cantar-la 
en diferents teatres i la discogràfica DECCA va decidir 
fer-ne un enregistrament digital. Podeu escoltar l’ària 
de la sacerdotessa Sitâ de l’acte I amb la versió de 
Sutherland. 
Massenet va estrenar l’òpera amb els millors cantants 
de l’època, el rol de Sita el va crear per la gran soprano 
polonesa Josephine de Reszke, qui va contribuir a l’èxit 
de l’òpera. Sutherland dota el personatge d’un aire 
fràgil i alhora impetuós on afegeix totes les seves 
agilitats vocals i grans aguts com es habitual en ella. 
Actualment es una òpera poc representada però que 
sempre que ha anat a escena ha rebut grans critiques i 
ha enamorat al públic per la facilitat i bellesa de la 
música de Massenet. 

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


 

GENT  per la Música 

 

Joan Bricall, dedicació a 
             l’afició operística 

 
 

     En Joan Bricall Saucourt és un 
garrotxí d’adopció que viu en una masia de 
Sant Joan les Fonts de fa ja més d’una dotzena 
d’anys, quan es va jubilar de la feina (de la 
feina oficial). En Joan té un gran deler per la 
música i per l’òpera molt en particular. 

         Ho vam poder comprovar els que li vam sentit la conferència que va pronunciar sobre 
la Semiramide de Rossini, el passat 12 de gener a la casa de Cultura de Girona. Li hem 
demanat que ens parli sobre la seva afició i aquí recollim les seves paraules. 
 

 

DE COM T’AFICIONES 
     En el meu cas el gust per la música la veritat 
és que em ve gràcies a la tradició familiar. Els 
meus avis eren abonats al Liceu, després el pares 
i després jo. Les meves primeres funcions 
operístiques les vaig tenir cap al 1962 o 1963 a 
resultes de la mort de l’avi. L’àvia, la Teresa 
Planas de Bricall, va continuar mantenint 
l’abonament del Liceu però ara érem els néts els 
qui, rotativament, l’anàvem acompanyant.  
 

    No recordo el meu primer títol. Però associo el 
meu bateig operístic amb la cosa wagneriana. La 
primera òpera que recordo haver vist és Els 
Mestres Cantaires. Allò em va crear 
posteriorment, si no una dèria,  una predisposició 
cap a aquesta òpera. No em considero 

especialment wagnerià, però l’alemany és un 
dels autors que m’agraden. Em va entrar amb 
bastanta normalitat. Tot i que té fama d’autor 
que tardes a integrar, no va ser el meu cas. 
 

 
Imatge 2.-  Els mestres cantaires de Nuremberg de Wagner 

està entre els primers records operístics del nostre 
protagonista. I és un títol significatiu 
per a ell. En sentim un fragment amb 

el quintet Seling, wie die Sonne.  
 
   Quan anava a casa l’àvia allà se sentia òpera. 
Amb gramola de primer, amb els discos de pedra. 
Després, amb el tocadiscos i els vinils. Quan 

Vaig començar a aficionar-me a la 
música sobretot per influència de l’àvia 

 
 

 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/galeria_detall_1/_CAFjuKR7gbU2_vVh2mgCgX2vEZoMkh5y0kmiHOfJWAZSVOKKEC3G87GYw6UCnTz0
https://www.youtube.com/watch?v=mg9sKjiQ5r4
https://www.youtube.com/watch?v=mg9sKjiQ5r4


sentia aquella música pensava m’agrada. De 
moment sense més importància, va ser un 
acostumar-se a sentir òpera a gust. Després van 
ser els pares que van agafar l’abonament del 
Liceu. Vam conservar les mateixes localitats: 
platea, fila 9, butaques 7 i 9. Ens repartíem les 
audicions entre la família. Devíem estar ben 
avingut perquè el compartir no va portar 
desavinences. Estic parlant de mitjans anys 
setanta i fins cap al  1985, aproximadament. 
       Més tard vam agafar un abonament amb 
una penya d’amics i familiars. Vam llogar una 
llotja. Estava situada al 3r pis, a la banda 
esquerra i, com altres llotges, tenia una 
capacitat de sis cadires. Ens anàvem repartint les 
funcions entre diverses persones. També val a dir 
que vaig passar una època en la que no hi vaig 
parar gaire atenció a l’òpera. Havia de dedicar-
me a altres coses. L’afició, per sort, l’hem 
compartit amb la meva dona, la Maria del Tura. 

 
     A mi em va començar a  anar en serio la cosa 
a partir dels 80. Vaig pensar que havia d’obtenir 
formació i vaig tenir la gran sort de trobar el 
Roger Alier. El considero el meu mestre. La 
influència formativa, però, em va venir de dues 
bandes. Com que no sabia què hi havia a 
Barcelona per aprendre sobre el tema, vaig anar 
a trobar a l’Alier a la facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona. Li vaig dir 
que volia assistir a les classes d’Història de 
l’òpera. Em va respondre que: cap problema, vine 
d’oient. Hi vaig estar dos anys. També em vaig 
apuntar, en la mateixa facultat, com oient a 
“Història de la Música”. La impartia l’Oriol 
Martorell, que també era un gran mestre, a més 
de gran persona. Eren tots dos increïbles. Sense 
cap dubte, el mestratge d’aquets dos fars de la 
música al nostre país ha tingut una influència en 
mi total. Era increïble la capacitat pedagògica 
que tenien. En primer lloc el coneixement i en 
segon la seva capacitat de comunicació. I, encara 
més important per a mi: la capacitat de 
contagiar emoció per l’òpera i per la música en 

general. L’Alier deia: si això no ens pot 
emocionar, pleguem. Tot plegat per a mi va 
desembocar en una passió. Em considero un 
apassionat per l’òpera i per la música. 

      Fou en aquest context, recordo, que va ser la 
primera vegada que vaig veure òpera en una 
cinta en VHS, a les classes d’Història de l’Òpera. 
L’Alier ens va portar per veure una Lucia di 
Lammermoor. 
    Amb el Roger Alier, a part de l’assignatura, 
vam formar un grup amb mitja dotzena 
d’alumnes que ens trobàvem amb ell a casa del 
professor. Allà sentíem òperes i les comentàvem. 
Era fabulós. Anys més tard li vaig recordar al 
Roger el seu invent. Era un joc inventat pel 
mestre que resultava semblant al del Palé o  del 
Monopoli, però en versió òpera: es compraven 
teatres, s’organitzaven temporades, es venien 
abonaments, i contractàvem cantants. Havíem 
fet alguna partida a casa seva. L’Alier tenia 
molta creativitat, a part del seu sentit de 
l’humor. El joc tenia un reglament, un taulell i 
unes fitxes mecanografiades. En tenia alguna 
mostra per casa, no sé si ho trobaré. 
 

 
Imatge 3.-  En Joan Bricall presentat per la Montserrat 
Geronès en la conferència sobre Semramide pronunciada a 
la casa de Cultura del Girona el 12 de gener del 2021. 
 
         Quan estava amb l’Alier va començar a 
néixer l’Òpera de cambra de Catalunya. En vaig 
ser un dels socis fundadors i membre de la junta 
directiva. Aquí va estar el moment culminant de 

El més important per a mi és la 
capacitat que té l’òpera i té la música 

per emocionar 

 
 

 

L’Alier va inventar un joc d’òpera, i 
l’havíem jugat amb ell. Era semblant 

al Monopoli. 

 
 

 



la meva formació en el gènere. Allà es van 
organitzar conferències de molt de nivell. En 
guardo tots els programes. El cap cap visible en 
les conferències era el mestre, però qui portava 
l’organització era, sobretot, la Sílvia Gasset, que 
havia estat soprano. Aquest binomi va engegar, 
amb finalitat formativa, una sèrie de 
conferències. Es feien a l’auditori de la Caixa de 
Madrid, a la Plaça Catalunya, local amb 
capacitat per sobre de les 150 persones. I sovint 
s’emplenava. Era increïble com la gent venia. 
Molts eren persones vinculades al Liceu. Recordo 
la presència de gent molt ficada: hi trobava a 
persones ja d’edat que es notava que ho havien 
viscut tota la vida. Recordo que s’invitava a venir 
a parlar també a cantants que tenien cosa a dir. 
Ara em ve al cap una xerrada amb l’Alfredo 
Kraus: Hi havia cua molt llaga al carrer, molts no 
van poder entrar. Jo hi vaig poder ser gràcies a 
que formava part de l’organització. 
 

VOCACIÓ DIDÀCTICA 
          Després d’un procés intens de formació 
personal en l’òpera i, gaudint de la capacitat de 
sentir l’emoció que aquesta pot produir, vaig 
pensar que si no era capaç de transmetre això, 
quedava bloquejat i sense aprofitar part del 
potencial acumulat. Vaig buscar  maneres de 
difondre coneixements i el gust per l’òpera i 
alguna n’he trobat.  

A Barcelona 
     La primera vegada que vaig poder difondre la 
meva afició va ser en una situació relacionada 
amb la feina. Jo treballava en l’administració de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu. Uns companys 
van comentar que tenien unes entrades per anar 
a veure La Taviata, però no en sabem quasi res. 
Els vaig dir: si voleu busqueu un lloc i us ho 
explico. I vam formar un grup que va mantenir 
unes quantes trobades. Ens veiem diumenges a 
la tarda. Jo feia les explicacions amb un casset. 
Ens trobàvem a casa d’una infermera, perquè el 
grup estava vinculat a l’ària de ginecologia de 

l’hospital. Érem uns vuit. Ens hi devíem posar pel 
març del 1989, i ho vam mantenir dos o tres anys, 
amb set o vuit trobades a l’any. Els continguts 
dels que tractàvem els programava jo depenent, 
sobretot, de la programació del Liceu. Una de les 
primeres sessions que em ve al cap va ser sobre 
la Norma de Bellini. 
     Per a donar continuïtat i més ressò a les 
xerrades iniciades en un entorn privat, vaig 
buscar un local públic. El vaig trobar a la  La 
Quinta Amèlia, centre cívic municipal a Sarrià, al 
costa dels caputxins. Els vaig dir que necessitava 
un local sense cost. Em van preguntar de què 
volia parlar i vaig proposar que de Wagner. 
Primer em van mirar una mica estranyats però la 
veritat és que van acollir-me. Ara bé, cada sessió 
era una feinada per a preparar l’espai. Sort que 
m’hi ajudaven la meva dona, la meva germana i 
cunyat, amb els nens. Ens ho havíem de muntar 
tot i posar les cadires. En aquell moment havia 
de fer servir un CD i un projector de diapositives. 
Aquest em permetia projectar les lletres de les 
peces comentades.  
 

 
Imatge 4.-  en Joan Bricall amb un reproductor de CD en 

una de les sessions de comentaris operístics que va oferir 
al centre cívic de la Quinta Amèlia de Barcelona Inicis dels 

anys 90. 

 
Hi vaig presentar quatre monogràfics al llarg de 
quatre anys, que van ser, per ordre:  Wagner, 
Mozart,  Verdi i Les veus. Duraven unes deu 
sessions cada cicle, menys el dedicat a Mozart 
que va ser una mica més curt, amb unes vuit 
diades. En públic es va anar formant a partir de 
contactes que jo tenia, alguns amics i la difusió 
que en va fer l’Ajuntament. L’assistència era 
variable , per diferents motius, amb una mitjana 
d’unes cinquanta persones. De vegades havia 

En el primer cicle ampli de xerrades, 
al centre La Quinta Amèlia, utilitzava 

un casset i diapositives 

 
 

 



vingut força gent. Havíem arribat a ser 80 o 90. 
Tot el material tècnic:  compact dic,  projector i 
un micro amb un amplificador ho havia de portar 
per la meva part.  
    Quan vivia a Barcelona també vaig participar 
en conferències sobre òpera en diversos indrets i 
circumstàncies. 

A Olot 
     Un cop instal·lat a les rodalies d’Olot, vaig 
començar un altre cicle de xerrades de difusió de 
l’òpera. De fet amb Olot, amb motiu de ser-ne 
filla la meva dona, sempre hi havíem tingut 
relació. També els fills. Normalment cada estiu i 
cada Setmana Santa hi fèiem cap. El primer 
encàrrec va ser del seu Teatre Principal, una 
conferència sobre la joventut de Mozart. M’ho va 
proposar el regidor de cultura, en Joaquim de 
Trincheria. A partir d’aquí la cosa va anar 
augmentant, per exemple xerrades a l’Orfeó 
Popular Olotí. Molt en particular, a les Aules 
Culturals de la Garrotxa (ACUGA): en quatre 
ocasions, un cop a l’any. 
 

 
Imatge 5.- En Joan Comentaris sobre l’òpera 'Carmen' a les 
Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa, ACUGA (acugablog 

2-XI-2016) 

 
 Després van venir les presentacions de les 
projeccions d’òpera als Cines d’Olot, a partir de 
la temporada 2016-17. Aquí el format canvia 
més o menys segons si es tracta de transmissions 
en directe o si són espectacles en diferit. 
Bàsicament comentem l’argument, el tipus de 
veus que intervenen i alguna anècdota. Aquells 
aspectes que sembla que ajuden més a entrar en 
l’obra. Amb el temps s’ha pogut fer una mica de 
pinya entre la gent que seguim les projeccions. 
De tant en tant hi ha persones que m’aturen pel 

carrer per referir-se a les presentacions. 
L’assistència de públic pot rondar entre les 60 i 
70 persones. Amb alguna Bohème i alguna 
Traviata hem arribat al centenar. Amb la Covid, 
de moment, s’han tallat les sessions. Esperem 
que cap a la primavera la situació pugui canviar. 
Ja es veurà. 

     Una de les activitats al voltant de l’òpera que 
mantenim de fa temps i que em fa especial 
il·lusió és el que ens diem La cena è pronta. El 
nom ve de que acabem sopant plegats i del fet 
que hi ha diverses òperes en què surt aquesta 
frase, per exemple a La Taviata o a La forza del 
destino. Les trobades les fem a casa i des de fa 
deu anys. Portem una seixantena de reunions. 
Bàsicament ens apleguem amics i coneguts, tant 
d’Olot com gent de de Barcelona que hi està 
relacionada. Una de les que ha vingut unes 
quantes vegades és la Roser Capdevila, l’autora 
dels contes de Les Bres Bessones. Quan hi som 
tots ens trobem tretze persones, però en 
ocasions hem arribat als disset. Hi toquem temes 
ben variats. 
 Per setmana Santa ens agrada revisar alguns 
oratoris o passions: Haydn, Bach, Händel,. Dues 
vegades hem fet sarsuela: Luisa Fernanda i Doña 
Francisquita. Un dels cicles que vam treballar va 
ser la Tetralogia en cinc sessions, una per cada 
òpera i una altra de global: als assistents a les 
trobades els va ser lliurat una diploma 
acreditatiu de la seva competència en el gran 
recull wagnerià. En alguna ocasió hem preparat 
algun plat relacionat amb l’obra treballada, com 
en el cas en que vam cuinar “Pasta alla Norma”. 
En altra ocasió ens vam vestir ambientant-nos al 
tema, com ara en el cas en què parlàvem 
l’opereta La vídua alegre: els homes anàvem 
vestits amb barret de copa i les senyores 
portaven una “boa” (un tocat de plomes). Ens 
trobem normalment en dissabte a la tarda, a dos 
quarts de sis i, després d’uns minuts de saludar-

Una de les activitats que em satisfà 
més són les trobades operístiques 

que venim celebrant amb els amics, 
acabades amb sopar, amb el nom de 

La cena è pronta 

 
 

 



nos, ens posem a parlar i a veure d’òpera, fins 
cap a les nou, moment en què ens posem a sopar. 
 

Imatge 6.- 
recordant la 

vetllada dedicada 
a l’opereta 

La Vídua alegre   

 

EXPERIÈNCIES I OPINIONS 
     A la pregunta sobre quins són els meus 
compositors predilectes he de respondre de 
manera àmplia. I aquí hi ha influït la meva 
formació amb en Roger Alier. Ell ens va ensenyar 
que totes les òperes tenen quelcom d’interessant 
i que del que es tracta és de trobar-ho. A aquella 
pregunta famosa sobre quina òpera t’enduries a 
una illa deserta, si haguessis d’escollir, jo 
contestaria “l’última que estic escoltant”.     Em 
trobo bé amb totes les escoles: francesos, russos, 
per descomptat els italians, Benjamin Britten, ... 
    Quan agafo una òpera la solo escoltar diverses 
vegades, mirant d’entrar-hi. Això fa que aquells 
dies em vingui la seva música al cap. I, per tant, 
és la meva obra preferent en aquells moments. 
     Solo diferenciar quan sento o quan escolto 
música. Això ens ho va transmetre molt bé l’Oriol 
Martorell. Ell deia que el sentir és un fenomen 
físic. Però escoltar comporta una postura 
reflexiva, amb anàlisi (atenent a les parts) i 
síntesi (formant una visió de conjunt) d’allò que 
t’arriba. Per a escoltar em va millor el format CD. 
Em va molt bé per anar endavant i enrere, quan 
trobo quelcom que em fa parar-m’hi. Quan ja 
conec suficientment una òpera m’agrada mirar-
la tota en DVD o en Blu-ray. Tinc força discos, 
encara que no els he contat mai. Per a obtenir-
los en aquests moments utilitzo dues fórmules de 
telecompra, sigui l’Amazon, sigui Presto 
Classical, una distribuïdora anglesa 
especialitzada en clàssics i música de jazz, en 
aquest darrer cas. M’agrada recopilar 
enregistrament, sobretot d’òpera. La meva dona 
diu amb ironia que la meva és una invasió subtil 
dels espais de la casa. 
     Entre els objectes que he anat trobant en la 
meva trajectòria d’aficionat esmentaré un 
enregistrament curiós, el de l’òpera Canigó, obra 
d’Antoni Massana, un jesuïta que la va composar 
el 1934, ni més ni  menys que amb llibret d’en 

Josep Carner, inspirant-se en la font de 
Verdaguer. És un compositor de perfil wagnerià, 
amb un ús dels leitmotifs, o fils conductors 
musicals. És una obra increïble per tot el que 
suposa! 
     També és el cas del Joaquim Pena, el 
musicòleg que va traduir al català molts llibrets 
d’òpera, procurant en molts d’ells que el text 
lligués amb la música per tal que les òperes es 
poguessin cantar en català. Són més conegudes 
les seves traduccions e Wagner, però també va 
traduir altres compositors. A mi Pena m’ha estat 
molt útil per a entrar en els leitmotifs 
wagnerians perquè en les seves traduccions els 
marca i, a més, et diu els instruments que l’estan 
interpretant o si són les veus. 
 

 
Imatge 7.- 

Anunci d’una 
conferència 

del 2018 
sobre l’òpera 

Rigoletto a 
Olot (El Punt 

Avui 7-II-2018 
p 47) 

 
 

 

     Pel que fa a la localització de materials, 
recordo una ocasió en què havia de comentar El 
Pessebre de Pau Casals. I en aquell moment era 
dificultós trobar-ne documentació. Finalment 
vaig trobar una còpia de l’obra a la Biblioteca de 
Catalunya. I, resseguint les llibreries de vell de 
Barcelona, vaig trobar un programa, ben 
comentat, d’una funció que el mateix Casals va 
oferir a la Catalunya Nord. 
     Altre materials inestimable és el que oferia la 
revista musical catalana “Montsalvat”. Allà, en 
un dels números, un tal Menéndez hi va publicar 
una gran quadre sinòptic amb tots els 
personatges de la tetralogia de l’Anell del 
Nibelung. Hi ha experts que acrediten la justesa 
de la síntesi de l’organigrama: quina meravella!    
Ja que m’ho preguntes, certament és una 
llàstima que Bach no composés cap òpera. Però 
això va ser fruit de l’entorn en què vivia, en el que 
dominava la música religiosa. Si hagués tingut 
possibilitat, estic segur que tindríem òperes de 
Joan Sebastià Bach 



     De vegades quan veig els recursos amb què 
compta el Teatro Real de Madrid, i en general 
aquesta ciutat, en el terreny cultural m’indigno 
pel greuge comparatiu. A Madrid hi pot haver 
tres i fins a quatre teatres oferint òpera. A 
Barcelona, en canvi, amb prou feines podem 
mantenir el Liceu. Per cert que, a Madrid, on hi 
ha una gran tradició de sarsuela, trobo que no 
s’ha tractat amb massa encert aquest gènere 
que en si mateix té el seu interès i mèrit. Moltes 
produccions han negligit la qualitat de la música. 
Per això pot resultar difícil trobar 
enregistraments bons de sarsuela. Per exemple, 
per a obtenir una bona versió de Doña 
Francisquita en DVD o imatge vaig tenir 
veritables problemes, En canvi en CD ja se’n 
troben diveres de versions interesants. 
Finalment, vaig localitzar-ne una versió 
representada a França i me la vaig poder baixar 
per Internet i la vaig enregistrar per a poder-la 
usar. 
     En aquests moments m’estic plantejant de 
reivindicar l’òpera barroca. Estic preparant un 
cicle basat en quatre obres: una d’italiana, de 
Vivaldi, aquest és un compositor del que és força 
coneguda la seva obra instrumental i poc la seva 
extensa, encara que no sempre conservada, 
producció l’operística. L’altre serà un francès (o 
Lully o Rameu) i dues obres de Händel: trinc clara 
Ariodante i l’altra potser serà el Giulio Cesare. 
 

 
Imatge 8.-  al Joan li agrada estar en mig dels seus discos. A 

la imatge en veiem un sector, amb discos darrera d ela 
seva cadira de l’estudi. 

 

Acabem amb vivències al Liceu 
     En relació a la meva assistència al Liceu hi ha 
diversos moments curiosos que hi he viscut. 
Antigament a la casa hi havia poca traça a fer 
anar els efectes escènics. En una ocasió, quan 
s’havia de simular una boira i fer sortir com un 

fum, aquest va anar tot cap a la platea més que 
no a l’escenari. En altra ocasió, en una Bohème, 
cantava el grandíssim Jaume Aragall. Quan Mimí 
arriba per primera vegada a les golfes dels 
protagonistes, resulta que la porta no es tancava 
i l’Aragall hi anava insistint. El recordo entonant 
“Che gelida manina” mentre es barallava amb la 
tossuda porta: no la va poder tancar, però el 
tenor tampoc va perdre el fil i va cantar 
magníficament.  

 Una darrera anècdota, ben coneguda, a la que 
jo vaig assistir, fou una altra baralla amb el 
mobiliari. En aquest cas, la Caballé amb una 
cadira. Aquell moble d’atrezzo deuria ser de 
nyigui-nyogui i quan la soprano s’hi va recolzar 
es va trencar. El públic, poc prudentment, va 
desfer-se en comentaris i murmuris. La 
Montserrat va agafar la cadira i la va llançar cap 
a bastidors. 
     Sóc soci i membre fundador de l’Associació 
d’Amics del Liceu, teatre que m’estimo i que ha 
format part de la meva vida. 
     Un moment dur per a mi va ser el de l’incendi 
del teatre. Quan ho vaig saber vaig anar cap a la 
Rambla per a estar-hi present. Va ser curiós que, 
sense dir-nos-ho, ens vam trobar davant de la 
façana amb la Maria Tura, la meva dona. Va ser 
un moment molt trist per la sensació de pèrdua. 
Però després de la reconstrucció hi hem tornat a 
passar grans moments. 
 
 
    En aquest final d’una etapa per al principal 
santuari operístic del país, hem cregut que pot ser 
el moment de posar fi a l’entrevista, conscients, 
però, que en Joan Bricall ens hagués pogut seguir 
explicant coneixements, vivències i opinions 
durant uns quants articles més. Li agraïm l’atenció 
que ens ha tingut i  reconeixem, els que l’hem 
sentit en directe, l’entusiasme encomanadís cap a 
l’òpera que transmet. Gràcies. 
 
    Recopilació: Joan Manel Barceló,  febrer 2021 

Recordo l’Aragall maldant per tancar 
una porta d’una escenografia mal 

resolta mentre cantava 
explèidament Che gelida manina 

 
 

 



 

 UN D’ÒPERA. De fa prop d’un segle (1925) 

    

Acudit de Sancho, un dels pseudònims de Josep Costa Ferrer 
(reproduït de l’ Almanach de la Esquella de la Torratxa ,1925 p. 152) 



   

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
Malgrat la pertinaç residència dels Setges les forces napoleòniques van prendre Girona i la van 

administrar durant diversos anys. Entre altres mesures de prestigi els francesos van fer un esforç per a 
reactivar el teatre de la ciutat, local que no tenia un nom massa definit (Casa de comèdies, Pallol, 

coliseu) i que es trobava, en un edifici anterior, aproximadament al mateix lloc on hi ha l’actual Teatre 
Municipal. 

L’activitat teatral, i concretament l’operística, durant l’ocupació gavatxa, ha gaudit de bons estudis. 
Malauradament la documentació s’ha conservat de manera parcial i per al que ens interessa queda 
reduïda al 1812. En aquest escrit partirem del que ja s’ha publicat sobre el tema i a remarcar alguns 

aspectes relacionats amb l’esfera més relacionada amb la tipologia d’òperes i compositors del 
moment. 

 
 

QUINS AUTORS 
     Bona part dels autors operístics que  trobem a Girona van ser dels més cèlebres a la França 
revolucionària de finals del segle XVIII i inicis del XIX, com de fet resulta lògic per a explicar que arribéssin 
a petits teatres de les noves conquestes de Napoleó. Particularment Grétry, Dalayrac i Monsigny van ser 
dels autors operístics més famosos durant la revolució Francesa, però aquests compositors ja havien 
començat el seu èxit entre una o dues dècades anteriors a l’esclat social i polític del 1789. Es tracta de 
compositors molt prolífics, cosa comprensible, com veurem tot seguit, quan parlarem de la falta de 
reconeixement econòmic dels d’autor. Grétry va composar més d’una cinquantena d’òperes; o, en el cas 
de Solié, músic de la següent generació, una quarantena, però en una trentena d’anys. 
     Van ser diversos dels autors que es representaren a Girona que havien estat precursors a França de la 
reivindicació dels drets d’autor. Drets que aleshores es quedaven els impressors i que, a més, es veien 
afectats per les molt habituals edicions pirates, per tant sense cap permís. En aquesta línia, Dalayrac va 
ser un dels signants d’una carta, en nom d’una recentment formada l’Assemblea d’Autors Dramàtics, el 
1791, que va aconseguir del parlament revolucionari francès que es comencés a legislar a favor dels drets 
dels autors. També Grétry va estar actiu 
protestant per la traducció d’obres d’autors 
francesos a l’estranger, concretament referint-
se a un afer de traduccions pirates a Itàlia.  
 

    Imatge.-  Primera sala Fabart, que va allotjar 
l’Opéra Comique, on foren entrenades moltes 
de les òperes que es van poder veure a Girona 
el 1812.   → 

 

     Les obres que van arribar a la ciutat del Ter i 
d el’Onyar, recentment conquerida, pertanyien 
al naixent gèneres del que se n’ha dit opéra 
comique. Es tracta d’un tipus d’òperes que es caracteritza per presentar nombrosos diàlegs només parlats 



que alternen amb les parts musicades i cantades. Es tracta d’un gènere, doncs, semblant a la sarsuela o 
singspiel o l’opereta. El nom opéra comique pot resultar enganyós. No denomina necessàriament a obres 
bufes o còmiques, sinó a les que eren pròpies del local parisenc de l’Opéra Comique, és a dir, les òperes 
amb diàlegs parlats, com dèiem9. Sí que és cert que la majoria eren comèdies però també es podia tractar 
de drames, d’un grau major o menor de dramatisme. 
     Tal com va ser propi de molts músics del moment, així com d’altres intel·lectuals, diversos dels 
compositors de les òperes que arribaren a Girona estaven afiliats a la maçoneria. Era el cas del Pierre-
Alexandre Monsigny, que va estar afiliat a la secta Société Olympique, o de Grétry, ambdós segurament 
els més cèlebres de l’òpera classicista francesa. 
 

LES OBRES CONCRETES REPRESENTADES A GIRONA I ELS SEUS COMPOSITORS 
      Sobre les òperes que es va representar a la Casa de Comèdies gironina en tenim coneixement 
mitjançant la publicació bilingüe que mantingueren els ocupants sota el títol Gazette de Gironne. 
Malauradament, no es conserven tots els números. És provable que hi haguessin altres funcions abans i 
després del 1812 o aquell mateix any, obres portades pels ocupants francesos, però no en resta notícia. 
     De les obres representades algunes eren purament teatrals i altres òperes, de les que estaven de moda 
a la França del moment. D’òperes ens en citen set de sis autors diferents. Podrem distingir dos grups 
d’autors i obres perquè corresponen a dues generacions de compositors 
 

 
 
     Tal com s’aprecia en el gràfic, les sobres dels dos grups generacionals de compositors es van estrenar 

amb un interval en mig de vint o més anys de diferència. En el present article començarem comentant 

els músics i obres de la primera generació classicista interpretats a Girona. En un segon article 

completarem la primera generació i comentarem la segona. 

                                                           
9      Tot i que l’Opéra Comique era la sala més tìpica per a representar les obres que van prendre el seu nom, hi havia a París 
mateix, en l’època a què ens referim, altres locals en què es representava el mateix gènere, com ara la Salle Feydeau, que va 
estar en funcionament entre 1791 i 1829. 



Generació nascuda a la primera meitat s. XVIII 
       És el grup d’autors que van treballar durant el final de la monarquia. Té els compositors més cèlebres. 
 
     Paul Cesar Gibert (1717, Versalles – 1787, París). Va anar a estudiar de jove a Nàpols. Retornat a París 
el 1950, es va dedicar a la composició i exercí com a professor de cant. 
 

 
     L’opéra-comique sobre Souliman va obtenir un gran èxit 
al Teatre dels italians de París, cosa que durà diversos anys. 
Per a l’estrena es van portar vestits i elements de decoració 
expressament des de Constantinoble (Istambul). L’argument 
va gaudir d’una gran acceptació, de manera que el llibretista 
de l’òpera, en va treure una versió només teatral, estrenada 
el 19 de desembre del mateix 1861. Actualment hom pot 
trobar, doncs, edicions de la versió operística o de la versió 
teatral, a manera de comèdia, ambdues del 1861. 

   Imatge.-  Gravat Les Trois Sultanes. Aiguafort de Laurent 
Guyot amb motiu de l'obra teatral   → 

 
    Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817) tot i que inclinat a la música des de jove, 

no va aprendre l’ofici de la composició fins a gran, degut a les circumstàncies 
familiars. El músic explicava que es va decidir a composar òperes en haver vist La 
Serva Padrona de Pergolesi. L’exit de Monsigny es va iniciar amb Les aveux indiscrets 
el 1759. Va compaginar feines de tipus administratiu amb la dedicació musical, patint 
econòmicament els efectes de la Revolució francesa, però en el període napoleònic 
va tornar a rebre reconeixements i distincions.               Imatge.-  P.-A. Monsigny    → 

 
Charles Simon Favart va ser el 

llibretista de Les Trois Sultanes. Fou 
director del teatre de l’Opéra 

Comique de París, motiu pel qual 
l’edifici d‘aquest teatre porta el seu 

nom. 

Souliman Second ou Les trois Sulatanes, 
 de Paul César Gibert 

En origen Estrena el 9-IV-1768 al Teatre de la comèdia italiana 
de París 

 
     Llibret de Charles Simon Favart (1710-1792) 
     PERSONATGES : Soliman Secons (emperador turc), Osmin (cap dels 
eunucs), Elmire (sultana espanyola), Délia (sultana circassiana), 
Roxelane (sultanana francesa), eunucs negres, guardes del serrall i 
esclaus muts.  
 

A Girona Representada el 7 de juny del 1812 

 

Bèlle Arsenne [o Arsene], La, de Pierre A. Monsigny 
En origen    Estrenada el 1773. Al Palau de Fontainebreau 

 
     Sotstitulada : Comédie-féerie, en quatre actes, mêlée d’ariettes. 
(comèdia fantàstica, en quatre actes, plena d’arietes)   
     Llibret de Charles Simon Favart (1710-1792) 
 

A Girona Es va oferir el diumenge 7 de juny de 1812  (G. de G. 
47, de 11-VI-1812) 

 
 

Una pintura Pehr Hilleström, de 1779, de 
l’acte III de La Belle Arsenne 



    L’estrena de La Bèlle Arsenne va tenir lloc a la cort reial francesa, davant de Lluís XV. Inicialment en 3 
actes que en versions posteriors es convertiren en 4, amb una nova edició el 1775. 
L’acció de l’òpera transcorre en l’època d’Enric II de França i Caterina de Mèdici, a 
mitjans segle XVI. Es basa en un conte d’arrel popular, que Voltaire havia publicat 
molt recentment, el 1772 amb el títol de “La Bégueule. Conte moral”. 

    Existeix l’anècdota que aquesta òpera va ser la primera que es va cantar volant, 
donat que el 1774, i durant una representació a Lió,  Elisabetth Thible va cantar 
algunes àries enlairada en un globus Montgolfier, vestida com a Minerva, en el 
marc de les  celebracions per la visita de Gustau III de Suècia. 

   Imatge.-  Elisabeth Tible cantant àries de La Bele Arsenne a dalt d’un 
globus Mongolfière un 4-VI-1784. Gravat de Charles-Ange Boily    → 

 

 
     L’obra de Monsigny, Le Déserteur, va ser famosa per provocar moltes ploreres entre el públic assistent 
a les representacions. Molts empatitzaven i es compadien 
de la ingenuïtat i mala sort del soldat jove soldat, l’Alexis 
(Alexandre Spinaski). La novetat d’aquesta òpera consistia 
a prescindir dels personatges convencionals de l’opéra 
comique per altres que projectessin millor les emocions. I 
els personatges ja no són herois clàssics sinó burgesos. 

     L’argument ens parla del soldat Alexis de qui els seus 
superiors estan ben satisfets. El jove rep permís per a 
casar-se amb la seva estimada Louise però una “broma” 
que acabarà sent ben pesada li fa creure a l’enamorat que 
ella s’ha casat amb el seu cosí Bertand. Alexis està dessolat 
i ho explica en un duet a Janette (Serait-il vrai, puir je 
l’entendre?) [1]. Decidirà llevar-se la vida i com que no 
gosa ferir-se ell mateix decideix simular que deserta de 
l’exèrcit. La pena serà la mort per a un soldat que ja no vol 
viure.  

   Imatge.-  Louise i Alexis quan eren una parella 
feliç i despreocudada. Gravat de Daniel Nikolaus 
Chodowiecki del 1774  → 

      En el segon acte el soldat està a la presó i canta l’ària 
Mourir n’est rien [2], perquè de fet el mal d’amors fan que no vulgui viure. Quan Louise, que desconeix 
la sentència, visita a la cel·la el seu estimat, espera que aquest s’alegri quan li fa saber que realment ella 
no està casada i que vol maridar-se amb ell. La noia queda estranyada quan l’estimat, en lloc d’alegrar-

 
Vestuari antic per a Le deserteur 

dissenyat per Bianchini 

Le Déserteur, de P. A. Monsigny 
En origen    Estrenada el 6-I-1769. Al teatre dels italians de París. 

 
     Llibret de Michel-Jean Sedaine (1719-1797) 
     PERSONATGES : Alexis, soldat (baríton); Louise, la xicota d’Alexis 
(soprano); Jean-Louis, pagès i pare de Louise (baríton); Bertrand, cosí 
de Louise (tenor); la tia, mare d’en Bertrand (mezzo); Montauciel, 
soldat de dragons (tenor); Courchemin, de la policia militar (baix); 
Jeannette, pagesa jove (soprano); i un carregador, tres guardes, 
pagesos i pageses i soldats. 
 

A Girona    Representada el 8 d’agost del 1812 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfbvoR3BLOg
https://www.youtube.com/watch?v=SfbvoR3BLOg
https://www.youtube.com/watch?v=k4LbTZ4IHwM


se es mostra sosmogut i desesperat. Aleshores ella s’assabenta que en breu termini Alexis ha de ser 
afusellat com a desertor. En un tercet molt 
expressiu la noia, el seu pare i el xicot 
expressen la seva angoixa (Ô ciel! Qui? Tu vas 
mourir) [3]: és una concepció moderna 
d’òpera, que projecta els sentiments. Fineix 
l’acte amb els intents del soldat borratxo 
Montauciel de consolar Alexis: Je ne deserterai 
jamais [4] i l’ària i duet Vive le vin [5] 

          ←    Imatge.-  que ens mostra la presó, en el segon 
acte quan Louise va a veure al seu estimat Alexis. 
Litografia d'Engelmann realitzada vers 1822. 

 
 

   
Imatge.-  Il·lustració de l’òpera Le Déserteur corresponent al moment 
de gran tensió, al final del tercer acte, quan   Alexis està a punt se ser 
afusellat. Original d ela Biblioteca Nacional Francesa    → 

     A l’acte tercer, quan Alexis ja es dóna per perdut (On 
s’empresse, on me regarde) [6], Lousise corre per aconseguir el 
perdó reial, que és concedit, però la intriga i emoció persistirà 
perquè sembla que ella no arribarà a temps d’evitar l’afusellament 
... : Courez, elle était expirante [7]. 
 
   I fins aquí la descripció i la indicació dels números musicals més 
destacables d’una òpera de les que van ser representades a 
Girona, Le Déserteur, composada per Monsigny, obra que gaudí de 
gran popularitat en els segle XVIII i XIX a França. 
  
 

ESCOLTEM-NE 1 ;  2 ;  3 ;  4 ;  5 ;  6 ;  7  

 
 
     Joan Gay [GAY 1993: 7] ens explica que a part de soldats francesos als espectacles teatrals i operístics 
sembla que hi anava també públic del país, uns més interessat que altres. I certament, sentint la gràcia 
d’alguns dels fragments d’òpera que es poden obtenir d’aquell moment, no ens estranya que alguns 
gosessin fer una mica el botifler confraternitzant, si més no teatralment, amb els ocupants. També 
lamentar que l’òpera classicista francesa no estigui més difosa avui en dia. Aquí hem revisat tres òperes 
i en deixem quatre per al proper número, així com mirarem de continuar contextualitzant-les. 
 
   joan manel barceló, febrer 2021   
 

Per a saber-ne més 
 
Gay, Joan (1993). <Una temporada d’òpera francesa a la Girona napoleònica>. A Revista de Girona. Núm. 

161, novembre-desembre. Pàg. 54-57 
Vila, Pep (2010). <Teatre i òperes franceses representades a Girona durant la dominació napoleònica 
(1812)>. A Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Vol. LI. Girona. Pàg. 465-500. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYRf8R4Emb0
https://www.youtube.com/watch?v=ZYRf8R4Emb0
https://www.youtube.com/watch?v=0ZNlr0owC9U
https://www.youtube.com/watch?v=0ZNlr0owC9U
https://www.youtube.com/watch?v=uAkyQA6ARDY
https://www.youtube.com/watch?v=RhHP0izTYZY
https://www.youtube.com/watch?v=RhHP0izTYZY
https://www.youtube.com/watch?v=d3OIrPz6m3c
https://www.youtube.com/watch?v=SfbvoR3BLOg
https://www.youtube.com/watch?v=k4LbTZ4IHwM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYRf8R4Emb0
https://www.youtube.com/watch?v=0ZNlr0owC9U
https://www.youtube.com/watch?v=uAkyQA6ARDY
https://www.youtube.com/watch?v=RhHP0izTYZY
https://www.youtube.com/watch?v=d3OIrPz6m3c
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

QUARTET ALBÉNIZ 
     

 
Imatge 132 - Any 1930 – Foto: Arxiu Família Dabau 

 
Encara que no poso gaires formacions de tipus clàssic al meu blog, no em puc  resistir a incloure aquest quartet de 
Girona, per la rellevància, des del meu punt de vista, dels seus components: A dalt, d'esquerra a dreta: Lluís Moreno 
i Pallí (més tard seria substituït per Joan Companyó i Balmanya, músic  i mestre de Llagostera),  Salvador Dabau i 
Caussà  i Joan Bataller i Admetlla. A baix hi tenim en Josep Moreno i Pallí ("Pepe")10. Tots ells eren mestres d'escola 
i integrants de l’Orquestra Simfònica de Girona. 

 

En el proper article, parlaré de l’Orquestrina BRILLANT JAZZ. 
 

                           Josep Loredo i Moner,  febrer de 2021 

                                                           
10    A en "Pepe" el vaig arribat a conèixer, quan estava jubilat a Tossa, doncs un dels músics amb qui jo tocava aleshores a la 

Cobla-orquestra Màxim's, en Josep Bonet, de Salt, me'l va presentar 



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 (48) 

 

Max Emanuel Cencic ens canta 
Mi vuoi tradir, lo so, ària de 

l’òpera de Vivaldi La verita in 
cimento. També un tall per 

Philippe Jaroussky  

La bellesa de 
la senzillesa 

 

El compositor operístic Jules 
Massenet va composar el 1886 un 

cicle de cançons amb piano, 
Pièces de Genre (op. 10). Amb el 

número 5 hi apareix Élegie. La 
lletra és de Louis Gallet. La canta 

Léa Desandre, en un 
enregistrament fet a mitjans 

2020, en plena pandèmia 

 
 

Altra versió: 
 

 

Una ària de 
furor de 
Händel 

 

Già che morir non posso és una 
ària de l’òpera Radamisto de 

Händel. La veiem per la contralt 
francesa Delphine Galou  

 

Cançó de 
Granados 

 

En el recull de Cançons catalanes 
l’Enric Granados hi té Escenes de 

l’exili, potser amb lletra del 
mateix compositor. Ens la canta 

la mezzo Carol Garcia 

 

Una per a la 
Setmana 

Santa: 
mansié amb el 

gran mestre 

Enguany tindrem la Setmana Santa entre finals de març i inicis 
d’abril. És el període en què els 

cristians honoren el sacrifici de Crist 
per a la redempció de la humanitat. Hi 

ha un cant que forma part de 
l’ordinari de la missa, i per tant, 
apareix en totes. Però que està 

dedicat al sacrifici diví, l’anyell sacrificat: Agnus dei. En la 
versió de JS Bach i la seva Missa en si menor (BWV 232) 

 

Una 
Desdemona de 

límpida veu 
 

Ara que a final de mes el Liceu té 
programat l’Otello de Verdi, en 

sentim l’Ave Maria en la magnífica 
versió de Victoria de los Ángeles  

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=ycUkugeBp50
https://www.youtube.com/watch?v=ycUkugeBp50
https://www.youtube.com/watch?v=NTDx3rHMTNI
https://www.youtube.com/watch?v=p2HG-mnzr4A
https://www.youtube.com/watch?v=p2HG-mnzr4A
https://www.youtube.com/watch?v=E854HKGV9bA
https://www.youtube.com/watch?v=bordvUxHk-s
https://www.youtube.com/watch?v=bordvUxHk-s
https://www.youtube.com/watch?v=N9vEhTGyuxU
https://www.youtube.com/watch?v=N9vEhTGyuxU
https://www.youtube.com/watch?v=n5Ea4j-Si3M
https://www.youtube.com/watch?v=DW9xPsVq_PA
https://www.youtube.com/watch?v=DW9xPsVq_PA
https://www.youtube.com/watch?v=n5Ea4j-Si3M
https://www.youtube.com/watch?v=NTDx3rHMTNI


Amb motiu de la seva representació de 
 l’òpera de Puccini a Girona 

 

Tosca 
 

E avanti a lui tremava tutta Roma! 

 

 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2019 


