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          A  DESTACAR 

 

  Tannhauser:  o aquell que  s’enfrontà a la seducció de Venus 
 
 

APROPAMENTS A UN TANNHAUSER QUE ENGUANY NO PODREM VEURE EN VIU 
La pandèmia ha fet anul·lar el Wagner d’aqueta temporada al Liceu, el seu Tannhäuser. Però no ens 

resignem a no entrar una de les grans òperes. Aquí us fem suggeriments des dels Amics 

15-IV 22-IV 27-IV Quan vulgueu 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON … ANAR-HI   

 

 

 

 

Hem tret una presentació de 
l’òpera Tosca a You Tub 

conjuntament amb el Municipal  
En el marc de col·laboració entre el Teatre 
Municipal gironí  i els Amics de l’Òpera de 
Girona. Amb durada d’una hora. Va servir 

per a situar la representació de l’òpera 
oferta el 14 de març 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Recital líric ofert per Joana 
Canalias dedicat a les dones 

compositores 
Amb Aimar de Noraha Santhino (piano). 
Coorganitzat per l’Orfeó Popular Olotí i 

els Amics, a Olot, en el teatre de 
l’esmentat orfeó, el dia 6 de març 
..Fotogaleria..      ..En el butlletí.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Realitzada una  conferència 
de Joan Gay  sobre el tenor 

Llorenç Pagans 
El musicòleg Gay va presentar, el 9-
III, la trajectòria d’un tenor nascut a 
Cervià de Ter que va gaudir de certa 

notorietat al París dels 
impressionistes.  

..Al web..    ..En el butlletí.. 

 
  

 

 

 

 

Gemma Coma-Alabert en el 
recital operístic donat a 

Santa Coloma de Farners 
Amb Quim Solà (piano) i Salvador 

Roca (presentació). Fou a l’Auditori 
de Santa Coloma de Farners el 

passat 21 de març 
..Reportatge..     ..En el butlletí.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Feta conferència sobre 
l’òpera Otello, per Pol Avinyó 

Va realitzar-se el 18 de març, a 
l’auditori Viader de la Casa de Cultura 

de Girona, amb motiu d ela seva 
representació al Liceu [foto aportada 

per Carme Cano] 
..Al web..       ..En el butlletí.. 
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La biblioteca P. Carles Rahola de 
Girona posa en valor el tenor 

cervianenc Llorenç Pagans 
Pagans va assolir una certa notorietat a parís i 

va conviure amb artistes d ela generació 
impressionista. La biblioteca li dedica una mini 
mostra, visitable, a La Perla i edita un dossier.       

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ATENCIÓ:  ja a la venda les 
entrades per a l’òpera “Aida”, 

de Verdi, que es farà a Girona el 
7 de maig 

Interpretada al teatre Municipal, per 
Òpera Catalunya, amb els Amics de 

l’Òpera de Sabadell 
..Al web.. 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Un club de sobre la mort a Girona 
Amb la Biblioteca Pública Carles Rahola, 
l’organitzadora, els Amics de l’Òpera hi 

col·laborem habitualment. Fem difusió d’un 
club de lectura que, a partir de dues 

lectures, planteja de manera oberta i sense 
dramatismes el tema de la mort. Amb 

Damià Bardera 
..Informació..       ..Inscripció.. 

 
  

 

 
 

 

Espectació per la producció 
d’Otello al Licu, amb direcció 

de Gustavo Dudamel 
Malgrat diverses dificultats per a dur 

a escena l’òpera de Verdi, les 
expectatives de cares a la producció 

que s’acaba d’entrenar el 27 de 
març, són altes.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Òpera de Cambra de 
Barcelona ha presentat 
l’Òpera de quatre notes. 
En representacions al barceloní 

teatre de Sarrià el dies 20 i 21 de 
març. En una adaptació de Paco Mir 

(d’el Tricicle) de l’òpera de Tom 
Johnson 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Coral les Veus de l’Estany 
interpretem Tinc un somni. 
La coral banyolina segueix produint 

els seus concerts de manera 
telemàtica, afrontant així la 

pandèmia.      ..Al web.. 

 
  

https://bibliotecagirona.gencat.cat/web/.content/Documentspdf/LaPerla/2021_03_Llorenc-Pagans.pdf
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L’Auditori de Girona prepara la 
celebració dels seus 15 anys 

amb una programació al juny 
Del tres al 12 de juny l’Auditori vol 
commemorar els seus tres primers 

lustres. A més el moment coincideix amb 
un canvi en la direcció i en els projectes. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Ha mort James Levine, un dels més 
importants directors d’òpera 

Havia estat el director principal del MET de 
Nova York. El final de la seva carrera es va 

eclipsar per denúncies d’abusos sexuals 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Valoració positiva de la Tosca de 
la FOC. Vista també a Girona  

La nova entitat, el FOC (Fundació Òpera 
Catalunya) que dóna continuïtat a les 
produccions itinerants dels Amics de 

l’Òpera de Catalunya, assoleix una bona 
estrena.  ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Presentada la 29a edició de la 
Schubertíada 

Amb 30 concerts previstos fins al 29 
d’agot, amb Vilabertran com escenari 

principal 
..Notícia..    ..Programa.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Durant l’abril Festival de 
dansa Sismògraf, a Olot 

Amb més de cinquanta espectacles 
en llocs ben variats d’Olot 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’ha estrenat un recull de 
peces del s. XVI trobades el 

2017: el Manuscrito de Totana  
Un recull d’obres musicals, algunes 
d’elles inèdites, van ser trobades a 

l’església de Santigo El Mayor de Totana 
(Múrcia). S’han estrenat en accés digital 
aquest 21 de març en el marc de l’Early 

Music Day Festival 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista amb la pianista 
gironina Maria Canyigueral 

Instal·lada bona part del temps a 
Londres, l’artista prepara un nou 

cicle a Barcelona 
..Al web.. 
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El ROH de Londres planifica 
la seva temporada operístic 

2021/22 
La inauguració seria un Rigoletto amb 

Carlos Álvarez, el tenor que actua 
actualment a l’Otello del Liceu 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Tenors emergents, segons 
valoració feta a Pro Ópera 

On es comenten deu noms de tenors 
de nova generació que estan assolint 

celebritat. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Una associació de Dènia que 
promou l’activitat musical a 

la contrada 
Es tracta de l’Esperança Coronada-
Ateneu de Dènia. Entrevisten al seu 
president, en Miquel Ortolà, quan 
l’entitat està a punt de complir els 

trenta anys.    
    ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre una la compositora 
barcelonina Ma Teresa 

Pelegrí 
Pelegrí (1907-1995) va composar 

sobretot música instrumental 
(orquestra, cambra, solista, i per a 

cor. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

La proliferació de recitals 
lírics com alternativa a la 

pandèmia 
L’Estat espanyol ha mantingut, 

encara que parcialment, l’activitat 
lírica per sobre d’altres indrets, 

sobretot recorrent al petit format.    
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Un comentari 
enregistrat del famós 
concertant de l’òpera 
Lucia di Lammermoor 

Comentari d’Iñigo de Goñi, a la 
música de Donizetti, distribuït 

el febrer del 2021 
..Comentari (6’20”)..  
 ..El sextet (3’35”).. 
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LLIBRE 

 

Escrits del director musical 
 Nikolaus Harnoncourt 

Acaba de sortir una reedició de La música 
como discurso sonoro, amb d’assajos 

escrits per l’influent  director austríac. Ed. 
Acantilado, Barcelona, 2021 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Un llibre de memòries del 
flautista Jean-Pierre Rampal 

Es tracta de la traducció de 
l’aotobiografia de Rampal (1922-

2000) que va aparèixer el 1989. Per 
l’Editorial Arpegio, 2020  

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

La damnation de Faust, de 
Berlioz, dirigida per John 

Nelson 
Amb Michael Spires, Nicolas Courjal i 
Joyce DiDonato. Per la discogràfica 

ERATO    
   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Cantates sacres del mallorquí 
del barroc Antoni Lliteres 

Són Cantadas al Santísimo, inicialment 
per a castrat, interpretades pel gran 

contratenor Carlos Mena. El disc es titula 
Antonio Literas. Sacred Cantatas for 

Alto. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

S’edita l’òpera de Vivaldi Il 
Tamerlano, en criteris històrics 

En CD tret per la discogràfica Naïve. 
 Per l’Accademia Bizantina sota la direcció 

d’Ottavio Dantone. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

El Magnífica de Francisco 
Guerrero i altres obres 

religioses 
Pel segell Hiperion, dedicat 

monogràficament al compositor andalús 
del Renaixement. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Orphée et Eurydice de Gluck 
Editatada la producció de la versió francesa de 
l’òpera de Gluck que es va presentar el 2019 a 
l’Opèra-Comique de París. Amb 3 excel·lents 

cantants: Crebassa, Guilmette i Desandre. Per 
la casa Naxos 

..Al web.. 

 
  

https://www.plateamagazine.com/libros/10773-nikolaus-harnoncourt-la-musica-como-discurso-sonoro
https://www.melomanodigital.com/resena-jean-pierre-rampal-memorias/
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https://www.mundoclasico.com/articulo/34520/Daniel-Pinte%C3%B1o-Carlos-Mena-y-Concerto-1700-recuperan-las-Cantadas-al-Sant%C3%ADsimo-de-Antonio-Literes
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https://www.melomanodigital.com/resena-jean-pierre-rampal-memorias/
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https://www.codalario.com/el-leon-de-oro/noticias/el-leon-de-oro-dedica-su-nuevo-disco-a-francisco-guerrero_9740_3_30476_0_1_in.html
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/gluck-orphee-et-eurydice


  ACTIVITATS   
 

 
 

6-IV fins 
14-IV 

 

L’òpera Otello de Verdi, amb 
direcció de Gustavo Dudamel 

Amb Kunde, Álvarez, Stoyanova, 
Buratto, entre d’altres. Es presentaran 

les set últimes sessions 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

7-IV 
(19, h.) 

 

Cançons líriques de Juli 
Garreta. Recital del tenor 

Roger Padullés 
Acompanyat al piano per Francisco 

Poyato. Obres de Juli Garreta i altres. 
 A l’Auditori de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

7-IV 
(18,30 h.) 

 

Música silenciada: obra vocal 
composada per dones. 

Mariona Llobera (mezzo) i 
Coral Cantiga 

Amb Mercè Sanchis al piano, Agnès 
Prat dramatúrgia i direcció d’Eva 
Martínez. Auditori de Barcelona 

    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

8-IV 
(19, h.) 

 

Inauguració del festival 
de dansa Sismògraf 
Amb diversos i abundants 

espectacles en diferents indrets 
d’Olot 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

  
11-IV 
(12 h.) 

 

Missa de coronació, de 
Mozart 

Amb l’Orfeó Català i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. Al Palau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
 

15-IV 
(18 h.)  

Club de lectura: Wagner i 
Tannhäuser 

A la biblioteca Carles Rahola. 
Gratuït, amb inscripció prèvia 

..Al web.. 

 
Girona 

 

  

 

 

 
15-IV 
(19,15 a 
21,15 h.) 

 

Projecció de dansa: Le Parc, 
música de Mozart 
Des de l’Opera de París. 

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

..Al web.. 

 
Figueres 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/otello-verdi
https://www.auditori.cat/ca/roger-padulles
https://www.auditori.cat/ca/musica-silenciada
https://www.sismografolot.cat/sismograf/espectacles/
https://www.palaumusica.cat/ca/missa-de-la-coronacio-de-mozart_850112
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/detall/noticies/CL-virtuals-abril-maig-2021
https://lacate.cat/events/le-parc-mozart-dansa-en-directe/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2020-2021/opera/otello-verdi
https://www.auditori.cat/ca/roger-padulles
https://www.auditori.cat/ca/musica-silenciada
https://www.sismografolot.cat/sismograf/espectacles/
https://www.palaumusica.cat/ca/missa-de-la-coronacio-de-mozart_850112
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/detall/noticies/CL-virtuals-abril-maig-2021
https://lacate.cat/events/le-parc-mozart-dansa-en-directe/


 

 
 

 
22-IV 

(19,30 h.) 
 

Conferència pel Pol Avinyó: 
apropament al Tannhäuser de 

Wagner 
A l’auditori de la Casa de la Cultura de 
Girona. Gratuïta però amb inscripció 

..Al web..    ..Inscripció.. 

 
Girona 

 
 

  

 

 
 

24-IV 
(10,30 a 
13,30 h.)  

CONFERÈNCIA-CURS: Un Rèquiem 
alemany, de Brahams 

Dins del curs Aula Oberta d’Audició Musical, 
que pronuncia Rafael Esteve, organitzat per 
l’Escola Municipal de Música de Girona. A la 

Sala Marfà     ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

27-IV 
(17,30 a 

21h.) 
 

Projecció sencera de l’òpera 
Tannhäuser, de Wagner 

A l’Ala Magna de la Casa de la Cultura 
de Girona. Gratuïta però amb 

inscripció 
..Al web..   ..Inscripció.. 

 
Girona 

 

  

 

 
 

27-IV 
(19,15 h.) 

 

Projecció del ballet Notre-dame 
de París, música de Maurice Jarre 

Des de l’Opera Bartille, a París. 
 Al Centre cultural figuerenc La Cate. 

S’ofereix en DIRECTE   ..Al web.. 

 
Figueres 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 

 

 

 
El 9 de març a l’Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, organitzar pels Amics (Foto Carme Cano) 

Conferència sobre el tenor de Cervià 

 Llorenç Pagans.  Per Joan Gay 

https://casadecultura.org/detall/26799/aproximacio-a-l-opera-tannhauser-de-wagner-amb-pol-avinyo
https://forms.gle/WDcAKGWij8Dct5R27
https://www.girona.cat/emm/cat/agenda_fitxa.php?idReg=25484
https://casadecultura.org/detall/27868/projeccio-de-l-opera-tannhauser-de-wagner-versio-met-del-1983-
https://forms.gle/DUGkP2Ued83ZARLF8
https://lacate.cat/events/notre-dame-de-paris-de-maurice-jarre-en-directe/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://casadecultura.org/detall/26799/aproximacio-a-l-opera-tannhauser-de-wagner-amb-pol-avinyo
https://www.girona.cat/emm/cat/agenda_fitxa.php?idReg=25484
https://lacate.cat/events/notre-dame-de-paris-de-maurice-jarre-en-directe/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


 

 
Recital líric a Olot coorganitzat pels Amics de l’òpera de Girona 

 
La soprano Joana Canalias, acompanyada pel pianista 

Aimar de Noraha Santhino van oferir un recital al 
teatre de l’Orgfeó Popular Olotí, entitat també 

coorganitzadora, en passat dia 6 de març. El repertori 
va estar integrat exclusivament per obres de 

compositores. L’acte s’organitzava com una activitat en 
sintonia amb el Dia Internacional de la Dona. 

     S’interpretaren obres de Hildegarda von Bingen (s. 
XII), Barbara Strozzi (s. XVII), Isabella Colbran, Louisa 
Puget, Eva dell’Acqua,. Malauradament, l’activitat va 
coincidir amb la vigència de la restricció de la circulació 
intercomarcal. Això va provocat que només hi van poder 
assitir aficionats de la contrada i alguns membres de 
l’associació que participaven en l’organització. Amb tot 
l’acte va gaudir d’una bona entrada. 
 
  FOTOS.- a l’esquerra, panorámica d’un moment del recital. A sota, 
ja acabada l’actuació, foto d’alguns embres de l’associació dels 
Amocs de l’Òpera de Girona amb els intèrprets. 
 

 

 



 
 

Recital operístic a Santa Coloma, amb Gemma Coma-Alabert 
 

Organitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, amb la col·laboració dels Amics de l’Òpera 
de Girona, es va celebrar un recital centrat en peces del repertori operístic. Hi actuaren la 

mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, el pianista Quim Solà. Salvador Roca realitzà la presentació, 
comentant les part si les peces que s’oferien. 

 
     El recital es va oferir a l’Auditori de Santa Coloma. L’acte formava part de les celebracions del cinc-
cents aniversari del personatge colomenc Sant Salvador d’Horta. Aquesta, com altres activitats 
relacionades, es fa oferir posposadament per causa de els interferències de la pandèmia. 
     La part musical va presentar tres blocs: barroc (Händel i Vivaldi), classicista (Mozart) i romàntic (Saint-
Säens i Bizet. En l’apartat de bisos s’interpretà Montsalvatge i Massenet. A manera de contrapunt dels 
blocs cantats, Quim Solà va interpretar al piano obres de Bach, Mozart, Bizet i Debussy. 
 

 
 
       

 

 
 

Fotos del 
recital.- 1,  
Notícies 

Santa 
Coloma; 2, 

JMB, 3 
Notícies 

Santa 
Coloma 

 



 

Històries del Municipal 

 
 

Funcions benèfiques en el teatre gironí (... i 2)  

DIVERSOS ASPECTES EN ELS ANYS COINCIDENTS AMB L’ÈPOCA 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA (1914-23) 

 
En un escrit anterior fèiem un primer apropament a la funció benèfica que en ocasions tenia el 
teatre ciutadà feixant-nos en un tema concert que va arribar a prendre molta força a Girona, 

les Colònies Escolars, tipus d’oci juvenil que havia nascut fonamentalment per a donar 
cobertura institucional, des del món escolar, a criatures en situació de penúria que passaven 

mesos sense l’aixopluc escolar. En el present article buscarem mostres més variades, a 
manera de breus referències, no exhaustives, per acabar procurant oferir una visió global 
sobre el binomi teatre-beneficència1. Ens situarem en el període que coincideix amb el ple 

funcionament de la Mancomunitat de Catalunya, extensió de deu anys justos i en relació a la 
que disposem d’una certa concentració de dades. 

 

SOBRA LA IDEA DE BENFICÈNCIA 
          És evident que la noció d’allò benèfic té algunes connotacions properes al concepte de caritat. No 
es basa tant en dret si deures o el concepte de justícia sinó a una voluntat de les persones i les institucions 
de practicar el bé moguts per uns principis morals. En l’Antic Règim la idea assistencial anava lligada a 
l’estament eclesiàstic. Amb la progressiva consolidació del liberalisme a l’Estat espanyol són els 
organismes públics els que s’apropien prioritàriament dels organismes benèfics. Així ho estableix la Llei 
General de Beneficència de 20 de juny de 1849, normativa que no va quedar definitivament derogada 
sinó fins a la Llei de 
Fundacions 30/1994. 
 

Imatge.- La 
plaça del vi en un any 
indeterminat entre 1914 
i 1930. Aleshores dita 
Plaça de la Constitució. 
(Fotografia Valentí 
Fargnoli. CRDI - 
Ajuntament de Girona) 

 
        Diverses van ser les 
vicissituds legals fins que el 
model es va fixar en els 
aspectes fonamentals a final 
del segle XIX i fins a final 
segle XX. La llei de 1849, en 

                                                           
1      Al llarg de l’escrit usarem sigles per tal d’abreujar alguns referències documentals de nom extens. Concretament: AMGi, 
T, Ll. … (Arxiu Municipal de Girona. Secció Teatre, Lligall …); també DdGdAyN  (Diario de Gerona de Avisos y Noticias) 



l’article 5, preveia la constitució de Juntes Provincials de Beneficència que havien de vetllar dels 
establiments públics existents en el seu àmbit, supervisant també les institucions benèfiques particulars. 
A nivell de cada població hom prèvia la possibilitat d’establir Juntes Municipals. Com és de suposar amb 
el temps van sorgir altres lleis i reglaments reguladors2. Un canvi important el produí el 17 de desembre 
de 1868 que, en el seu article 2, suprimia les Juntes Provincials i municipals de beneficència i n’atribuïa 
les funcions a les Diputacions i als Ajuntaments3. En definitiva, la normativa estatal deixava fixada per a la 
major part del segle XX la funció benèfica pública a Diputacions i Ajuntaments4.  
     S’entén, en definitiva, que els ajuntaments estaven legalment cridats a vetllar per activitats de 
beneficència i en particular de les institucions que poguessin dependre d’ells. El Teatre Principal de Girona, 
de titularitat municipal, va actuar sovint com a font de recursos benèfics a partir de concessions del ple 
municipal, bé sigui a instància pròpia o amb motiu de peticions d’entitats que en demanessin l’ús per a 
finalitats socials, sense cost o només amb uns costos bàsics. N’analitzarem alguns casos. 
 

LA CASA DE CARITAT 
          La casa de caritat de Girona, 
institució que va rebre diverses 
denominacions i funcions concretes 
al llarg dels dos segles de tasca 
benèfica ha estat objecte 
d’aportacions econòmiques per part 
del teatre ciutadà. Es tracta de la 
institució creada al segle XVIII que 
amb el temps va derivar cap a 
hospici i posteriorment l’edifici va 
passar a ser  ocupat per la Casa de 
Cultura de Girona. Aquí en citem 
algun exemple. 
     El 1918 ens consta una funció a 
benefici de l’Asil de Caritat oferta 
per la cia. d’opereta i òpera còmica 
Granieri-Marchetti, que va 
interpretar l’opereta El Paraíso de 
Mahoma. 
     El 1920 tenim constància de dos 
espectacles pro Casa de caritat. Un el 
14 de març. 
 

Imatge.- Portada del 
programa de mà del concert en 
benefici d ela Casa de Caritat ofert 
el 17-X-1920 al teatre. Impremta 
Masó (AMGi T llig 16. UI 12898) 

 
 
 

                                                           
2     Com ara el Reglament de 14 de maig de 1852; el decret de 4 de noviembre de 1868 
3      El 1873, per l’article 3 del Decret de 30 de setembre es tornen a restablir Juntes Provincials de Beneficència però 
limitant-les al seguiment d ela beneficència particular. Aquest criteri es ratificarà per quasi un segle en el reial decret de 14 
de març de 1899. 
4      Sobre el tema: Archivo General y Fotográfico de la Diputació de València, Fondo Junta Provincial de Beneficencia. 
Accessible. 

http://archivo.dival.es/es/fondo-documental/fondo-junta-provincial-de-beneficencia


EN SOLIDARITAT DAVANT DE CATÀSTROFES 
     Determinades situacions de desgràcia o calamitat movien accions solidàries entre els ciutadans. Entre 
el segle XIX i XX és molt freqüent trobar a qualsevol lloc de l’estat espanyol l’obertura de subscripcions 
per a fer donatius finalistes de reparació davant de catàstrofes que commovien l’opinió pública. A més, 
és freqüent que teatres, com el de Girona, promoguin alguna funció benèfica. Ho resumim en el següent 
quadres 
 
 

     QUADRE I.-  Actuacions al teatre per ajudar davant de situacions catastròfiques 

DATA GÈNERE 
ENTITAT QUE 

POMOU 
ENTITAT QUE 
COL·LABORA 

Fet que provoca la 
solidaritat 

RESULTATS 
SI 

CONSTEN 
 REFERÈNCIES 

                    

19-II-1917  Associació De 
periodistes 

 Damnificats de Palamós   AMGi T .Ll 15. UI12897 

06-1920 FESTIVAL5 Creu Roja i Secció 
de Girona pro 
nens austríacs 

Aficionats Nens austríacs per la fam 
de la contrada 

  DdGdAyN 8-VI (pp. 3 i 4I i 
12-VI (pp. 1 i 2) 

12-IX-
1921 

TEATRE6 Comissió del 
Donativo Gerona 

Aficionats    Famílies necessitades 
de soldats morts a Àfica 

Recaptades 
2794,90 pts7 

 AMGi, T. Ll. 14. UI 12898 
datat en setembre 1921 

 

CESSIÓ PRO FINALITATS SOCIALS D’ENTITATS 
     En ocasions són associacions, gremis o altres entitats que poden demanar a benefici de les seves 
finalitats benèfiques la cessió de teatre. 
      En aquest apartat hi destaca l’associació de periodistes en benefici de la seva mutualitat. De manera 
sistemàtica i durant molts anys trobem la concessió a tal efecte. Aquesta associació era de les més 
sistemàtiques en usar el Teatre Principal per a l’esmentada finalitat. També va organitzar en el mateix 
coliseu alguna activitat per a finalitats de solidaritat amb altres sectors socials. Ens consta funció al 
Principal pro mutualitat dels periodistes els anys 1915 (és el primer any que en trobem referència), 1917 
(any en què es van concedir dues funcions en dates consecutives, el 22 i 23 de maig), 1919, 1920, 1921. 
Els anys que no esmentem pot ser simplement que no haguem localitzat la informació. Val a dir que la 
premsa devia tenir (i encara el deu conservar) un cert poder social perquè a part de ser l’entitat de la que 
ens consta més concessions de teatre, sovint obtenien de les companyies professionals que realitzessin 
una funció a benefici de la mutualitat dels informadors. Incús en la concessió del 1921 l’ajuntament, a 
part de cedir gratuïtament el local, hi va afegir de motu propi “afegint-hi en el present cas la prestació de 
macetes i plantes per a l’adornament del vestíbul del coliseu”8. No hem localitzat tals deferències en els 
escrits de concessió amb altres entitats. Direm també que els periodistes eren un col·lectiu actiu amb la 
seva entitat de protecció social. En l’època que comentem promovien activitats recaptatòries en 
espectacles esportius o en cinemes (com en una funció de cinema el 23-V-1923 donada al Cine Gran-Via). 

                                                           
5      En el festival del dia 25 de maig s’hi presentaren diversos tipus d’actuacions, amb orfeons, banda del regiment Àsia, cant 
líric acompanyat per piano, peces teatrals curtes per grups d’aficionats. En solidaritat contra la fam provocada a 
determinades regions d’Àustria com a conseqüència de la Ia Guerra Mundial, a la província de Girona es formà un comitè 
presidit per les principals autoritats polítiques si eclesiàstiques. Es feia una crida a acollir durant un any nens d’entre 10 i 14 
anys, provinents de la ciutat Graz, i/o fer aportacions econòmiques. Per cert, que el projecte de col·laboració internacional 
esperava usar l’esperanto com idioma de comunicació entre les famílies i els nens que fossin acollits. Després de moltes 
dificultats arribaven el 29 de febrer de 1921 45 nens i nenes austríacs de 50 que anaven a ser acollits entre onze localitats d 
eles comarques gironines, especialment a Torroella de Montgrí i Camós (DdGdAyN 3-III-1921 p3). 
6      Es va representar la comèdia Los Hugonotes, de Miguel Echegaray, del 1889. 
7     Amb 2.254,40 ptes. Per entrades i 540,50 per donatius obtinguts en qüestació pública (DdGdAyN 14-IX-1921 P.4) 
8     La concessió venia a instàncies de la proposició en el ple municiapl del regidor Darius Rahola (comunicat de 28-II-1921, de 
concessió mecanoscrit a nom del secretari municipal. AMGi, T. Ll. 17, UI 12898) 



     El 3 de març de 1919 era la Societat de Camarers 
i Cuiners, amb les seves seccions dramàtiques, 
oferien una funció teatral d’aficionats, en català, en 
pro de la família d’un dels membres, Josep Frigola 
Rigau, recentment mort. 
     A finals de 1916 una Junta de Senyores per a 
l’erecció d’un monument a les heroïnes de la 
Companyia de Santa Bàrbara 9 les que demanaven 
el teatre per a recollir fons. Hom pretenia fer un 
reconeixement a les dones que havien col·laborar a 
la resistència en els Setges de Girona del 1809, en la 
Guerra del Francès. En la funció, que fou oferta com 
a sessió de comiat de la companyia teatral de Fc. 
Villagómez, que actuava a la ciutat per Fires, haurien 
obtingut un benefici de 568 ptes.10.  
 

Imatge.- Cartell de la comèdia 'El amigo Teddy'  oferta 
per la Cia. de Francisco A. de Villagómez en benefici de la Junta 
de la Junta de dames de esta ciudad pro monument a les 
heroïnes de la Companyyia de santa Bàrbara (AMGi T llig 14) 
 

     El 20 de juny del 1923 es concedí gratuïtament el 
teatre per a celebrar un festival a la comissió 
Organitzadora per a l’erecció d’un monument a 
Anselm Clavé (llibre d’actes municipal del dia 16-VI-
1933) 
     Val a dir que l’Ajuntament exigia de les entitats o 
grups que volguessin promoure funcions 
benèfiques, generalment d’aficionats en tal cas, que 
tinguessin una entitat jurídica a part de figurar a 
nom d’algun individu. Per exemple, en la sessió 
plenària municipal del 9-IX-1921 es va desestimar 
una petició d’ús degut a “carecer dichos solicitantes de 
representación colectiva que ofrezca las debidas 

garantías” (DdGdAyN 11-IX-1921 p5) 
 

ELS ASPECTES ECONÒMICS 
          En ocasions conservem informació sobre els 
ingressos i beneficis obtinguts de cares a fer 
aportacions benèfiques. La mostra que analitzem 
està agafada a partir del que hem pogut localitzar. 
No és exhaustiva i estem segurs que hi van haver 
altres casos que no hem pogut incloure. Anem a fer 
una síntesi a partir de dades parcials a veure si ens 
podem fer una idea global. 
 

                                                           
9      La petició a l’Ajuntament la formulava la presidenta de la Junta de Senyores, Dolors de Puig de Foxá, en una instancia de 
data de 7 de novembre de 1916 (AMGi, T. Ll. 15) 
10      Es conserva el cartell de la funció i el full d’ingressos (AMGi T. Ll. 14) 



QUADRE II.-  Ingressos obtinguts en el teatre per a finalitats benèfiques 

DATA 
GÈNERE 

P= professi 
A = Amater 

A benefici 
de 

Cost Localitats (Ptes.) Resultat econòmic (Ptes.) 
Referència Llotja 

1r pis 
Butaca 
platea 

Entrada 
principal 

Entrada 
paradís 

Ingrés despesa 
Dona-

tius 
Resultat 

            8-XI-1916 TEATRE11 P Monument 15 2.50 1 0,52 782,84 214,85 - 567,99 (AMGi T. Ll. 14) 

16-V-1918 OPERETA12 P Casa Caritat 8 1,60 0,65 0,44 315,07 77,92 - 237,15 AMGi T. LL 16, UI 12897 

26-V-1918 SARSUELA13 P Mutualitat 25 3,50 1 0,5 2335,50 - - 2.335,5 AMGi T. LL 16, UI 12897 

7-III-1919 TEATRE.14 A Una família 4 1 0,50 0,30 541,15 432,92 - 108,20 AMGi, T. Lli.16 UI 12897 

19-III-1919 TEAT. I MUSI. 
afici.15  A 

Beneficència 
obrera 

5 1 0,50 0,35 461,05 169,05 - 292 AMGi, T. Lli.16 UI 12897 i 
DdGdAyN 7-III-1919 p3 

13-V-1919 SARSUELA16 P Centres be-
nèfics ciutat 

6,40 1,48 0,52 0,44 810,68 168,14 - 642,54 AMGi, T. Lli.16 UI 12897 

14-III-1920 MÚSICA17 Casa caritat 6,25 1,25 0,60 0,50 758,30 126,50 12,50 644,30 AMGi,T. Ll. 16 UI 12897 

17-X-1920 MÚSICA18 Casa Caritat 8 1,50 0,60 0,50 941,40 144,50 - 796,90 AMGi,T. Ll. 16 UI 12898 

7-III-1921 TEATRE19   P Mutualitat 25 3,50 1,50 0,5 2875 - - 2.875 AMGi T. LL 16, UI 12898 

 
     Per a permetre algun punt de comparació hem agafat tres funcions, presentades per companyies 
professionals, en sessions “normals”, no benèfiques. Hem procurat triar-les en dates properes i en 
condicions el més semblants possibles. Es tracta, evidentment, d’una mostra petita, no necessàriament 
representativa però esperem que mínimament indicativa dels preus i ingressos normals en sessions 
similars a les que hem trobat de beneficència 
 

QUADRE III.-  Ingressos obtinguts en el teatre en funcions no benèfiques 

DATA GÈNERE Companyia 
Cost Localitats (Ptes.) Resultat eco. (Ptes.) 

Referència Llotja 
1r pis 

Butaca 
platea 

Entrada 
principal 

Entrada 
paradís 

Ingrés despesa Resultat 

            6-XI-1916 TEATRE20 P Dramática Española 
de F. de Villagómez 

15 2’5 1 0,52 759 196,67 562,33 Cartell AMGi,T. Ll. 14 

25-IV-
1920 

OPERETA21 P Cia. opereta 
Granieri-Marchetti 

12 1’60 0,65 0,44 336,6 80,45 256,21 Cartell AMGi,T. Ll. 16. UI 
12897 

                                                           
11      Es va representar la comèdia en tres actes d’André Rivoire i Lucien Besnart El amigo Teddy, interpretada per la 
companyia teatral que actuava per Fires a la ciutat la cia. Dramática Española de Francisco A. de Villegas. 
12      Es va oferir l’opereta de Maurice Ordomeau El Paraíso de Mahoma. La va interpretar la compañía que actuva aleshores 
al teatre, la Gran Compañía de opereta y ópera cómica Granieri-Marchetti., en funció d’un dijous a 2/4 de 10 del vespre. 
13     Es va interpretar la sarsuela Las Golondrinas. Era diumenge, a 2/4 10 del vespre. Amb una compànyia considerable, amb 
30 músics, 25 coristes i 8 cantants solistes, destacant el baríton Inocencio Navarro 
14     Presentaren dues obres: Ecce Homo i La Reina Jove. Amb la col·laboració també de l’orquestra Art Gironí (DdGdAyN 5-III-
1919 p3). Es feia en benefici de la família del jove actor gironí aficionat Josep Frigola, recentment mort. 
15      Els afiliats al Círcol catòlic d’Obrers oferiren l’obra teatral de Pitarra Lo ferrer del mall, precedida d’una simfonia per 
“l’orquestra” i amb la composició vocal-musical La mort de l’escolà, d’Antoni Nicolau (segons consta en cartell AMGi, T. Lli.16 UI 

12897) 
16      Es representaren diverses obres líriques curtes españoles: la comèdia lírica El cuento del dragón, la sarsuela La tragedia 
de Pierrot, i la sarsuela La Chicharra. Actuava la cia. de Zarzuela y Opereta española de Riba y Conesa. Era un dimarts a la 
tarda, a les 17h. Apareixia com a patrocinador el governador civil. 
17      Recital del violoncelista Sants Sagrera i el pianista Miguel Oliva (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 12-III-1920 p7) 
18      Fou un recital líric amb la contralt Pura F. De Pueyo acompanyada pel violoncel·lista Sants Sagrera i el pianista Miguel 
Oliva 
19      Es va presentar, el dilluns 7-III-1921, la comèdia en 3 actes La Raza, de Manuel Linares Rivera. Per al companyia 
d’Antonio Martínez. Segons la premsa els artistes que actuaven al Teatre Goya de Barcelona es van desplaçar expressament a 
Girona per intervenir en la funció benèfica. Acompanyaven la cupletista Amalia de Issura i el Quintet Emporium (El Norte, 6-
III-1921 p.3) 
20      S’oferia l’obra teatral La ciudad alegre y confiada, de Jacinto Benavente, un dilluns al vespre. 
21      S’interpretava l’opereta Las campanas de Corneville, un dijous a 2/4 10 del vespre 



DATA GÈNERE Companyia 
Cost Localitats (Ptes.) Resultat eco. (Ptes.) 

Referència Llotja 
1r pis 

Butaca 
platea 

Entrada 
principal 

Entrada 
paradís 

Ingrés despesa Resultat 

            27-II-1921 TEATRE22  P Cia. Ramona Mestres 6’40 1,48 0,48 0,40 466 182,69 283,35 (AMGi T llig 16. UI 12898) 

 
     Els preus de les localitats són força variables. És evident que les entrades són més barates en les 
sessions assumides per aficionats, cosa que passa els dies 7-III-1919 i 19-III-1919. Els guanys obtinguts són 
molt diferents, depenent de casos. En la funció menys fructífera es recolliren 237 ptes. (el 16-V-1918 pro 
casa de la caritat) i la més substanciosa amb un guany de 2.875 ptes. (el 7-III-1921 per a la mutualitat de 

periodistes). Un altre aspecte que crida l’atenció és que els beneficis 
més importants, amb diferència, els obtenia el gremi de periodistes 
en les funcions que dedicava a sufragar la seva mutualitat 
professional. 
 
     Imatge.-   Article previ a en què s’explica un funció teatral al Teatre Principal 
(actualment Municipal) pro mutualitat de periodistes, que es va oferir el 7 de març 
del 2021. Reproduïm la primera columna de l’escrit, que conté quasi tota la 
informació (El Norte 6-III-1921 p3). Comenta el desplaçament exprés d’una 
companyia que actuava a Barcelona i alguns complements musicals. A part de la 
capacitat d’influència que tenia la premsa, els diaris es podien fer ressò per a 
difondre les convocatòries  
 

     Una altra observació que constatem és que, en general, els preus 
dels espectacles solen ser una mica més barats en les funcions 
benèfiques que en les “normals”, cosa que es dedueix comparant el 
quadre II amb el quadre III. 
 

EL LLOC COM A INSTRUMENT DE 
BENEFICÈNCIA 

          Hi ha una dimensió caritativa de l’activitat teatral que venia 
marcada per llei. Per tant, més enllà de la voluntat benèfica que fos 
a iniciativa local i pel sol fet d’estar en un edifici d’espectacles 
públics. Poc després de crear-se l’any 1908 a nivell espanyol el 
Consejo Superior de Protección de la Infancia, es va aprovar una llei 
pressupostària que gravava amb un 5% en benefici de la infància 
totes les entrades i localitats d’espectacle públics23. Efectivament, en 
notes i informacions comptables del teatre municipal consten 
abonaments del 5% del “timbre” o del “timbre para la protección de 
la Infancia”24. 
    Sense necessitat d’oferir funcions, el teatre ha estat lloc que ha 
acollit activitats de caire benefactor. En molts moments el teatre o 

algun dels espais del teatre ha sigut el lloc des d’on es repartien joguines per les festes de Reis a nens de 
famílies pobres. De vegades es registra en la documentació del teatre i de vegades no25. 

                                                           
22      Es veié l’obra teatral Bruno el tejedor. Es tractava d’una funció de diumenge, de nit, a 2/4 10 (aquell dia n’hi hagué 
també de tarda) a benefici d’un parell d’autors. En el cartell es feia constar que els preus eren “populars”. 
23      Marta Santos Sacristán, Los Inicios de la protección de la infancia en España (1873-1918). 2008, pàg. 4. Accessible 
24      Tal com s’esmenta en un comprovant d’un ingrés a resultes de la taquilla resultant de la temporada de Fires del 1914 en 
què actuava com empresari Tomàs Sobrequés (AMGi, teatre, UI 12900, amb data de 10-XII-1914) 
25      Per al 1916 tenim una simple nota manuscrita en què consta que s’obre el Teatre Principal amb motiu que cal pagar 3 
ptes. al responsable de guardarropia. Hi diu: “reparto juguetes Reyes a niños pobres, en el Teatro Principal” (AMGi, T. lligall 
14, data de 6 de gener) 

https://www.aehe.es/wp-content/uploads/2008/09/Los-inicios-de-la-proteccion-infancia.pdf


INSTRUMENTACIÓ POLÍTICA 
     No es posa en dubte que les accions benèfiques perseguissin millores socials per als sectors 
destinataris. A la vegada també advertim indicis de que tals actuacions procuraven un rèdit o prestigi per 
a persones o institucions que les promovien. Tal constatació costa de demostrar perquè suposa valorar 
unes intencions que generalment no es declaren. Per això parlarem d’ ”indicis” que apunten en el sentit 
de l’amortització política en benefici propi d’accions de naturalesa altruista. 
      El cas més clar que hem trobat ens l’ofereix una funció de 
beneficència en pro dels establiments benèfics gironins, el dia 
13 de maig del 1919, que s’anunciava explícita i 
destacadament com  “patrocinada por el Exmo. Sr. 
Gobernador Civil”. El governador civil era aleshores Alberto 
Belmonte. A més, la funció, assumida per la Cia de sarsuela i 
òpera Espanyola de Riba i Conesa, s’anunciava com a “Matinée 
Aristocrática a favor de los Establecimientos benéficos de esta 
Capital” tal informació apareix destacada en el cartell de l’acte 
(AMGi, T. Ll. 16 UI 12897), així com en la premsa del moment. A part 
del prestigi que el governador volia obtenir proclamant-se con a 
“patrocinador”, és evident l’interès per relacionar-se i influir amb 
els sectors “aristocràtics” de la contrada, en un intent, per tant, 

d’autopromoció social. No sabem si el governador Sr. Belmonte 
va obtenir gaires rèdits polítics, però la recaptació econòmica 
de la funció, amb 642 ptes., no va obtenir un resultat 
especialment fructífer, malgrat el “patrocini” especial. 
 

Imatge.- Un “Saluda”, del 17-I, a nom de l’alcalde de 
Girona Lluís de Llobet i de Pastors invitant a un acte benèfic al 
teatre Principal el 25 de gener del 1917 (AMGi T. Ll. 14). Les crides 
a participar en actes benèfics no sempre van enviar-se a nom de 
l’alcalde. N’hi ha algun a nom de la comissió organitzadora.  

 

     De manera més subtil però no per això menys efectiva, trobem com les autoritats envien la promoció d’actes 
benèfics al teatre amb referències a sí mateixos. És el cas d’un “Saluda” a nom de l’alcalde Lluís de Llobet i de 
Pastors que hem trobat per a invitar a una funció benèfica el gener del 1917 [veieu imatge]. 

CONCLUSIONS 
      Hem constatat que la tasca benèfica no era aliena al món teatral. Els teatres sorgits durant l’Antic 
Règim, com és el cas de l’embrió de teatre de la municipalitat de Girona, es justificava en part per la utilitat 
benèfica a la que pogués contribuir amb els seus guanys. A més, a mesura que es consolidava l’estat liberal 
en el segle XIX la beneficència va anar adquirint un caire més públic, amb les diputacions i ajuntaments 
com a institucions més implicades. Som conscients que no hem revisat totes les activitats benèfiques 
lligades al aleshores dit teatre Principal de Girona. Pensem però que les dades aportades ens poden donar 
informació significativa. Durant la dècada analitzada, hem trobat algunes finalitats socials que van 
promoure més funcions benèfiques, especialment, les colònies escolars i les recol·lectes en benefici de la 
mutualitat de periodistes. Els periodistes eren, amb diferència, els que més obtenien de recaptació. Una 
part considerable de les funcions benèfiques eren assumides per companyies d’aficionats que podien 
comptar amb la col·laboració d’algun professional, com ara algun músic. En alguns casos s’obtenia la 
implicació de companyies professionals, particularment quan l’ajuntament havia posat en tal sentit alguna 
clàusula en el contracte de cessió del coliseu, o a instàncies d’entitats influents, particularment el gremi 
de periodistes. Recalquem finalment, encara que no hem pogut analitzar-ho a fons, que les actuacions 
benèfiques del teatre oferien una plataforma de promoció política, cosa que hem constatat per a algun 
alcalde i algun governador civil.  

                                      joan manel barceló sitjes, març 2021 



 
 
 
 
 
 
 

Per Pol Avinó 

Una vida pel tsar de Glinka 

 
Aquesta òpera és molt important ja que estem davant de la primera òpera escrita en idioma rus, i 
l’iniciadora del nacionalisme musical rus. El compositor, Glinka, fou el pare de la música clàssica russa. 
Tots els compositors posteriors beuen de la seva mestria com: Modest Mússorgski, Nikolai Rimski-
Kórsakov o Aleksandr Borodín. Glinka també va compondre una altra òpera molt famosa per la seva 
obertura: Ruslan i Ludmila, segur que si escolteu l’obertura us resultarà famosa. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Òpera en quatre actes i epíleg de 
Mikhaïl Glinka, amb llibret de 
Georg Fedorovitch von Rosen. 
S'estrenà al Teatre Bolxoi 
Kamenny de Sant Petersburg el 9 
de desembre de 1836. 

A principis del segle XVII. L'heroi 
nacional rus Ivan Sussanin que, 
segons la llegenda, va donar la 
seva per protegir el futur tsar 
davant l'atac de les tropes 
invasores del rei polonès Segimon 
III Vasa. 

Després del triomf de la revolució 
russa de 1917 i d’enderrocar la 
dinastia dels Romanov, els darrers 
tsar de Rússia , l’òpera va passar a 
titular-se Ivan Susanin, amb el nom 
del protagonista. No podia sortir la 
paraula tsar enlloc. 

 

 
 
 
 
 

 
Boris Christoff canta  
l’escena final de l’òpera   
 

COMENTARI 
     
Glinka va viatjar per Europa i va aturar-se a Itàlia i 
Alemanya, durant un temps allà va veure que a cada país 
feien les òperes en el seu idioma i va decidir fer-ho amb el 
rus. L’òpera te un estil belcantista en alguns aspectes 
però Glinka hi afegeix moltes melodies i danses 
típicament russes per donar-li l’aire i el context que 
mereix l’obra. Com a bona òpera russa, el cor que 
representa el poble i els soldats te unes parts molt 
importants en tota l’obra. El rol protagonista d’Ivan 
Susanin és per a la corda de baix i ha esdevingut un cavall 
de batalla dels grans baixos del segle XIX i XX, com Fiodor 
Xaliapin, Boris Christoff o Nicolai Ghiuselev. És un rol molt 
emblemàtic i alhora molt compromès. Podeu escoltar 
l’ària principal d’Ivan Susanin amb la veu “de marbre” del 
gran Boris Christoff qui va enregistrar l’òpera dues 
vegades. Va ser una òpera molt popular durant la primera 
meitat del segle XX a tot Europa. A Rússia encara es 
representa habitualment. 

A la imatge L’edició de l’òpera que va 
enregistrar Boris Christoff dirigida per 
el gran Igor Markevitx en LP 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0T1rLQ4HIsY
https://www.youtube.com/watch?v=0T1rLQ4HIsY


 
 

ELS 

 
 

 Un d’òpera , de fa just cent anys 

 

 
                                          

Almanach de L’Esquella de la Torratxa, 1921 p. 71 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
Aquí continuarem comentant els compositors i obres que sabem van ser interpretats a Girona, sota 

l’ocupació francesa, el 1812. Afegim quatre peces a les tres descrites en l’rticle precedent, completant 
així les set òperes interpretades a Girona que detectem durant l’ocupació napoleònica. Deixarem per 

un tercer escrit algunes consideracions generals sobre el tema. 
 

     André Ernest Modest Grétry (8-II-1741, Lieja – 24-IX-1813, Montmorenccy). Va ser un dels 

operistes francesos més cèlebres del seu temps. Oblidat després del segle XIX, recentment s’ha despertat 
un interès per redescobrir-lo26 i interpretar algunes de les seves òperes. 
Le formació musical rebuda a Roma durant vuit anys li va permetre 
integrar la melodia italiana a la llengua francesa. Va rebre influències 
entre d’altres de Domènec Terradellas, però sobretot de la música de 
Pergolesi, de qui va escriure que sentint La Serva Padrona “em moria 
de plaer”. El 1868 va obtenir el seu primer èxit, amb l’òpera Le Huron, 
poc després de retornar a París. Les moltes òperes que va composar 
tenen un ventall de tipologies ben ampli, sen de les més famoses 
Richard Coer-de-lion (1784) o Guillaume Tell (). Fou director de la 
música de la reina Maria Antonieta i el 1802 va estar condecorat per 
Napoleó I. El compositor va escriure unes memòries i té un museu 
dedicat a ell en al seva casa natal, a Lieja27. 
 
        Imatge.-  André Grétry en un retrat anònim al Museu d’El Prado de Madrid  → 

 
 
 
  
←   Imatge.-  
Portada de la 
primera edició 
de Silvain, de 
1770. Imp. 
Merlin (París) 

 
 
 
 
 

                                                           
26      La cadena cultural franco-alemanya ARTE va trure un documental molt ben fet i fonamentat. Està accessible en francès. 
ACCÉS (durada 56’ 25”) 
27      Hom pot accedir a un reportatge filmat del Museu Grétry de Lieja. S’hi il·lustrem objectes personals, retrats, alguna 
partitura i algun fragment musical de Grétry. ACCÉS (durada de 5’ 33”) 

Silvain, d’André E. M. Grétry 

En origen   Estrenada el 19-II-1771 a teatre de la Comédie 
Italienne de París. Amb llibret de Jean-François 
Marmontel 

     El llibret era de Jean François Marmontel (1723-1799) 
      PERSONATGES: Silvain Dolmon (protagonista) baríton; Dolmon 
(pare) baix; Dolmon petit (germà de Silvain)  paper parlat; Hélene 
(esposa de Silvain) soprano; Pauline i Lucette (filles del protagonista) 
sopranos; Bazile (jove vilatà) tenor; i, Guardes, tenor i baix. 

A Girona    Representada el 25 de juny del 1812 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFW1v14aN68&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=qD7VZAkVJsc


Silvain va ser un dels primers grans èxits de Grétry. El llibret era de Jean François Marmontel, que havia 
fet llibrets operístics per a Rameau, Piccini, Querubini i, sobretot pel mateix Grétry. La història es basa en 
la font literària teatral de Salomon Gesser, East.      L’argument presenta el cas de Silvain que de jove havia 
desobeït a son pare casant-se amb Helena, dona 
d’origen humil. Dolmont, el pare desheretà a 
Silvan que haurà de treballar de pagès. Quinze 
anys més tard al poble hi ha un nou propietari, 
més estricte i els seus guardes acusen Silvan de 
caça furtiva. Abans de ser castiga Silvain i el seu 
pare, que és el propietari de les terres que 
treballa, es reconeixen i reconcilien.  

   Imatge.-  Gravat que presenta el final de l’òpera 
Silvain, amb la reconciliació familiar    → 

     En l’aspecte social l’òpera és una reivindicació 
de la igualtat social de les persones i critica els 
abusos dels propietaris d ela terra sobre els 
camperols. 
 

ESCOLTEM-NE L’Overtura  (4’ 46”) 
 

 
 

La generació de compositors nascuts a la segona meitat s. XVIII 
     Els compositors de l’operisme classicistes francesos, que fan una segon generació, resulten en general 
menys cèlebres que la generació classicista precedent, però que també assoliren popularitat en el seu 
moment. Per la seva edat tenen la seva producció fonamental a posteriori de la Revolució Francesa del 
1789,o,, en dates molt properes. 
 

     Nicolas-Marie Dalayrac és el nom amb què és conegut Nicolas-Marie d’Alayrac (8-VI-1753, 

Muret – 26-XI-1809, París). Aquest compositor occità fou fill de conseller 
reial Jean d’Alayrac i de Marie Cluzel. Va estudiar intern en un col·legi de 
Tolosa durant mitja dotzena d’anys fins que torna a Muret on seguí 
classes de cant i de violí, actuant de segon violí a una orquestra local. El 
1774 completà els estudis de Dret, obligat per son pare. Encara que a 
exercir breument l’advocacia va deixar-a per ingressar breument i 
l’exèrcit i posteriorment dedicar-se plenament  a la música.     Com altres 
músics de l’època que vam citar en l’article precedent, es va afilair a la 
maçoneria (en la lògia de les nou germanes). 
 
Imatge.-   Detall d’un retrat de Dalayrac  gravat per Louis-Charles Ruotte, a partir de 
Césarine Henriette Flore Davin    
 

     Començà composant música de cambra el 1871. Va ser un autor 
prolífic. Estrenà les seves primeres òperes amb èxit, Le Petit Souper i Le 

Chevalier à la mode, el  1781 al teatre de la cort. Va composar prop de la seixantena d’opéres comiques, 
entre les quals les més cèlebres foren Nina, ou La folle par amour (1786), Les deux petoits Savoyards 
(1789) o Tout pour l’amour (1792). 
     Tot i que en el seu moment va ser molt popular, amb el temps l’obra de Dalayrac s’ha criticat per poc 
sòlida, sobretot en l’aspecte instrumental, i més hàbil en l’ús del cant. Recorre freqüentment a temàtiques 

https://www.youtube.com/watch?v=Oqkxkv1S6OU&t=220s


de caire sentimentalista, que estaven e moda a finals del segle XVIII. Es caracteritzà per melodies 
agradables, amb l’ús sovintejar de romanços en les seves òperes, el més cèlebre dels quals va ser Quan le 

bien aimé reviendra (de l’òpera Nina de 1786). El que sí que se li 
reconeix universalment és el seu sentit teatral i la recerca de bons 
llibrets. 
 

  
 

     L’obra portava el subtítol de Comédie en un acte et en prose, melée 
d’ariettes. Cal fer constar que Grétry, uns dels models musicals de 
Dalayrac, va composar una òpera amb el títol d’ Elisca ou L’amour 
maternel.  Marianne ou L’amour maternel s’ambienta en un barri 

perifèric de París de l’any 1784. L’ària  més cèlebre de l’òpera que comentem és Tous les jours, au fond 
de mon cœur (cantada per la protagonista) i el duet Mon maître est quelquefois avare (on intervenen 
Marianne i Me Bernard). 
 

     Nicolas Isouard , també fou conegut amb el sobrenom italianitzat de Nicolò (18-V-1773 a La 

Valeta [Malta] – 23-III-1818 a París), italianisme que en part venia 
de la seva formació musical inicial al sud d’Itàlia, entre Palerm i 
Nàpols. Fill d’un viatjant de comerç marsellès establert a l’illa 
Malta i d’una illenca, va començar exercint de mestre de capella i 
organista a La Valeta. Per tant les seves primeres composicions van 
ser bàsicament religioses. Isouard va tenir dues filles, ambdues 
músiques i compositores: Sophie-Nicole i Annette-Julie.  
 
Imatge.-   retrat de Nicolar Isouard a partir del gravat que li va fer el litògraf 
Ducarme.  

 
       Ja de petit va familiaritzar-se amb l’òpera italiana, gènere al 
que eren aficionats els seus pares, que portaven a Nicolas, ja de 

nen, a l’actiu teatre operístic de Manoel, a La Valeta. El 1793 va composar una primera òpera, Casaciello 
Persiguiato da un Mago, entrenada a la seva ciutat natal el 1793. En mitja dotzena d’anys ja n’havia 
compost una desena de títols, algun dels quals interpretat a Florència. Degut a la seves simpaties pro 
franceses,  deixà Malta el 1800 quan les tropes ocupants abandonaren l’illa, i traslladà a París, on trobà 
un  ambient molt receptiu a les composicions líriques. Havent conegut a la capital francesa al cèlebre 
violinista Rodolphe Kreutzer, Nicolò va poder estrena de seguida diverses òperes seves, amb molt bona 
acollida. Compositor molt actiu, va deixar una quarantena d’òperes (amb un catàleg de fins a 42), algunes 
en col·laboració amb altres músics, malgrat morir als quaranta-sis anys. Va ser molt apreciat en la França 

Portada de la primera edició de 
Marianne. Per Chez Vente, París 

1796 (55 pàg. I 19 cm. altura) 

Marianne ou L’amour maternel, de N.-M. Delayrac 

En origen    Estrenada a l’Opèra Comique de París, l’anomenada 
sala Favart el 7 de juliol de 1796. 

     El llibret va ser escrit per Benoît-Joseph Marsollier. 
     Els personatges Marianne Sainville (vídua, protagonista); Sophie 
(filla de Marianne. Estima Isidore); Isidore (estima a Sophie); Mr. 
Sainville (oncle del que fou marit de Marianne i pare d’Isidore) ; Me 
Bernard (cuinera de Marianne) i Bernard (marit de Me Bernard) 

A Girona    Interpretada el 30 d’agost del 1812 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvv8MmevsWo
https://www.youtube.com/watch?v=uvv8MmevsWo


napoleònica però també a bona part d’Europa, celebritat que es va allargar unes quantes dècades. El seu 
estil musical, d’influència italiana, fou considerat de gran facilitat melòdica, agradable, vivaç, i elegant,  
sense pretensions. Va saber connectar amb els gustos el seu temps, assolint un bon èxit artístic i 
econòmica. 

     Isouard és un compositor que, malgrat l’oblit en què va caure, se 
n’està recuperant algunes òperes, com ara Le médecin turc28, del 1803, 
o  Cendrillon29, del 1810. 
     L’obra portava de subtítol Opéra bouffon en 1 acte et prose melée 

d’Ariette. Va ser editada per chez Vente, a París, el 1807. Consta d’una 
obertura i deu números musicals. Un cop estrenada va assolir una gran 
popularitat i en uns vint-i-cinc anys va obtenir fins a 760 
representacions. 
 

     Pel que fa a l’argument, la història es situa al saló d’una casa de camp situada als voltants del bosc de 
Bondy, uns 15 quilòmetres a l’est de París. Dugravier viu amb la seva filla Reine, la neboda Louise i dos 
servents; Julie i Bertrand. Bertrand està enamorat de Luiise però aquesta a qui vol és a Jasmin, un servent 
en uan casa veïna. El cap de família, Dugravier marxa cap a París, acompanyat pel seu servent Bertrand, 
per tal de concertar matrimoni de la seva filla i la neboda amb els fills de dos homes rics. Reine i Louse es 
comenten que estan enamorades, respectivament, César i Charles. Les tres noies, que han quedat soles, 
es citen amb els seus estimats es citen amb els seus estimats. La trobada, però, es veu frustrada per retorn 
imprevist de Dugravier que explica que s’ha topat amb uns bandits. Els joves, que ja estaven a la casa de 
Dugravier, s’escapen per una finestra i al cap d’una estona César i Charles es presenten a la casa explicant 
que han lluitat amb uns imaginaris bandits i fingint que són els fills dels parisencs rics. Content, Dugravier 
accepta gustosament el casament de les tres noies de la casa amb els xicots que elles estimen. 
 
 

ESCOLTEM-NE 

Aquí podem escoltar de l’òpera Les Rendez-vous Bourgeois 
dos fragments: l’obertura i una ària. Els intèrprets són la 
Jeune Orchestre Atlantique i el baríton Rudi Fernández-

Cárdenas (en total 12’ i 26”). Creiem que fa de bon sentir. 
 

 
 
 

                                                           
28      Podem veure l’òpera sencera, en versió concert en el següent enllaç. 
29      El director Richard Bonynge en va fer un enregistrament, en CD, el 1999, per la casa Olympia. L’òpera es va representar 
també per Il Palazzetto Bru Zane i l’Opéra de Saint Étienne entre el 2018 i el 2019 (en podeu veure una petit i atractiu tràiler) 

Un cromo d’òpera de la sèrie de 
Chocolat Gérin-Boutron, referit a 

Les Rendez-vous Bourgeois 

Les Rendez-vous Bourgeois, de N. Isouard 

En origen    Estrenada el 9 de maig de 1807 a l’Opéra-Comique, 
a la Salle Feydeau de París 

   Llibret de François-Benît Hoffmann (11-VII-1760-25-IV-1828). 
    Els personatges són : Dugravier (baix) un comerciant de fusta 
retirat; Reine (soprano) filla de Dugravier; Louise (soprano) neboda de 
Dugravier;  Julie (mezzo) donzella de la família; César (tenor) amant de 
Reine; Charles (tenor) amant de Louise; Jasmin (baríton) enamorat de 
Julie. Bertrand (tenor) criat de Dugravier. 

A Girona    Es va sentir l’òpera el 30 d’agost del 1812. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xYFtkNnEYDk
https://www.youtube.com/watch?v=q-jthhvTrag
https://www.youtube.com/watch?v=MnJePWWjteI


 
 

     Jean-Pierre Solié (1755, Nîmes – 6-VIII-1812, París). Fou un compositor, músic (amb el violoncel 

com a instrument propi) i cantant, que evolucionà de tenor a baríton. Fill d’un músic del teatre de Nîmes, 
es va formar ja des de petit en l’ofici. Va treballar les dues últimes dècades del 
segle XVIII al Théatre Italien de París. Se li coneixen prop d’una quarantena 
d’òperes a partir de la segona meitat de la seva vida, amb una mitjana d’un títol i 
mig a l’any, la majoria d’un sol acte. Va començar a dedicar-se seriosament a la 
composició a partir de 1790. 

        ←     Imatge.-  Jean Pierre Solié el 1811, pintat per Henri-François Riesener 

 És interessant fer constar que Solié fou un dels dotze compositors que van 
escriure la música per l’encàrrec d’una òpera antimonàrquica, titulada Le congrés 

des rois (1794), encàrrec del Comitè de Salut Pública, durant l’època del Terror, que va obtenir una mala 
acollida del públic i només assolí dues representacions. Com anècdota relacionada amb el nostre tema, 
direm de Solié en la seva faceta de cantant havia interpretat papers en òperes de Grétry i de Monsigny, 
compositors que també figuren entre els representants a Girona aquell any 1812. El llegat musical del 
compositor no va tenir gaire durada, sent Le Secret una de les obres que van tenir més continuïtat. 

Il·lustració del capçal d’una edició del 1864 de l’òpera 

Les_rendez-vous_Bourgeois, treta per la impremta A. Macaire a 

Aix-en-Provence, en la col·lecció Repertoire du théatre amusant. 

És una bona mostra de la continuïtat de què a gaudir l’obra fins 

entrat el segle XIX. 



 
     L’obra es subtitulava “Comédie en un acte en prose, meée de musique”. S’han comptabilitzat 103 
representacions d’aquest títol entre 1801 i 1814. El llibret s’inspira en la comèdia de François-Antoine 
Jolly La femme jalouse. L’argument de l’obra transcorre a la casa d’un tal Dupuis, el protagonista i 
concretament en una habitació al fons de la qual hi ha un petit refugi amagat, accessible per un panell 
mòbil, on es guarda un secret. 
 

ESCOLTEM-NE 

La tonada d’una ària (de fet un romanç): Femmes, voulez-
vous éprouver?  (Dones, voleu provar?). Es tracta només de 

la reconstrucció mecànica de la tonada principal, 
reproduïda mecànicament a partir de la partitura  (1’ 47”) 

 

 
     I amb aquesta darrera obra deixem comentades les set òperes de les que tenim constància els gironins 
van poder veure a la Casa de comèdies, edifici precedent situar aproximadament on ara hi ha el Teatre 
Muncipal. En un darrer escrit farem alguns comentaris globals. 
         joan manel barceló sitjes (març 2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Secret, Le, de Jean-Pierre Solié 

En origen Estrenada al Teatre l’Opéra Comique de París el 20 
d’abril de 1796 . 

 
   Llibret de François-Benoït Hoffman (1760-1828) 
   PERSONATGES : Depuis (el protagonista) ; Cécile (la seva dona); 

Valère (amic de Dupuis), Angélique (amant de Valère); Thomas (criat 

de Depuis); i un bastaix o carregador. 

A Girona Representada el 2-VII-1812 

 

 
Primera edició de l’òpera Le secret 

Pol Avinyó diserta sobre 
l’òpera de Verdi Otello. 

Casa de Cultura el 18 de març 

https://www.youtube.com/results?search_query="Jean-+Pierre+Soli%C3%A9"
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

BRILLANT JAZZ 
 

La que ara presentem és una Orquestrina de Girona fundada per Antoni Barnés i 

Gultresa durant els anys 30 del segle passat. 

 

       

 
Imatge 133 - Any 1933 – Foto: CRDI, Ajuntament de Girona 

 

En la foto precedent mostrem una actuació al Teatre Municipal de Girona. Hi tenim, d'esquerra a dreta: Josep Mª 

Varés i Martinell, Antoni Abenójar i Rodríguez, Antoni Barnés, Josep Dalmau i Enric Pla. 

 



 

Imatge 134 - Any 

1934 – Foto: Unal. 

CRDI, Ajuntament de 

Girona 

 

D'esquerra a dreta: 

Enric Pla, Antoni 

Barnés, Antoni 

Abenójar, Josep Mª 

Varés i Josep 

Dalmau. 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 135 - Any 1934 – 

Foto: Barber. CRDI, 

Ajuntament de Girona 

Foto d'estudi del fons 

Antoni Varés i 

Martinell, dos 

germans del qual van 

tocar en aquesta 

orquestrina. Hi ha un 

músic més que en la 

foto anterior. 

D'esquerra a dreta: 

Antoni Barnés, Joan 

Moré, Antoni 

Abenójar, Ferran 

Varés i Martinell, 

Enric Pla i Josep 

Dalmau. 

En el proper article, parlaré de RQUESTRA SIMFÒNICA DE GIRONA. 

                           Josep Loredo i Moner,  març 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 

(49)  

A la fantàstica òpera 
Farnace Vivaldi hi va 

composar l’ària Quell’ 
usignolo che ennamorato. 

Canta la mezzo Vivica 
Genaux  

 

Un duet de 
Mozart 

 

Idomeneo, re di Creta de 
Mozart té el duet entre una 

mezzo i una soprano. Aquí per 
Marie-Claude Chappuis i Julia 
Kleiter. Dirigides per Nikolaus 

Harnoncourt   

 

Ara que 
s’estarà 

interpretant 
Otello a prop 

 

De la penúltima òpera de 
Verdi, Otello, en sentim la 

patètica ària del 
protagonista en veu de 
Jonas Kaufmann: Dio mi 

potevi scagliar. Coincidint 
amb la seva representació 

al Liceu 

 

Continuant 
amb la 

Setmana 
Santa 

Entre el 3 i 4 d’abril s’acaba 
enguany la Setmana Santa. 

Què millor que una passió de 
J.S. Bach?. Aquí la Passió 
segons Sant Joan i l’ària 
Erwäge. Amb el tenor 

Nicholas Phan envoltat per l’Apollo’s Fire 

 

D’una que 
tocava i no 

veurem 

 

Malauradament la 
pandèmia ha fet que el 

Liceu hagi suspès el 
Tannhäuser del Wagner. 
Aquí ens resquitarem una 
mica sentint-ne el Cor dels 

pelegrins. Versió de l’Òpera 
Estatal de Berlin, del 2014. 

 

 
  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=CaRTUAbvHPY
https://www.youtube.com/watch?v=CaRTUAbvHPY
https://www.youtube.com/watch?v=z3U_yEeYpE4
https://www.youtube.com/watch?v=z3U_yEeYpE4
https://www.youtube.com/watch?v=P4hRHVwdsFg
https://www.youtube.com/watch?v=P4hRHVwdsFg
https://www.youtube.com/watch?v=IE5JPxGQ-Cc
https://www.youtube.com/watch?v=U3hE34-mBmo
https://www.youtube.com/watch?v=U3hE34-mBmo
https://www.youtube.com/watch?v=IE5JPxGQ-Cc


 
 

Enyorant l’òpera de Wagner que s’ha hagut de 
suspendre al Liceu 

 
 

Tannhäuser 
 
 
 
 

 
 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2020 


