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SORTIDES OPERÍSTIQUES DE LA TEMPORADA ENTRANT 
TEMPORADA SENCERA DE 

BUSOS GIRONA- LICEU: 
6 òperes i un ballet 

2021/2022 

Primera sortida al Liceu  

Ariadne auf Naxos, 

de Richard. Strauss, 26-IX. 
Amb BUS des de Girona 

Il barbiere di Siviglia, 

de Rossini, pels de Sabadell. 31-X. 
FIGUERES, Teatre El Jardí. 
Amb  BUS des de Girona 

 
● (26-IX)  Ariadne auf Naxos 

● (18-XII)  Rigoletto 
● (2-I)  El Trencanous 

● (11-II)  Pikovaia Dama 
● (23-IV)  Le nozze di Figaro 
● (26-VI)  La Flauta Màgica 

● (22-VII)  Norma 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Per informar-se i 
demanar reserves en el 

bus Girona-Liceu, 
temporada 2021/22 

 
  

 

 

 

 

Accés a la conferència 
Ariadne auf Naxos per Pol 

Avinyó- 16-IX 
A la casa de Cultura a les 19,30h 

 
  

 

 

 

Reserva plaça al Liceu 
Ariadne Auf Naxos. 26-IX 

Amb bus des de Girona. 105 a 110€  
  

 

 

 

 

Informació del club de lectura 
Òpera i Llibres (LiceuBib) 

Que es celebrarà, amb 5 sessions entre 
l’octubre i el març, a la Biblioteca Pública 
Carles Rahola de Girona. Alb col·laboració 

dels Amics de l’Òpera de Girona. 
..Informació i preinscripcions.. 

 
  

 

 

 

 Petites ressenyes de les 
quatre activitats dels Amics 

per aquest mes de juliol 
Una conferència, dues sortides al 

Liceu i un recital a Calella de 
Palafrugell, acabat amb sopar de fi 

de temporada. 

 
  

 

 

 

 

La Capella Polifònica de Girona 
prepara un concert participatiu: 

El gran dia de Girona 
Amb els solistes Mireia Tarragó (soprano), 

Maite Mer (mezzo) i Xavier Mendoza 
(baríton). La Capella Polifònica i el Cor 

Filharmonia. L’orquestra de Girona. Tots 
amb la direcció de Martí Ferrer. Serà el 11 
de setem., a les 12h a l’Auditori de Girona  

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Conxita Garcia, la fins ara directora 
del cor del Liceu passa a ser adjunta 

a la direcció musical 
La substituirà al front del cor el director Pablo 
Assante. La Conxita havia estat directora del 

cor dels Amics de l’Òpera de Girona 
..Al web..     ..Reconeixement dels Amics.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Programa del 21è Festival de Música  
de Sant Pere de Roda 

Amb catorze concerts que es celebren al 
monestir, fins al 28 d’agost 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

INTERESSANT: Cicle de 
conferències sobre 

Mozart a Girona 
Amb el títol general Mozart, el 

gran viatger: la vida s’un 
compositor en ruta, impartit pel 

divulgador musical David 
Puertas Esteve, al CaixaForum 
Girona en 4 sessions de dilluns, 

del 27-IX al 25-X.    ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 

Sobre l’inici del festival 
de Bayreuth 

Que s’inicia amb l’Holandès 
errant 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la presència d ela dansa 
a la 35a edició de Peralada 
Una d eles activitats rellevants del 

festival 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 

Any del centenari de la 
mort d’Enrico Caruso 

Sobre com comencen les 
efemèrides a Itàlia 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentada la nova temporada 
de l’Auditori de Girona   

Pel que fa als mesos de setembre a gener 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 

Neix un nou festival 
operístic a Sitges 

S’inaugurarà el 7 d’agost 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Una exposició virtual 
dedicada per La Scala a 

tres grans tenors italians 
Referida a Caruso, Corelli i Di 
Stefano. Estarà consultable al 

llarg d’un any. 
..Al web.. 

 
  

https://festivalsantpere.com/programa-2021/
https://caixaforum.org/ca/girona/p/mozart-el-gran-viajero_c28989942
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Mor el tenor Giuseppe 
Giacomini 

Als 80 anys d’edat. Havia destacat pel seu 
Otello i en diverses obres veristes 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la Missa a 6 veus de 
Joan Magrané que s’ha 

estrenat a Girona 
A la Catedral gironina s’ha ofert el 

tercer lliurament de la nova 
composició     ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Es crea un nou festival dedicat a 
Bellini 

S’oferirà en diverses localitats de la seva 
Sicília natal, amb el nom BellininFest. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Documental sobre el 40è 
aniversari del  Festival 

de Torroella  
Accés a un reportatge filmat en 

You Tube, de mitja hora 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Un nou festival de música al 
Masnou 

El Festival Internacional de Música 
Catalana Lluís Millet.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Marcedes Conde explica 
la programació del Palau 

Ella n’és la directora artística 
adjunta 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Elena Sancho Pereg, una 
soprano emergent 

La propera temporada actuarà al 
Liceu 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Nou director al Museu d 
ela Música de Barcelona 

El musicòleg i gestor Jordi 
Alomar 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La temporada 2021/22 del 
Teatre de l’Òpera de Roma 

Inaugurarà amb l’estrena d’una nova 
òpera dedicada a Juli Cèsar 

..Al web.. 

 
  

https://www.beckmesser.com/muere-giuseppe-giacomini/
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https://scherzo.es/el-teatro-de-la-opera-de-roma-presenta-su-temporada-2021-2022/


 

 
 

 
 

Presentada la temporada 
2021/2022 a La Fenice 

El teatre venecià oferirà 11 títols 
enguany 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 

La temporada operística 
2021/22 a Tenerife 

Amb set títols 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El barceloní Hèctor Parra 
guanya una beca per a 

composar una òpera a Roma 
Es proposa composar l’òpera Orgia a 

partir d’un llibret de Calixto Bieito 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Es crea l’Associació d’Amics 
del Museu Isaac Albéniz 

A Camprodon 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El teatre Villamarta de Jerez 
celebra el seu quart de segle 
Aquest coliseu programa temporades 

operístiques d’interès 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Consolidació del festival 
operístic mallorquí 

MallorcÒpera 
Que encara la seva tercera edició amb una 

presència de solistes de consideració 
..Al web.. 

 
 

C
o
n 

 

 
 

llibre 
 

Recull d’articles sobre el ballet El 
sombrero de tres picos 

Fruit d’un congrés sobre l’obra de Falla. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

llibre 

 

Música de las esferes, de 
José Luís Téllez 

Amb un recull d’escrits del 
cèlebre musicòleg 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Anima Aeterna, nou disc 
del contratenor Orlinski 

Amb el segell ERATO i la 
participació d’Il Pomo d’Oro 

..Al web.. 

 
  

https://www.operaactual.com/noticia/la-fenice-presenta-11-operas-entre-la-originalidad-y-la-tradicion/
https://www.operaactual.com/noticia/tenerife-un-volcan-de-emociones-operisticas/
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CD 

 

Élégie. El nou disc de la 
soprano Anita Rachvelishvili 

Amb la casa Sony 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD  

L’òpera Zinf¡gari, Leoncavallo 
Pel segell Opera rara, amb Carlos Álvarez i 

Krassimira Stoyanova 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Un Lohrngrin amb 
Beczala i Harteros 

Per Deutsche Gramophon 
..Al web.. 

 
  

  ACTIVITATS   
 

 
 

1-VIII 
(19’30h) 

 

La cantata barroca Aminta 
e Fidele, HWV83 de Händel. 

Dr. Willian Christie 
Dins del Festival de Peralada. 

..Al web.. 

 
Peralada 

  

 

 

 
 

1-VIII 
(15 h) 

 

TRANSMISSIÓ TELEVISADA 
D’ÒPERA: Don Carlo, DE Verdi 
S’oferirà un enregistrament del 2018 
d’una producció de l’AAOS, al Teatre 
Auditori de Granollers. Cal pitjar la 

pestanya EN DIRECTE. 
..Votv.A la carta.. 

 
TV 

  

 

 
 

1-VIII 
(22h) 

 

Concert líric de 
 Javier Camarena 

Acompanyat per l’orquestra i cor del 
Liceu. S’interpretaran peces de Delibes, 
Bizet, Donizetti, , Mozart i Puccini. Dins 

del Festival de Peralada. 
..Al web.. 

 
Peralada 

  

 

 
 

6-VIII 
(22 h) 

 

Èlia Casanova (soprano) i 
Pino de Vittorio (tenor) 
Amb la Capella de Ministrers i 

Carles Magraner Amb el programa: 
Mediterrània, un mar de música. A 

l’Auditori Espai Ter 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

7-VIII 
(22 h) 

 

Repertori barroc amb la 
soprano Raquel 

Andueza & la Galanía 
 A l’Auditori Espai Ter 

..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

https://www.operaactual.com/critica/anita-rachvelishvili-elegie/
https://www.plateamagazine.com/discos/11667-el-sello-opera-rara-graba-zingari-de-leoncavallo-con-krassimira-stoyanova-y-carlos-alvarez
https://proopera.org.mx/resena/lohengrin-wagner/
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/201/william-christie-les-arts-florissants/
https://votv.alacarta.cat/
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/202/javier-camarena/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19213-capella-de-ministrers.html
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19170-raquel-andueza.html
https://www.operaactual.com/critica/anita-rachvelishvili-elegie/
https://www.plateamagazine.com/discos/11667-el-sello-opera-rara-graba-zingari-de-leoncavallo-con-krassimira-stoyanova-y-carlos-alvarez
https://proopera.org.mx/resena/lohengrin-wagner/
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/201/william-christie-les-arts-florissants/
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/202/javier-camarena/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19213-capella-de-ministrers.html
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19170-raquel-andueza.html


 

 

 
 

8-VIII 
(16 h) 

 

TRANSMISSIÓ TELEVISADA 
D’ÒPERA: La Bohème, DE Puccini 
S’oferirà un enregistrament del 2019 d’una 
producció de l’AAOS, al Teatre Auditori de 

Granollers. Cal pitjar la pestanya EN 
DIRECTE.  

     ..Votv.A la carta.. 

 
TV 

  

 

 
 

12-VIII 
(20 h) 

 

Obres de Bach i Brahms, amb el 
baríton Matthias Goerne 

Amb Juan de la Rubia (orgue) i María 
Dueñas (violí). En el marc de la 

Schubertíada. A la Basílica de Santa maria 
de Castelló.  
   ..Al web.. 

 
Castelló 

d’Empúries 

  

 

 
 

12-VIII 
(22 h) 

 

Dues misses i un motet 
de J.S. Bach: BWV 235, 

BWV 230 i BWV 233 
 Amb Conductus Ensemble. A 

l’Auditori Espai Ter 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

13-VIII 
(21 h) 

 

Winterreise (Viatge d’Hivrern) 
de Schubert 

Amb el baríton Andrè Schuen i el pianista 
Daniel Heide. En el marc de la 

Schubertíada. A la canònica 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 
 

15-VIII 
(14,45h) 

 

TRANSMISSIÓ TELEVISADA 
D’ÒPERA: Cisì fan tutte, DE Mozart 
S’oferirà un enregistrament del 2018 d’una 
producció de l’AAOS, al Teatre Auditori de 

Granollers. Cal pitjar la pestanya EN DIRECTE. 
..Votv.A la carta.. 

 
TV 

  

 

 
 

15-VIII 
(19,30 h) 

 

Àries barroques. Amb J.J. 
Orlinsli (contratenor) i Il 

Pomo d’Oro 
  A l’Auditori Espai Ter 

..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

17-VIII 
(21 h) 

 

La soprano Katharina Konradi i 
el pinista Daniel Heide 

Oferiran cançons de Fauré, Weinberg, 
Strauss, Mozart i Schubert. En el marc 

de la Schubertíada. A la canònica 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

https://votv.alacarta.cat/
https://www.schubertiada.cat/ca/goerne-rubia-duenas-ce21
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19172-conductus-ensemble.html
https://www.schubertiada.cat/ca/schuen-heide-vb21
https://votv.alacarta.cat/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19199-jakub-jozef-orlinski.html
https://www.schubertiada.cat/ca/konradi-heide-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/goerne-rubia-duenas-ce21
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19172-conductus-ensemble.html
https://www.schubertiada.cat/ca/schuen-heide-vb21
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/19199-jakub-jozef-orlinski.html
https://www.schubertiada.cat/ca/konradi-heide-vb21


 

 
 

18-VIII 
(21 h) 

 

Christoph Prégaredien (tenor) i 
Juliud Drake (piano) 

Interpreten cançons de Wagner, Duparc i 
Schumann. En el marc de la Schubertíada. 

A la canònica 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

19-VIII 
(21 h) 

 

Lieder de Liszt, Mahler i Strauss 
Per la soprano Julia Kleiter i el pianista 

Juliud Drake. En el marc de la Schubertíada. 
A la canònica 

 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

20-VIII 
(21 h) 

 

Die schöne Müllerin, de 
Schubert 

Smb el baríton Konstantin Krimmel 
acompanyat al piano per Daniel Heide. 

En el marc de la Schubertíada. A la 
canònica 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 
 

21-VIII 
(22 h) 

 

Requiem de Mozart 
A l’església de Puigcerdà. Amb Marta 

mathéu (soprno), Gemma Coma-Alabert 
(mezzosoprano), Albert Canals (tenor) i 

Toni Marsol (baix) 
..Al web.. 

 
Puigcerdà 

  

 

 
 

21-VIII 
(21 h) 

 

Schwanengesng, de Schubert 
En boca del baríton Florian Boesch i 
piano de Malcolm Martineau. En el 

marc de la Schubertíada. A la canònica 
 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 
 

22-VIII 
(15 h) 

 

TRANSMISSIÓ TELEVISADA 
D’ÒPERA: Carmen, DE Bizet 

S’oferirà un enregistrament del 2017 d’una 
producció de l’AAOS, al Teatre Auditori de 

Granollers. Cal pitjar la pestanya EN DIRECTE. 
..Votv.A la carta.. 

 
TV 

  

 

 
 

24-VIII 
(21 h) 

 

El baríton Samuel Hasselhorn canta 
lieder de Schubert 

Acompanyat al piano per Joseph Middleton. 
En el marc de la Schubertíada. A la canònica 

 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

https://www.schubertiada.cat/ca/pregardien-drake-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/kleiter-drake-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/krimmel-heide-vb21
http://www.osvalles.com/ca/concerts/detall/requiem-de-mozart/633
https://www.schubertiada.cat/ca/boesch-martineau-vb21
https://votv.alacarta.cat/
https://www.schubertiada.cat/ca/hasselhorn-middleton-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/pregardien-drake-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/kleiter-drake-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/krimmel-heide-vb21
http://www.osvalles.com/ca/concerts/detall/requiem-de-mozart/633
https://www.schubertiada.cat/ca/boesch-martineau-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/hasselhorn-middleton-vb21


 

 
 

 
26-VIII 

(21 h.)  

Pura i senzilla com AbigaIl. Amb el 
musicat de 6 poemes del recull 

“Poemes hebraics de jueus 
catalans (s. XI-XV)” 

La música, composta a tal fi, serà 
interpretada per Rosa Zaragoza i es farà un 

enregistrament de disc en directe. Al Museu 
del Call de Girona.   

    ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
26-VIII 

 
 

Concert de pregó de Festa major 
75 aniversari coral veus Alegres 

 Al Pavelló de St. Hilari 
..Al web.. 

 
Sant Hilari 

Sacalm 

  

 

 
 

28-VIII 
(18,30 h) 

 

Cançons de Schubert, Strauss i 
Poulenc 

Amb el baríton Ferran Albrich i la soprano 
Cecília Rodríguez. Amb intervenció de 

l’Acdèmia de la Schubertíada. En el marc de 
la Schubertíada. A la canònica 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

  
28-VIII 

(20 h.) 

 

Gala d’Òpera. Amb Tina 
Gorina (soprano), Marc 
Sala (tenor) i Stanislav 

Angelov (piano) 
Obres de Donizetti, Verdi, Puccini, 

Bizet,. A l’església del monestir 
 

..Al web.. 

 
Sant Pere de 

Rodes 

  

 

 
 

28-VIII 
(21 h) 

 

Ema Nikolovska (mezzo) i Wolfram 
Rieger (piano) 

Interpretaran cançons de Schubert, Brahms, 
Schuman, Wolf, Milhaud, Bonds i Poulenc. En 

el marc de la Schubertíada. A la canònica 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

29-VIII 
(11,30 h) 

 

Per cantar vora l’aigua.  
Anna-Lena Elbert (soprano)  

i Kota Sakaguchi (piano) 
Faran cançons de Schubert, Fauré i Wolf. En 
el marc de la Schubertíada. A la deu d’aigua 

de Vilajuïga. 
    ..Al web.. 

 
Vilajuïga 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
  

https://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=25975
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedmsToLH5B-rztoDc8nhm06
https://www.schubertiada.cat/ca/academia-vb21
https://festivalsantpere.com/programa-2021/
https://www.schubertiada.cat/ca/nikolovska-rieger-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/elbert-sakaguchi-em21
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=25975
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedmsToLH5B-rztoDc8nhm06
https://www.schubertiada.cat/ca/academia-vb21
https://festivalsantpere.com/programa-2021/
https://www.schubertiada.cat/ca/nikolovska-rieger-vb21
https://www.schubertiada.cat/ca/elbert-sakaguchi-em21
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

BALLS AL TEATRE. EN TORN D’UN DOCUMENT DE MITJANS LA 
DÈCADA DE 1820. I, A GIRONA ES FEIEN BALLS DE TIRABOU 

 
Entre la documentació que s’ha guardat a l’Arxiu Històric de Girona (AHGi) en relació a l’actual 

teatre de l’Ajuntament gironí, hi ha una petit paper que, malgrat que és reduït, creiem que 
resulta ben interessant, referit a balls públics al teatre. Recordarem que el teatre de la ciutat 

de Girona era diferents de l’actual i estava situat aproximadament on ara hi ha el Municipal. Li 
deien la Casa de Comèdies i popularment el Pallol. 

 

 
Imatge 1.-  Fotografia del document que analitzem (AMGI, Teatre. Lligall 2) 



     Malgrat que el manuscrit  és més petit que un foli i que està elaborat a manera d’esborrany, 
reaprofitant la cara de darrera d’un imprès, conté força informació i de temes que poden resultar 
rellevants. Tal com és costum en els documents que es guardaven, una de les tipologies que conservem 
en major mesura és la que es refereix a les despeses i el seu control. Per tant, aquí gairebé només es parla 
de conceptes que tinguin un cost, tot parlant de balls públics. O sigui, ens indica quan costava el ball, quins 
elements erren necessaris, però poc sobre com es ballava. Començarem situant el document: 
 

Trets 
bàsics  

del  
document 

Títol principal Nota de lo que cuesta un Gran Baile Público de Teatro 

Títol segon Baile de Tirabou 

Datació Malauradament no porta data, en part segurament pel caire 
d’anotació en esborrany. El situem, però vers el 1826-27 donat 
que es trobava en mig d’un plec de documents d’aquestes dates. 
Algun indici apunta al 1826 o poc deprés1. 

Referència AMGi, Teatre, lligall 2 

 
     A continuació transcrivim sencera la primera part de l’escrit que parla dels costos d’un ball gran 
 

Transcripció del primer escrit 

“Nota de lo que cuesta un Gran Baile Público de teatro 
                                                                                                                                                             [pe]setas 
     12 Músicos a 6 pesetas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
     Cera para amancebar 84 velas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
     Aceite para las lámparas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 
     Componer toda la sala y volverlo todo después como antes estaba   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
     Guarda  ropas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
     Maestro de danzas     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 
     Refresco de músicos   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 
     Velas de sebo para las solfas de los músicos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
     Alguacil. Su dieta y refresco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  2 
     Portero por gratificación componer el palco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
     Cera de los palcos del Ayuntamiento y del General  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
     Calderizo con tea frente a la puerta de entrada satisfecho el jornal del que ha de cuidar  . . . 3 
                                                                                                                                                                 ________ 
                                                                                                                                                                     1 4 2 
Nota  // Si se han de rellenar las farolas 6 la noche vale el aceite . . . .  10 ptas. 
               Encendedores 6. Su trabajo extraordinario [?]  . . . . . . . . . . . . . . 2 ½ 
               A la tropa por gratificación                                                      [no fa constar quantia]  “ 
  

 

                                                           
1      Hi ha un parell d’indicis, encara que indirectes, que el document podria ser del 1826. Fixem-nos que quan es parla de la 
llotja del governador es recalca el seu caràcter militar (l’esmenta com a el “general”), resultant que, dels títols honorífics que 
precedien els edictes sobre balls, el que destaca més el caire militar va ser Vicente Carriola, que proclama que era “teniente 
coronel efectivo del ejército de tierra” [hem subratllat nosaltres la paraula “efectivo”], de manera que la paraula “General” en 
el paper del teatre podria ser fruit d’una imprecisió en la graduació militar. L’altre indici ens la dona una petita anotació 
també guardada entre la documentació teatral que esmenta no es van realitzar balls a la plaça del vi per carnestoltes, per un 
problema d’entesa amb l’empresari del teatre, l’any 1826 i que, en canvi, hom preveia “la condición que han de tener los tres 
últimos días de carnaval Balladas con copla de 4 músicos en la plaza del vino” [el subratllat és nostre] (AMGi, Teatre, Lligall 1. 
Esmenta 1826, tot i que dedueix que pot ser lleugerament posterior). Aquesta referència a balls de carrer amb una petita 
cobla es correspon bé amb l’anotació de costos possibles al final del nostre document. 



A QUÈ ES REFEREIX EL DOCUMENT 
     Evidentment que el nostre paperet parla de balls. Però no d’un ball concret que es realitzés. És una 
anotació genèrica de costos. Explica molt bé el títol que es refereix a quant costa organitzar un ball de 
caire públic, que sigui dels grans i que es realitzi al teatre de la ciutat. Però fixem-nos que a la part inferior, 
i aprofitant el mateix paper, es fa referència un altre tipus ben diferent de ballades. A la part inferior del 
manuscrit hi apareix una segona anotació, totalment enganxada amb la primera, i que es refereix al cost 
d’un ball de tirabou. 
     Concretarem que les despeses s’indiquen en pessetes, tot i que algun concepte apareix també en rals. 
Fer referència a diverses nocions monetàries era freqüent en un moment en què encara no s’havia unificat 
la moneda a nivell estatal, cosa que no es faria a la pràctica fins el 18692. Fem constar que en les 
transcripcions normalitzem l’escrit a l’espanyol actual. 
 

 
    Imatge 2.-  Carnet de ball amb cobertes de 
carei i metall daurat. Datable cap a 1830. (Al 
Museo del Romanticismo. Madrid, 1551 de 
l’inventari). Servien a les dames per anotar les 
peticions de ball a les que s’anaven 
comprometent en determinada vetllada. El 
que veiem és un objecte propi classes 
acomodades, encara que sectors més 
modestos deuríem imitar els carnets amb 
materials més senzills. No ens consta que 
s’usessin a Girona en la dècada de 1820 però 
és provable que se’n fessin servir d’algun tipus. 

 

EN RELACIÓ ALS MÚSICS i LA MÚSICA 
     Constatem que a mitjans anys 20 del segle XIX en els balls públics més ben dotats hi participaven 12 
músics, per tant com a màxim. Cada músic cobrava 6 ptes. per funció. Es dedueix en aquesta ocasió que 
tots els músics rebien el mateix estipendi. En èpoques posteriors cap a la segona meitat del segle XIX 
trobem relacions de pagaments amb imports diferents segons els intèrprets. També consta que era 
costum d’oferir un refresc als músics. En aquell moment aquest refrigeri es valorava en 9 ptes., per tan 
tun cost de 75 cèntims per intèrpret. 
     Per a la seva interpretació els músics comptaven amb partitures (solfes) i per a il·luminar aquestes 
s’utilitzava un sistema de llum diferent que en la resta de la sala i consistia en espelmes de sèu. Resulta 
significatiu que no es generi cap despesa per a l’ús de les partitures, cosa que no ha d’estranyar perquè 
en aquella època no hi havia cap cura amb els drets d’autoria. 
 

EN RELACIÓ AL FUNCIONAMENT DEL TEATRE 
     Queda clar, i és lògic, que una feina imprescindible de preparació del ball que es realitzava en al sala 
principal del teatre era la de canviar la disposició dels mobiliari de la platea. Particularment els seients, 
apartant-los del centre de la platea i col·locant-ne totes o part als voltants del saló. Deduïm, encara que 
el document no ho esmenti, que els butaques o cadires no anaven ancorades a terra. En acabar el ball 
calia tornar a la disposició inicial. El document diu: “Componer toda la sala y volverlo todo después como 
antes estaba”. 
     S’esmenta que en el teatre hi havia dues llotges presidencials, la de l’Ajuntament i la del governador, 
que solia ser-ho dels aspectes civils i militars i per tant un oficial de graduació, per això es parla de la llotja 
del general. Aquestes llotges mereixien una especial cura, prèvia al seu ús en cada funció.  

                                                           
2      Recordarem aquí que pesseta és una denominació monetària, amb vocable d’origen català, que va donar nom a la 
moneda oficial a Espanya entre 1868 al 2002, fins que va ser substituïda per l’Euro. 



     Com a personal que calia tenir en les funcions de ball i que generaven una despesa específica 
esmentarem: encarregat del guarda-roba, un algutzir, el mestre de dansa (d’aquesta figura esperem 
parlar-ne amb més deteniment en un proper número de l’Operem) i el porter. És interessant aquest darrer 
cas perquè s’especifica que es paga una “compensació per arranjar la llotja”, per tant, el porter era una 
figura que ja rebia un sou regular de l’Ajuntament3; per a moments del segle XIX hem constatat en altres 
escrits que la persona que realitzava la feina d’anunciar les funcions teatrals era el pregoner municipal, 
personatge, doncs, que ja gaudia d’un ofici i una paga, encara que no ens consta si era així en el present 
cas. No és descartable que alguna de les quatre figures que acabem d’esmentar recaiguessin en una 

mateixa persona. Altra variant és la de que 
determinades figures podien cobrar total o 
parcialment de les propines o abonaments que fessin 
els usuaris, supòsit que, per a èpoques posteriors, el 
tenim comprovat de la figura del guarda-robes. També 
seria possible que altres persones rebessin algun 
pagament com a “subcontractades” per algun dels 
càrrecs que percebien pagues4. En definitiva, que el 
document ens dóna idea d’algunes tasques importants 
associades als balls, però no de totes les que hi podien 
haver. Trobem a faltar esment de la venda d’entrades 
o de tasques de vigilància i ordre durant els espectacles 
(i consten exemples de què algunes funcions teatrals, 
sobretot en casos de balls, podien comportar saraus5). 
 
    Imatge 3.-  Portada dovellada que va ser en el seu moment la 
porta principal d’accés a l’antic teatre del Palllol. Les dovelles 
porten la data de 1612 (tot i que en aquell moment l’edifici no feia 
funció teatral) i un escut de la ciutat. Aquí és on es situava una 
torxa per a il·luminar la façana d’entrada [Foto J.M.B.. 2021]. 
 
     Un apartat important de funcionament i que 

comportava 
costos era la il·luminació. Interessa recalcar que al teatre hi havia 
diversos sistemes d’il·luminació, com a mínim tres tipus per a 
l’interior del coliseu, informació que mostrem en l’esquema del 
costat. També trobem informació sobre la il·luminació exterior. Així 
sabem que es posava una torxa (tea) que anava lligada d’un un 
penjoll (calderizo)  que es col·locava en front de l’entrada pública a 
l’edifici, sistema que requeria que algú en mantingués el 
funcionament [veieu imatge 3]. En ocasions, qui promovia el ball 
pagava el combustible de sis fanals (farolas), propers al teatre, i la 
feina d’encendre’ls.  Cal recordar que abans de la construcció de 
l’actual teatre Municipal, inaugurat el 1860, l’accés l’anterior coliseu 
era més complicat i situat per la zona que avui en dia ocupa el carrer nou del teatre i la plaça del Pallol. 

                                                           
3      Referit a inicis del segle XX, en altre article referit a tasques no artístiques del teatre (Operem n 74, febrer 2021, p. 15) 
constatàvem que el porter del teatre era un algutzir de l’ajuntament, el de major antiguitat, donat que tenia dret a l’ús d’una 
casa annexa al mateix teatre. No ens consta, però, quina era la situació en aquests aspectes en el moment que aquí 
considerem. 
4      Per a esmentar un cas que hem detectat, referit a inicis del segle XX, que el gaurda-robes pagaven a dos o tres ajudants 
que realitzaven tasques d’acomodació.. 
5      Per a l’any 1809 vam comentar el cas d’una sonada baralla en un ball al teatre de comèdies (Operem n 53, maig 2019, p. 
7 a 10). 

Il·luminació interior del teatre 

 

● 72 Espelmes de cera 
(més alguna altra per a 
les llotges 
presidencials) 
●  Oli per a làmpades 
(en poca quantia) 
● Espelmes de sèu per a 
les partitures dels músics. 

 



EL BALL AL CARRER. A GIRONA ES FEIEN BALLS DE TIRABOU 
     Com hem dit, a la part final del manuscrit hi ha una anotació sobre els costos que representa un ball 
de tirabou [veieu la part inferior de la figura 1]. Això ens permet entendre que a Girona es celebraven 
aquest tipus de ballades o diversions públiques.  
 

Transcripció del segon escrit, sobre 
balls de tirabou 

 Altre escrit referit a balls el 1826 

“   En el año 1826 por el carnaval no hubo balladas 
en la plaza con motivo de que el arrendatario del 
teatro dixo que esto no estaba prevenido en la 
trata [?], de que quedó muy disgustado todo el 
público, y puede esto tenerse presente para 
advertir al señor gobernador que cunado es 
carnaval pidan licencia para Bailes en el teatro, si 
los concede sea con la condición que han de tener 
los 3 últimos días de carnaval Balladas con copla de 
4 músicos en la plaza del vino. .”  

“               Baile de Tirabou      Pesetas 

   Copla por una tarde  . . . . . . . . . . . .  24 
   Copla por una noche . . . . . . . . . . . .  20 
   Refresco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
    Dieta del alguacil y refresco  . . . . . . 4        .     
Tirabou tarde y noche . . . . . . . . . . . .  52 pesetas. 
Tirabou por una tarde sola . . . . . . . .  32 pes.” 

 

 
Igual que ens hem trobat en la part precedent de l’escrit, 
referit a un ball al teatre, no s’esmenta necessàriament a una 
activitat d’un dia concret, sinó que equivaldria al que seria un 
pressupost previ a l’encàrrec: notem que està pendent de 
decidir si el ball es realitzarà només per la tarda.  
 

Imatge 4.- Músics al carrer a la dècada de 1820, a Londres. Dibuix 
de George Johann Scharf 

 

     Advertim ràpidament que s’està parlant d’un ball de 
carrer, d’organització molt més senzilla i amb nombre de 
músics clarament menor. No podem dir si els mateixos 
intèrprets que actuaven en el ball ho feien també en el tirabou, encara que els més provable és que alguns 
coincidissin i altres no: o sigui, que no ho sabem. Veiem la presència d’un algutzir, que era, doncs, 
l’autoritat pública que deuria fer valdre l’ordre al carrer. Aquest personatge també estava present en els 
balls de teatre i tenia dret a rebre un refrigeri tant quan treballava al teatre com quan treballava al carrer. 
La seva paga era més alta quan treballava al carrer (4 ptes. inclòs el refrigeri) que quan ho feia al teatre (2 
ptes. inclòs el refrigeri), segurament perquè al carrer l’algutzir actuava com a única autoritat pública, 
assumint, docs, més responsabilitat.  
     Podem deduir aspectes comparant l’escrit amb un altre document, que transcrivim a sobre, i que 
comença amb la frase “En el año 1826 por el carnaval no hubo balladas en la plaza” (AMGi, Teatre, lligall 

1, senda datar) [veieu imatge 5]. El document 
podria ser del 1727 o un xic després ja que està 
advertint d’un problema que es produí en un 
any que ja no és de l’anotació. Sospitem que el 
pressupost dels balls de tirabou, que no porta 
datació correspon al 1826, en què no es van 
acabar de fer els balls de carrer, o al 1827, per 
tal d’esmenar el disgust que el públic gironí va 
tenir per falta de ballades a la plaça del vi. 
 
    Imatge 5.-  Anotació que comença “En el año 1826 
por el carnaval no hubo balladas en la plaza” al que fem 
referència i que s’aporta transcrit. 
 



     Pel segon escrit que considerem sabem que els músics que havien de tocar al carrer eren quatre. En 
dels dos documents s’esmenten com a cobla. Entenem que la quantitat de músics de la cobla de carrer 
deuria ser de quatre en els dos documents. Per tant, els músics del correbou cobraven sis pessetes per 
actuar només una tarda i cinc pessetes més per barba si actuaven, a més , a la nit. Fixem-nos que sis 
pessetes és el mateix emolument que rebia un músic que actués al ball dins del teatre. Els músics tenien 
dret a rebre un refrigeri tan si actuaven al teatre com a carrer. Veiem que el cost del refrigeri es va calcular 
a 9 ptes. per a un total de dotze músics del ball al teatre i 4 ptes. per a un total de quatre músics al carrer. 
Per tant, deduïm que el cost d’un refrigeri per a un músic oscil·lava entre una pesseta i 75 cèntims. 
 

SOBRE EL TIRABOU 
     La pràctica de ball de tirabou és antiga a Catalunya i ha anat agafant diverses manifestacions 

concretes depenent del lloc i el moment. De fet encara hi ha poblacions 
que conserven el tirabou com a dansa tradicional. 
 

Imatge 6.-  Una de les coreografies que pot agafar el ball de tirabou segons segons 
Pilar Comte i altres.  (La dansa popular a les comarques gironines. Vol I. Gironès. La Selva. 
Baix Empordà. Girona. Ministeri de Cultura, 1980). 

 
     El concepte genèric e ball de tirabou pot tenir diverses definicions, més o 
menys similars6. Un prototipus respondria als següent trets: ball antic / els 
dansaires formen cadena / Hi ha un personatge que es posa a davant i estira 
de la corrua, d’aquí el nom, que parla d’estirar el bou / els participants 
s’agafen de la mà / un lloc típic per a ballar-lo seria al carrer (veieu imatge 6). 

     Ta, com hem dit es conserva la tradició d’alguna forma de ball de 
tirabou en alguna població. Particularment a Sant Feliu de Buixalleu, municipi de La Selva, que 
l’ha practicat de manera intermitent des de temps antics. Després de perdre’n la tradició, es va 
recuperar després de la Guerra Civil i novament el 1980, conservat per l’esbart dansaire de la 
població. A Sant Feliu de Buixalleu es balla el tirabou el diumenge que sigui més immediat al 15 
de maig, diada de Sant Isidre, patró dels pagesos [imatge 7]. També al final de les festes de la 
Patum de Berga es balla un Tirabol , d’origen incert  i que 
ha evolucionat, però que té relació amb les danses de 
tirabou que ballaven les comparses de la localitat en el 
segle XIX (segons Anaís Falcó Ibàñez, en al seva tesi 
Patum: música i festa, UAB 2017). 
 
    Imatge 7.-  Una representació del Ball de Tirabou al poble de Sant Feliu 

de Buixalleu, en una versió oferta per l’esbart dansaire de la 
població el 2011. Hi posem un enllaç a un You Tube. Tot i que la 
dansa conserva el nom, és possible que la dansa en aquesta 
població hagi anat evolucionant enfortint el sentit de dansa de 
parella. 

 
 
   En definitiva, d’un petit document manuscrit, complementant-lo amb altres informacions, ens 
aporta quantiosa informació sobre la música i  el ball a mitjans la dècada de 1820, associat al 
teatre gironí 
                                           joan manel barceló sitjes (juliol 2021) 

                                                           
6      “Ball antic que ballaven un nombre indefinit de balladors donant-se la mà i formant cadena” (Gran Diccionari de la 
llengua catalana, d’Enciclopèdia.cat). 

https://www.youtube.com/watch?v=N0CaR2pjg1Q


 
 

   CONFERÈNCIA  (1 de juliol):  Lucia di Lammermoor 

Per Pol Avinyó, que va 
comentar l’òpera de 

Donizetti 
 a la Casa de Cultura davant 

d’una seixantena de 
persones 

 

   SORTIDA AL LICEU  (2 de juliol):  La Bohème 

 

 
Amb l’OperaGiroBus van anar a 

veure al Liceu l’òpera d Puccini, amb 
més de seixanta participants 

 
 

← Agafant un dels dos busos, de tornada, al 

costat del Liceu 

   SORTIDA AL LICEU  (24 de juliol):  Lucia di Lammermoor 

Feta amb més de trenta 

participants. Amb una certa 
divisió de gustos pel que fa a la 
producció excènica signada per 

Barbara WysocKa 
 

Salutacions al final  → 

 

 

 



   VETLLADA OPERÍSTICA    (23 de juliol) :   RECITAL   i   SOPAR   
 

 

    Tal com es va fer l’any passat, 

hem acabat la temporada amb 

una trobada de músic ai 

convivència a Calella de 

Palafrugell. 

    Aprofitant els fantàstics 

jardins de l’Hotel Alga, i en 

espais diferents, es va celebrar 

un recital i un sopar. Organitzat 

conjuntament per l’Associació 

de Veïns i Amics de Calella i els 

Amics de l’Òpera de Girona  

 

RECITAL.-  
  Seratta belcantista 

 
Amb el Bel duo: Laura Coll 
i(soprano) i Alessio Coppola 
(piano). Amb un reital centrat en 
el bel canto, en sentit estricte, 
amb obres de Rossini, Bellini i 
Verdi (Fotos Toni Quintana). 
 



 
 

 

 

 

 

 

  
Taula Bellini Taula Donizetti 

  
Taula Mercadante Taula Rossini 

  
Taula Verdi Aixecant la vetllada 



 

ESDEVINGUT 
en   ÒPERA   i   MÚSICA 

R
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Cors d’estiu d’òpera Marcel Gorgori a Girona 
 

Per Marina Donat 
 
Un any més el Centre Cultural La Mercè ha fet possible que, a Girona, es pugui gaudir del Curs d'estiu sobre Òpera 
que Marcel Gorgori imparteix ja fa 4 anys consecutius. 
Marcel Gorgori és un conferenciant i divulgador, que ens ha explicat durant 5 dies, els termes i conceptes 
imprescindibles per a poder gaudir de l'òpera plenament. Conceptes com ària, intermezzo, preludi, falset, 
cadència etc. Són conceptes que a vegades sentim dir però que no sabem ben bé a què fan referència. Aquest 
curs ens ha aportat els coneixements necessaris per a  poder entendre i analitzar molt millor quan estem 
escoltant qualsevol òpera. És una aportació importantíssima de coneixement que ens fa gaudir molt més d'allò 
que s'està sentint. Els apassionats d'aquest món tant  meravellós, hem gaudit molt cada dia i cada moment a 
classe, que, en el meu cas, no he deixat de prendre nota de tot el que en Marcel estava explicant. Ha estat 
interesantíssim aprendre cada concepte i entendre cada definició.  Explicat tot d'una manera planera, entenedora 
i amb exemples que deixaven molt clar la gran feina didàctica i la gran preparació de cada tema. 
 
Una curiositat: dimecres passat la classe es va haver d' impartir a la i biblioteca del  Museu d'Història dels Jueus. 

En un dels moment en que 
Marcel ens va posar un vídeo 
on cantava Juan Diego Florez, 
la gent que passava pel carrer 
de la Força es parava a 
escoltar, ja que no sabien què 
passava allà i si realment era 
un vídeo o era música en viu.  
 
Un cop acabat el curs, ara ja 
estem desitjant que comencin 
els cursos d'hivern. Que solen 
ser el gener o febrer que es 
fan un dia a la setmana durant 
unes cinc setmanes 
consecutives. Girona té la 
gran sort de poder comptar 
d'uns cursos de luxe pels 
amants de la lírica. Realment 
ens deixa sempre una 
sensació d'estar 
immensament agraïts per fer-
nos gaudir tant anant a 
classe!!!! 
 
Gràcies a tothom qui ho fa 
possible. I fins la propera. 
  



Dues grans versions de Tosca 
 
La immortal òpera de Puccini ha tingut aquest mes de juliol dues produccions de gran entitat. 
 

 
Una de les produccions de Tosca que més expectativa ha creat ha estat la que ha ofert el Teatro Real de 
Madrid, particularment degut als solistes que s’hi ha aplegat. Aquí veiem una foto d ela sessió del 24 de 

juliol, per amabilitat de l’aficionada Angelina Font, de sant Esteve d’en Bas. 
 

 
 

L’altra versió amb grans cantants, en format 
concert, l’ha ofert el Festival de Peralada, ajuntant 

com a solistes Sandra Radvanovsky, Jonas 
Kaufmann i Carlos Álvarez, acompanyats per 

l’orquestra i cors del Teatro Real de Madrid (teatre 
que com hem vist acabava d’oferir l’obra en el seu 

local), tots sota la direcció de Nicola Luisotti. 
 

←  Entrada de la Tosca de Peralada del dia 25 de juliol 2021  



 
 
 
 
 
 
 
 

Mireille, de Gounod 
Per Pol Avinyó 

 
Charles Gounod ha arribat als nostres dies com el compositor de Roméo et Juliette i de Faust. Encara avui 
Faust és una de les tres òperes més representades del Liceu tot i que fa més de 30 anys que no es 
representa al teatre de La Rambla. Mireille va ser composta i estrenada 5 anys desprès de Faust, no va 
tenir una gran acollida ni el dia de l’estrena ni en les següents funcions. Desprès de la II Guerra Mundial 
Mireille va aconseguir una nova vida amb diferents enregistraments i representacions, sempre dins del 
territori francès. Ha aconseguit posar-se al lloc que és mereix ja que musicalment és una autèntica obra 
mestra. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Mireille és una òpera en cinc actes 
de Charles Gounod, amb llibret de 
Michel Carré basada en Mireio de 
l’escriptor occità Frederic Mistral. 
S'estrenà al Théâtre Lyrique de 
París el 19 de març de 1864 

Ens situem a La Provença en plena 
primavera. Mireille està 
enamorada de Vicent, un jove 
pobre qui li correspon el seu amor. 
El Pare de Mireille la vol casar amb 
un home ric, ella s’hi oposarà i es 
trobarà amb el seu amor al final. 

Frederic Mistral l’autor de la 
novel·la en que es basa Gounod va 
guanyar el premi Nobel de 
literatura el 1904, donant veu a les 
llengües minoritàries europees. 
L’obra Mireio està escrita en 
occità. 

 

  
 
 
 
 
 

A la imatge L’edició en CD de la millor 
versió de l’obraa. Un encert de la casa EMI 
que va reunir un repartiment de luxe per 

aquesta joia d’òpera. 
 

COMENTARI 
     
Quan Gounod va descobrir l’obra de Mistral el 1861 va 
decidir que seria el seu proper projecte. Per conèixer 
els costums i la música provençal va recórrer totes les 
localitzacions que apareixen a l’obra de Mistral i fins i 
tot els camperols el van convidar a fer un dinar típic. Es 
va entrevistar diverses vegades amb Mistral per poder 
captar el millor possible l’essència de la seva obra i 
poder-la reflectir a l’òpera. Gounod utilitza músiques 
populars de la zona com per exemple La Farandola (el 
mateix faria Bizet amb la seva obra L’Arlesienne) i altres 
cants populars. Fa pocs anys el director Mark 
Minkowski va voler posar en valor l’òpera i la va 
programar a l’Òpera de París amb un gran èxit. 
D’aquestes funcions existeix un DVD preciós amb la 
soprano Inva Mula i el tenor Charles Castronovo que val 
molt la pena poder visualitzar. 

https://www.youtube.com/watch?v=vitcdr1hw2Q&list=OLAK5uy_nPuROGIIXT4dld1Ui0nJ_dcp0o49QCUEs


GENT  per la Música 

 

Jordi Vallés, 
 interessat per Wagner 

 

     El nostre aficionat, en Jordi Vallès Fluvià, li agrada tot 

tipus de música però té un gust particular per les òperes de 

Wagner. Aquesta ha estat una de les seves passions musicals, 

tot i que es declara subjecte a èpoques i moments en què 

els gustos van evolucionant. Ell és garrotxí, de 

La Vall d’en Bas. Li demanem que ell mateix 

ens expliqui les seves preferències i 

concretament com s’ha anat interessant 

pel compositor alemany. 

 
 

DE MÚSICA 
     De ben petit a casa van apuntar-me a 
estudiar música. Els va semblar que era 
interessant per a la meva formació. Com que no 
podia fer-ho a La Vall d’en Bas em van inscriure 
a una acadèmia d’Olot, l’Escola Harmonia. Jo 
tindria cinc o sis anys i hi vaig estar fins als 
divuit, moment en què me’n vaig anar a 
Barcelona a estudiar la carrera. Ja no vaig 
continuar els meus estudis musicals. Allà vaig 
cursar llenguatge musical i piano. Vers els dotze 
anys vaig negociar i aconseguir amb casa meva 
que em deixessin també estudiar bateria. 
     Al cap d’un temps, amb amics, vam formar 
algun conjunt musical. Res de molt seriós. Vam 
realitzar algunes actuacions en diversos pobles i 
a l’institut. 
     Amb el temps els meus gustos musicals han 
anat evolucionant. A més, passo per fases en els 
que segueixo més o deixo reposant algun 
gènere. Quan tenia setze o disset anys 

m’agradava una música més aviat “rock dur”. 
Més tard els gustos van anar canviant. 
     La música sovint l’escolto mentre realitzo 
altres coses, com conduir o treballar. No em 
desconcentra del que estic fent. Per a treballar 
em va molt bé la música de Bach interpretada a 
piano o les òperes de Wagner. 
     De la música popular, a part dels clàssics 
Beatles o Bob Dylan,  un dels cantants que més 
m’ha interessat darrerament és el Franco 
Battiato, que tristament va morir fa poc. 
 

Els Manel són els 
músics catalans que 

més li agraden al Jordi 
Vallés. 

 
 

A l’enllaç en podem 
sentir una mostra

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x-4rskS9BxM


    En relació a la música catalana, dels actuals els 
que més m’agraden són els Manel. Crec que són 
uns cracs. Molt bons. Dels iniciadors, el Llach i 
molt particularment Pau Riba. Considero que va 
ser aquest qui va contribuir a modernitzar la 
música catalana. 
    La música clàssica em va començar a 
interessar més quan ja no estava obligat a 
treballar-la, després de l’acadèmia. De la 
clàssica m’agrada molt el barroc. En particular 
m’agraden les incursions del Jordi Savall en la 
música barroca. Trobo excel·lent el disc que 
aquest músic va dirigir amb el títol de 
Terpischore: L’Apothéose de la danse baroque. 
Entre els barrocs destacaré Handel, Purcell i 
Bach. És curiós el que em va passar amb aquest 
gran autor. Jo no li tenia massa afició al Bach, 
crec que degut a que el vaig haver de patir en les 
meves lliçons de piano. Més tard, algun amic em 
va ajudar a redescobrir-lo 

D’ÒPERA 
     El meu interès per l’òpera va començar quan 
estudiava a la universitat. Va ser amb motiu 
d’un programa televisiu, Òpera en texans, que 
presentava en Ramon Gener. Vaig començar 
amb Pagliacci. 
 

 
El programa que Òpera en texans va dedicar a Pagliacci, 
òpera de Leoncavallo, va ser el que va despertar al Jordi 

l’interès pel gènere. 

 
    Després vaig interessar-me per Mascagni i la 
seva Cavalleria Rusticana, també Verdi. 
D’aquest, l’òpera que més m’ha agradat és el 
Don Carlo. El descobriment de l’òpera va 
generar-me tot un moment d’indagació. Vaig 
arribar a procurar-me alguna partitura sencera 
d’alguna òpera, de les fetes per a piano i veus, 
que són les que es fan servir per als assajos. Així 
tocava i analitzava els fragments que 

m’interessaven. Ho feia per a mi mateix, al 
piano. Per exemple en el cas d’Aida  o Pagliacci.  
     Ja que m’ho preguntes, diré que prefereixo les 
produccions escèniques operístiques que no 
s’apartin de l’ambientació que correspon. Em 
sembla bé que es busquin sistemes nous o 
acabats més actuals, com ara una escenografia 
més estilitzada. Però no m’agrada que es canviï 
el sentit de la història que es narra. Per posar un 
exemple, no crec que en l’òpera Siegfried hi 
quadrin soldats amb metralletes, quan resulta 
que l’autor ens vol descriure un món mitològic. 
     Al Liceu hi vaig de tant en quant, hi solo anar 
una o dues vegades per temporada. Últimament 
sobretot quan fan Wagner. Hi solo acudir 
acompanyat per alguns amics, als que també els 
agrada. Entenc que amb el Liceu comptem amb 
un molt bon teatre. 
     Em preocupa el fet que la gent jove no sol 
apreciar massa el gènere operístic. Això ha fet 
de vegades que em sentís una mica sol amb les 
meves aficions. També constato que no sol 
agradar massa a ningú l’òpera realment 
contemporània. Això és una anomalia, el fet que 
bona part del públic no estigui en sintonia amb 
els seus compositors “clàssics” contemporanis, 
cosa que no només passa amb l’òpera. 
 

DEL WAGNER 
     Igual que l’òpera la vaig descobrir per un 
programa de televisió, el Wagner em va entrar 
mitjançant un programa de ràdio, Històries de 
l’òpera, presentat pel Roger Alier i en Marcel 
Gorgori. Vaig enganxar un cicle en què 
presentaven les obres de la tetralogia de l’Anell. 
Ho vaig anar seguin i em va semblar fascinant. I 
així vaig iniciar el meu interès per Wagner. 
 

 
Van ser el Roger Alier i Marcel Gorgori, amb el programa 
radiofònic Històries de l’òpera, els culpables que en Jordi 

s’aficionés al Wagner. 

 



      Però, l’opera wagneriana que vaig començar 
a escoltar més en serio va ser Lohengrin. Després 
va ser el Tristany i Isolda. Tot plegat em va 
portar a interessar-me per Wagner. 
Evidentment va ser un gran compositor però fa 
gràcia perquè a la seva vida particular era una 
mica cara-dura, al que perseguien arreu els 
creditors. Em va agrada localitzar la sèrie 
documental  protagonitzada per l’actor Richard 
Burton 
 

Al Jordi li ha 
semblat 

d’interès, com 
apropament a 

Wagner, la sèrie 
documental de 

deu capítols  
sobre la vida del 
músic, dirigida 

el 1983 per 
Tony Palmer. 

 
     Més llarg i complex va resultar-me el cicle de 
l’Anell del Nibelung. Però val la pena. Aquestes 
les he anat escoltant i les he vist al Liceu. Va bé 
veure-les en directe quan ja les coneixes 
prèviament. M’agrada anar identificant els 
leitmotivs, tant abundants i elaborats a la 
Tetralogia, és el que em captiva més. Segur que 
me’n perdo alguns. El Wagner s’ho curra molt i 
de vegades  barreja els leitmotivs, creant així tot 
un efecte nou. La que no m’acaba d’entusiasmar 
és l’Holandès Herrant. Parsifal no la conec prou. 
     De L’Anell el títol que més m’agrada és El 
crepuscle dels déus. Després escolliria La 
Valquíria, a continuació [i aquí l’entrevistat 
dubta un moment quin ordre atorgar] Siegfried i 
finalment L’or del Rin, ... exactament en l’ordre 
invers en què van. La Tetralogia està molt bé. 
Tot i que és veritat que formen un conjunt molt 
llarg i que no tots els moments presenten la 
mateix intensitat i interès. No es pot mantenir 
sempre el nivell tant alt. Com exemple d’algun 
moment que trobo més feixuc citaré, dins del 
Siegfried, la conversa entre Siegfried i Mime, 
prèviament a l’escena de la forja. En canvi, 
l’escena del comiat entre Brunilda i Siegfried, del 
Capvespre, trobo que té molta emotivitat. És un 
tall  que he escoltat sovint. 

     En general les òperes de Wagner són molt 
cinematogràfiques. Es presten molt a 
complementar-se amb la representació 
escènica. Per això bona part dels compositors de 
bandes sonores s’han inspirat en la música de 
l’alemany. També cal recordar la gran influència 
del compositor en tot el que és la posada en 
escena operística.  

Zu neuen Taten, 
l‘escena del 

comiat entre 
Brunilda i 

Sigfrid, d’ El 
capvespre dels 

déus. Un 
moment que 

plau en 
particular al 

Jordi. 

 
     La meva òpera preferida és Tristany i Isolda. 
Si només es pogués salvar una òpera del món 
crec que hauria de ser aquesta. A més, crec que 
és l’obra amb la què Wagner va trencar 
definitivament  els esquemes musicals del seu 
temps. I, per tant, el compositor va haver 
d’aguantar molta incomprensió però a partir 
d’aquí va néixer la música moderna. Crec que va 
ser un esforç conscient de regenerar el 
llenguatge musical. Per cert que el Tristany cal 
escoltar-la globalment. No pots separar una 
part de la resta de l’obra. El tema musical de 
l’inici de l’obra no s’acaba de resoldre fins al 
final de l’òpera. És la que més m’ha impressionat 
en veure-la en directe. 
    Acabaré comentant que el Tristany el vaig 
veure al Liceu i les sensacions que vaig sentir van 
anar canviant molt aquell dia. Encara que em fa 
cosa dir-ho, crec que l’orquestra no va començar 
gaire entonada i en el preludi no va estar fina. 
Potser no hauria de fer judicis tant contundents. 
Però, en canvi, a mesura que avançava l’obra, la 
qualitat va anar augmentant i els que vam 
assistir a aquella sessió vam viure una 
representació molt sentida. El final va resultar 
apoteòsic, amb el públic aplaudint entusiasmat. 
Va ser l’ovació més llarga que jo he vist al Liceu. 
Aquell dia el mestre Pons i l’orquestra van 
demostrar la seva vàlua. 

 
Li agraïm al Jordi Vallés els comentaris sobre el seu itinerari, gustos i opinions musicals [transcripció JMB]  

https://www.youtube.com/watch?v=wN1VCdBtCuw&t=603s


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 

El 1839 s’iniciava el cicle d’òpera més o menys regular d’òpera a Girona. Abans, entre 
1810 a 1814 s’havia ofert ja una programació, impulsada pels ocupants francesos, que 

va quedar interrompuda durant un quart de segle. La recuperació de la lírica va ser 
molt ben rebuda. Però mantenir una companyia de manera continuada té la seva 
dificultat. L’òpera, també antigament, és un gènere car. Necessita molt tipus de 

recursos i altes despeses. Els dos empresaris gironins que havien promogut la 
recuperació operística van proposar, des de finals de 1840, un sistema d’abonaments 
regular que permetés assegurar la permanència d’una companyia a la ciutat i evitar el 

dèficit que, asseguraven es generava fins al moment. 
 
     Els dos empresaris que havien recuperat 
l’òpera a Girona es deien Felip Flores i Felip 
Pagés. Eren gironins, segons fan constar en la 
instància, de data 1 de setembre de 1840, en què 
demanen a l’Ajuntament permís per a promoure 
un abonament per a la temporada següent7. En la 
dita instància inclouen ja un redactat de la 
proposta que esperen fer pública i que, 
efectivament, es va imprimir i publicitar no 
massa temps després en termes similars. El 
document imprès no porta data però ha de ser 
publicat als voltants de finals de setembre del 
1840, i exactament entre el 21-IX-18408 i el 10-
X-18409 [veieu-ne bona part de l’imprès a les 

imatges 3, 4 i 7]. 
   
   Convé precisar que les temporades teatrals en aquella època no venien 
partides per les vacances d’estiu sinó per la festivitat religiosa d ela Quaresma, 
període de quaranta dies en què se suposava que els teatres restaven tancats, 
amb l’excepció possible de representacions de caire pietós. 
 
       Imatge 2.-  Públic teatral de sectors socials modestos, a mitjans la dècada de 1840, segons 
una litografia del francès Honoré Daumier 

                                                           
7      La instancia conté quatre cares de foli i es conserva  l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi), teatre, lligall 5. Datat a 1-IX-1840 
8      El 21 de setembre és data en què el Ple Municipal aprova el pla teatral per a la propera temporada [llibre d’actes de 1840 
pàg. 132, revers]. 
9     Consta en el mateix imprès que considerem que el 10 d’octubre s’acabava el termini per a subscriure abonaments a preu 
reduït. 

Imatge 1.-  Signatures dels empresaris del teatre, Felip Flores 

i Felip Pagés, que van ser els que van ser els gironins  portar 

l’òpera a la ciutat el 1939 i que promovien l’abonament per a 

mantenir una companyia operística en la temporada 

1841/1842 [instància de 1-IX-1840 a la que fem referència] 



 
 

Imatge 3.-  primera de les tres pàgines impreses en què s’anuncia la convocatòria d’abonaments que havia de permetre 
mantenir una companyia lírica al llarg de la temporada 1841/1842 [AMGi, Teatre, lligall 5]. Ha de ser de vers fi set. 1840 



      La iniciativa de promoure abonaments en el teatre gironí no resultava nova ni molt menys. Conservem 
notícies sobre abonament de localitats de finals del segle XVIII. I molt en particular es conserva 
documentació d’una campanya d’abonaments promoguda cap el 1828 i 1829. Però en aquell moment els 
abonaments es feien per a trenta funcions, que es podien anar renovant. La novetat de la iniciativa que 
comentem és que hom demana el compromís escrit de mantenir l’abonament per a una temporada 
sencera, amb una modalitat de 
pagament per terminis mensual, per 
avançat. Per a que quedés clara la 
implicació per a una temporada 
sencera es va emetre, al final de 
l’imprès de promoció, una butlleta 
d’inscripció. 
 

Imatge 4.-  Butlleta de compromís per a 
mantenir un abonament tota la temporada 
1841/1842. Apareixia en la tercera pàgina 
del programa d’abonaments, en un format 
de doble foli [AMGi, Teatre, lligall 5]. Ha de 

ser de vers fi set. 1840 
 
     La motivació d’assegurar a priori els ingressos l’argumentaven els empresaris pel dèficit que s’estava 
produïnt en la temporada 1840/1841, en curs: “Que siendo incontestable que los productos [ingressos] 
de la Casa Teatro no cobren ni de mucho los gestos de las representaciones” (Instància esmentada del 
1-IX-1840).  
 

UNA TEMPORADA OPERÍSTICA MOLT AMBICIOSA 
     Cal recalcar que la finalitat era ambiciosa. Hom pretenia mantenir una companyia de cant a Girona 
durant la temporada complerta. Amb la finalitat de representar un mínim de 120 funcions operístiques10. 
L’escrit promocional aclaria com es podia assolir un nombre tant ampli de sessions. S’inclourien set òperes 
“diverses”, que s’anirien repetint diferents vegades. Entre les sessions i per donar més amenitat 
s’inclouria un nombre indeterminat d’acadèmies. Una acadèmia corresponia en aquell moment a una 
sessió musical amb continguts variats. En el cas de companyies operístiques es solia incloure un popurri 
d’actes dels més populars, d’òperes diferents, que podien anar combinats amb números musicals més 
breus, per exemple amb un recull d’àries soltes. 
     Per a donar  entitat al projecte, s’assegurava que la companyia seria complerta, amb inclusió de cors 
mixtes. A més de la companyia de cant ho preveia que actués una companyia teatral (companyia de vers), 
i possiblement espectacles atlètics, relativament freqüents en la primera meitat del segle XIX en els 
teatres (el programa parla de representacions “gimnásticas, fuerzas hercúleas, etc.”). fent així que les 
funcions operístiques alternessin amb altres tipus d’espectacles, sobretot teatrals. 
     L’Ajuntament va requerir un informe a una Comissió del teatre, formada per regidors, que va proposar 
donar confiança al projecte teatral dels dos empresaris. Concretament, van escriure “Dictamina que: se 
dispense a los señores empresarios toda la protección y todo el favor posible por parte del 
Ayuntamiento. [cosa que havia de seguir impulsant] el alto grado de brillantez en que se encuentra el 
Coliseo de Gerona  […] En ello daremos una prueba nada equivocada de cultura y civilización, y por fin 
si el Teatro ha sido siempre el termómetro que ha marcado el buen gusto de los puebles, justo es sin 
duda, que el de Gerona se eleve al rango que debe ocupar la segunda capital del Principado.” (Informe 
de la Comissió del teatre presentat al ple municipal del 21 de setembre de 1840. AMGi, Teatre, Lligall 5). 

                                                           
10      Cal constar, fent un parèntesi com han canviat els temps ! En l’actualitat Girona es gaudeix de dues o tres òperes, si tot 
va “bé”. 



     Malauradament, no comptem amb informes valoratius del resultat del programa teatral i la política 
d’abonaments. En particular, els exemplars de premsa gironina de l’època conservats són escassos. Amb 
tot, alguna notícia trobem i per l’evolució del funcionament del teatre podem deduir coses. 
     En primer lloc, sembla evident que un mínim d’abonaments es van recollir, donat que la temporada va 
funcionar. No sabem si el nombre d’abonats fou gaire folgat i, sobretot, si es van anar mantenint a mesura 

que l’any còmic avançava. És provable que els 
ingressos anessin minvant i, sobretot, que es 
produïssin dèficits, tot i que l’Ajuntament va concedir 
la cessió per tal de saldar un deute anterior d ela 
municipalitat11. Deduïm que la cosa deuria anar justa 
perquè en temporades posteriors es va haver 
d’ampliar el nombre d’accionistes que recolzaven el 
teatres i també ens consten fortes tibantors amb 
alguns artistes que el gener de 1842 van proposar a 
l’Ajuntament constituir-se, ells mateixos, en 

companyia, sense la intervenció dels empresari del 
moment [AMGi, Teatre, lligall 6. Instància de 28-I-
1842, proposta que l’Ajuntament desestimà].  
     No podem assegurar o desmentir que s’acabessin 
donant les 120 funcions operístiques però sí que hi ha 
indicis d’activitat i de cert nivell de gaudi de l’activitat 
lírica a Girona en aquella època. En concret, i de les 

molt escasses notícies periodístiques o del mateix teatre podem 
esmentar que es van anar presentant òperes al llarg de mesos: el 30 
de maig del 1841 s’interpretava l’òpera I Crociati a Tolemide, amb 
música de Giovanni Pacini, de 1828. El sicilià Pacini, encara que avui 
en dia una mica oblidat, és dels compositors operístics que gaudia 
de celebritat en el moment. Sabem també que la companyia 
operística estava activa el gener i el febrer del 1842, per tant es va 
completar la temporada, encara que això no assegura que es 
complís la totalitat d eles 120 funcions anunciades. Un bon 
indicador de l’efervescència que va comportar l’arribada de l’òpera 
a la ciutat ens la dona l’edició del text sencer dels llibrets que es va 
realitzar a Girona entre 1839 i durant la dècada següent, per la 
impremta de Joaquim Grases, fins poc després de la mort 
d’aquest12. Sabem que entre el 1841 i el 1842 la impremta Grases 
va publicar el 1841 llibrets de diverses òperes més: Gemma di Vergy  
de Donizetti (1834), Chiara di Rosemberg de Luigi Ricci (1831), La 
Vestale de Gaspare Spontini (1807). També sabem per Enric Caludi 
Girbal13 que el 1841 s’estrenà a Girona encara un altre títol 
important: Il Barbiere di Siviglia, de Rossini (1816), concretament. 
No en sabem les dates de representació de representació, però són 
títols molt provablement inclosos en al temporada 1841/1842. 

                                                           
11      Segons es va acorar en el sessions del 7 i 10 de desembre del 1840 i es va recollir en un conveni Ajuntament-empresaris, 
del que se’n guarda una còpia al contracte n 56 adjunt al llibre d’actes municipal del1840 (AMGi). Per aquest conveni sabem 
que en aquell moment els dos empresaris, F. Flores i F. Pagès, eren els representants autoritzats d’un conjunt més ampli de 
socis: Jaume Albert, Joaquim Grases, Pius Boix i Trutxet, Miquel Armengol, Ambrosi Surmani i Joan Sabadí. 
12      Dels llibrets operístics editats a Girona per la Impremta Grases n’hem parlat a l’article: J.M. Barceló <L’origen de l’edició 
de llibrets d’òpera a Girona>, a Revista de Girona no 305, novembre 2017, p. 56 a 58. 
13      GIRBAL, E.C. <Teatro en Gerona>  [Revista de .Gerona 1893,juny. P. 161 a 163].  

Imatges 5 i 6.-  Imatges gironines de la representació de 
l’òpera de Pacini I crociati a Tolemaide. A dalt un anunci 
de diari d’una representació a Girona (El Postillón 30-V-
1830). A sota, portada de l’edició del text complert de 

l’òpera per l’impremta gironina de Joaquim Grases, l’any 
1841 (Exemplar a la biblioteca de Peralada) 



     Les tarifes previstes per als abonaments per a la temporada sencera de les llotges oscil·lava entre els 
2000 als 800 rals de velló (quatre rals equivalien a una pesseta), diferenciats en tres categories, segons el 
pis en què es situaven. Les entrades soltes estaven a 280 rals. Per ales persones que es comprometéssi de 
seguida a assumir l’abonament 
(termina a 10 de setembre de 
1840) vemia a obtenir un 
descompte del 20%. Podeu 
veure al costat seguit les tarifes 
complertes [imatge 7] 
     
     Imatge 7.-  Llista de preus  
1841/1842 publicats amb la 
convocatòria dels abonaments, a la 
segona pàgina 
 
 

EL PUNT DE VISTA DELS ABONATS 
Document problemàtic. Però que val molt la pena 

         Entre la documentació del teatre es guarda un molt interessant document, de naturalesa informal i 
que no és més que un esborrany. A més amb esmenes i correccions, cosa que fa més difícil de transcriure. 
I, per amés desgràcia no porta la data. Tot i els inconvenients expressats ens ha semblat molt important 
incloure’l perquè planteja, amb claredat, el punt de vista dels usuaris del teatre, òptica aquesta que sovint 
no apareix o no de manera directa, com sí es fa aquí. Malgrat que no apareix la datació, el paper es guarda 
als arxius municipals contigu al gruix de la documentació que estem considerat. A més, el fet que la 
companyia forcés a un compromís d’abonament per un any complert, podria haver estat un factor que 
animés a alguns abonats a reunir-se per a fer valdre els seus drets com a usuaris que mantenien l’activitat 

artística. I sobre tot l’indici ens el dona, 
l’escrit quan parla d’un abonament per a 
“la pròxima temporada” i no per a un lot de 
funcions, com era l’usual, abans i després 
d’aquest moment.  Treballarem amb la 
hipòtesi, considerem que fonamentada, 
que el manuscrit és del 1841 o 1842, 
presumiblement en un moment entre 
finals d’un o inicis de l’altre dels dos anys 
citats. En qualsevol cas, donat que es valora 
temporades complertes d’òpera, no pot ser 
anterior a 1840 (les primeres funcions del 
gènere es donaven el 1839). 
 
     Imatge 8.-  Un document que considerem 
excepcional donat que recull les desiderates, 
dirigides a l’empresariat teatral, d’un grup 
d’abonats habituals al coliseu gironí. Creiem que 
orrepon a la temporada 1841/1842. I sinó a data 
propera 

 
Transcripció 

     Recollim tot seguit el text íntegre del manuscrit. El full conté nombroses correccions a base de ratllar 
les paraules a suprimir. Com que les esmenes són significatives, mantindrem les paraules eliminades amb 
el seu corresponent tatxadura. 



Transcripció d’un manuscrit d’abonats. Suposem que dels volts 1841-42 

“Proposiciones que algunos de los Sres. abonados reunidos en la tarde del 31 de los corrientes 
presentan a la Empresa del Teatro de esta ciudad como condición en contestación a las bases por la 
empresa del Teatro presentadas [xxx] para comprometerse en el abono de la próxima temporada 
cómica. 
1ra   Que habrá de mejorar precisamente todas las partes de la compañía de canto, y si posible fuese 

algunas de las primeras [no queda explícit a què fa referència aquest “primeres”, en tot cas 
apareix tatxat]. 

2da   No podrán otorgarse más beneficios que cuatro cinco de favor las primeras partes compañía, y 
las tres dos a favor al del Ayuntamiento, distribuyéndolos entre la temporada de modo que 
puedan repetirse haya distancia de algunos días de uno a otro además de los doce mensuales 
que se han dado este presente temporada año cómico. 

3ra   Dentro del primer mes de la temporada haya de echarse ponerse en escena la primera ópera 
nueva, y un mes antes de concluirse el año cómico la última igualmente nueva de las ofrecidas. 

4to   Que las decoraciones, servicio arreglo de escena, y vestidos vestuario y comparsas sea servido y 
con más uniformidad que en la actual temporada.“  

 

CONCLUSIONS 
     La temporada amb òpera 1841/1842 va ser la tercera amb presència del gènere líric, després d’un 
parèntesi d’un quart de segle des que els ocupants francesos iniciessin les temporades operístiques a 
Girona. Vista la documentació que hem analitzat recalquem algunes idees conclusives: 

A)  Els primers empresaris que van portar l’òpera a la ciutat eren de Girona: Felip Flores i Felip Pagés, 
actuant com a representants d’un grup amb mitja dotzena de socis més que hem esmentat. 

B)  Les despeses dels espectacles operístics comportaven fàcilment dèficit als organitzadors. En 
ocasions l’Ajuntament aportava algun ajut o condició afavoridora als llogaters-promotors. 

C) El 1841/1842 es van programar 120 espectacles lírics més altres de teatrals o gimnàstics que 
alternessin. 

D) Hom preveia que hi hagués a la ciutat una companyia dramàtica a més de la de cant, que ja 
existia. Sabem que es van oferir obres teatrals però hi deuria haver dificultats perquè mesos més 
tard hom procurava formar una companyia teatral d’aficionats. 

E) La temporada anterior havia tingut un ritme de dotze funcions mensuals. 
F) Els espectadors abonats van valorar que la companyia operística precedent presentava 

deficiències. 
G) També es va criticar la posada en escena: decorats, vestuari, ús de comparses. 
H) En particular desagradava que les òperes noves, a estrenar en la temporada, es presentessin tard 

i, potser al final es deixessin d’incloure. 
I) La previsió en la temporada 1841/1842 era que cada temporada es presentessin com a novetat a 

la ciutat set òperes no sentides abans i que, evidentment, s’anirien repetint. Aquell anys no sabem 
què va passar, però en temporades posteriors es troben repetides queixes per falta de novetats. 

J) Durant la programació s’inserien funcions del tipus benefici, o sigui, fora d’abonament i que calia 
pagar si hom les volia veure. La recaptació anava a beneficis d’algun membre de la companyia o 
d’alguna finalitat que proposés l’Ajuntament. Hi havia recels que no es volguessin incloure masses 
d’aquesta tipologia de funcions i/o que s’acumulessin excessivament en alguna època, 
presumiblement cap a final de temporada. 

I fins aquí les informacions que, entenem, aporten dos documents interessants de l’època en què acabava 
d’iniciar-se les funcions d’òpera promogudes des de la ciutat de Girona.  

     joan manel barceló, juliol 2021 



 
 

ELS 

 Un d’òpera, de Daumier, del 1852 

              

 

 

Acudit de DAUMIER. L'orquestra durant la representació d'una tragèdia  
(L'orchestre pendant qu'on joue une tragédie). (publicat a Le Charivari 5-IV-1852). 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

 

  

Avui ens referirem a dues entitats musicals gironines: una escola i una orquestrina de jazz 

 

ACADEMIA MUSICAL GERUNDENSE 
 

L'Academia Musical Gerundense va ser una escola de música fundada per Tomàs Sobrequés i Masbernat, cap a 

1911, i que més tard passaria a ser Escola Municipal de Música. Alguns professors es constituïen com a quartet o 

com a quintet, depenent de l'ocasió. Van tenir presència en diversos actes culturals de Girona capital. 

        
Imatge 155 - Any 1913 – Foto: Arxiu Jaume Saló i Soler 



La foto de la pàgina precedent es va fer als jardins del Sr. Dalmau14, al Carrer del Portal Nou, hi tenim el quintet: 

Darrere: Francesc Perich i Escosa (flauta) i Josep Mª Carbonell i Perich (viola). Davant: Josep Mª Jaumeandreu i 

Quintela (violí), Tomàs Sobrequés i Masbernat (violoncel) i Josep Saló i Bos (violí). 

 
Imatge 156 - Any 1913 – Foto: Arxiu particular 

 

Un dels actes culturals abans esmentats va ser inauguració de la Societat Athenea el 28 de Juny de 1913, en la que, 

en formació de quartet (sense en Francesc Perich) van interpretar obres de Mendelssohn, Beethoven y Haydn. 

I un follet es va esmunyir a la impremta i va posar en el programa JUAMEANDREU per JAUMEANDREU: errare 

humanum est ... 

                                                           
14     Josep Dalmau i Carles, mestre d'escola i editor, pare del prohom gironí Josep Mª Dalmau i Casademont. 



ORQUESTRINA JAZZ GIRONA 
Orquestrina de Girona dels anys 30 de la que no en tinc gaire informació. Llegeixo a 
l'hemeroteca municipal que l'any 1931 el pianista i director era Xavier Galí i Portella. 

 
A sota es mostra una seqüència de dues fotos es van fer al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, 
decorat a l'estil Lluís XVI a càrrec de M. Moragas.  
 

 
 
 

Imatges 
157 i 158 - 
Any 1932 – 
Fotos: Unal. 

CRDI, 
Ajuntament 
de Girona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Reconec a Cels 
Ferrer i Turró, 

en primer 
terme, amb el 

violinòfon (violí 
amb un embut-
amplificador). 

El jazzband 
(bateria) podria 

ser Joaquim 
Casas i Ensesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Imatge 159 – Anys 30 1929 – Foto: Arxiu Josep Mª Soler 

 
Una foto més, sense data precisa. En el centre de la imatge, amb el violí, hi tenim Amadeu Soler i Serra (la foto me 
l’ha passada el seu fill, Josep Mª). El jazzband està anunciant un Tango. 
 
En el proper article,  parlaré de l’ Orquestrina BRILLANT JAZZ i la Cobla-orquestra MEDITERRÀNIA. 
 

                           Josep Loredo i Moner,  juliol de 2021 
 

 

 
 

UNA PASSIÓ 
AL PALAU 

 

Recollim un aspecte 
de la Passió Segons 

Sant Mateu 
De J.S. Bach que e va 
oferir al Palau de la 

Música el dia 
 10 de juliol 



 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 
(53)  

El contratenor Jakub Józef 
Orliński ens interpreta 

l’aria Fara la mia Spada 
de l’òpera de Vivaldi Il 

Tigrane 

 

D’una òpera 
poc 

representada 
 

El compositor classicista gal André 
Grétry va estrenar uns deu anys 

abans d’esclatar la Revolució 
francesa L’Amant jaloux. En sentim 

l’ària Tandis que tout sommeille.  

 

Una 
d’Offenbach 

 

L’òpera còmica Robinson Crusoé , de 
Jacques Offenbach, té una ària 

d’agilitat de lluïment de la soprano,  
al final del segon acte: Conduisez-

moi vers celui que j’adore, coneguda 
com a Valse d’Edwige. Versió a 

Orange el 2018. També en versió de 
Nathalie Dessay  

 
 

 

Duet d’òpera 
ben antic 

 

Francesco Cavalli va estrenar el 1652 
L’Eritrea. En sentim el duet de 

l’òpera, O luci belle. L’interpreten la 
soprano Emöke Baráth i el 

contratenor Philippe Jarousqui, els 
quals han cantat recentment al Palau 

 

I conçó 
tradicional 

 

La canzone di Cecilia és una 
cançó tradicional calabresa, 

anònima. Ens la canta 
Francesca Aspromonte  

 

Coloratura de 
la bona 

 

La magnífica soprano russa 
Diliyara Idrisova ens canta l’ària 

O beau pays del’òpera de 
Meyerbeer Les Huguenots.  

 

 
 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=SWkqERog03c
https://www.youtube.com/watch?v=SWkqERog03c
https://www.youtube.com/watch?v=taqlNE2cvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=taqlNE2cvkQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dmgzy7ASAgM
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En reconeixement a Conxita Garcia Margarejo, 
 que ha estat directora del cor del Liceu 

 des del 2015 al 2021 
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