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ACTIVITATS PER AL MES D’OCTUBRE 
C0NFERÈNCIA C0NFERÈNCIA SORTIDA CONVERSA 

El conegut expert i 
comentarista Jaume 

Radigles parla sobre la 
situació actual i 

perspectives de l’òpera 

13-X (19 h) 

Casa de Cultura de Girona 
Gratuït i inscripció 

Preparant la sortida per 
veure Il barbiere di 

Siviglia. En parlarà Joan 
Manel Barceló 

25-X (19 h) 

Casa de Cultura de Girona 
Gratuït i inscripció 

Anirem a veure a 
Figueres, al Il barbiere di 
Siviglia, òpera de Rossini 

31-X 
Teatre El jardí (Figueres) 
Amb inscripció: 55€ (amb 

bus), 35€ (sense bus) 

El director d’orquestra 
Antini Rosa-Marbà 

conversarà en rirecte 
amb Pol Avinyó. 

15-XI (19 h) 

Casa de Cultura de 
Girona 

Gratuït i inscripció  
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Aquest setembre 
passat s’ha obert el 
despatx dels Amics 

Està obert els dilluns de 17 a 
18 h. Però es poden concertar 

hores al correu: 
amicsoperagirona@gmail.com 

 
  

 

 

 

 

Es confirma el dia de 
l’assemblea de socis/es dels 
Amics de l’Òpera de Girona 

Es celebrarà el divendres 
 10 de desembre. Es passarà 

convocatòria. Horari: 19 h assemblea; 
21 h sopar-recital líric (acte obert) 

..Sopar-recital: informació i reserves.. 

 
  

 

 

 

 

Conferència sobre l’òpera 
Ariadne auf Naxos 

 
El 16 de setembre, 

 per Pol Avinyó 
 

..Document gràfic més avall.. 

 
  

 

 

 

 

Bus Girona-Liceu-Girona 
Ariadne auf Naxos  

 
Sortida realitzada el 

 26 de setembre 
 

..Document gràfic més avall.. 

 
  

 

 

 

 

El dia 25 d’octubre és el 
 dia mundial de l’òpera 

Data que commemora Georges Bizet i 
Joahan Strauss, fill 

 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Aula Oberta d’Audició 
Musical. 

Oberta matrícula 
Organitzat per l’escola de Música de 
Girona i impartit per Rafael Esteve. 
Amb 13 sessions des del 2 d’octubre 

al 28 de maig.     
..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Estrena de la temporada 
Ibercamera a Girona 

Amb Trio de Xostakóvitx. En l’any que 
es celebra el 15è aniversari 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

L’òpera com una 
necessitat humana 

Després del parèntesi  
de la pandèmia 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Celebrada la  cantata El Gran dia 
de Girona, de Francesc Civil  

Liderada per la Capella Polifònica de Girona 
i com a solistes la soprano Mireia Tarragó, l 

amezzo Maite Mer i el baríton Xavier 
Mendoza. A l’Auditori de Girona 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentació de la 
temporada dels cors del 

Palau de la Música Catalana 
Es van presentar el passat 15 de 

setembre 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Lucia Ronchetti parla 
sobre la música coral 

La italiana Ronchetti lés 
compositora i directora de la 

Biennale de Música de Venècia 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Terrassa Òpera retorna 
programant Don Giovanni per 

la mes de novembre 
L’entitat celebra els eu 10è aniversari 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Els 50 events operístics més 
assenyalats de la temporada 

2021-2022 
En opinió d ela redacció de Platea 

Magzine 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre el recent concert 
de Joyce DiDonato 

La mezzosoprano ha actuat al 
Palau amb Il Pomo d’Oro amb un 

programa barroc 
..Al web.. 
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Nous projectes del director 
d’orquestra Kent Nagano 

Coincidint amb el seu 70è aniversari 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a la soprano Una 

entrevista publicada aquest estiu amb 
la cantant del paper de Zerbineta en 

l’Ariadne auf Naxos que s’acaba 
d’oferir al Liceu 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la vigència musical del 
mite d’Orfeo 

Comentari breu de 
 Blas Matamoro 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Àlex Ollé ha dirigit 
l’escenografia de l’òpera 

Idomenée, de Campra 
És la primera obra barroca en què 
intervé. Ho ha fet a l’Òpera de Lille 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El museu Rossini de Pesaro 
acaba d’inaugurar una 
exposició de maquetes 
El museu celebra així els seus 

15.000 dies, després de la seva 
inauguració el 1980.  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La temporada de l’ABAO. Inici 
amb un recital de la soprano 

Pretty Yende 
Es tracta d ela 70a temporada 

operística a Bilbao 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El director riccardo Frizza 
pensa que l’òpera passa per 

un bon moment 
Entrevistat amb motiu d ela seva 

estada a Bilbao 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a un gestor 
operístic 

Entrevista a Stefano Pace, 
director general i artístic de 

l’Òpera Royal de Wallonie-Liège 
..Al web.. 
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Entrevista a la soprano 
Ermonela Jaho 

Comenta el reorn als escenaris 
després de la pausa provocada per 

la pandèmia 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Òperes sobre la 
conquesta d’Amèrica 

Ara que hi ha qui vol negar el 
genocidi  comés per diverses 

potències en el Nou Món 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Ariodante, òpera de Händel 
Per la discogràfica Cmajor / Unitel. 

Amb Cecilia bartoli en el repartiment 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

El bvallet Cinderella de 
Prokofiev 

Protgagfonitzada per Antoinette Sibley, 
Anthony Dowell. Per la casa Opus Arte 

al ROH de Londres 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Integral de cançons d’Albéniz 
Per Adriana González (soprano) i Iñaki 

Encina (piano). Per Audax Records 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Il Pirata, òpera de Bellini 
En versió protagonitzada per Javier 

Camarena i Marina Rebeka. Direcció de 
F.M. Carminati. Edita Plima Clàssic 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 

 

Sobre la música soviètica amb 
Lenin i Stalin 

 
“Clásicos para las masas” per Pauline 

Fairclough. Ed Akal, Madrid, 2021 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

Llibre 

 

Beethoven: un retrato vienés 
 

Per Arturo reverte i Victoria Staples. 
Edita Tirant Humanidades 

 
..Al web.. 
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  ACTIVITATS   
 

 
 

 
1-X 
(20h)  

Schumann vs. Guinovart 
Amb el tenor Roger Padullés i el 

pianista i compositor Albert 
Guinovart. Al recinte modernista 

barceloní de Sant Pau.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

1, 2 i 3-X 
  

Mut. Espectacle de dansa 
Per Cia. Indans. Amb referència a la 

vulnerabilitats dels drets de les persones. A La 
factoria de Banyoles.    ..Al web.. 

 
Banyoles 

  

 

  
4-X 
(19h) 

 

Conferència <Mozart, el gran 
viatger> (2) Milà i Roma, las 

primera òpera 
Per David Puertas Esteva, al 

CaixaForum Girona.     ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

6-X 
(18h)  

Conferència sobre l’òpera de 
Rossini Il barbiere di Siviglia 
A càrrec d’Albert Ferrer Flamarich, a 
l’Auditori dels caputxins de Figueres. 
Gratuït però cal reservar.   ..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

6-X 
(19 h) 

 

Radamisto, òpera de Händel. 
Amb Philippe Jaroussky 

Al Palau de la Música, amb l’orquestra 
Il Pomo d’Oro.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

13-X 
(19h)  

CONFERÈNCIA de Jaume Radigales 
L’òpera. Present i reptes de futur 

de l’obra d’art total.  
A la casa de Cultura de Girona. Gratuït i amb 

inscripció.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 
13-X 
(20h)  

RECITAL: destí a la bogeria. 
Carolyn Sampson (soprano) i J. 

Middleton (piano) 
Al recinte modernista de Sant Pau, a 

Barcelona. Dins el Life Victoria. 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

14-X 
(20h) 

 

PROJECCIÓ del ballet Coppélia 
de Léo Delibes 

Des del Teatre Bolshói de Moscaou. Als 
Cinemes Olot, de la capital de la Garrotxa 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

14-X 
(19 h) 

 

Cançons populars de Gerhard 
S’interpreten diversos reculls de 

cançons per a veu i piano 
..Al web.. 

 
Barcelona 
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15-X 
(20h) 

 

Highlands, amb la companyia 
de dansa Mal Pelo 

Espectacle sobre peces de J.S. Bach. Al 
teatre Municipal de Girona, dins del 

cicle Temporada Alta.    ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
15, 16 I 

17-X 
  

La cançó de la terra 
Michael Sxchade (tenor) i José A. 

López (baríton) amb l’OBC. També 
amb l’Idili de Sigfried de Wagner. A 
l’Auditori de Barcelona.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
18-X 
(19h) 

 

Conferència <Mozart, el gran 
viatger> (3): Mannheim i 
París, la vida professional 

Per David Puertas Esteva, al 
CaixaForum Girona.     ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 
18-X 
(20h) 

 

RECITAL: Viatges metafísics 
Amb Anne Schwanewilms (soprano) i 

Malcolm Martineau (piano) 
Al recinte modernista de Sant Pau, a 

Barcelona. Dins el Life Victoria. 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

20, 21, 
23 i 24-X 

 

Il barbiere di Siviglia, òpera de 
Rossini 

Per l’Orquestra Simfònica del vallès i el Cor 
d’Amics d el’ôpera de Sabadell. Al teatre La 

faràndula de Sabadell. Posteriorment en 
altres poblacions de Catalunya.   ..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 
 

 

21-X 
 al 2-XI 

 

War Requiem, de Britten. Funció 
escenificada 

Amb Matthias Goerne (baríton), Tatiana 
Pavlovskaya (soprano) i Mark Padmore 
(tenor). Amb l’orquestra i cor del Liceu. 

Última funció.  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

21-X 
(18h) 

 

Inici del club de lectura 
sobre òpera i llibres Liceubib 

A la Biblioteca P. Carles Rahola de 
Girona. Sessió dedicada a l’ Ariadne 

auf Naxos de R. Strauss 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 21-X 
(19,15h) 

 

PROJECCIÓ del BALLET, en DIRECTE: 
Le Rouge et le Noir, de Massenet  

Retransmès des de l’Òpera de París. A l’espai 
cultural de La Cate.    ..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 

 
 

24-X 
(19 h)  

El telèfon o l’amor a tres, òpera 
còmica en un acte 

Amb Mireia Tarragó (soprano), Oriol 
Mallart (baríton) i l’Orquestra de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

https://temporada-alta.com/shows/highlands/
https://www.auditori.cat/ca/canco-terra
https://caixaforum.org/ca/girona/p/mannheim-i-paris-la-vida-professional_a28992596
http://www.lifevictoria.com/ca/12-schwanewilms-martineau/
https://operacatalunya.cat/il-barbiere-di-siviglia/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/war-requiem
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/activitats/clubs-de-lectura/oferta-clubs-lectura/
https://lacate.cat/events/le-rouge-et-le-noir-ballet-en-directe/
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2718&tot=1
https://temporada-alta.com/shows/highlands/
https://www.auditori.cat/ca/canco-terra
https://caixaforum.org/ca/girona/p/mannheim-i-paris-la-vida-professional_a28992596
http://www.lifevictoria.com/ca/12-schwanewilms-martineau/
https://operacatalunya.cat/il-barbiere-di-siviglia/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/war-requiem
https://forms.gle/MXZ3MrXzjwuHDsaC7
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/activitats/clubs-de-lectura/oferta-clubs-lectura/
https://lacate.cat/events/le-rouge-et-le-noir-ballet-en-directe/
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=2718&tot=1


 

  
25-X 
(19h) 

 

Conferència <Mozart, el gran 
viatger> (4): Praga, l’èxit 

absolut 
Per David Puertas Esteva, al 

CaixaForum Girona.        ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
25-X 
(19h) 

 

CONFERÈNCIA Sobre l’òpera  
 Il barbiere di Siviglia, de Rossini 

Per Joan Manel Barceló (dels Amics de 
l’Òpera de Girona). A la Casa de Cultura. 

Sala A (1r pis).  
    ..Al web.. 

 
Girona   

 

 
 

 
27-X 
(19h)  

Recital Christopher Maltman 
(baríton) i Audrey Saint-Gil (piano) 

Al recinte modernista de Sant Pau, a 
Barcelona. Dins el Life Victoria. 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

28-X 
(20 h) 

 

Andròmeda Encadenada d’Agustí 
Charles. Òpera de petit format 

Amb Maria Hinojosa (soprano), Marc Charles 
(violí) i Esther Pinyol (arpa). Al Palau 

..Al web.. 

 
Barclona 

  

 

 
 

 

30-X 
(19h)  

Orpheus, òpera de Telemann 
en versió concert 

Amb la B’Rock Orchestra i la direcció 
de René Jacobs. Al Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

31-X 
(20 h)  

 

Misteris de l’instant. GIO amb F. 
Prat i Xavier Sabata 

Producció en el 10è aniversari de la GIO 
orquestra, que compta amb la participació 
del contratenor Xavier Sabata. A l’Auditori 

de Girona.     ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 31-X 
(18 h) 

 

Sortida en bus  des de Girona per 
anar a veure a Figueres 

 Il barbiere di Siviglia 
Organitza la sortida els Amics de l’Òpera Al 
teatre Municipal El Jardí de Figueres. Amb 

inscripció prèvia. 
..Al web.. 

 
 

Girona-Figueres 

  

 

 31-X 
(18 h) 

 

Il barbiere di Siviglia, òpera 
de Rossini 

Per la companyia de Sabadell. Al 
teatre Municipal El Jardí de Figueres 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://caixaforum.org/ca/girona/p/praga-l-exit-absolut_a28987736
https://forms.gle/CGtQjDgnxywguULW6
http://www.lifevictoria.com/ca/5-maltman-martineau-3/
https://www.palaumusica.cat/ca/andromeda-encadenada-d-agusti-charles_891903
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/orpheus
https://temporada-alta.com/shows/gio-amb-francesc-prat-i-xavier-sabata/
https://forms.gle/VW7fj5xm7U2rSbB56
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/teatre-el-jardi/fitxes-jardi/il-barbiere-di-siviglia
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://caixaforum.org/ca/girona/p/praga-l-exit-absolut_a28987736
https://forms.gle/iy6cTYrDy9zbkAGg6
https://forms.gle/CGtQjDgnxywguULW6
http://www.lifevictoria.com/ca/5-maltman-martineau-3/
https://www.palaumusica.cat/ca/andromeda-encadenada-d-agusti-charles_891903
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/orpheus
https://temporada-alta.com/shows/gio-amb-francesc-prat-i-xavier-sabata/
https://forms.gle/VW7fj5xm7U2rSbB56
https://forms.gle/VW7fj5xm7U2rSbB56
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/teatre-el-jardi/fitxes-jardi/il-barbiere-di-siviglia
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

SOBRE UN ESPECTACLE DE MÀGIA DEL 1884,  AMB 
 EL DOCTOR NICOLAY I LA SIMPÁTICA SIBILA ELENA 

 
Tot i que el teatre i l’òpera eren els espectacles més habituals al segle XIX, ja hem vist en 

alguns articles previs com era habitual intercalar gèneres variats que s’oferien 
esporàdicament i amb poques funcions. En aquest calaix de gèneres diversos és freqüent 

trobar demostracions gimnàstiques, algun concert musical i mot particularment espectacles 
d’il·lusionisme. Dels espectacles variats a què ens referim, a diferència del teatre i l’òpera, no 

se n’organitzaven temporades senceres. Els artistes que actuaven solien ser itinerants i 
s’oferien als empresaris o entitats que gestionessin els teatres. L’aparició d’aitals espectacles 

donava una varietat i al·licient a les programacions més regulars de la temporada. N’hem 
parlat en genèric a l’article “Funcions especials durant el segle XIX” (Operem no 57, IX-2019, pp. 

7 a 13) i ens hi hem aturat amb més detall pel que fa a la dècada del 1840 (Operem no 71, XI-
2020, pp. 10 a 18). Algun espectacle concrets ens ofereix més informació sobre com 

s’organitzaven, particularment quan la secció de Teatre 
de l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) ens ha conservat 

la documentació del moment. Ofereixen informació 
particular alguns espectacles de màgia. Per a l’any 1881 
ja havíem fet un monogràfic per al professor en màgia 
Carlos Pompey  (Operem no 60, XII-2019, pp. 10 a 14). 
Avui parlarem d’un altre mag, el professor Nicolay i la 

seva filla Elena, i les unes funcions presentades al teatre 
gironí el 1884. 

 
Imatge 1.-  Retrat del professor Nicolay del 1888. Aquest va ser publicat al 
brasil, país on finalment es va instal·lar  l’artista (Jornal do Comercio, 21-VII-
1888 p. 4) 

 
    Doctor Nicolay o Faure Nicolay era el nom artístic d’un 
prestidigitador d’origen francès que va agafar una certa 
notorietat a la segona meitat del segle XIX. Artista viatger se’l 
troba por molts indrets d’Europa i del continent americà 
oferint els seus espectacles 
 

 

COM S’HO VA FER NICOLAY PER ACTUAR A GIRONA 
     Es conserva la carta amb la què el mag oferí els seus serveis al teatre gironí (AMGI, Teatre. Lligall 10). 
Es nota que no tenia coneixement concret de qui gestionava el coliseu perquè la missiva es dirigí a 
“Excelentísimo Señor del Ayuntamiento Presidente de Espectáculos. Gerona”. La carta s’enviava des de 
Barcelona, on el mag s’allotjava a la Fonda del Comercio, i està datada a 22 de febrer de 1884. [Transcrivim 
la carta com a DOCUMENT I, actualitzant l’ortografia]. La cara esmenta un imprès, que conté crítiques 
teatrals d’espectacles de Nicolay obtingudes a Madrid i a Barcelona, que també es conserva 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ


 
Imatge 2.-  Imprès  enviat pel Doctor Nicolay a l’Ajuntament conjuntament amb la carta en què sol·licitava actuar en el teatre 

Principal, propietat del municipi. Aquí hi veiem el revers amb un retrat de la col·laboradora en l’espectacle, Miss Elena, 
conjuntament amb alguns comentaris de premsa (AMGi, Teatre, lligall 10. Data de la carta 22-II-1884)  



DOCUMENT I.- Carta del mag Nicolay demanat el teatre gironí per a dues 
funcions els primers diumenges de Quaresma del 1884 

   “Excelentísimo Señor del Ayuntamiento Presidente de Espectáculos. Gerona. 
      Exmo. Señor, 
     El doctor ilusionista Nicolay de París tiene el honor de saludarle y suplica el permiso para dar 
dos funciones en el teatro principal de Gerona, los dos primeros domingos de la cuaresma. 
     Por el adjunto programa verá V. el nuevo orden de espectáculo a que estoy dedicado cuyo éxito 
ha sido muy lisonjero para mi i para Miss Elena en el teatro de la Zarzuela y de la Alhambra en 
Madrid y últimamente el teatro principal de Barcelona. 
     Ruego de su extrema amabilidad se sirva informarme por próximo correo si estará vacante el 
teatro para poder disponer de él los dos domingos que pido, ruegándole [sic] dispensarme esta 
molestia y disponga de su afectísimo S.S.S.   [su seguro servidor]    Q. B. S. M.  [que besa su mano]” 
 

 
Imatge 3.-  Foto de la part final de la carta amb la signatura Dr. Nicolay   . 

    (AMGi, Teatre, lligall 10. Data de 22-II-1884)  

 
     Consta que la petició es va acceptar perquè les funcions es van dur a terme. A més, a la part inferior de 
la carta hi ha un anotació, feta per algun responsable de Girona, indicant què s’havia de contestar. Hi diu 
“Contestada el 24 pidiéndole el 12% de cada función limpio de polvo y de paja”. Per a major rapidesa 
ens consta que es va fer servir el telègraf [veieu imatge amb segell de la ciutat de Girona que es va usar 
en aquell context]. 
     Es detecta un modus operandi de l’artista per a accedir als teatres que podien formar part del seu 
itinerari. Envia una carta sol·licitant actuar, dirigint-se a l’Ajuntament, si no coneix qui regentés el local. 
Així que sabia que podria actuar, el mag tenia molta cura d’enviar informació impresa als diaris de la 
localitat. En la informació enviava a gestors teatrals i a periodistes, hi incloïa, sobretot, textos de crítiques 
teatrals que haguessis aparegut als llocs i, molt particularment, indrets prestigiosos en què hagués estat 
actuant. Tot i que anunciava una única actuació, si obtenia un cert èxit el mag procurava programar alguna 
altra funció. Una dels mèrits comercials de Nicolay consistia en fer imprimir fulls promocionals, sovint 
incloent imatges, que li servien en dels diferents llocs als que anava. En aquest sentit és simptomàtic que 
solia actuar a les 20,30 hores a totes les ciutats a les que acudia. I així determinats fulls impresos ja 
esmentaven aquesta hora. Diversos aspectes del sistema d’autopromoció de l’artista els podem 
comprovar a Girona, tant pel que fa a la correspondència amb l’Ajuntament [IMATGES 3 i 7] com amb la 
premsa, que publicà referències a crítiques en altres llocs. El mateix podem dir dels diaris de poblacions 
que visitava. 

QUI VA SER EL DOCTOR NICOLAY 
      El nom real era Nicolas Maurice Faure. De sobrenom Faure-Nicolay. Va néixer el 25-XII-1831 a 
Chalabre i va morir el 1903 a Rio de Janeiro –Brasil-. De jove havia sobresortit com a jugador de billar i 
sembla que per aquí va venir el posar-se en màgia. Un mag afamat del moment, Wiljalba Frickel, va 
demanar al jove Nicolay que li ensenyés a jugar al billar i, en contrapartida, aquell va introduir al jugador 
en les habilitats dels mags. Segons explica Nicolay va arribar a tenir un teatre propi on mostrava els seus 



espectacles [segurament el cartell de la IMATGE 4 fa referència al teatre de Faure-Nicolay]. Els incidents 
que van acompanyar a la Comuna de París del 1871 van provocar l’incendi del local del mag. Aquesta 
situació va moure a l’artista a iniciar una activitat itinerant, opció que el portaria a una important vida de 
viatger, per bona part d’Europa i d’Amèrica. Consta que el mag va crear l’Atlàntic en més de quinze 
ocasions. En els seus viatge i actuacions Faure-Nicolay va arribar a ser considerat entre els grans de la 
màgia. A Amèrica va tenir força presència, sobretot a Argentina, Brasil, Puerto Rico, Estats Units,. 
     Pel que fa a l’Estat Espanyol podem trobar al nostre artista en monts indrets. Les actuacions més 
cèlebres es van produir a Madrid, al Teatro de la Zarzuela (maig del 1879), i a Barcelona al Teatre Principal 
(gener i febrer de 1884). Però l’hem localitzat en moltes altres poblacions, com ara, i sense pretendre ser 
exhaustius: Madrid (1877) Salamanca (1877), Madrid (1879), Lugo (1879), Vitoria (1883), Alacant (7-IV-
1883), Palma de Mallorca (15-IV-1883), Maó (22 i 28-IV-1883), Barcelona (1884, fins II-1884), Pamplona 
(VI-1884), Santander (1886), Santander (1890), Madrid (1890), Còrdova (1890), Pamplona (1890). I es 
podria citar una colla més de ciutats. 
 

Algunes imatges de l’activitat a França abans del 1871 

 

Imatge 4.-  Foto 
d’un cartell, en data 
no precisada entre 
el 1855 i el 1870, en 
què Faure-Nicolay 
anuncia una escola 
de màgia situada en 
el propi teatre. 
]Il·lustrador: 
Dumontel. Editor: 
Lith. Walter Frères 
(Biblioteca Nacional 
de França) 

 
   Imatge 5.-  Actuació del mag davant de l’emperador 
napoleó III i el seu fill el 1869 (Le Monde illustré 10-VII-1869) 

 

COM VAN ANAR LES FUNCIONS DEL DR. NICOLAY A GIRONA 
  A la ciutat de Girona el Doctor Nicolay i la seva suposada filla Elena van oferir diverses funcions. La 
primera es va realitzar el diumenge 30 de març del 1884, com era habitual en el mag a les 20,30h. Aquest 
primer espectacle s’anunciava com a única funció [podeu veure l’anunci de diari a la IMATGE 8]. sabem, 
per les valoracions que es van publicar que va assitir un públic nombrós que va sortir-ne satisfet. Llegiu el 
DOCUMENT II. 
 

DOCUMENT II.- Comentari periodístic sobre la primera funció de Nicolay i 
Elena a Girona, el 2 de març del 1884  

   “EL DR. NICOLAY Y MISS ELENA: La fama universal de que gozan el Doctor Nicolay y su hija Miss Elena atrajo 
en la noche del domingo una numerosa concurrencia al teatro Principal de esta ciudad. El escogido público 
que llenaba las localidades, aplaudió con entusiasmo las sorprendentes experiencias de magia elegante, 
representadas de un modo agradabilísimo tanto por Mr. Nicolay como después por la bella Miss Helena [la 
segona vegada van escriure el nom amb H]. 
      En la parte segunda la simpática Sibila fue fascinada por el doctor Nicolay, y los fenómenos que se 
presentaron por este medio son verdaderamente sorprendentes. Miss Helena, en un éxtasis completo, toma 
posiciones violentísimas, contrarias a la ley de la naturaleza, queda en una rigidez absoluta y adivina de un 
modo admirable el pensamiento de los espectadores. En este anómalo estado llora, ríe, verifica cuanto su 
maestro le ordena, y sin la menor contracción muscular deja atravesarse el brazo de parte a parte por un 



grueso alfiler, que es luego examinado por el público dentro del mismo brazo, cuando la catalepsia cesa, 
localizándose en aquella extremidad. 
     Indecible es la sorpresa que tales experiencias causan y no es posible darse cuenta del por qué de tales 
fenómenos. La concurrencia demostró vivas simpatías por Mr. Nicolay y la graciosa Mis Helena, que fue 
llamada repetidas veces al palco escénico. 
     Tan agradable soirée terminó con la sesión extraordinaria del armario oriental y algunas experiencias 
diabólicas de gran efecto. Las explosiones de aplausos que esta última parte salían del público admirado, son 
muy dignas de ser citadas. Es de esperar que la función del domingo no será la última, pues son muchas las 
personas que desean admirar nuevamente los trabajos de los que acabamos de hacer mérito.” 
                                                                                                             (El Demócrata, 6-III-1884 pàg. 3 22-II-1884)  

 
     S’anuncià una segona funció per al dia 30 de març de prestidigitació i somnambulisme (La Lucha, 30-
III-1884, pàg. 3). I una darrera per al diumenge 14 d’abril, després de fer una mica de ruta, com veurem, 
però “Con muy pocos espectadores dieron la función de despedida en nuestro teatro, el último Domingo, 
el Doctor Nicolay y Miss Elena. Aun que las suertres y demás Trabajos fueron con poca diferencia las de la 
primera función.” (La Lucha, 16-IV-1884, pàg. 3) 
 

Algunes imatges relacionades amb l’actuació de Nicolay a Girona el 1884 

 

 
 
Imatge 7.-  Imprès segellat que es va fer 
servir en la correspondència entre el teatre 
gironí i el mag Nicolay. 

 
Imatge 6.-  Anvers d’un imprès que acompanyava la carta de petició per actuar a 
Girona. Conté sobretot textos procedents de crítiques de les funcions  a diveros 
indrets  del mar Nicolay. (AMGi, Teatre, lligall 10. Data de la carta 22-II-1884)  

Imatge 8.-  Anunci al diari de la primera 
funció a Girona, el 2 de març (La Lucha 
29-II-1884 p3) 

 
     Després d’actuar a Girona Nicolay i la seva ajudant Elena van oferir actuacions puntales a altres teatres 
de les comarques gironines. A finals de març del 1884 una funció s’està anunciant a Palamós (Semanario 
de Palamós, 27-III-1884, p.5) i dues altres actuacions, la segona el diumenge 6 d’abril, a Sant Feliu de 
Guíxols, concretament al saló de la carretera (El eco guixolense 30-III-1883 p3). Per cert, que resultaria 
interessant que algú s’animi a fer un estudi sobre els circuits i maneres de combinar les tournées de 
companyies o d’artistes itinerants pels teatres de les comarques gironines i d’aquestes amb entorns 
teatrals més amplis. Crec que, en alguns moments i tropes, trobaríem circuïts d’actuacions, més enllà de 
Catalunya, amb València i, sobretot, amb les Illes Balears com a llocs en què es presentaven espectacles 
que acudien també a Girona. 
 
     En definitiva, hem revisat amb cert detall el procés gairebé sencer d’una actuació d’una parella 
d’artistes itinerants que van acudir a Girona entre el març i l’abril del 1884. Es conserva des de 
correspondència per a acordar l’actuació fins a notícies del resultat de les representacions. 

                                      joan manel barceló sitjes, setembre 2021 



 

d ’ ÒPERA 
 Una partida d’escacs jugada en un 
 intermedi  d’Il Barbiere di Siviglia 

 
      

     Paul Morphy (1837) va ser un mític jugador nord-americà d’escacs. Després d’esdevenir 
campió dels USA el 1857 i sent massa jove legalment per a exercir la carrera d’advocat que ja 
havia assolit, Murphy va fer un viatge per Europa (Anglaterra i França) el 1858, guanyant a tots 
els mestres europeus amb què es va enfrontar. Estant el jugador a París va realitzar una de les 
seves partides més cèlebres, La partida de l’òpera de Morphy. El nom és degut a que el jove 
nord-americà va ser invitat a acudir a l’òpera, a la llotja que el Duc de Brunswik tenia a l’Òpera 
de París. El duc era un hàbil aficionat als escacs, i estava en companyia d’un altre expert en el 
joc, el Comte Isouard. S’interpretava Il Barbiere di Siviglia, de Rossini. I  a la mitja part els dos 
amfitrions van desafiar a Morphi a jugar una partida en la mateixa llotja.  

 
Paul Morphy 

 
Carles II de Brunswick 

 

 
Posició després 

de la 15a jugada, 
... CxA i a dues 
jugades de que 

les blanques facin 
el mat. 

     El nord-americà va guanyar de manera contundent en disset jugades. La partida és un molt 
bon exemple de l’estil que Morphy va contribuir a difondre. El joc és un bon exemple de la 
importància que té realitzar un ràpid i estratègic desenvolupament de les peces durant 
l’apertura. Per a consolidar la rapidesa i domini del tauler el guanyador no va tenir inconvenient 
a recórrer a sacrificis d’algunes peces, rematant-los amb un espectacular sacrifici de dama que li 
permeté el mat en la jugada disset.  
 

 
Veiem l’inici de la partida que es 

va fer en el sistema de la 
Defensa Philidor. 

El lloc d’ecsacs Peón pasado ens ofereix  una didàctica explicació de la 
partida, en un You Tube 

comentat, que dura uns vuit 
minuts.  

 
En la foto tenim a l’esquerra a 

Morphy jugant una partida aquell 
any 1858, però, en aquet cas contra 

Johann Löwenthal 
 

  L’enllaç és a un 
comentari de la 
famosa partida 

https://www.youtube.com/watch?v=5LpeyVSIqo0
https://www.youtube.com/watch?v=5LpeyVSIqo0


 
 

   CONFERÈNCIA del 16 de setembre sobre l’òpera Ariadne auf Naxos 
 

A la casa de cultura de Girona, i a l’Auditori Viader, com és costum, el divulgador Pol 

Avinyó va comentar l’òpera de Richard Strauss, la tercera que el compositor estrenava 

amb llibret d’ Hugo von Homannsthal. L’assistència va depassar la seixantena 

d’aficionades i aficionats. Aprofitem per a felicitar al Pol Avinyó per les felices notícies 

que l’afecten. 

 

 

 

 

 

Fotos: Pilar Vinyet  



Bus des de Girona per a veure Ariadne auf Naxos 
 

I l’òpera Ariadne Auf Naxos, de R. Strauss, que s’havia estat treballant prèviament va ser objecte 

d’una sortida organitzada pels Amics d el’Òpera de Girona en col·laboració amb la Biblioteca Pública 

Carles Rahola de Girona. En l’expedició van participar més d ela trentena de persones 

  
Abans de començar Zerbinetta cantant 

 

 

 

La instal·lació que aquell dia, 
 26 de setembre, s’inaugurava 

al Liceu, al saló dels miralls, 
creada per l’artista santanderí 

Okuda San Miguel, amb el 
Títol de Meditation. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Agafant el bus de tornada 

  



GUIA D’AUDICIÓ . . .  de l’òpera 

UNA ALTRA GRAND OPÉRA DE VERDI PER A L’ÒPERA DE PARÍS 

Les vêpres siciliennes  
 

 

Com a conseqüència dels èxits que Verdi va obtenir a París amb la representació al 

“Théatre des Italiens” d’algunes de les seves obres primerenques, especialment 

Nabucco el 1845 i Ernani i I Due Foscari el 1846, se li va oferir l’oportunitat de 

representar el 1947 al Teatre de l’Òpera la versió francesa de I Lombardi, que es va 

titular Jerusalem, essent els traductors del llibret  els escriptors Roger i Vaïëz. 

 

CONTEXT 
Els mateixos llibretistes van proposar a Verdi de compondre una òpera expressament per a l’Òpera de París, 

suggerint inicialment el “Don Carlos” de Schiller com a 

base, projecte que es va descartar i no es va prendre en 

consideració fins al cap de 15 anys. Verdi, però, va signar 

un contracte el 1852 amb l’Òpera de París que el 

comprometia a compondre una òpera en el termini 

aproximat de dos anys. El llibretista triat va ser Eugène 

Scribe, que va ser ajudat per Charles Duveyrier. El tema 

triat per a la redacció del llibret, amb l’acord de Verdi, va 

ser el de Els Vespres Sicilians, l’aixecament armat dels 

sicilians contra els seus opressors  francesos, que tingué 

lloc l’any 1282. 
   Imatge 1.-  Verdi a París el 1855, coincidint 

amb l’Exposició Universal de París (per A.E. Disderi) 

 

Tractant-se d’una òpera per ser estrenada a l’Òpera de 

París havia de ser una “Grand Opéra” amb cinc actes i un 

ballet, normalment situat al tercer acte. La composició i 

inici dels assaigs de l’obra foren més aviat complicats, 

degut principalment a retards en la confecció del llibret i a 

la fugida de la soprano protagonista Sofia Cruvelli que, 

però, va reaparèixer al cap d’un temps sense donar 

explicacions. Tot plegat provocà el cessament i substitució 

del director del teatre i l’amenaça de Verdi d’abandonar el projecte.  Malgrat tot, l’òpera es va estrenar el 

13 de juny de 1855 en una funció de gala dins els actes de celebració de l’Exposició Universal de París, amb 

un gran èxit, quedant incorporada al repertori del Teatre, on, fins al 1865, se’n van fer 65 representacions. 

 



En vista de la bona rebuda a París, Ricordi va fer traduir el llibret a l’italià per Arnaldo Fusinato, amb el 

consentiment de Verdi, però més que d’una traducció es va tractar d’una versió completament nova, per 

causa de la censura, que no permetia de cap manera que es fes referència a fets revolucionaris o que 

incitessin a la revolució, i molt menys si aquesta revolució s’esdevenia en terra italiana. Així que l’acció es 

va traslladar a la Lisboa de l’any 1640,  i l’aixecament armat era dels portuguesos contra els seus opressors 

espanyols, en italià i amb el títol de “Giovanna di Guzman” amb  el llibret degudament adaptat a la nova 

situació. Amb aquest mateix títol i llibret es va estrenar el 1855 a Parma i el 1856 a Milà. El 1857 s’estrenà 

a Nàpols amb un altre canvi: l’acció es retornà a Sicília, però, per no molestar els espanyols, els opressors 

eren els àrabs. 

Després de totes aquestes vicissituds i alguna altra més, finalment l’òpera s’estrenà el 1861 al Teatre 

Carolino de Palermo amb el llibret italià original i el títol, ja definitiu, de “I VESPRI SICILIANI”, gràcies a la 

intervenció de  Giuseppe Garibaldi. L’èxit fou esclatant i aquesta és la versió que s’adopta normalment quan 

es representa, que actualment no és gaire sovint. Al Gran Teatre del Liceu es va estrenar en la versió original 

francesa el dia 4 d’octubre de 1856, només un any i quatre mesos després de la seva estrena a París, també 

amb un gran èxit. Cal dir que en la majoria de representacions fetes fora de França s’obviava el ballet, que 

era imprescindible a París. 

 

ELS VESPRES SICILIANS.- LA HISTÒRIA 
Tractant-se d’una obra basada en el fet realment ocorregut de la insurrecció armada dels sicilians contra 

els opressors francesos, convé fer esment dels fets històrics, especialment quins foren els motius d’aquesta 

revolta sagnant. En aquests fets, especialment a l’inici, hi tingué un paper rellevant (cosa rara) el Vaticà, en 

la figura del Papa Climent IV. que com a francès que era afavorí en tot moment els interessos del seus 

compatriotes.  

Però, qui era aquest Papa? Es deia Guy de Foulques, va néixer el 1190 a Saint Geli i va ser militar i secretari 

de Lluís IX de França. Quan enviudà ingressà a l’orde franciscà, essent nomenat bisbe de Puy el 1256 i 

posteriorment arquebisbe de Narbona el 1259. Nomenat cardenal el 1261 pel Papa Urbà IV, el Concili 

Cardenalici l’elegí Papa en absència seva i va ser consagrat el 1265 amb el nom de Climent IV. 

 
     Imatge 2.-  La representació plàstica més típica de 

l’esdeveniment de les vespres sicialianes és el quadre 

que va pintar el 1822 Francesco Hayez (a la Galeria 

Nacional d'Art Modern. Roma) 

 

Al mateix temps pujava al tron de Sicília 

Manfred I, fill de l’emperador del Sacre Imperi 

Romano-Germànic Frederic II. Climent IV 

excomunicà Manfred per ser fill il·legítim de 

l’emperador i Sicília passà a ser feu del Papat, 

que en va oferir la Corona a Carles d’Anjou, 

germà de Lluís IX de França, que va ser 

coronat  rei de Sicília a Roma el 1266. Carles 

s’envoltà d’una cort de nobles i militars francesos amb l’objectiu de contenir i ofegar el malestar que la 

nova situació provocà en el poble i la noblesa siciliana. Aplicant un règim repressiu, i amb el suport del Papa 



Climent IV, armà un exèrcit per iniciar una croada contra les forces sicilianes, a les que derrotà en la batalla 

de Benavent i en la que morí Manfred I. 

Tot plegat va provocar un gran rebuig en el poble i la noblesa de Sicília, que començà a conspirar contra els 

invasors angevins, liderats per uns quants prohoms, el més destacat dels quals fou Giovanni da Pròcida, 

que havia  estat metge de l’Emperador Frederic II i també de Manfred I de Sicília, a la mort del qual Carles 

d’Anjou li confiscà totes les seves pertinences territorials. Cercant suport per la projectada revolta 

d’alliberament de Sicília , anà a Praga i a diverses ciutats alemanyes per tal de convèncer el landgravi 

Frederic de Turíngia de donar el seu suport a la revolta, acceptant també ser proclamat Rei de Sicília. Fallit 

l’intent, Pròcida es presentà a la cort de Jaume I de Catalunya-Aragó vers el 1275 on fou molt ben acollit, 

especialment per l’infant Pere, que l’any 1262 s’havia casat amb Constança de Sicília, filla de Manfred I.  

Un cop accedit al tron com a Pere II, el nou rei nomenà Pròcida  canceller i li van ser atorgats diversos feus 

en terres de València, Catalunya i Mallorca, juntament amb el compromís del rei Pere de donar suport a la 

revolta. D’aquí que se’l conegui també amb el nom catalanitzat de  Joan de Pròixida. La llavor de la revolta 

contra els angevins i els francesos en general va anar creixent, fins que es va concretar en una acció 

determinada: La revolta armada de tot el poble esclataria a l’inici de la Pregària de Vespres del Dilluns de 

Pasqua de 1282 a l’Església  de l’Esperit Sant de Palerm. Així va ser i aquella nit i la següent van ser 

massacrats uns 2000 francesos, xifra que s’elevaria a uns 4000 durant les setmanes següents.. Del fet que 

la revolta s’iniciés a la Pregària de Vespres en deriva el nom de “VESPRES SICILIANS”. Pere II el Gran, acudí 

a Palerm amb la seva flota portant armes i queviures per als insurrectes, destruint alhora l’estol angeví a la 

batalla de Nicòtena. Per altra banda, Joan de Pròixida, que havia nascut el 1210 a Salern, Sicília, morí el 

1299 a Roma i fou enterrat a la Catedral de Santa Maria degli Angeli, a Salern.  

 

L’ÒPERA 
Tal com ja s’ha dit al començament, es tracta d’una òpera llarga, que dura una mica més de tres hores, 

sense comptar els entreactes que hi pugui haver. 

L’òpera s’inicia amb una obertura considerablement enèrgica, 

que ja preludia que ens trobarem amb una acció plenament 

dramàtica, amb poques concessions al lirisme, tot i que n’hi ha 

pinzellades gens menyspreables. Resumim l’argument i els 

moments més notables per els cinc actes de què consta 

l’òpera. 

  

Imatge 3.-  Dos dels cantants que van estrenar al teatre 

Nacional de l’Òpera de Paris les Vêpres Siciliennes, el 1855: la 

soprano Sophie_Cruvelli, que encarnà a Hélène, i el tenor Louis 

Gueymard, qui assumí el rol d’ Henri, Arrigo en la varsió italiana.. 

 

    

Els personatges de l’acció són: 
 

●  La Duquessa Elena, germana del Duc 

Frederic d’Austria. Soprano. 

●  Arrigo, un jove sicilià. Tenor 

dramàtic o spinto. 

●   Guido da Monforte, Governador de 

Sicília per nomenament de 

Carles d’Anjou, Rei de Nàpols. 

Baríton. 

●  Giovanni da Pròcida, instigador 

principal de la revolta. Baix 

●  Bethune i Vaudemont, oficials 

francesos. Baixos 

●  Roberto i Tebaldo, soldats 

francesos. Baix i tenor, 

respectivament 

●  Danieli i Manfredo, sicilians. Tenors 

●  Ninetta, dama d’Elena, soprano 



   ACTE I – Tebaldo, Roberto i altres soldats francesos estan reunits a la Plaça Major de Palerm, davant del 

palau del Governador, bevent i brindant per França, mentre un grup de sicilians els observen amb ràbia i 

disgust. 

Entra la Princesa Elena, vestida de dol pel seu germà, executat 

per no mantenir-se fidel als ocupants francesos. Malgrat la 

situació, Roberto li demana que s’uneixi als francesos cantant 

alguna cançó, sota amenaça de repressió. 

Elena entona l’ària Deh! Tu calma, o Dio possente, cosa que 

encara incita més els sicilians a rebel·lar-se, però aleshores 

surt el Governador Monforte del seu palau, la situació es 

calma i Arrigo anuncia que ha estat alliberat de la presó. 

Monforte agafa a part Arrigo i li ofereix un càrrec, cosa que ell 

refusa i segueix  Elena, que es retira al seu palau. 

 

Imatge 4.-  Cartell de l’estrena, a París, la nit del 

15 de juny del 1855 

 

ACTE II – Giovanni de Pròcida arriba de l’exili a una platja amb 

una barca de pesca i en posar peu a terra canta l’ària Oh tu 

Palermo, terra adorata expressant l’alegria de trobar-se a la seva pàtria i el disgust per l’ocupació 

francesa. Demana als que el vénen a rebre que vagin a buscar Elena i Arrigo i entre tots tres planegen 

l’inici de la rebel·lió contra els francesos durant les pròximes festivitats de Pasqua. Elena pregunta a 

Arrigo si espera alguna recompensa de la revolta  i ell li diu que venjar el germà d’Elena i aconseguir 

l’amor d’ella. Bethune arriba amb una invitació per un ball de part del  governador. Arrigo ho rebutja, 

l’arresten i se l’enduen presoner.  

Roberto i un grup de francesos 

comencen a ballar a la plaça i 

s’animen a atrapar noies sicilianes 

malgrat les seves protestes i l’enuig 

dels joves sicilians. Es veu passar 

una barca plena de nobles 

francesos i dones sicilianes cap al 

ball. Pròcida i els joves sicilians 

decideixen entrar al ball i buscar 

venjança. 

 
Imatge 5.-. Il·lustració de l’òpera, poc 

després de l’estrena, per Roberto Focosi, 

cap al 1855 

 

ACTE III- Per embolicar la troca encara més, cosa que va molt bé per a una òpera, Monforte llegeix una 

carta que li lliura una dona, en la que li revela que ell és el pare d’Arrigo, cosa que fa exaltar Monforte, 

especialment quan li diuen que han arrestat Arrigo i l’han portat al palau. In braccio alle dovizie. 

Monforte i Arrigo s’enfronten i el governador li ensenya la carta de la seva mare, en la que ella diu que és 



fill de Monforte. Això trasbalsa profundament el jove, que fuig corrent després d’insultar al seu pare. 

Monforte queda llavors abatut i es lamenta de l’actitud d’Arrigo Parole fatale, insulto mortale. 

Acte seguit comença el ballet preceptiu en tota Grand Opéra per París, que curiosament porta el nom de 

“Les quatre Estacions”. Res a veure amb Vivaldi, però. Entre el públic hi ha Elena, Arrigo i Pròcida, 

disfressats. Arrigo s’assabenta que Pròcida i els seus pretenen assassinar Monforte i decideix protegir el 

seu pare, cosa que provoca la indignació del grup de sicilians, que l’acusen de traïdor. 

 

ACTE IV.- Arrigo va a la presó i contempla  penedit la situació en què estan els seus compatriotes Giorno 

di pianto. Demana de parlar amb Elena, que el tracta amb menyspreu fins que ell li confessa que 

Monforte és el seu pare. Això entendreix Elena Arrigo, parli a un core già pronto a perdonare. 

Monforte ordena l’execució dels empresonats, però Arrigo intercedeix per ells. Monforte li posa un única 

condició: que li digui pare, cosa que Arrigo acaba fent quan s’emporten Elena. Monforte perdona llavors 

els sicilians, dona el seu consentiment al casament d’Arrigo amb Elena i anuncia satisfet al poble que ha 

retrobat el seu fill. 

 

ACTE V.- Emboliquem-ho una mica més?. En els jardins del palau de Monforte, Elena dona les gràcies a 

tots els presents Mercé dilette amiche. Entra Arrigo content i va a reunir-se amb el seu pare. Arriba 

també Pròcida anunciant el pla per atacar els francesos massacrant-los al peu de l’altar quan les 

campanes toquin a festa després que Elena i Arrigo hagin pronunciat el “si” en el seu casament. Elena se 

n’assabenta i després d’una estona de dubte es nega a casar-se amb Arrigo, amb la intenció d’evitar la 

revolta, però llavors entra Monforte i agafant les mans d’Elena i Arrigo els proclama marit i muller. Les 

campanes repiquen i comença la sanguinària matança dels francesos a mans dels sicilians. 

 

Llorenç Ginestà Baldebey, setembre 2021 
 

 

ENREGISTRAMENTS 
 

CD (des d’un vinil de 1951) 
TESTAMENT, 2007 

VINIL 1974  
RCA RECORDS 

CD  audio  1959 
BONGIOVANNI (Bolònia) 

CD audio i DVD. 1990 
BRILLIANT CLASSICS 

    

Maggio Musicale Fiorentino, 
orquestra del festival 

Elena.-     Maria Callas 
Arrigo.-    Giorgio Bardi 
Monforte.-Enzo Mascherini 
Pròcida.-  Boris Christoff 
Direcció.- Erich Kleiber 

 

New Philharmonia Orchestra. 
A Londres 

Elena.-      Martina Arroyo 
Arrigo.-      Plácido Domingo 
Monforte.- Sherrill Milnes 
Pròcida.-  Ruggero Raimondi 
Director.-   James Levine 

 

Enregistrat en viu a Trieste 
Elena.-   Margherita Roberti 
Arrigo.-   Pier Miranda 
                 Ferraro 
Monforte.-  Aldo Protti 
Pròcida.-   Plinio Cabassi 
Direcció.-  Antonino Votto 

 

Enregistrat en viu a La Scala 
de Milà 

Elena.-.       Cheryl Studer 
Arrigo.-        Chris Merritt 
Monforte.- Giorgio Zancanaro 
Pròcida.- Ferruccio Furlanetto 

Director.-     Riccardo Mutti 
 

  



 
 

ELS 

 Un acudit sobre el Liceu : HISTORIETA 

 

 

 

 

                                          

CAL ACCEDIR-HI 
Acudit, a manera d’historieta 

curta, en vinyetes, de Sergi 
Moreno, publicat al Web Negre, 

el 14 d’agost del 2021 
 

 

https://www.nuvol.com/humor/culturetes-3-el-liceu-199250
https://www.nuvol.com/humor/culturetes-3-el-liceu-199250


 
 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

En l’escrit precedent del mes passat exposàvem com els nous empresaris promotors de 
l’òpera van obtenir de l’Ajuntament un suport concedint-se gratuïtament el teatre per 

a tota la temporada de l’any còmic de 1842 (el que començava de Pasqua de 
resurrecció acabava amb l’inici de la quaresma del proper any natural). Els promotors 
es comprometien pel seu cantó a oferir un ampli i ambició programa líric que ja vam 
descriure. L’objectiu del present escrit és el de revisar el que sabem de com va anar 

realment la temporada. Advertim d’entrada que són migrades i disperses les notícies 
que s’han conservat, sobretot pel que fa a exemplars de premsa d’aquell moment. 

 

QUINES ÒPERES ES VAN VEURE AL TEATRE GIRONÍ 

     Recordem que l’ambiciós programa dels empresaris prometia entre 120 i 130 funcions de la companyia 
Lírica. I es concretava, de manera una mica contradictòria, pensem, que “La Compañía se compromete a 
hacer de cinco a seis óperas nuevas durante el año” i que les funcions “serán enteramente variadas”. 
Sembla difícil que es presentin més de cent representacions i que aquestes siguin variades quan hom 

preveu estrenar a nivell de la ciutat com a màxim sis 
obres. Sabem que se solien intercalar òperes ja vistes en 
temporades anteriors, per tant familiars per als músics i 
per als cantants solistes que repetissin estada. Les que 
més se solien repetir eren obres de els estrenades 
aquella temporada o de les més populars. També ens 
consta que en ocasions es realitzaven funcions especials, 
amb el nom genèric d’acadèmies en les que 
s’interpretaven actes solts de dues o tres òperes 
diferents, aquells que semblava que podien resultar més 
lluïts. Finalment, sabem que es va procurar trobar alguna 
companyia de teatre, encara que fos d’aficionats, que 
realitzés funcions alternant-se amb les operístiques.  
 Pel que fa a les òperes estrenades aquella temporada 
a Girona se’n poden concretar diverses. Les cita en el seu 
estudi clàssic Enric Claudi Girbal (GIRBAL 1893 b). 
 
Imatge 1.-. Portada del llibret amb el text d’Imelda de’Lambertazzi 
referit a la representació oferta a Girona el 1842, però editat a 
Barcelona per la impremta Brusi. [Col·lecció J.M. Barceló] 
 
● Imelda de’ Lambertazzi, de Donizetti. L’òpera 
estrenada el 23 d’agost de 1830 al Teatro San Carlo de 
Nàpols, amb llibret d’Andrea Leone Tottola. L’òpera 



s’havia interpretat recentment i per primera vegada a Catalunya el 1840 (29 d’octubre) a Barcelona. Tot i 
que es va oferir catorze vegades aquella temporada, l’obra no va gaudir de gaire bona consideració 
[RADIGALES, 1998:79], com de fet havia passat en altres llocs en què s’estrenà. Imelda segueix sent de els 
òperes poc representades de Donizetti.   
 No ens consta la da exacta de l’estrena a Girona, que es va produir el 1842 [GIRBAL 1893 b:162]. 
Un cas interessant ratifica la interpretació d’aquesta òpera a Girona donat 
que es va editar un llibret amb el text sencer de l’obra a Barcelona, però per 
a: “Da rappresentarsi nell teatro della  eccelentissima é inmortale citcità 
Gerona”, llibret que va ser editat aquell 1842 per la tipografia de la vídua i 
fills d’Antonio Brusi L’opuscle conté el text sencer, només en italià, precedit 
d’un resum d el’argument en castellà que fa unes tres pàgines i, també, els 
noms dels músuics i cantants que van intervenir en la representació gironina, 
inclosa tota l’orquestra i el coristes. És procedent fer constar que l’arxiu 
Diocesà de Girona conserva la partitura per a veu i instruments del duet de 
l’òpera Imelda que comentem que comença amb la frase “Ascolta il denso vel 
di notte orrenda l’angoscia mia crudel!”  
 
● Lucia di Lammermoor, de Donizetti. Òpera també estrenada al Teatro San Carlo de Nàpols, un 26 
de setembre de 1835, amb llibret de Salvadore Cammarano. A Barcelona Lucia s’estrenà el 22 de setembre 
de 1838 [RADIGALES 1998:67]. Obtenint de seguida un gran èxit, favor que s’ha mantingut fins a 
l’actualitat. Un periòdic del moment, referint-se a l’estrena barcelonina, va comentar: 

“El sábado 22 del corriente se puso en escena la Lucia: grande expectativa, el teatro imensamente 
lleno. Se puede decir que desde el principio hasta el fin fue un solo aplauso. [I després del final de la cèlebre 

ària de la bogeria que canta Lucia l’èxit va ser tal que] La explosión 
de una mina no produce tanto estruendo como el que se oyó en 
este teatro al fin de esta competencia ”[RADIGALES 1998:68]. 

     A Girona es va estrenar el 1842 [GIRBAL 1893 b:163]. Sabem 
per la premsa que l’estrena es produí un 28 d’abril de 1842 
(El Postillón, 27 i 28-IV-1842 p. 4). Amb motiu de l’estrena 
gironina es va imprimir un llibret amb el text de l’òpera que 
va ser editat per Joaquim Grases. L’arxiu diocesà de Girona 
en conserva un exemplar. 
 

Imatge 2.-. Anunci d ela sessió d’estrena a Girona de l’òpera de 
Donizetti Lucia di Lammermoor 1842-04-28 Lucia di Lammermoor, al 
teatre de ka ciutat, al costat de l’Ajuntament (El Postillon 28-IV-1842 p4) 

 

● Un’avventura di Scaramuccia, de Luigi Ricci (llibret de Felice Romani), OBRA ESTRENADA A La Scala 
de Milà el 8 de març de 1834. A Barcelona s’estrenà al teatre Principal el 19 de juny de 1937, assolint 26 
representacions senceres, assolint un dels èxits més notoris d’aquella temporada [RADIGALES, 1998:57]. 
     A Girona no sabem al data en què va ser estrenada aquesta òpera. Només l’any, el 1842 [GIRBAL 1893 
b:163]. Amb motiu de l’estrena la impremta de Joaquim Grases en va treure un llibret amb el text de 

l’òpera i dades de la seva representació a la ciutat. 
D’aquest llibret se’n conserven dos exemplars, un a la 
biblioteca del castell de Peralada i un altre a la Biblioteca 
de Catalunya. 
 
          Imatge 3.-. Darrer fragment del llibret editat a Girona, per la 
impremta de Joaquim Grases, el 1842 amb motiu de la seva 
representació a la ciutat. És l’última pàgina escrita (la 54). El text estava 
en italià, només (l’exemplar del que aquí en reproduïm un petit 
fragment es guarda a l’Arxiu del castell de Peralada 

Aquí podem escoltar el 
duet Ascolta il denso vel 

di notte orrenda 
l’angoscia mia crudel! De 

l’òpera Imelda. En un 
enregistrament del 2008, 

per Nicole Cabell i 
Massimo Giordano. 

 



 
     A part dels tres títols que hem vist que es van estrenar, n’hi hauria d’haver hagut dues o tres més 
d’òperes noves a la ciutat. En tot cas, o no en tenim notícia o no es van arribar a estrena, no ho sabem. 
Evidentment, la majoria de les funcions, com ja hem apuntat, eren repeticions de títols ja presentats 
prèviament.  
● Per una anotació de compra de localitats que va pagar un tal Bruno Borràs sabem que Lucia di 
Lammermoor es va repetir, com a mínim dues vegades entre els final de maig i inicis de juny, quan feia 
un mes de la seva estrena a la ciutat. 
 

Anotació que permet una datació aproximada de dues funcions de Lucia di Lammermoor 
           

Imatge 4.-. Anotació manuscrita: que fa referència al pagament d’una llotja per a funcions de 
l’òpera Lucia di Lammermoor. Es tracta d’un document datat el 22-XI-1844 en què es recullen 
ingressos per a cobrir a cobrir un deute de censals de l’ Hospital [AMGi, Teatre, lligall 6]. A la dreta 
veieu la transcripció. 

 
    “Año cómico 
1842 a 1843. 
En 31 de mayo 
de 1842 de D. 
Bruno Borrás por 
dos funciones de 
la ópera Lucía . . . 
.   32 . .” 

 
● Altra funció de la que en coneixem la data i el títol correspon a l’òpera Gemma di Vergi, òpera de 
Donizetti que es va interpretar el 20 d’octubre del 1842, en una sessió que es va donar a benefici del baix 
de la companyia, Juan Astort. Així consta en un pasquí guardat a L’Arxiu Diocesà de Girona. Sabem que 
no es tractà d’una estrena perquè sabem que es va oferir a Girona la temporada anterior, com a mínim el 
7-II-1841 (El Postillón, 7-II-1841 p.4) 
● Tenim també notícia d’una funció operística del tipus que hem anomenat com a Acadèmia. O sigui, 
sessió en al que es combinen fragments (sovint actes sencers) de diverses òperes. Al teatre de comèdies 
gironí en tenim constància d’una el 29 d’abril del 1842, sessió en la que es van oferir fragments de tres 
òperes. Dues que ja hem vist que s’estrenaren a la ciutat aquella temporada: Lucia i Un’avventura di 
Scaramuccia. La tercera va ser Maria de Rohan. Aquesta darrera òpera, també de Donizetti, no tenim 
notícia que s’hagués interpretat abans a Girona: per tant es podria tractar una estrena, però no és segur, 
donat que no disposem per aquella època dades exhaustives. Sí que ens inclinem a suposar que l’obra es 
va interpretar sencera en algun moment d’aquella temporada. 
 

ASPECTES DE FUNCIONAMENT 

     Malgrat l’escassedat d’informació de què disposem podem conèixer alguns detalls sobre la manera en 
què eren representades les operes a la ciutat de Girona. 
     El nombre d’efectius amb què es representaven les òperes no resultava gaire nodrit. L’edició de llibrets 
amb el text de l’obra que es publicaven en aquell moment sol incloure els intèrprets de tota la companyia 
(sobre els llibrets editats per Joaquim Grases a Girona veieu BARCELÓ, 2017). Així sabem que el  nombre 
de músics eren només 16 (inclosos els dos directors), xifra que trobem tant a la Imelda com a 
l’Scaramuccia. En concret la formació instrumental es va publicar el els llibrets al·ludit [veieu imatge 5]. 
Estava composta per 3 clavicèmbals (o instruments que feien el baix), 2 flautes, 2 clarinets, 2 fagots, 2 
trompes, 1 trompeta 1 trombó. L’orquestra estava liderada per dos italians: Pietro Donatutti, que 
ocupava el rol de maestro al cembalo (veritable director) i Francesco Verini, en el lloc del Primo violino e 
diretore de l’orchestra, que venia ser el primer violí. 
     El nombre de coristes era reduït: 12 a Imelda (7 tenor si 5 baixos) i 10 a l’Scaramuccia (6 tenors i 4 
baixos). I hi havia un o dos apuntadors, dels quals coneixem el nom de Joaquim Forgas. 
 



 

DIRECTORS 
 
   Maestro al Cembalo. SIGNOR PIETRO 
DONATUTTI. 
   Primo Violino e Directore 
d’Orechestra SIGNOR FRANCESCO 
BERINI. 
 

ORQUESTRA 
   Altro primo violino in sostituzione del 
signor Berini. Sig. Michele Bosch. 
   Primo dei secondi. Sig. Federico 
Detrell. 
   Viola. Sig. Amerio Miás. 
   Contrabasso al cembalo. Sig. Antonio 
Illa. 
   Secondo. Sig. Michele Palol. 
   Priomo flauto. Sig. Franceso Fábrega. 
   Secondo. Sig. Francesco Vidal.  
   Primi clarinetti a vicenda. 1. Signor 
Pietro Illa. 2.  Signor Salvatore Coll. 
   Corni. 1r signor Eudaldo Solá. 2n 
signor Giovanni Ferreiro. 
   Tromba. Sig. Paolo Armengol. 
   Trombone. Sig. Giuseppe Viader. 
   Suggeritore [apuntador]. 1r Sig. 
Gioacchino Forgas. 2n Sig. N. N. 
[indeterminat] 
 

CORS 
        TENORI 
   Ferdinando Renart. 
   Pietro Torres. 
   Ignazio Cabot. 
   Domenico Rigabert. 
   Stefano Bruguera. 
   Antonio Pera. 
   Giuseppe ferrer. 
 
        BASSI 
   Pascuales Detrell. 
   Giuseppe Nonell 
   Giuseppe Florenza. 
   Francesco Arenys. 
   Francesco Barrios. 

Imatge 5.-. relació d’intèrprets que van actuar en la funció d’Imelda de’Lambertazzi, segons consta en el llibret que es va 
imprimir per a la seva estrena el 1842 [llibret amb el text en italià editat a Barcelona per la impremta Brusi, pàg. 7. 

-Col·lecció J.M. Barceló-]. A la dreta hi anotem la transcripció 
 
     Sabem que la relació entre els artistes, si més no alguns d’elles, i els artistes que exercien com a 
empresaris no deuria ser gens bona en alguns moments. És curiós perquè l esperones que van exercí la 
responsabilitat d’empresaris havien sorgit del cos d’artistes, preocupats per donar continuïtat a la seva 
feina  la ciutat després que es retiressin els empresaris anteriors al que no els havien sortit els números. 
En parlarem en l’article precedent d’Operem. S’han conservat signes evidents de tibantors professionals. 
Esmentem els caos que ens consten. 
     Conservem una esborrany d’un text, corresponent a mitjans la temporada, que estableix sancions per 
als coristes que no assisteixen amb puntualitat als assajos. Els dos directors, Francisco Verini i Pietro 
Donatuti proposen sancionar als infractors amb multes de 20 rals (AMGi. Teatre lligall 4. Document de 29-



VII-1842). Però no deurien ser els membres del cirs els únics incomplidors perquè del mateix dia existeix 
una manuscrit similar per aplicar als músics (AMGi. Teatre lligall 4. Document de 29-VII-1842). 
     Un parell de mesos més tard es torna a pareciar conflictes. Pel que fa als cantants solistes, ens consta 
que com a mínim dos van voler abandonar la companyia en plena temporada. Tal va ser el cas de la 
contralt Teresa Colombon a la que el governador de Girona li va retirar el passaport, a instàncies dels 
empresaris, per a que no pogués deixar la ciutat (AMGi. Teatre lligall 4. Document de 29-IX-1842). També 
es va reclamar el retorn del baix Joan Astort (AMGi. Teatre lligall 4. Document de 10-XII-1842). No sabem 
si es tractava de problemes relacionats amb un ritme molt intens que s’havia imposat la companyia, o 
potser la impuntualitat de pagaments, o, l’aparició d’ofertes laborals més atractives. I potser una mica de 
tot plegat, però reiterem que les causes dels problemes amb els solistes no ens consten.  
     Pel que fa als compositors més interpretats és llàstima que comptem amb informació fragmentària. 
Però una dada sembla sobresortir. I es refereix la predomini de Gaetano Donizetti com a compositor de 
moda. Efectivament, des que Rossini es retirà, encara en plenes facultats el 1829 i després  la mort de 
Bellini el 1835, Donizetti es va convertir en el compositor més 
cèlebre. Notem de quatre dels cinc títols que sabem es van 
interpretar a Girona eren obra del músic de Bèrgam. 
 

Imatge 6.-. Litografia de Donizetti precisament de l’any 
1842, any en què les seves òperes van estar molt presents a 
Girona 

 

       Destaca també que, a diferència de l’actualitat, les òperes que 
predominaven en els escenaris estaven composades feia pocs anys. 
De les conc que van veure’s a Girona cap s’havia estrena més enllà 
de dotze anys abans. Veiem també que les obres arribaven a Girona 
pocs anys després de ser mostrades a Barcelona, habitualment al 
teatre de la santa creu, després dit teatre Principal de Barcelona. 
      Finalment, sabem que un cop iniciada la temporada lírica es va 
formar una companyia tetaral per actuar a la casa de comèdies de 
Girona. Es tractà d’una companyia dirigida per Felipe Flores i que 
duria estar composada, al menys en bona part, per actors aficionats. El concepte d’ ”aficionat” no queda 
aquí massa clar perquè hi ha indicis que els actors van seguir un ritme intens i llarg d’actuacions. Procurar 
una oferta teatral deuria ser un recurs convenient per a donar varietat a l’oferta d’espectacles en el coliseu 
d ela ciutat. 
 
     I fins aquí aquest acostament, repartit en dos articles de l’Operem, en mesos consecutius, d’una 
temporada operística que va ser llarga i segurament de les més nodrides del teatre gironí i d ela que, 
malauradament, en tenim notícia molt fragmentària pel que fa a les obres que es van presentar. En 
canvi, tenim més notícies pel que fa als artistes que participaren i d’algunes d eles seves vicissituds. 
 
        joan manel barceló sitjes, setembre 2021 
 
 

PER A SABER-NE MÉS 
 
BARCELÓ. Joan Manel (2017) <L’origen de l’edició de llibrets d'òpera a Girona>. Revista de Girona, no 305, 

p. 56-58) 
GIRBAL, Enric Claudi (1893 b). <El teatro en Gerona. Apuntes para su historia (continuación)>, Revista de 

Gerona,  (juny), p. 161-163. 
RADIGALES, Jaume (1998). Representacions operístiques a Barcelona (1837-1852). Tesi Doctoral. 

Barcelona: Universitat de Barcelona  
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

      En aquesta entrada inclourem dos grups gironins: Trébol i Bahía. El primer amb una 

referència breu i el segon força més extensa. 
 

TRÉBOL 

 

        

Imatge 165 - Any 

1950 – Foto: Arxiu 

particular 

 

 

Orquestra de 

Girona. 

En el centre de la 

imatge: Miquel 

Gimeno i Saderra, 

vocalista 

Començant per 

dalt (centre) i 

seguint en sentit 

horari: Xxx Parés 

(no sé quin 

instrument), Xxx 

Fortuny (saxo alt i 

clarinet), Jaume 

Pujadas i Torrent 

(saxo alt), Josep 

Mª Sabench i 

Bonfill (piano), 

Lluís Carreras i 

Perramon 

(trompeta), 

Miquel Saló i 

Òdena (trombó i representant), Josep Batlle i Motjé (saxo tenor) i Josep Trias i Pujol1 (trompeta). 

                                                           
1    Pare dels músics Marcel·lí i Narcís Trias i Fàbregas, als quals podem veure en diverses entrades del meu blog. 

https://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com/


Actuant a la Sala El Globo, de Girona, el 26 de Febrer de 1952. 

 

Imatge 166 - Any 1952 – Foto: 

Arxiu Jaume Saló i Soler 

 

Darrere: Desconegut 

(contrabaix), Xxx Parés (no sé 

quin instrument), Desconegut 

(crec que trompeta) i Miquel 

Saló (trombó, que el té penjat al 

suport, al costat del trompeta) 

Davant: Josep Mª Sabench 

(piano), Jaume Pujadas (bateria), 

Xxx Fortuny (saxo tenor), 

Desconegut (saxo alt), 

Desconegut (saxo alt) i Josep 

Batlle (suposo que tocava el 

saxo.  

BAHÍA 
 

Es tracta d’una orquestra de Girona, formada l'any 1955. Alguns dels músics procedien de la Cobla-orquestra 

Selección, també de Girona. Presento una àmplia 

galeria fotogràfica. Les imatges datables van del 1955 a 

1973. Donat el moment, és interessant veure la irrupció 

paulatina del color, primer en taques planes i, ja cap als 

anys 70 amb fotos acolorides. En aquesta evolució és 

significativa, a mitjans anys 60, la utilització de games 

de color obtingudes amb  l’ús dels punts Ben-Day 

(observeu la imatge 174). 

        

 

L'amic Àlex Gil i Martín em proporciona aquest cartell i el 
següent, i m'ajuda en la identificació dels músics, doncs 
un d'ells és el seu avi Francesc Gil. 

Imatge 167 - Any 1955 – Foto: Arxiu Francesc Gil 
A dalt: Desconegut (trompeta) i Desconegut (trompeta); 
un dels dos trompetes era militar. 

Al mig: Albert Cabrera i Gisbert (saxo tenor), Justo Vera 
(vocalista) i Francesc Gil i Lara (saxo alt) 

A baix: Manuel Cano (contrabaix i director), Francesc 
Castaño (bateria) i Xavier Sánchez i Ribot (piano). 

                                                           
 



 
Imatge 168 - Any 1956 – Foto: Arxiu Francesc Gil 

 

A dalt de tot: Josep [“Pepet”] Ramió i Renart (trompeta). Al mig: Justo Vera (vocalista), Chiquita Cuevas (nom artístic de la 

vocalista, el seu nom real era Carme Ullà, i també era coneguda com Carmencita Cuevas), Desconegut (bateria) i Manuel 

Cano (contrabaix i director). A baix: Xavier Sánchez (piano), Josep Reverter i Sucarrats2 (Clarinet), Francesc Gil (saxo i alt) i 

Albert Cabrera (saxo tenor) 

                                                           
2      Vaig conèixer en Josep Reverter, gran persona, afeccionat al jazz, músic que no va exercir gaire, però que era una 
enciclopèdia vivent jazzística, i que tocava cada dia el saxo i el clarinet, fins gairebé abans de morir. 



  

Imatge 169 - Any 1957 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 
A dalt de tot: Josep ["Pepet"] Ramió i Renart (trompeta) 
Al mig: Justo Vera (vocalista), Chiquita Cuevas (nom artísitc de la 
vocalista, el seu nom real era Carme Ullà, i també era coneguda 
com Carmencita Cuevas), Desconegut (bateria) i Manuel Cano 
(contrabaix i director).  A baix: Xavier Sánchez (piano), Josep 
Reverter i Sucarrats (clarinet)3, Francesc Gil (saxo alt) i Albert 
Cabrera (saxo tenor). 

 

Imatge 170 – Anys 50 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 
Quan s'anava a tocar des de Girona cap a la Cerdanya, el 
parador de la Collada de Toses era un punt de descans gairebé 
obligat per totes les orquestres. Curiosament, en castellà era 
Collado de Tosas.    En segon terme: Desconegut i Desconegut 
En primer terme: Manuel Cano, Josep ("Pepet") Ramió, 
Chiquita Cuevas, Justo Vera, Desconegut i Desconegut. 

  

Imatge 171 – Anys 50 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 
En segon terme: Desconegut (piano), Manuel Cano (contrabaix), 
Chiquita Cuevas (asseguda a la bateria, no crec que la toqués, 
però ves a saber ...) i Justo Vera (percussió, i també vocalista) 
En primer terme: Desconegut (clarinet), Desconegut (violí), 
Desconegut (violí) i Josep ["Pepet"] Ramió (trompeta). 

 

Imatge 172 – Anys 50 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 
Drets: Desconegut, Chiquita Cuevas, Desconegut, Josep 
("Pepet") Ramió i Justo Vera 
Asseguts: Desconegut, Manuel Cano i Desconegut. 

 

 

Imatge 173 – Anys 60 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 

 
A principis dels anys 60 van passar d'Orquestra a 
Conjunt. 

D'esquerra a dreta: Ferran Ripoll, Lluís Dorca i Gubau, 
Francesc Castaño, Josep Carreras (òbviament no era el 
gran tenor català i universal), Josep Ollé i Josep ("Pepet") 
Ramió. 

                                                           
3      Vaig conèixer en Josep Reverter, gran persona, afeccionat al jazz, músic que no va exercir gaire, però que era una 

enciclopèdia vivent jazzística, i que tocava cada dia el saxo i el clarinet, fins gairebé abans de morir.  



 

 

Imatge 174 – Any 1964 – Foto: Lux. 

Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola 

 

 

Drets:  

Josep Carreras, Francesc Castaño, Josep 

("Pepet") Ramió, Jaume Figueras i Miquel i 

Eusebi Cabezas i Pérez ("Sebi") 

Ajupit: 

 Josep Ollé. 

 

 

 

 

Imatge 175 – Any 1965 – Foto: Lux. Arxiu Família 

Ramió i Bujosa 

 

Drets: Ferran Ripoll (saxo tenor), Josep ["Pepet"] 

Ramió (trompeta), Josep Ollé (saxo alt i clarinet) i 

Lluís Dorca (contrabaix). Asseguts: Francesc 

Castaño (bateria) i Josep Carreras (cantant i 

guitarra). 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 176 – Anys 60 – Foto: Arxiu 

Família Ramió i Bujosa 

 

D'esquerra a dreta: Francesc Castaño 

(bateria), desconegut (piano), Lluís 

Dorca (contrabaix), Josep Ollé (saxo 

tenor), Josep Carreras (cantant i 

guitarra) i Josep ["Pepet"] Ramió 

(trompeta). 



 

 
 

Imatge 177 – Any 1968 – 
Foto: Narcís Sans. CRDI, 
Ajuntament de Girona 

 
Actuant al Teatre Municipal 
de Girona el 27 d'Abril de 
1968, durant el Festival de 
Primavera. 
D'esquerra a dreta: Francesc 
Castaño (bateria), Francesc 
Aymerich i Fuster ["Francesc 
el Solitari"] (guitarra baixa i 
cantant), Jaume Figueras 
(piano), Santiago Salip (saxo 
tenor i violí) i Josep ["Pepet"] 
Ramió (trompeta). 

 

  

Imatge 178 – Anys 70 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 
 

Al entrar a la dècada dels 70, i potser per seguir la moda dels 
noms "anglo", van afegir "Group" al nom de la formació. 
Dret i més enlairat: Luis Jabaní Grima ("Jimmy") [bateria] 

Imatge 181 – Anys 70 – Foto: Arxiu Família Ramió i Bujosa 
 
Darrere: Jaume Figueras, Joaquim Tulsà i Josep ("Pepet") 
Ramió 
Davant: Francesc ("Paco") Cuéllar i Emilio Larruy. 



 
 
 

Imatge 179 – Anys 70 – Foto: Arxiu 
Família Ramió i Bujosa 

 
Si se'm permet "l'estripada", un dels 
escenaris més tristos que he vist a la 
meva vida ... 
D'esquerra a dreta: Joaquim Tulsà 
(baix), Francesc ["Paco"] Cuéllar 
(bateria), Emili Larruy (saxo tenor), 
Josep ["Pepet"] Ramió (trompeta) i 
Jaume Figueras. 

 

 

 

 

Imatge 180 – Anys 70 – Foto: Arxiu 

Família Ramió i Bujosa 

 

D'esquerra a dreta: Francesc 

["Paco"] Cuéllar (bateria), Joaquim 

Tulsà (baix), Emili Larruy (saxo tenor), 

Josep ["Pepet"] Ramió (trompeta) i 

Eloi Prats (piano). 

 

 

 

Imatge 182 – Any 1973 – Foto: 
Arxiu Josep Mª Mascarell 
 
D'esquerra a dreta: Josep 
("Pepet") Ramió i Renart, 
Francesc Ruhí i Pèlach, Josep Mª 
Mascarell i Carreras (amb qui 
vaig coincidir a la Cobla-
orquestra Selvamar), Francesc 
("Paco") Cuéllar i Montilla i 
Emilio Larruy i Brualla. 

 
 
La formació es va desfer l'any 
1978 o 1979. 
 
 
 
 
 

En el proper article,  parlaré de l’Orquestra PIZARRO.                      Josep Loredo i Moner,  setembre 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 (55) 

 

Guillemette Laurens ens canta 
l’ària de Vivaldi Quanto passo 

a’me fo schermo de l’òpera 
Atenaide.  

 

Fragment 
instrumental 

 

En l’òpera Thaïs, i separant 
dues escenes del segon acte, 

Jules Massenet hi posa un 
interludi musical amb el títol 
de Meditació i que correspon 
a una reflexió de caire religiós 

 

Passant pel 
verisme 

 

Després d’un breu diàleg amb la 
soprano, el tenor proclama Amor ti 

vieta (L’amor et prohibeix no 
estimar), a l’òpera Fedora d’Umberto 

Giordano. Aquí per Josep Carreras  

 

De la primera 
meitat del 

XVII 
 

De Stefano Landi en sentim 
Passacablia della vita. Per 

Capella de la Torre   

Un interludi 
d’òpera 

surrelista 
 

El gran compositor rus Dimiti 
Xostakóvitx va composar la seva 

primera òpera el 1918. Va plantejar 
una obra surrealista a partir de 
l’adaptació d’un conte satíric de 
Gogol. L’òpera és El nas i aquí en 
sentim l’interludi per a percussió.  

 

Un duet 
masculí 

 

Solenne in quest’ora és un duet 
que Verdi va incloure en l’òpera 
La forza del destino, entre dos 
amics que aviat ja no ho seran. 
Aquí el tenim per Kauffmann i 

Tézier  

 

Bach i la 
passió 

 

De la gran Passió segons Sant 
Meteu, de J.S. Bach en sentim l’ària 

Können Tränen meiner Wangen. 
Canta el contratenor Robin Blaze 
amb direcció de Ph. Herreweghe. 

 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=FKvmYy8L3es
https://www.youtube.com/watch?v=FKvmYy8L3es
https://www.youtube.com/watch?v=8SLqzpy4CIM
https://www.youtube.com/watch?v=8SLqzpy4CIM
https://www.youtube.com/watch?v=rgfmTkrHSkA
https://www.youtube.com/watch?v=rgfmTkrHSkA
https://www.youtube.com/watch?v=oZ6QEMyBtzg
https://www.youtube.com/watch?v=oZ6QEMyBtzg
https://www.youtube.com/watch?v=TCSdeImTSG0
https://www.youtube.com/watch?v=TCSdeImTSG0
https://www.youtube.com/watch?v=oOJzcf5y8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=oOJzcf5y8bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wr2cEkyLq2A
https://www.youtube.com/watch?v=Wr2cEkyLq2A


Amb motiu de la representació a Figueres de 
l’òpera de Rossini 

 

Il barbiere di Siviglia 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2020 


