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ACTIVITATS PROPERES 
C0NFERÈNCIA 

Rigoletto. En 
parlarà el Pol 

Avinyó. 

2-XII (19,30 h) 

Casa de Cultura de 
Girona 

Gratuït i inscripció 

 

SOPAR-
RECITAL 
Posterior a 

l’assemblea de socis 
i sòcies dels Amics. 

Recital líric de 
Nadal 

10-XII (21 h) 

40€. Inscripció. 

 

CONFERÈNCIA 
El ballet 

 El Trencanous Per 
Pol Avinyó. 

16-XII (19,30 h) 

Casa de Cultura de 
Girona 

Gratuït i inscripció 
 

 

SORTIDA 
Al Liceu a l’òpera 

de Verdi Rigoletto 

18-XII 
Amb inscripció: 

des de 120€ (amb 

bus), 100€ 
(sense bus) 

 

CONFERÈNCIA 
Que diferent que era 
l’òpera a Girona fa 
cent anys. Per Joan 

Manel Barceló 

20-XII (19 h) 

Casa de Cultura  

Gratuït i inscripció 

 

SORTIDA 
Al Liceu al ballet 

de Txaikovski 
 El Trencanous 

2-I 
Amb inscripció: 

des de 120€ (amb 
bus), 100€ (sense 

bus) 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Tres actes 
protagonitzats pels 
Amics de l’òpera el 
mes de novembre 

● Una conferència 
telemàtica sobre 

l’evolució de l’òpera 
italiana 

● Conversa amb Ros-
Marbà 

● Club de lectura: 
Rigoletto vs. Victor Hugo 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Renovada una Guia 
d’audició per a l’òpera 

Rigoletto 
Aquesta cèlebre òpera de Verdi 

serà representada aquest mes de 
desembre al Liceu, on l’anem a 

veure amb un bus fletat pels Amics. 
Es tracta d’un comentari de l’obra 

amb enllaços audiovisuals. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un article sobre l’òpera a 
Girona durant les dues 
primeres dècades del 

segle XX 
Acaba d’aparèixer publicat en el 

número de l’any 2021 de la 
revista dels Annals de  l’Institut 

d’Estudis Gironins. Dóna 
continuïtat a un de precedent 

referit a la dècada anterior 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El proper dia 10 de 
desembre es celebra 

l’Assemblea dels Amics 
de Girona 

Després que no es celebrés 
l’any passat per aquestes 

dates per les restriccions de la 
covid: toquem fusta! 

..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Explicació sobre la posada en 
escena d’Il Barbiere di Siviglia 

que hem pogut veure a Figueres 
La Fundació Òpera Catalunya acaba de 
produir un Barbero de Rossini que s’ha 

presentat a diversos indrets de Catalunya. 
Aquí ens ofereixen un documental sobre 

la part escenogràfica.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

del concert del violinista 
Serguéi Khachatryan a 

l’auditori de Girona 
Va interpretar-se amb èxit el passat 7 

de novembre, amb acompanyament al 
piano de la seva germana Lusine. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’inicia un Cicle monogràfic 
Bach a Torroella de Montgrí, 

amb Joan Vives 
Amb 6 sessions, entre el 18-XII-2021 al 

7-V-2022. En sessions presencials i 
telemàtiques. Organitzat per les 
Joventuts Musicals de Torroella 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Ha mort als 91 anys  
Stephen Sondheim 

Compositor i lletrista de teatre musical 
d’Estats Units. Va ser l’autor de la 

lletra de West Side Story. Mort el 26-XI 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Valoracions positives del 
festival de música tradicional 

de Cassà: Càntut 
Celebrat a Cassà de la Selva a finals 

de novembre 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Liceu+, nova plataforma 
digital del teatre 

barceloní 
Amb la finalitat de fer accessible i 

ordenar el material audiovisual 
que produeix el Liceu    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Critiques del Pierrot Lunaire 
interpretat per Sabata al 

Liceu 
El contratenor ha obtingut valoracions 
ben positives de la seva recreació de la 

prestigiosa obra lírica de Schönberg 
..Albert Mena..         ..Infernemland.. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M0lJGsXvKxU&list=PLqzqzs8GEoSSOtfcS6-pxt8LmvhdBPW0U&index=4
https://www.nuvol.com/musica/classica/auditori-de-girona-esplendor-i-humilitat-217025
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.mundoclasico.com/articulo/36059/Ha-fallecido-Stephen-Sondheim
https://www.nuvol.com/musica/musica-tradicional-per-fer-reviure-un-passat-perdut-220039
https://www.liceubarcelona.cat/ca/arriba-liceu-la-nova-plataforma-audiovisual-del-liceu
https://www.llegir.cat/2021/11/critica-pierrot-lunaire-de-schonberg-al-liceu-16-11-2021/
https://infernemland.blog/2021/11/19/liceu-2021-2022-pierrot-lunaire/
https://www.youtube.com/watch?v=M0lJGsXvKxU&list=PLqzqzs8GEoSSOtfcS6-pxt8LmvhdBPW0U&index=4
https://www.nuvol.com/musica/classica/auditori-de-girona-esplendor-i-humilitat-217025
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.mundoclasico.com/articulo/36059/Ha-fallecido-Stephen-Sondheim
https://www.nuvol.com/musica/musica-tradicional-per-fer-reviure-un-passat-perdut-220039
https://www.liceubarcelona.cat/ca/arriba-liceu-la-nova-plataforma-audiovisual-del-liceu
https://www.llegir.cat/2021/11/critica-pierrot-lunaire-de-schonberg-al-liceu-16-11-2021/
https://infernemland.blog/2021/11/19/liceu-2021-2022-pierrot-lunaire/


 

 

 

 

S’està celebrant el 
Festival Opera Donizetti a 

Bèrgam 
La població natal del compositor 
celebra el seu festival entre el 19 
de novembre i el 5 de desembre  

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Es difon el material 
arxivístic de l’òpera 

d’Amadeu Vives Artús 
Estrenada el 1897 amb èxit, va ser 
la primera òpera del compositor, 

posteriorment oblidada. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Les memòries de Jaume 
Tribó, cèlebre apuntador del 

Liceu 
Recollides pel musicòleg Jaume 

Radigales. Tribó és uan enciclopèdia 
de notícies i anècdotes relacionades 

amb l’òpera i amb el Liceu 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El Liceu estableix un 
conveni per a estimular la 
integració de músics joves 
Amb participació del Conservatori 
del Liceu i la Fundació Ferrer-Salat 

..Al web..    ..Al web.. 

 

 

  

 

 

 
 

S’estrena una pel·lícula 
d’una òpera de Puccini 

L’òpera Gianni Sicchi al Festival de 
Cinema de Torí 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Amadeu Vives en el 150 
aniversari del naixement: 
Comentari i homeantge 
Promogut per Fundació Òpera 

Catalunya 
..Al web..    ..Al web.. 

 

 

  

 

 
 

 

Efemèrides operístiques 
del mes de novembre 
Assaig que tracta el concepte 

d’efemèride si en glosa deu casos 
que s’escauen aquest mes de 

novembre 
..Al web.. 
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Ia Assemblea del Lied a Catalunya 
celebrada a Llinars del Vallès 

El dia 27 de novembre a l’Auditori de Llinars 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Els títols operístics més programats a 
l’estat espanyol la temporada  

Les presenten més nombre de funcions són 
Rigoletto (28), Norma (26), La Bohème (20), Le 

nozze di Figato (17), Les Contes d’Hoffmann 
(17), La cenerentola (15) ... 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

DANSA: èxit de la intervenció 
de Carlos Acosta amb la seva 

companyia a Madrid 
Ha actual el passat octubre al Teatro Real 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA. A la directora 
orquestral Alondra de la Parra 

Bachtrack oferix unes consideracions de la 
directora originària d’ entre USA i Mèxic. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

ENTREVISTA: a membres 
de l’Orquestra Barroca de 

Barcelona 
Breu entrevista a dos des seus 
membres a Ritmo.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA al director de 
música antiga Leonardo 

García Alarcón 
Amb motiu d’un concert al Palau 
del reconegut director, fundador 

del grup Capella Mediterranea 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: El director 
artístic de Les Arts, Jesús 

Iglesias 
Intervé en el coliseu valencià des 

del 2019.     ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Un cas espectacular de 
mecenatge musical 

Una fundació coral i instrumental 
de Boston rep un donatiu anònim 

de 10 milions de dòlars 
..Al web.. 
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http://www.revistamusical.cat/entrevistes/a-capella-mediterranea-toquem-allo-que-ens-agrada/
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Praga reivindica el seu llegat de 
música non grata 

Posanrt en vlaor els autors que van ser denigrats 
pel nazisme, per se jeus i/o avantguardiestes. 

Han programat un Festival Zelimsky pels 150 anys 
del naixement.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Dostoievski com a inspirador 
d’òperes. Recordant el seu 

200 aniversari 
Amb compositors com Janácek o 

Prokofiev. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Valoració de les funcions 
de Cavalleria Rusticana i 

Pagliacci a Bilbao 
Presentades el 23 de novembre, 
destacant el tenor Jorge de León 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Trajectòria del baríton 
Alfredo Daza en arribar 

als 25 anys d’ofici 
Comentari per Ingrid Haas sobre 

el cantant mexicà. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Estrena absoluta a Roma 
d’una òpera de Giorgio 
Battistelli: Julius Caesar 
Ha estat el 20 d enovembrfe al 

Teatreo dell’Opera de Roma 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Celebració dels 25 anys de 
trajectòria del Teatro de 

Villamarta 
Commemoració d’un teatre líric 
de mèrit a Jerez de la Frontera 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

LES SIMFONIES 1, 2, 6, 7, 8 
i 9 de Mahler en DVD 

Amb la Gewandhaus Orchester i 
direcció de Riccardo Chailly. Per 

Accentus  
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Un disc amb peces del barroc 
amb la soprano Sonya Yoncheva 
Comentari amb motiu d’una presentació 

del disc al Palau. Per SONY 
..Al web.. 

 
  

https://www.plateamagazine.com/articulos/12123-praga-festival-zemlinksy-150-musica-non-grata
https://scherzo.es/doscientos-anos-de-dostoievski-tres-obras-liricas-poco-conocidas/
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https://www.nuvol.com/musica/classica/renaixement-espiritual-del-barroc-contemplatiu-219714


 

 
 

* 

 

Baritenor: Michael Spyres 
ressegueix un repertori d’àries 

del seu particular registre 
Amb l’Orchestre Pyilarmonique 

Strasbourg. Per ERATO 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Maitena, una de les primeres 
òperes basques 

Òpera en basc, per Charles Colin. Amb la 
Simfònica de Bilbao. Per Ibs classic 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

A aplacar la mia bella. 
Cantates de Scarlatti 

Amb Ensemble Music Perduta i el tenor 
Baltazar Zúñiga. Per Elegia Classics 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

* 

 

Un Beethoven ibérico, per Teresa 
Cascudo 

Estudis sobre la recepció i influència de Beethoven a 
Espanya i Portugal. Granada: Ed. Comares, 2021 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Hablemos de Ópera, per Gerardo 
Kleinburg 

En el que el divulgador mediàtic mexicà realitza 
un seguit d’entrevistes recollides durant la 

pandèmia. Ed. Turner.    ..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 

CURS D’HIVERN D’ÒPERA MARCEL GORGORI, A GIRONA. Del 28-I al 4-III 

Temàtica:   LES MILLORS ÒPERES DE LA HISTÒRIA 

 

 

CONTINGUTS 
 

28-I.-  La Flauta màgica, de 
Mozart 

4-II.-  La fille du régiment, de 
Donizetti 

11-II.-  Lucia di Lammermoor, de 
Donizetti 

18-II.-  Il Trovatore, de Verdi 
25-II.-  Werther, de Massenet 
4-III.-  Madama Butterfly, de 

Puccini 

► En divendres, de els 18,15 a les 20,30 h. 
► Al Centre Cultural La Mercè de Girona 

► Cost normal del curs: 150€ 

DESCOMPTE DE 20€ 
per als Amics de l’Òpera de Girona 
(identifiqueu-vos com a tals en el moment 

de la inscripció) 

INSCRIPCIÓ AL CORREU: 
interessats@marcelgorgori.cat 

  

https://proopera.org.mx/resena/baritenor-de-michael-spyres/
https://www.plateamagazine.com/discos/12180-ibs-y-la-sinfonica-de-bilbao-graban-maitena-una-de-las-primeras-operas-vascas
https://proopera.org.mx/resena/a-placar-la-mia-bella-y-otras-cantatas/
https://www.plateamagazine.com/libros/12140-teresa-cascudo-garcia-villaraco-ed-un-beethoven-iberico
https://www.codalario.com/gerardo-kleinburg/libros-y-grabaciones/libro-hablemos-de-opera-de-gerardo-kleinburg-turner-musica_10622_40_33284_0_1_in.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
mailto:interessats@marcelgorgori.cat
https://proopera.org.mx/resena/baritenor-de-michael-spyres/
https://www.plateamagazine.com/discos/12180-ibs-y-la-sinfonica-de-bilbao-graban-maitena-una-de-las-primeras-operas-vascas
https://proopera.org.mx/resena/a-placar-la-mia-bella-y-otras-cantatas/
https://www.plateamagazine.com/libros/12140-teresa-cascudo-garcia-villaraco-ed-un-beethoven-iberico
https://www.codalario.com/gerardo-kleinburg/libros-y-grabaciones/libro-hablemos-de-opera-de-gerardo-kleinburg-turner-musica_10622_40_33284_0_1_in.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


 

  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 
 

del 1-XII 
al 19-XII 

 

L’òpera Rigoletto, de Verdi 
Segueixen les funcions. Amb, entre 

altres, C. Maltman, B. Bernheim, 
Josep Bros, Olga Peretyatko. Al 

LIceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 

2-XII 
(19,30 h.) 

 

CONFERÈNCIA:  Rigoletto, 
apropament a l’òpera de Verdi 

Ens la comentarà Pol Avinyó, a la Casa de 
Cultura de Girona. Organitzat pels Amics de 

l’ôpera de Girona. Gratuït amb inscripció 
..Al web..      ..Inscripcions.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

3-XII 
(18 h.) 

 

ÒPERA PROJECTADA  i comen-
tada: Un Giorno di Regno, de 

Verdi 
Els Amics de l’Òpera de Palafrugell ens 

acosten la segona òpera de Verdi. 
 Al Museu del Suro.    ..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 
 

4-XII 
(20h) 

 

Quatre últims lied de Richar 
Strauss 

Amb la soprano Malin Byström i 
l’Orquestra Filharmònica de Bergen. Al 

Palau.   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

4-XII 
(18 h.) 

 

Recital d’Arpa i veu. Numil 
Guerra (soprano) i Esther Pinyol 

(arpa) 
A l’Alfolí de la Sal de L’Escala.   ..Al web.. 

 
L’Escala 

  

 

 

 
 

4-XII 
(19 h.) 

 

Recital líric, amb obres de 
compositors catalans 

En homena5tge al pintor Josep Beulas. Amb 
Montserrat Seró, soprano; Rosa Maria 

Rodríguez, soprano: Alberto Palacios, piano; 
Neus Sánchez, piano. A l’Auditori de santa 

Coloma de Farners.     ..Al web.. 

 
Santa Coloma 

de Farners 

  

 

  
5-XII 
(18 h.)  

Musical Jaumet. Concert 
75 aniversari coral veus 

Alegres 
Amb excantaires de la coral. Al 
Pavelló de St. Hilari     ..Al web.. 

 
Sant Hilari 

Sacalm 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/rigoletto
https://www.girona.cat/web/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=27827&ta=age&cal=1&mes=12&any=21
https://forms.gle/gdmcsHHQWyx5cYt86
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2120-e-concert-audiovisual-dopera.html
https://www.palaumusica.cat/ca/bystrom-filharmonica-de-bergen-gardner_884793
https://www.associaciopaucasals.cat/ca/programacio/c/1066--de-desembre-recital-de-veu-i-arpa.html
https://www.culturascf.cat/ca/programacio/c/2414-beulas-musiques-cancons-deduard-toldra-amadeu.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedmsToLH5B-rztoDc8nhm06
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/rigoletto
https://www.girona.cat/web/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=27827&ta=age&cal=1&mes=12&any=21
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2120-e-concert-audiovisual-dopera.html
https://www.palaumusica.cat/ca/bystrom-filharmonica-de-bergen-gardner_884793
https://www.associaciopaucasals.cat/ca/programacio/c/1066--de-desembre-recital-de-veu-i-arpa.html
https://www.culturascf.cat/ca/programacio/c/2414-beulas-musiques-cancons-deduard-toldra-amadeu.html
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQSj8ppM5cqtSWtkjFKHNlptyDZBV5gOPedmsToLH5B-rztoDc8nhm06


 

 7-XII 
(19,15h) 

 

PROJECCIÓ de l’òpera sencera, EN 
DIRECTE: Macbeth, de Verdi 

Retransmès des del teatre de La Scala de Milà. 
Amb Anna Netrebko, Luca Salsi, Ildar 

Abdrazakov ,  Chiara Isotton. Dr. Riccardo 
Chailly. A l’espai cultural de La Cate 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

8-XII 
(18h) 

 

Concert Vivaldi: àries per 
contratenor i Les quatre 

estacions 
Amb el contratenor Oriol Rosés i 

l’Orquestra Barroca de Barcelona. Al 
Palau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

8-XII 
(20h) 

 

BALLET CLÀSSIC: El 
Llac dels cignes, de 

Txaikovski 
Al teatre El Jardí de Figueres, 

interpretat pel Ballet de 
Moscou 

..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

10-XII 
(19/21h) 

 

Assemblea de socis/es 
dels Amics de l’Òpera 

de Girona i sopar-
recital, obert  

Amb recital de Maite Mer 
(soprano), Jordi Mas (tenor) i 
Santi Escura (piano). El sopar-

recital és obert, amb 
inscripcions, fins al dia 5-XII. 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 11-XII 
(19 h.) 

 

Àries i duets d’òpera.  
Concert de Nadal 

Amb la soprano Tina Gorina, el 
tenor Marc Sala i el pianista 

Stanislav Angelov. Organitzat 
per les Joventuts Musicals de 

Palafrugell. Al Teatre Municipal 
de Palafrugell. 

   ..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 
 

11-XII 
(10,30 A 
13,30 h.) 

 
CLASSE-CONFERÈNCIA 

sobre l’oratori La Creació 
de Haydn 

Es comentarà a l’Audirtori de 
Girona aprofitant que al duia 

següent s’hi oferirà l’obra en viu. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

https://lacate.cat/events/machbeth-opera-en-directe/
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/teatre-el-jardi/fitxes-jardi/ballet-de-moscou-el-llac-dels-cignes
https://forms.gle/gkoq4Jajr1FZRP829
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2045-concert-de-nadal-aries-i-duets-dopera-opereta.html
https://rafaelesteve.com/la-creacio/
https://lacate.cat/events/machbeth-opera-en-directe/
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/teatre-el-jardi/fitxes-jardi/ballet-de-moscou-el-llac-dels-cignes
https://forms.gle/pGkrXAruu5R6XCGG7
https://forms.gle/gkoq4Jajr1FZRP829
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2045-concert-de-nadal-aries-i-duets-dopera-opereta.html
https://rafaelesteve.com/la-creacio/


 

 
 

12-XII 
(19 h.) 

 ORATORI La Creació, de 
Haydn 

Amb l’Orquestra de la Ràdio 
d’Hongria i el Cor Madrigal. A 

L’Auditori de Girona, promogut 
per IberCamera 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 

12-XII 
(19 h.) 

 

Concert de Música Antiga de 
Girona: La Setmana Santa de la 

Girona barroca 
On s’escoltaran partitures de l’arxiu de la 
Catedral, amb cançons per a quatre veus i 

continu. Obres de Soler, Gaz i Gòmina 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

14-XII 
(20h) 

 

Philippe Jaroussky 
(contratenor) i Thibaut Garcia 

(guitarra): De Dowland a Britten 
Al Palau de la Música catalana.   ..Al 

web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
15-XII 

(19,30 h.)  

PROJECCIÓ EN CINEMA de 
l’òpera Tosca, de Puccini 

En una versió del ROH de Londres. 
Als Cinemes Olot.   ..Al web.. 

 
Olot 

  

 

  
15-XII 
(19 h.) 

 

8a i 9a simfonies de Beethoven, 
dirigides per Jordi Saball 

Amb Le Conceret des Nations i la Capella 
Nacional de Catalunya. Al LIceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

16-XII 
(19, 30 h.)  

CONFERÈNCIA: El Trenacanous, 
ballet de Txaikovski 

Serà comentat per Pol Avinyó, a la casa 
de Cultura de Girona. Gratuït i amb 

inscripció.   ..Al web.. 

 
Girona   

 

 
 

16-XII 
(20h) 

 

ORATORI: L’enfance du Christ, de 
Berlioz. Amb Eliot Gardiner 

Orquestre Révoluttionaire et Romantique, 
Cor Infantil de l’Orfeó Català, Cor de cambra 

del Palau i Monteverdi Choir. Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
17-XII 

(20, 30 h.) 

 

Doble estrena de dansa, 
Cobosmika SEED’s 

Amb coreografies de Peter Mika i Akira 
Yoshida i interpretació de SEEDs company i 
SEEDs Blue. Al Teatre La Gorga de Palamós 

..Al web.. 

 
Palamós 

  

https://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/orquestra-de-la-radio-dhongria
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=27437&ta=age&jsback=1
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-jaroussky-thibaut-garcia_885701
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-jaroussky-thibaut-garcia_885701
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/tosca/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/jordi-savall-8a-i-9a-beethoven
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjIvXzb9z-WzOHtobE2wbveF
https://www.palaumusica.cat/ca/orchestre-revolutionnaire-et-romantique-gardiner_884123
https://www.lagorga.cat/espectacle/582
https://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/orquestra-de-la-radio-dhongria
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=27437&ta=age&jsback=1
https://www.palaumusica.cat/ca/philippe-jaroussky-thibaut-garcia_885701
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/tosca/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/jordi-savall-8a-i-9a-beethoven
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_detall_1/_CAFjuKR7gbXfO04M6qVfceP8sENcOk8CvZ9UKkOmHjIvXzb9z-WzOHtobE2wbveF
https://www.palaumusica.cat/ca/orchestre-revolutionnaire-et-romantique-gardiner_884123
https://www.lagorga.cat/espectacle/582


 

 
 

18-XII 
(11 h.) 

 

Conferència: Bach i el Nadal, 
amb Joan Vives 

Que iniciarà un cicle monogràfic dedicat a 
Bach. al Museu de la Mediterrània de 

Torroella.  ..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

18-XII 

  

Bus operístic al Liceu per a veure 
l’òpera Rigoletto de Verdi 

Amb un bus organitzat pels Amics de l’Òpera 
de Girona. Amb reserva de places 

..Al web.. 

 
Girona-

Barcelona 

  

 

 

 
 

20-XII 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA: Que Diferent que era 
l’òpera a Girona fa cent anys ! 

Es comentarà com anava l’òpera a la ciutat de 
Girona en els primers vint anys del segle XX. A 

càrrec de Joan Manel Barceló. A la casa de 
Cultura de Girona. Gratuït, amb inscripció.    

..Al web.. 

 
Girona   

 

 
 

20-XII 
(20h) 

 

Amor de poeta, de Schumann i 
altres peces per a piano i veu 
Amb H. Ressurreiçao (mezzo), E. Lecha 
(pinao), S. Degout (baríton) i S. Lepper 

(piano). Al Palau.   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

23-XII 
(20,30 h.) 

 

El Messies de Händel Participatiu 
Amb la participació, entre d’altres, de 

l’Orquestra Barroca Catalana, el Cor Madrigal i 
fins a 150 veus. Solistes: Elena Copons 

(soprano), L. Marziotte (contratenor), David 
Alegret (tenor) i Enric Martínez-Castignan 

(baix).       ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 

26-XII 
(19 h.) 

 

Concert de Sant Esteve del 
Cor Maragall 

El cor oferirà acudirà a la tradicional 
cita nadalenca, centrada en nadales. 
Amb obres des del s. XVI als nostres 

dies. A l’auditori de La Mercè. Gratuït 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

del 28-XII 
al 4-I 

 

BALLET: El Trencanous, de 
Txaikovski 

Amb el Ballet del Théâtre du Capitole, de 
Toulouse. Acompanyats per l’orquestra i cor 

del Liceu      ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

30-XII 
(20 h.) 

 

L’òpera i les seves tragèdies. 
Concert de cap d’any 

Amb la banda Municipal de Barcelona i la 
soprano Miren de Miguel. Auditori de 

Barcelona.   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://forms.gle/mhbbu7GrHCaxvWWJ6
https://www.girona.cat/web/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=27819&ta=age&cal=1&mes=12&any=21
https://www.palaumusica.cat/ca/stephane-degout-simon-lepper_885715
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3149&tot=1
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=10221&ta=age
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/dansa/el-trencanous
https://www.auditori.cat/ca/opera-seves-tragedies-concert-cap-dany
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://forms.gle/mhbbu7GrHCaxvWWJ6
https://forms.gle/mhbbu7GrHCaxvWWJ6
https://www.girona.cat/web/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=27819&ta=age&cal=1&mes=12&any=21
https://www.palaumusica.cat/ca/stephane-degout-simon-lepper_885715
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3149&tot=1
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=10221&ta=age
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/dansa/el-trencanous
https://www.auditori.cat/ca/opera-seves-tragedies-concert-cap-dany
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

La casa teatre gironina la temporada 1847 (1 de 2) 
 

Després d’uns mesos confusos pel que fa a la titularitat del lloguer de la casa teatre o Pallol, 
entre mitjans 1845 a mitjans 1846, la situació es va regularitzar de cares a la temporada que 

aquí considerem. Amb tot, no hi va haver empresari que llogués el coliseu 
 

EL LLOGUER DEL TETARE 
     En relació al lloguer del coliseu veníem d’un 
conflicte que s’havia originat quan el governador 
va invalidar el contracte al·legant que no s’havien 
seguit els procediments reglamentaris, cosa que 
va provocar un plet entre els llogaters i 
l’Ajuntament. Després de més d’un any 
d’interinitat amb alguna concessió directa, 
donada pel mateix Ajuntament a companyies, per a l’explotació del teatre, es va procedir a un nou concurs 
per a cedir la casa teatre. El 23 de novembre de 1846 l’Ajuntament publicà les condicions sota les que es 
convocava una subhasta al millor postor (AMGi, teatre, lligall 8). Però el mes de gener de 1847 es constata 
que no es va presentar cap licitador a la subhasta (esborrany d’ofici dirigit al governador, AMGi, Teatre, 
lligall 8. Data 12-I-1847). La causa principal podria ser que el governador havia exigit que el preu mínim 

de subhasta havia de ser de 10.000 rals per la temporada, quantitat que 
l’Ajuntament havia considerat cara. Donada la falta de postors, 
l’Ajuntament passava a tenir la potestat de contractar directament a la 
companyia o companyies que considerés oportú aquella temporada. 
 
   Imatge 1.-  Espectadors al teatre, a la zona del galliner per l’època que estem comentant. 
En aquest cas a París (1846 A la porte Saint-Martin [Teatre de La Porte Saint-Martin]. Les 
Beaux jours de la vie, pl.83 (series) litografia de Daumier dl 1846) 
 

      Finalment l’Ajuntament va concedir el teatre per a l’any còmic 1846 a 
l’mepresari teatral Juan de Dios Liron, que es comprometia a mantenir una 
companyia lírica i una altra de dramàtica (AMGi. Llibre d’acords municipals, 
any 1847, RG 14.056. Sessió de 13-II-1847. Foli 12 –anvers i revers-). 
L’esmentat empresari va fer editar un cartell anunciador de la temporada, 
imprés d’una certa prestància formal i que ens dona molta informació 

sobre les companyies i aspectes de funcionament [veieu IMATGE 2]. Lirón proclamava: 
 

DOCUMENT I.- Proclama de l’empresari teatral Juan de Dios Lirón. 1847  

   “Agradecido el que suscribe a las repetidas bondades que en distintas épocas le ha dispensado el público 
gerundense, y muy particularmente el año cómico 1843, no ha vacilado un momento en aprovechar la feliz 
ocasión, que se le ha presentado, de emplearse de nuevo en su obsequio, encargándose de la formación y 
reorganización de la compañía lírica que en el año último obtuvo en este teatro los repetidos y merecidos 
plausos, la cual alternando con otra dramática, cuyo mérito realzará la generosa cooperación de algunos 
SS. Aficionados, proporcione a la culta Gerona un agradable solaz digno de su ilustración y buen gusto. 

L’Ajuntament va contractar directament 
les companyies aquella temporada per 

falta de postor en la subhasta de lloguer 
del coliseu 

 
 
 

 



     A este objeto se han dirigido los deseos del formador de ambas compañías: para conseguirlo ha 
procurado hacer los esfuerzos posibles a fin de complacer a un público tan ilustrado. 
     La compañía de canto se ha aumentado con un bajo profundo, una comprimaria, coro de mujeres, mayor 
número el Es de hombres, y un segundo tenor, para cuya adquisición se están practicando las más vivas 
diligencias. La orquesta se compondrá de veinte y dos músicos con su correspondiente banda militar 
siempre que las funciones lo requieran. 
 
     Se ha procurado la emjora del alumbrado de este teatro, el que estará a cargo de una persona práctica 
en l a materia, y que no dudo desempeñará su cometido a entera satisfacción del público. 
     El sericio de escena estará también dispuesto en todas las funciones con el gusto y propiedad que las 
mismas requieran, procurando al efecto nuevos y variados utensilios. 
                                           JUAN DE DIOS LIRÓN. 
                                                                                                                                  (AMGi. Teatre, lligall 8). 

 
     Malgrat les bones intencions, de la proclama que 
acabem de llegir, quelcom no va anar bé perquè la 
companyia teatral es dissolgué cap a finals d’abril, com 
especificarem més endavant. Passat l’estiu es va formar 
una nova companyia teatral, en aquest cas dirigida per 
Josep Prats. 
 

ASPECTES DE FUNCIONAMENT 
      Com ja hem vist en anys precedents, l’any còmic 1847 anava de Pasqua al Divendres de Cendra de 
l’any següent, sen al quaresma la que separava els períodes teatrals. Concretament al temporada 1847 
s’havia d’acabar el 4 de març del 1848 En aquella ocasió hom preveia dues temporades dins de l’any 
còmic, la primera de Pasqua al 30 de setembre i la segona del 1 d’octubre 1847 al 4 de març 1848. 
      Els abonaments s’adquirien per quinzenes, períodes que en realitat podien correspondre a un mes de 
durada. També es podien adquirir entrades per a funcions soltes. Els militars, com és propi en una població 
petita que era el quarter principal de la província, deurien ser un dels sectors de clientela significativa. Així 
ho indica el fet que es contemplava una compensació específica, amb devolucions de l’import de 
l’abonament en cas de mobilització de les tropes. Els mesos d’octubre i novembre, durant els quals 
s’esqueien les Fires de la ciutat, no regien els sistemes habituals d’abonaments quinzenals. Els 
abonaments s’havien d’adquirir a l’“en el Estanco de la Plaza Constitución”, l’actual Plaça del Vi. (Cartell 
anunciador de la temporada. AMGi. Teatre, lligall 8). 
     Un problema endèmic dels teatres del 
moment i en particular del de Girona era el de la 
deficient il·luminació. Assegurava al respecte 
l’empresari Lirón: “Se ha procurado la mejora 
del alumbrado de este teatro, el que estará a 
cargo de una persona práctica en la materia, y 
que no dudo desempeñará su cometido a 
entera satisfacción del público” (AMGi. Teatre, 
lligall 8). La persona que estava l’encarregada de la il·luminació era er Sr. U. Marsal. El tramoista del 
moment era Miquel Prunell., que també col·laborava a moure el gran quinqué central de la sala 
d’audicions. Les persones encarrwgades de cobraments d’entrades seguien sent dues: Magdalena 
González i Ferran Agulló. 
     Com en altres èpoques, hi deuria haver queixes per la poca puntualitat en el funcionament del teatre. 
Així es dedueix del compromís aparegut en un anunci: “Nota. Los intermedios no durarán más que el 
tiempo preciso para el cambio de decoraciones” (El Postillón, 6-V-1847, p.4) 
  

Com que la primera companyia 
teatral va fer fia, es va contractar 

una segon passat l’estiu 

 
 
 

 

Alguns dels problemes en el 
funcionament del teatre afectaven a 

la falta de puntualitat dels 
espectacles i la il·luminació deficient 

 
 
 

 



 
Imatge 2.-  Cartell anunciador d ela temporada 1847 del teatre de Girona. Amb l’empresari Juan de Dios Lirón. 

Impremta de Joaquim Grases (AMGi. Teatre, lligall 8). 



ACTIVITATS TEATRALS 
     Durant les primeres setmanes de l’any estava vigent la concessió donada per acabar la temporada 
1846, que havia de durar fins als carnestoltes del 1847. Tenim notícia de la celebració de balls, funcions 
teatrals, algun espectacle i una temporada operística, en principi complerta.  
 

       Els balls eren de les funcions  més 
preuades i rentables pel que fa a la utilització 
del teatre. Els fulls de comptabilitat (Cuentas 
del Teatro en 1847 –AMGi. Teatre, lligall 3-) 
registren 53 balls al teatre, a part dels que 
venien promoguts per carrers, que es 
registraven en alta carpeta. Sovint els balls 
eren promoguts per algun particular (un 
empresari, un carrer, una entitat) i 
l’Ajuntament llogava el local per  que es fessin 
les ballarugues a la platea, retirant els bancs, 
a canvi d’una quota habitual de 40 rals 
(Carnestoltes i els balls de carreres tenien 
valoracions més rentables). 

 
      Durant les festes de carnestoltes 
en la casa de comèdies es van realitzar 
cinc balls de màscares, concretament 
els dies 7, 11, 14, 15 i 16 de febrer1. 
Consta que en aquesta ocasió van 
intervenir onze músics (per un rebut 
signat per Joan Carreras Dagas del 20 
de febrer AMGi, Teatre, lligall 3). 
També hi va haver algun ball els mesos 
d’estiu (com a mínim el 2, 9, 16 –tard 
ai nit- de juliol i el 6, 13, 20 i 27 d’agost.  
 

Imatge 3.-  Balls de saló a Suècia, el 1844 a 
Estocolm. Gravat provablement realitzat per 

Fritz von Dardel. 

 
     Pel que fa a espectacles, tenim notícia d’un espectacle de prestidigitació i gimnàstic el 7 de març, anotat 
amb la descripció “juegos físicos y de manos” (segons un registre “no 3” comptable. AMGi, Teatre, lligall 
3). Els dies 11, 12 i 13 de març van actuar uns equilibristes, segons es diu, uns  “bailarines de cuerda” 
(segons un registre comptavle “no 4” a una Cuenta del Teatro. Borrador. AMGi, Teatre, lligall 3). 
     De l’òpera en parlarem en un article específic, més endavant, en aquet mateix butlletí. 
 

                                                           
1     En paral·lel es van celebrar ballades publiques al carrer, a la plaça de la Constitució (actual plaça del vi)), els dies 14, 15 i 
16 de febrer..  

AUADRE I.- Balls registrats al Teatre gironí el 1847 

Datació Nombre de balls 
 
1-I a 16-II 10 balls 

7, 11, 14, 15 i 16-II 5 balls carnestoltes 

25 i 28-II 2 balls de corranda 

4-IV al 9-V 9 balls particulars 

13 al 30-V 5 balls 

13-VI al 29-VI 5 balls 

4-VII a 25-VII 4 balls 

1, 22 i 29-VIII 3 balls 

5, 8, 12, 19 i 26-IX 5 balls 

No hi ha registre de balls per Fires (podrien 
comptabilitzar-se per diferent sistema?) 

3, 10, 17, 24 i 31-X 5 balls 

Balls de carrers 
celebrats al teatre 

Està anotat que figuren en altra 
carpeta. Deurien ser nombrosos i 
productius (ingrés 1.0002 rals) 

TOTAL DE BALLS  53 balls  (a part dels de carrers) 

 
 
 

 

Els balls al teatre foren 
abundants i les activitats que 
produïen més beneficis nets.  

 
 
 

 



LA PRIMERA COMPANYIA TEATRAL DE FRANCISCO LIRÓN 
     En iniciar-se la temporada, cosa que deuria succeir entre el mes de març i el d’abril, es va formar una 
companyia dramàtica o teatral. Sobre la companyia teatral el cartell d’inici de temporada deia: La 
[companyia] de declamación, si bien ha tenido que formarse reducida para el mejor funcionamiento de las dos, 
auxiliada como lo será por algunos SS. Aficionados, se 
esmerará en presentar en escena una buena colección de 
comedias nuevas divertidas e interesantes en todos 

conceptos. El director de El teatre, quan funcionà en 
aquell any còmic del 1847, s’alternava amb les funcions 
d’una companyia lírica, que sembla desprendre’s de la 
explicació anterior es tenia com a la més prioritària.  
 

QUADRE II.-  Actors de la companyia teatral de Lirón (segons el cartell anunciador de la temporada) 

       
DONES 4 Doña Carmen Lirón.   Doña Antonia García.  Doña Carlota Núñez. Doña Enriqueta Lirón 

HOMES 6 
Don Sotera Sains. Don Juan de Dios Lirón. Don Francisco Lirón. Don José Agresti. Don 
Ignacio Comas.  Don Juan Camino. 

 
     Notem que la companyia de vers estava formada per deu persones, quatre dones i conc homes. És de 
destacar que dels deu quatre porten el cognoms Lirón, el de l’empresari, que també era a la vegada actor 
dramàtic. Hem d’entendre, tal com era costum, que quatre dels actors eren de la mateixa família, en 

aquest cas, la de l’empresari.  
        La tasca de la companyia teatral, però i malgrat 
les expectatives proclamades en el cartell d’anunci de 
la temporada, es va veure interrompuda al cap de 
poc, a finals del mes d’abril. Per falta de personal 
femení, segons es va explicar per la premsa 
“Separada de este teatro la compañía dramática que 
actuaba en el mismo, a causa de los escasos 

elementos con que contaba, y hasta tanto se proporcione la adquisición de dos o tres mujeres que 
puedan trabajar en unión de los señores aficionados con el objeto de alternar con la compañía lírica, 
dando variadas y escogidas funciones de versos que satisfagan los deseos del público …” (El Postillón, 1-
V-1847, p.4).  
 
Imatge 3.-  Anagrama al·lusiu al tetare de Girona i que figurava en el cartell 
d’inici de temporada que he comentat (el de la imatge 2) 

 
     Es dedueix del text anterior que una part apreciable d’actors de 
la companya teatral ho eren a títol d’aficionats. Tenim els nostres 
dubtes sobre quina era la noció d’aficionat en aquests casos. 
Creiem que no actors ocasionals, sinó actors novells, recaptats de manera recent i als que es pagava 
menys entenent que es trobaven en fase d’aprenentatge. Evidentment, desenvolupant papers menors, 
però en una temporada que havia de ser llarga i hom preveia anar variant sovint de títols, i tenint present, 
a més, que un mateix actor solia encarnar diversos papers secundaris, la feina dels “aficionats” deuria ser 
intensa. 

     I aquí deixem de moment la referència a la casa de comèdies o teatre del Pallol l’any 
1847. En el proper butlletí esperem esmentar alguns títols d’obres teatrals que sabem es 
van representar aquella temporada a Girona i comentarem la formació d’una segona 
companyia de vers. 
      joan manel barceló sitjes, novembre 2021 
 

Quatre dels deu membres de la 
companyia ren d ela mateixa 

família, en aquest cas parents de la 
de l’empresari 

 
 
 

 

No masa setmanes després de l’inici 
de la temporada la companya es va 

desfer, al·legant com a motiu bàsic la 
manca d’actrius 

 
 
 

 



  

 
 

Xerrada telemàtica al  (2-XI) 
 

     Una conferència telemàtica oferta per al grup agrosèniors, entitat vinculada al col·legi de pèrits 

agrícoles de Catalunya, es ca realitzar el dia 2 de novembre amb el tema Evolució de l’Òpera italiana. Va 

consistir en veure cinc períodes de l’òpera en què l’òpera dels italians o en italià era la dominant a nivell 

mundial Les etapes van ser cinc. Orígens, ple barroc, classicisme, 

romanticisme i verisme. S’agafaren cinc peces concretes de cinc 

compositors: de L’Orfeo (Monteverdi), Farnace (Vivaldi), Le nozze 

di Figaro (Mozart), Il trovatore (Verdi) i Pagliacci (Leoncavallo). 

Es van sentir i veure els cinc fragments seleccionats tot posant de 

manifest les característiques que diferenciaven cadascun dels 

estils o moments. La xerrada va ser oferta per Joan Manel Barceló, 

dels Amics de l’Òpera de Girona. 

Club de lectura Òpera i llibres (25-XI) 
 

     Segona sessió dins el 

programa LiceuBib, sota 

l’organització de la 

Biblioteca Pública Carles 

Rahola de Girona, en el 

grup que coordina la 

responsable Maria Àngels 

prats. Hi actua com a 

conductor Joan Manel 

Barceló, dels Amics de 

l’òpera de Girona. En 

l’activitat hi ha inscrita una 

dotzena de persones. 

     En aquesta ocasió es va 

llegir l’obra teatral de 

Victor Hugo, El rei es 

diverteix, font que va servir de font molt directa per a l’òpera Rigoletto, de Verdi. El llibretista de la 

mateixa, Francesco Maria Piave, va basar-se de manera molt literal en el dramaturg francès. 



 

Conversa amb director d’orquestra Antoni Ros-Marbà (15-XI) 
 

    El dijous 15 de de 

novembre, a l’Aula 

magna de la casa de 

Cultura de Girona, els 

Amics de l’òpera de 

Girona van invitar al 

reconegut director 

d’orquestra Antoni Ros-

Marbà que va accedir a 

comentar la seva 

trajectòria professional. 

A l’acrte hi va assistir 

més d’una seixantena de 

persones. 

     La conversa va anar 

conduïda pel divulgador 

musical Pol Avinyó, que 

va anar comentat, interrogant ti posant en pantalla alguns filmacions d’actuacions o d’entrevistes 

antigues en les que havia intervingut el mestre. 

 

     En el transcurs de la conversa es 

van tocar diversos apartats temàtics. 

En primer lloc com va sorgir una 

vocació musical i particularment i 

finalment en l’àmbit d ela direcció. 

També l’etapa formativa i les primeres 

influències artístiques. Altre aspecte 

van centrar-se en les grans etapes de 

direcció, vinculades a orquestres. Un 

apartat en que es va posar l’èmfasi va 

estar la direcció i enregistrament 

d’òperes. En aquest cas es van 

comentar experièncie si anècdotes 

relacionades amb músic si cantant. 

     Una primícia o informació poc 

divulgada es va saber durant l’activitat. Que Ros-Marbà està composant una òpera per al Liceu. Al final es 

va agrair als dos protagonistes de ‘acte la seva gentil i propera participació. A cadascun li va ser lliurad a 



    HISTÒRIES DE LA MÚSICA       

 

Coplas per a cantar a las minyonas en temps de camilleras 
 

Còpia manuscrita d’una cançó de festeig 
de la segona meitat del segle XIX. Caramella 

 

 
Ens proposem documentar una còpia feta a mà d’una cançó pensada per a fer la cort a noies durant 
les cantades de caramelles. El text és ben conegut i documentat. L’interés rau en constatar com la 

gent copiava i hem de suposar que aprofitava cançons impreses per a fer-ne ús. 
 

El manuscrit es troba el fons documental Bonet de Fonteta, custodiat a l’Arxiu Comarcal del Baix 
Empordà, a La Bisbal. Es tracta d’un ampli fons patrimonial que es centra prioritàriament en aspectes de 
l’administració particular d’una família d’hisendats, la dels Bonet Geronès la casa pairal dels quals es troba 
a Fonteta. Hi confluïren diverses nissagues, algunes provinents de 
poblacions com Vidreres, la Pera o Calonge. També es troba entre la 
documentació elements relacionats amb institucions públiques en les que 
alguns membres de la família van tenir presència, així com elements de la 
vida privada. 
 

 
Imatge 1.-  Foto del primer verset de la còpia manuscrita cançó que comentem (Arxiu 
Comarcal del baix Empordà. Fons Bonet de Fonteta. D.8.1, manuscrits –caixa 14-) 
 

       En l’aspecte musical, que és el que ens interessa, la documentació no 
conté massa materials, no arribant  a la mitja dotzena. Alguns goigs i algun 
himne marià en serien els elements més típics, generalment en forma 
manuscrita i en el cas d’un goig en forma impresa. En mig, però, s’hi troba 
la lletra d’una cançó de caire popular que per la seva temàtica ens ha 
semblat ben interessant. 

DOCUMENT 1 (1…) 
Coplas per cantar a las 
minyonas en temps de 

camilleras 
 
[1]  Per la tua gran finesa 
Y la bona boluntat 
cantarem ab alegría 
y not boldriam denfadar. 
Lo tracte es de ta hermosura 
Que ona cosa ens par. 
 
Nostre senyor ta criada 
per fer morir y penar 
 
[2]  Lo primer es un gog 
alegres 
Comensam ab lo teu cap. 
De la boca y lo te unas 
dels ulls y los teus cabells 
il teu fron tan ben posat 
 
Nostre Senyor ete 
 
[3]  Lo segon ab alegria 
tambe voldria esplicar 
la cara tens tan hermosa 
com un clabell encarnat. 
Als llavis tens una rosa 
ditros qui ta alcansava 
 
Nostre Senyor ete 
                                    […] 
 



 
 
 
       […] 

DOCUMENT 1 (… i 2) 
 
 
 
 
[4]  Lo ters de la tua llengua 
tambe boldricantar 
que per dos mil marabellas 
obas tu ab lo parlar 
sen pot tenir per ditgosa 
aquell quet podrá alcansar  
 
Nostre Senyor ete 
 
[5]  Lo quart es un goig suau 
que nes fet ab fantasia 
tractan del teu cos presen 
del teu aira y gallardia 
jo crech que tothom se admira 
del teu hermos camina 
 
Nostre Senyor ete   
 
  

 
[6]  Lo quint es de tas birtuts 
graciada tens la memoria 
perque la has alcansada 
del que regeix la gloria 
sempre rinch a la memoria 
y may te puch olvidar. 
 
Nostre Senyor ete   
 
[7]  Lo sise es com replndexes 
ab ton aire y hermosura 
nostre Senyor te criada 
com a linda criatura: 
tota la mia ventura 
esta a la tua ma. 
 
Nostre Senyor ete   
 
[8]  Lo sete per cumpliment 
de lo que abem cantat. 
La tua gran hermosura 
me deiga cautibat: 
lligat ab fortas cadenas 
tansols tu las pots traencar 
 
Nostre Senyor ete   

 
 

 
[9]  Lo vuite ab tal licencia 
de tu nos bolem ausentar 
si en res te hem agraviada 
ab lo cantar y sonar 
devant de las tuas plantas 
perdo te bolem demanar. 
 
Nostre Senyor ete   
 
 
[10]  Santas festas bull donar 
las que te nostre Senyor 
y a tu prenda de mon cor 
perleta mia estimada 
y que no te puch olvidar. 
 
Nostre Senyor ta criada 
per fertam moripenar. 
 
[11]  Santas destas te bull dar 
aixis te las donia deu 
esperan que sigas meba 
que es lo pensament meu: 
bona amor a deu siau 
qes hora de retirar 
 
Nostre Senyor ete   

 
 

 
Imatge 2.-  

Foto de 
conjunt de la 

còpia 
manuscrita de 

la cançó 
Coplas per a 
cantar a las 
minyones en 

temps de 
camillera 

(Arxiu 
Comarcal del 

baix Empordà. 
Fons Bonet de 
Fonteta. D.8.1, 
manuscrits –

caixa 14-) 

 



EL DOCUMENT 
     Es tracta d’un manuscrit [veieu el DOCUMENT 1]. Corresponia pròpiament a la família Bonet Geronès 
de Fonteta [veieu IMATGE 3]. Malauradament, no hi ha cap indicació de la música que havia d’acompanyar 
el text. No hi ha indici de la persona concreta que va anotar la lletra. Tampoc apareix cap datació explícita. 
En la catalogació de l’arxiu, a partir de l’inventari fet el 1995, s’atribueix una datació àmplia, del segle XVIII 
o XIX.  El text apareix anotat en una doble foli plegat a manera de llibret de quatre pàgines [veieu IMATGE 
2]. La lletra ocupa sencera una de les quatre cares més un fragment que no hi cabia, amb l’última estrofa, 
que es situa a la pàgina del costat. El paper es conserva amb força bon estat, amb algunes taques 
d’humitat, sobretot a la part central dreta de la pàgina escrita. Està escrit en català. 
     El text de la cançó és un poema de onze estrofes, cadascuna de sis versets (excepte en la desena 
estrofa, en la que apareixen només cinc versets per oblit de copiar-ne un). Al final de cada estrofa apareix 
una tornada, de dos versets, amb el text:     Nostre senyor ta criada  /  per fer morir y penar 

     La lletra del copista és de mitjana qualitat però ben llegible. El títol de la cançó apareix a l’extrem 
superior de la pàgina, amb lletra minúscula que no sobresurt en format de la resta del redactat. La fidelitat 
del text amb la versió impresa que coneixem de la cançó és total amb l’excepció de nombroses errades 
de còpia i de fidelitat a l’ortografia de l’original. Cal remarcar que en la còpia no s’hi ha col·locat ni un sol 
accent. L’ortografia presenta nombroses errades de còpia, com per exemple alguna “b” i “v” alternades o 
la supressió o canvi d’algunes lletres. S’han deixat 
d’anotar la majoria dels signes de puntuació (punts, 
comes, dos punts,). Si en l’original cada frase 
comença en majúscula, en el manuscrit s’utilitza 
minúscula en la gran majori d’inicis. Es troba alguna 
paraula equivocada, encara que poques. L’errada de 
còpia més flagrant es produeix en l’estrofa desena en 
la que hi manca un verset sencer, el que havia de ser 
el tercer, ometent el text “A ton Pare y á ta Mare”.  

 
Imatge 3.-  Aquí hi aniria la façana de la casa pairal antiga de la 

família Bonet Geronès de Fonteta. El mas Geronès, fou el 
domicili principal fins a finals del segle XIX. 

 

INTERPRETACIÓ 
 Pensem que hi h una data provable més aproximada que la referència de l’arxiu que indica segle XVIII o 
XIX.  Entenem que el manuscrit es pot situar a la segona meitat del segle XIX. Això donat que el text és 
una còpia d’una cançó que circulava impresa i que les versions que n’hem localitzat van ser editades el 
1854. Evidentment que tal datació és hipotètica. No podem assegurar que el copista no s’hagués inspirat 
en alta versió anterior o força posterior, i tampoc sabem quan temps va passar entre l’estampació de la 
lletra i la còpia a mà. La fidelitat de redactat entre els dos escrits ens sembla un bon indici. En qualsevol 
cas ens sembla raonable i suficientment ampli el període de datació que proposem. 
     La versió impresa d’una cançó amb títol Coplas per cantar a las minyones en temps de camilleras la 
trobem editada per la impremta d’Ignasi Estibill de Barcelona el 1854. Està escrit en català, lògicament 
d’abans de la normalització de Fabra. Se’n conserven alguns exemplars en arxius públics. Concretament 
es pot consultar al repositori Calaix2 [ACCÉS]. També a la Digital Library de la Universitat de Cambridge 
[Item no T38, volum 11450 f. 27  -ACCÉS-], font aquesta última que aporta la data de 1854 per a l’edició 
de l’imprès [Veieu IMATGES 4, 5 I 6]. No ens consten reedicions del fulletó. Entenem que un imprès de 
l’Estibill fou el text que es va servir per a fer la còpia manuscrita. 

                                                           
2      Calaix és un dipòsit digitalitzat de documents pertanyent a la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

http://calaix.gencat.cat/handle/10687/120700
https://cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-11450-F-00027-00038/2


     Pel que fa al sentit del text, hi ha algunes aspectes que voldríem precisar. Coplas per cantar a las 
minyonas equival, evidentment a la noció de cançons per cantar a les noies. Quan s’especifica en temps 
de camilleras, s’especifica que són cants de caramelles, tradició que antigament s’esmentava com a 
camilleres. Les caramelles són cançons tradicionals, generalment acompanyades per algun instrument, 
que hom surt a cantar per les cases de la població coincidint amb les festes de Pasqua. La Pasqua és la 
celebració cristiana de la resurrecció de Crist, festivitat que té una cronologia variable però que s’escau 
entre finals de març a mitjans d’abril, coincidint amb l’inici de la primavera. La lletra indica  la intenció o 
idea que la cançó es canti acompanyant-se d’algun instrument. Ho advertim perquè en l’estrofa novena 
la lletra diu: “si en res te hem agraviada / ab lo cantar y sonar”. O sigui, que s’excusa per si d’alguna 
manera la noia s’ha sentit ofesa pels cants i el so d’instruments [veieu IMATGE 4]. Com ja dèiem més 
amunt,, l’acompanyament d’instruments és propi de les caramelles. 
 

 

EL SO RECENTMENT ENREGISTRAT D’UNA CANÇÓ 
DE NATURALESA SIMILAR A LA QUE CONSIDEREM 
     Enregistrament a Cantut 

del cantant popular Josep 

Turró i Blanch, de Palau-

Sabardera  [ENLLAÇ]  

DOCUMENT 2.  Imatges 4, 5 i 6 .-  Tres detalls de la 
impressió de les Coplas per a cantar a las minyones 
en temps de camillera. Xilografia en blanc i negre, 
impresa  a Barcelona, a l’mpresa d’Ignasi Estibill el 
1854 ( entre de Documentació de Cultura Popular. 
<http://hdl.handle.net/10687/120700>. 
[Consulta: 03-11-2021]).   

 

 

 
 

CONCLUSIONS 

      Després dels que hem analitzat constatem que algunes de les cançons de la primaveral cantada de 
caramelles tenia la finalitat de rondar o afalagar alguna noia de la contrada. Cosa que ja se sabia però 
de la que n’obtenim una altra constatació viva. 
     En segon lloc, es demostra com la difusió de els cançons impreses s’amplificava amb còpies 
manuscrites de les lletres. 
    Tercer, el cant de caramelles estava viu al Baix Empordà i/o els seus contorns en la segona meitat 
del segle XIX. 
     Quart i últim. Encara que la castellanització fou creixent i intensa durant el segle XIX i s’imposa en 
al documentació oficial i pública, el català se seguia emprant, també de manera escrita, en la vida 
quotidiana. Aquí en tenim un exemple.  
                                                          joan manel barceló sitjes, novembre del 2021 

https://www.cantut.cat/canconer/cancons/item/1271-goigs-de-les-noies
http://hdl.handle.net/10687/120700
https://www.cantut.cat/canconer/cancons/item/1271-goigs-de-les-noies


 

UN CONTE QUE TÉ A VEURE AMB LES ACTIVITATS DELS AMICS. 

 
 

La Dolors Godoy3 és una escriptora que col·labora regularment amb la revista 
cassanenca Llumiguia. Recentment ha publicat en la mateixa, l’octubre passat, una 

narració curta o conte que, part fantasia i part experiència real, s’inspira en les sortides 
organitzades pels Amics de l’Òpera de Girona per a assistir a funcions del Liceu. La 

Dolors, ha participat en diverses de tals activitats i tot viatjant en un dels 
desplaçaments li va venir al cap la llumeta que ha acabat donant peu a la narració que 

tot seguit podeu llegir. 
 

La dona del seient de darrera 

 

Visc en un poblet de 
províncies, no lluny 
de la capital 
provincial, tinc una 
edat avançada i una 
salut, fins a cert punt 
envejable tot i que 
potser no estaria de 
més alguna visiteta al 
metge per a fer-me 
alguna revisió però, 

vaja, em fa molta mandra. 
     Ja fa temps que m’he anat acostumant a viure 
sola però sense sentir-me mai sola. Com que el 
cap encara rutlla força bé, en lloc de la típica iaia 
que passa les hores fent mitja o ganxet (també 
vaig passar per aquesta etapa però no em va 
entusiasmar) ara em dedico a llegir, llegir molt, 
escriure, intento aprendre a dibuixar i, entre tot 
plegat, m’ho passo molt bé. 
     Sola del tot tampoc ho estic, diria una mentida. 
Prop de casa hi tinc unes nebots molt 
afexc5tuosos i trempats sempre disposats a 
donar-me un cop de mà i ajudar-me en el que 
calgui. Tant és així que ja fa uns anys que em van 
regalar un mòbil perquè en qualsevol 
circumstància pogués demanar ajut, i, com a 

                                                           
3      En el número 79 de l’ Operem (juliol de 2021, p.17) ens fèiem ressò de la presentació a Girona del llibre d’aquesta autora 
Entre el somni i la vigília. Es tracta del seu segon recull de narracions breus, històries com les que recollim en la present 
ressenya. Hem demanat permís per a la publicació a l’autora i a la revista Llumiguia als quals expressem el nostre agraïment. 

darrera novetat, una “tauleta” d’aquelles 
d’internet perquè pugui passar alguna estona fent 
uns jocs molt divertits que hi ha. Tant telèfon com 
tauleta amb unes bones estones dedicades a 
ensenyar-me com fer-los servir. La tele, pel que 
més la faig servir és per veure alguna sèrie de 
policies que m’agraden bastant si no hi ha massa 
sang i fetge i, les notícies de la 3 que, actualment, 
no són com per aixecar els ànims i, especialment 
la miro per escoltar música i veure ballet. 
     Va ser aquesta afecció la que em portà a 
inscriure’m en un grup d ela capital “Amics del 
Liceu” per poder anar alguna vegada a aquest 
emblemàtic lloc a fruir d’algun espectacle. Gràcies 
a Déu tinc un raconet que em permet alguna 
despesa extra. 
     Hi he anat ja algunes vegades. En la primera, en 
pujar al bus (del meu poble a la capital també tinc 
busos, nebot si taxis si convé). La primera vegada, 
en quan vaig ser a dalt del bus i em van dir que 
podia seure on volgués em vaig trobar amb un 
gran dilema. No m’agraden gens aquelles 
converses forçades que se solen encetar en els 
viatges quan et trobes al costat d’una persona que 
no9 saps si és sosa, si és divertida, si està 
polititzada, si viu embogida gràcies a tele5, si és 
xafardera, etc. Etc.. En realitat i potser em costa 



acceptar-ho, és que soc poc sociable i massa 
selectiva. Solució: me’n vaig anar de dret al seient 
de darrera de tot, que no sol ser massa cobejat i a 
més, com que mai omplíem el bus, a poc gent se 
li deuria ocórrer la idea de venir a fer-me 
companyia. 
     I així va transcórrer al primavera, la treva 
d’estiu, la tardor ... però en les primeres sortides 
d’hivern, en la solitud del meu seient, i amb 
l’escalforeta d ela calefacció, em venia una son! I 
amb la son aquells somnis amb què tant frueixo o 
que tant m’angoixo. En més d’un viatge, en 
arribar a lloc, m’hagueren de despertar: “Ei! 
Desperti’s que ja som a casa!” I obrint els ulls tot 
rient per fer riure als altres (perquè de vergonya 
o de por de fer el ridícul en tinc molt poca) 
abandonava el meu lloc amb un “a reveure” i cap 
al niuet de casa una altra 
vegada. 
     Fins aquell dia en què 
anàvem a veure un 
espectacle que mai em 
cansava de mirar: el ballet 
de “El llac dels cignes”. 
Amb quina il·lusió hi 
anava! Fins i tot em vaig 
mudar (cosa que no acostumo a fer amb el que 
m’agrada la comoditat) com un homenatge a 
l’espectacle que, per a mi, era de gala. 
     I vaja com vaig fruir i quasi plorar i aplaudir... 
Aquella vegada sí, que en pujar al bus tenia ganes 
d’intercanviar paraules amb tothom: Eh que 
bonic! Que bé que ho han fet! ... Il a música ... I els 
decorats ...” però després d’unes frases 
comptades vaig anar a la presa de possessió del 
meu seient preferit. 

     Ja ben aposentada (després de menjar 
d’amagatotis l’entrepà que em porto per sopar 
doncs, allà on es pot anar a menjar i que en diuen 
foyer m’hi sento fora de lloc, em vaig posar a 
pensar i repensar en l’espectacle que acabava 
d’admirar i que tot seguit vaig lligar amb el record 
d’aquell altre meravellós ballet que havia tingut la 
sort d’admirar en el Mariïnski de St. Petersburg, la 
incomparable interpretació d’aquella gran 
ballarina imitant, amb el seu aleteig de braços, 
l’agonia del cigne i ... amb aquell aleteig d’ales i la 
suau remor de la gassa del seu fru-fru i 
l’escalforeta de la calefacció, em va anar vencent 
un dolç son. 
     En arribar, naturalment, vingueren a 
despertar-me i allà va començar la bogeria perquè 
alguna cosa havia deixat de funcionar dins meu i 

NO EM VAIG 
DESPERTAR! 
     Us imagineu 
l’espectacle? Tothom 
cridant, “Ai, poble” 
“Ai, ves, Qui s’ho podia 
pensar?” ... I metges i 
ambulàncies i policia i 
jo feliç escoltant, en 

lloc d ela meravellosa música de Txaikovski, el cor 
d’angelets que em venia donar al benvinguda... 
     No tinc cap dubte que en el proper viatge jo 
seré la protagonista de totes les converses i 
també crec que quan partint em diran: “Eh, 
aquella dona del seient de darrere?” perquè estic 
quasi segura que la majoria ni tan sols saben el 
meu nom. 
 

M. Dolors Godoy Rotllens. 
 

CONCERT DE MÚSICA ANTIGA DE GIRONA 
La Setmana Santa de la Girona Barroca 

 
CONCERT RECOMANABLE PER LA TREJECTÒRIA I QUALITAT DEL CICLE 

DESCRIPCIÓ: Les obres que presentem corresponen a obres cantades durant la 
litúrgia de la Setmana Santa de la catedral de Girona entre 1682 i 1765. Són obres de 
Francesc Soler, Josep Gaz i Manuel Gònima i d'altres autors anònims,. Són obres per a 

dos sopranos, contralt i tenor. La direcció va a càrrec de Marc Díaz.  

http://www.magirona.org/imatges/activitats/2021-12-12 Concert Nadal.pdf
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=27437&ta=age&jsback=1
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Una gironina ens explica una representació de la 
Tetaralogia sencera, aquest mes de novembre, a Berlín  

 
     L’aficionada gironina Àngela Mas Casas, amb els Amics 
de l’Òpera del Liceu, s’ha desplaçat a Berlin a mitjans d’aquest 
novembre per tal d’assistir a la representació de les quatre 
òperes de Wagner que formen la Tetralogia de l’Anell del 
nibelung (Der Ring des Nibelungen). Aquesta és, evidentment, la 
mítica i més grandiosa composició operística, en la que al llarg de  
més de quinze hores, dividides en quatre capítols, el compositor 
alemany ens narra una història de la mitologia germànica. Encara 
que formen quatre òperes es sí mateixes, totes tenen una 
continuïtat argumental i comparteixen gran quantitat de 
leitmotivs, o temes musicals, i personatges. 
     Donada la llarga duració i complexitat de muntatge d’aquest 
conjunt, difícilment es pot  veure més o menys seguit. De manera 
que aquell/a mortal que té l’ocasió de contemplar agrupada la 
tetralogia està gaudint d’un dels privilegis lírics més preuats que 
hi pot haver (a no ser que hom sigui de poca devoció wagneriana, 
és clar). Per aquest motiu des de l’Operem hem demanat a 
l’Àngela que ens expliqui una mica l’experiència. Aquí recollim 
algunes de les seves impressions. 

     “Certament la versió de les quatre òperes wagnerians 
que hem vist ha estat esplèndida. Crec que ha sigut l’experiència operística millor de la meva vida [això 
dit per l’Àngela és molt d’elogi perquè n’ha vista moltes d’òperes i a molts llocs]. D’entrada els cantants 
han estat boníssims, particularment Nina Stemme i Clay Hilley, però vaja, qualsevol dels intèrprets.  
     També la producció escènica va ser molt 
bona i interesant. De primer semblava que 
ens defraudaria, amb un escenari tot buit. 
Però de mica en mica van anar apareixen 
personatges, en gran quantitat. Tothom 
portava una maleta. Les maletes vam acabar 
sabent que establien un paral·lelisme amb les 
persones que han d’emigrar. Cadascú 
col·locava una maleta en un lloc determinat i, 
al final, es formava un escenari composat de 
maletes. Maletes reals. Aquest recurs va estar 
present en les quatre sessions, de manera que 
podem dir  que els maletes van acabar sent un 
leitmotiv escènic”. 
I, per si fos poca cosa, a que no sabeu què va fer l’Àngela un dia que li va quedar lliure? Doncs anar a veure 
una cinquena òpera. Una de barroca, Hippolyte et  Aricie, de Rameau: “també em va agradar molt”.

FITXA TÈCNICA DE L’ESPECTACLE 
A la ciutat de Berlin 

Al teatre  de la Deutsche Oper 
Dies: del 9 al 14 de novembre, distribuït: 

9-XI.-  L’or del Rin (Der Rheingold) 

10-XI.-  La Valquíria (Die Walküre) 

12-XI.-  Sigfried (Siegfried) 

14-XI.-  El capvespre dels deus 
(Götterdämmerung) 

Alguns dels protagonistes: 

Direcció musical: Donald Runnicles 

Direcció d’escena; Stefan Herheim 

● Wotan:  Derek Welton i Ian Paterson 
● Frikka: Anika Schlicht  

● Donner: Joel Allison  
● Brünnhilde: Nina Stemme   
● Sigfrid: Clay Hilley   
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Després de diversos anys amb informació molt escassa sobre les òperes ofertes a 
Girona entre el 1843 a la temporada 1846-47, ens trobem amb un moment una mica 

més agraït pel que fa a la conservació de notícies sobre el tema4. 
 

DE LES PRESENTACIONS 

     Les fonts malauradament no són massa explícites sobre com es presentaven els espectacles. Però 
d’aquí i d’allà en podem deduir algunes idees. 
     Pel que fa a la part d’escenografia, el cartell anunciador de la temporada oferia “El servicio de escena 
estará también dispuesto en todas las funciones con el gusto y propiedad que las mismas requieran, 
procurando a tal efecto nuevos y variados utensilios” (AMGi. Teatre, lligall 8). Per tal de procurar renovar 
els recursos escenogràfics es comptava amb un pintor, personatge que figurava  entre el personal 
contractat. Concretament el Sr. José Gutiérrez. No sabem quins decorats concrets va poder elaborar 

aquell any, però ens conta que aquest artista va ser el que havia pintat, 
feia pocs anys, el teló de boca que s’utilitzava en aquell moment en el 
teatre. També sabem que s’esmenten pagaments per treballs “artístics” 
fets en el teatre gironí en la temporada 18475. 
 
     Imatge 1.-  Parlant de decorats, aquí es mostra la caricatura d’un encarregat de 
col·locar els decorats de l’època que considerem, però en el seu cas a París el 1848 (“El 
que posa els decorats”. l'opera. son personnel ses machines et ses ficelles Estampa de 
Beaumonet -M. Carnevalet. Paris-) 
 

     En algunes funcions, a més dels cantants i els cors sortien a escena 
alguns comparses per ambientar la representació. Així es dedueix d’un 
anunci d’una funció de Nabucco del 2 de maig que deia: “adornado con 

su correspondiente aparato y comparsería” (El Postillón, 2-V-1847, p.4) 
 

ELS SOLISTES 

     Esmentem els cantants en el QUADRE i. Quan s’escau hi afegim algun comentari particular. 
 

QUADRE I.-  Relació de solistes de la companyia lírica a Girona els anys 1843 i 1846 [GIRBAL 1893b] 

Rol Nom Observacions 

   Soprano primera Antonieta Aguiló   Es tracta de l’esposa de Pietro Donatutti, soprano nascuda a Girona 
que ja havia actuat en les temporades anteriors. 

Soprano segona Elisa Fioratti    Havia constat com a comprimària la temporada anterior en la 
companyia lírica a Girona 

Tenor 1r Gian Battista Bertolasi    Que ja figurava com a tal en l’anterior temporada al teatre gironí 

Partequí Joan Artigas    La temporada anterior figurà com a altre tenor. 

                                                           
4       Amb tot, la premsa conservada és escassa i molt fragmentària. Només hem localitzat alguns exemplars d’ El Postillón 
entre el 17-III al 26-V i un parell de números de l’octubre de 1847. 
5      Com a pagaments al Sr. Gutiérres s’esmenten en unes anotacions de comptabilitat, de títol Cuentas del teatro en 1847. 
Borrador (AMGi, Teatre, lligall 3):  



Baríton primer Paolo Baraldi    Que ja figurava com a tal en l’anterior temporada al teatre de Girona 

Baix profund primer Josep Segarra  

Bufo còmic Josep Rodríguez 
Calonge 

   Va constar com a primer baix en la temporada gironina anterior. Es 
relaciona amb el subministrament de llibrets al teatre gironí 

Baix segon Gianetzi Galibern  

 

ELS MÚSICS 

     El nombre de músics que havien de figurar en les representacions de les òperes es procurava controlar 
per part de l’Ajuntament marcant un mínim d’efectius. Així en les condicions de lloguer del coliseu 
publicades el novembre es requeria un mínim de 24 músics per a les òpera. En canvi, per als balls el 
mínim era de 12 efectius (AMGi. Teatre, lligall 8. Condició no 6. Data 23-XI-1846). No comptem, però, amb 
evidències que el mínim de vint-i-quatre s’acomplís. El cartell anunciador de l’inici de la temporada 
rebaixava la quantitat de músics a 22 en els sessions líriques.  El 22 de març de 1847 alguns músics titular 
signaren un interesant contracte amb l’Ajuntament. Una transcripció del contracte ha estat publicat per 

Costal i altres ( COSTAL, GAY i RABASEDA 
(2010): 106 i 107. Document de l’AMGi. Teatre, 
UI 12.889).  
     Queda clar que hi havia un nucli de catorze 
músics que formaven el contingent principal de 
l’orquestra d ela cas teatre gironina. L’al·ludit 
contracte donava els noms de catorze músics i 

fixava la remuneració, diferent per a cadascun, per a cada funció operística en què intervinguessin [veieu 
QUADRE II]. Segons el músic la soldada oscil·la entre 5 a 8 rals per intervenció. S’entén que la paga podia 
variar en les altres actuacions de l’orquestra, de les quals es preveien les de balls i les dels dies de comèdia. 
En aquests dos últims tipus de funcions s’esmentava un mínim de 12 a 14 músics. En el cas dels balls el 
músic principal seria Antoni Ylla i la remuneració seria la dels preus acostumats, sense esmentar-ne 
l’import. En les funcions teatrals es preveia que es paguessin 44 rals a repartir entre els 12 a 14 músics, 
que havien de ser dels que participaven en les òperes (el que venia a representar una mitjana de 3 a 3 i 
mig rals per músic). El mestre de l’orquestra assignava l’instrument que havia de tocar cadascú i es 
comminava als intèrprets a ser puntuals en els assajos i a no abandonar la ciutat sense permís.  

 
 

QUADRE II.-  Relació de músics de l’orquestra del teatre. Amb la paga per cada funció operística 

Rol Nom Observacions 

   Dalmacio Bertran, 8 rals Magín Codina, 7 rals Juan Carreras, 8 rals 

Cayetano Ferrusola, 8 rals Nicolás Salvador, 8 rals Antonio Ylla, 6rals 

Lorenzo Seisdedos, fill, 8 rals Felipe Colomer, 7 rals Miguel de Palol, 6 rals 

Manuel Carbó, 8 rals Salvador Coll, 6 rals Francisco Detrell, 7 rals 

Eduardo Solá, 8 rals Ignacio Ribas, 5 rals  

 
   És interessant fer notar com el 1847 s’iniciaria la col·laboració de 

Joan Carreras Dagas amb el Teatre [BRUGUÉS I GARCIA 2014: 49-

50]. Hi ha al respecte un contracte en què Carreras figura com a 

músic de l’orquestra municipal que s’està fundant (de 22-III) amb 

l’Ajuntament.  

 
         Imatge 1.-  Retrat de Joan Carreras Dagas, músic gironí dels més notables a 

la segona meitat del segle XIX, tant com intèrpret, pedagog i compositor. Entre 

d’altres obres, compositors d’òperes, coma anirem comprovant 

Teòricament en les funcions operístiques 
a Girona havien d’actuar de 24 a 22 

músics. El doble que en altees ocasions 

 
 
 

 



EL CAS SINGULAR DE JOSEP BARBA 

De la importància de Josep Barba per als inicis de l’òpera a Girona 
     Josep Barba Bendad (Barcelona, 1804-1881) va ser un eclesiàstic organista i compositor. La major part 
fe la seva vida exercí com a mestre de capella, primer a Santa maria del Pi de Barcelona (el 1822) i després 
a Castelló d’Empúries (1823). Per força més temps fou mestre de capella de la Seu gironina, entre els anys 
1825 a 1849. Entre 1846 i 1849 va opositar a la plaça de mestre de capella de la Basílica de Santa Maria 
del Mar de Barcelona, plaça en al que restà des que ocupà el lloc el 1849 fins al final dels seus dies. Diversos 
músics notables de Girona van ser deixebles de Josep barba, entre d’altres Joan Carreras Dagas (músic, 
director, pedagog i compositor –se li coneix la composició de tres òperes entre d’altres obres-) i Llorenç 
Pagans Julià (el cervianenc que fou organista, pianista i baríton, amb notable carrera a París). 
    A petició de l’Ajuntament Barba formava, dirigia assajos de músics i cantants i feia arranjaments de les 
partitures per a facilitar les interpretacions en el teatre de Girona. Segons Enric Claudi Girbal Barba fou 
director Musical a l’ombra, diguem-ne, durant nou anys, des de les primeres òperes de teatre de 
Comèdies, amb la Norma del 1839 (GIRBAL 1893a: 185-186) i fins que fou forçat a plegar per les autoritats 
eclesiàstiques, precisament l’any 1847 que estem considerant. Efectivament, encara que el mestre de 
capella va col·laborar regularment amb el teatre, i amb una orquestra de la ciutat, finalment l’arquebisbe 
de Tarragona decretà la prohibició inapel·lable de que Josep Barba  col·laborés en tasques teatrals, 
tradicionalment vistes amb suspicàcia per l’Església catòlica. Els intents de l’Ajuntament gironí d’obtenir 
una dispensa, de res van servir finalment. De fet, la normativa catedralícia que regia en aquell moment 
era restrictiva sobre aquet tema sobre aquest tema. 
 

Normes que restringien la dedicació dels músics de la Catedal 
     El 1735 es van dictar a la catedral de Girona unes Ordinacions de la Capella que fixaven la normativa 
per als músics al servei de la Seu, amb trenta-cinc normes o ordenances (veieu DOCUMENT I). Algunes de 
les normatives recollides vetllaven per controlar la feina dels musics catedralicis més enllà de la Seu. 
 

DOCUMENT I.- Alguns articles de les Ordinacions de la Capella que regien 
a la capella de música de la Catedral de Girona des del 1835  

     “2.- Per conservar la decència de la capella, els músics s’abstindran de tocar en saraus, balls i 
altres indecens [SIC]. 
     5.- Cap individu es podrà absentar sense el permís dels comissaris de música.  
     6.-  Cal saber que no els és permès cantar o tocar instruments en cap altra església sense el 
mestre o la seva autorització, sota pena de deu sous.” 
                                                             (Galdón, 2003: 122 i 123) 

 
     Cal tenir present que després que l’església perdés bens amb la desamortització del 1833, moltes 
rendes i els pagament de places remunerades es van veure afectats. Així és freqüent veure, també a 
Girona, com persones que desenvolupaven càrrecs musicals a la Catedral demanaven permís als 
comissaris de música6 de la mateixa per a poder realitzar feines fora de la Seu per a completar els seus 
emoluments. Les ordenances establien que calia l’esmentat permís per a treballar fora de la Catedral i el 
capítol va optar generalment per denegar les autoritzacions, sota l’argument d’evitar greuges entre els 
músics (GALDÓN 2003: 123). De tores maneres, pel que sabem de l’Ajuntament de Girona en una carta 
dirigida a l’arquebisbe tarragonès (AMGi, Teatre, lligall 2. Data de 8-VII-1847), la municipalitat havia fet un acord 
amb les autoritats eclesiàstiques gironines, i concretament amb el capítol de la Catedral, per a que es 
tolerés la col·laboració de l’eclesiàstic en la formació de músics i cantants. 

                                                           
6      Els comissaris de música de la Seu eren dos canonges que s’escollien, per períodes de dos anys, a instàncies del capítold e 
canonges. 



Barba veu definitivament vetada la seva tasca operística 
      El cas del mestre Barba va complicar i alguna reclamació o acusació va arribar a l’arquebisbe de 
Tarragona que va fer arribar, a inicis de juliol del 1847, un escrit a l’Ajuntament gironí en què 
desautoritzava la participació del prevere en l’activitat teatral. L’alcalde del moment, Ventura Mercader 
Pallola, va enviar un extens escrit explicant la discreció i bona capteniment amb què Barba havia estat 
col·laborant en la formació de músics i cantants, i sol·licitant una reconsideració que permetés continuar 
gaudint de l’auxili del mestre de capella (veieu el DOCUMENT II). De la carta a la que fem referència se 
n’ha conservat a l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi) un esborrany, amb força ratllades i correccions, escrit 
en un llenguatge lleugerament florit, propis dels escrits oficials de l’època i, encara que la redacció està 
ben elaborada, en algun moment resulta de difícil comprensió, encara que només ocasionalment.  
 

DOCUMENT II.- Esborrany d’un escrit de l’Alcalde dirigit a l’Arquebisbe de 
Tarragona explicant la participació del Josep Barba en les òperes i 

demanant que variés la prohibició de treballar pel Teatre 

     “Excmo. Sr. 
El Alcalde Constitucional de la inmortal ciudad de Gerona a V.E. 
atentamente expone: que aprovechando la autoridad superior Política de esta Capital y su ayuntamiento, 
de las luces y aventajados conocimientos que en la música posee el Presbítero maestro de capilla D. José 
Barba, le insistieron para que en un punto reservado y fuera de la vista  del público aleccionara los 
individuos que forman parte de la compañía lírica que no depende de  ninguna empresa particular y bajo 
el carácter de dependiente de este cabildo que presido, y que bajo este carácter. A este efecto se 
proporcionó un local decente de la casa capitular para evitar al maestro el que pisase el escenario del teatro 
por considerarlo depresivo al Ministerio que ejerce. Ha procurado conciliarse dignamente el buen lustre y 
acrisolada reputación de este sacerdote con los adelantos y provechosos estudios de las personas a quienes 
comunica sus años de inteligencia en el arte, sin que nadie haya proferido la menor murmuración ni censura 
por tal conducta que le honra y envanece, por cuanto debe considerarse al igual que si daba lecciones 
particulares, cuya utilidad redunda muy directamente al esplendor y suntuosidad de […?]. 
     El Ayuntamiento en la posición que disfruta no cree rebajarse en lo más mínimo, procurando los mayores 
alicientes y adelantos en el teatro, centro de las buenas costumbres en donde impera la moral y el recreo 
honesto. El Sr. Barba no sufre por lo tanto desdoro alguno ni lastima su delicadeza comunicando con su 
eficaz impulso las luces del saber a sus inferiores en el arte y adoptadas todas las precauciones que aconseja 
la prudencia, el sacerdote no traslimita un ápice los deberes de su sagrada ministerio investidura pues si 
en alguna hora de solaz ocupa su imaginación en la enseñanza filarmónica, lo practica con la mayor 
reserva, circulando entre sus discípulos oculto a la vista de este mismo público, y despojado de todos los 
requisitos que se requieren para ejercer el carácter de director general de una compañía lírica 
     Tal debió juzgarlo V.E. cuando se dignó disponer cesase de este encargo, cuya disposición acaba de llegar 
al conocimiento de este Ayuntamiento, mas deseando desvanecer en V.E. la impresión que pueda causarle 
tal noticia mal explicada que, sin duda, faltaría con V.E. y con el mismo Sr. Barba, objeto de este escrito, si 
no volviere por su decoro, asegurando a V.E. que este sacerdote se limita puramente a una enseñanza 
particular y no continuada, agena a dodo cuanto tenga relación con el teatro. Los adelantos de las personas 
instruidas por el citado Presbítero, proporcionan ocasión de no ser frecuentes las lecciones y en este 
supuesto se persuade la corporación que preside V.E. de la verdadera realidad del asunto, se servirá 
permitir que continúe por ahora. 
     A la rectitud y profunda meditación de V.E. dejo juzgar la conducta del Presbítero D. José Barba, 
lisonjeándose que en el ánimo de V.E. no habrá incurrido ni remotamente en falta alguna, pues solo se 
prestó a las reiteradas súplicas de las autoridades, en quien vieron un hombre necesario y al cual han 
tratado con aquella consideración de su lustre y dignidad que en nada se ha menoscabado, recibiendo en 
silencio muestras de inalterable aprecio y gratitud, tanto por su condescendencia como por los razonados 
frutos que se han derramado, merced a su noble  y estimada emulación y sus superiores alcances y afanes. 
    Creo que se servirá V. E. suspender los efectos de su primera prudencia, pues de otra manera 
inevitablemente tendría que cerrarse el teatro, privando al público de esta clase de diversiones que al paso 



distraen, son útiles a la sociedad y en particular a la juventud que entregada a ellas no es fácil se inocule el 
vicio que nace casi siempre de la ociosidad. Al lamentar todo extravío por tal motivo, multiplicaríase el 
pesar con la realidad y quebranto de muchos intereses creados, pues si existe caballerosidad par ano 
especular con el producto de las funciones, terrible sería aumentar nuevas pérdidas sobre las que ya se 
experimentan por el noble fin de sostener el teatro de Gerona con el rango correspondiente. Al arrostrar 
todo compromiso se apoyó el ayuntamiento con la garantía que ofrecía el M. I. S. Gobernador Eclesiástico, 
cuya autoridad secundando los nobles pensamientos del cabildo permitió al citado Presbítero la enseñanza 
en los términos decorosos e inofensivos a la moral conforme se está practicando exactamente y bajo esta 
seguridad se llevó adelante una empresa ardua de sí y que quedaría desatendida sin la necesaria 
cooperación y las luces del Sr. Barba 
                      Gerona 8 julio 47” 
                   (AMGi, Teatre, lligall 2. Data de 8-VII-1847).     [Dels molts fragments de l’escrit tatxats en l’original, 
que és un esborrany, n’hem deixat algun que ens ha semblar significatiu] 

 
      Constatem que, malgrat la discreció amb què el mestre Barba va dur a terme la tasca de dirigir els 

músic i cantants, l’arquebisbe de Tarragona va 
prohibir explícitament i irrevocable. Segur que va ser 
un contratemps per al desenvolupament musical 
gironí. Val a dir, però, que Barba segurament hagués 
abandonat la ciutat al cap de poc temps perquè va 
estar concursant a places de mestre de capella i havia 
obtingut el 1846 la plaça de mestre de capella de 

Santa Maria del Mar, a Barcelona, lloc que va tardar ben poc a ocupar quan va estar finament bacant. Un 
factor positiu per al nivell musical dels intèrprets gironins ens el dóna la formació d’instrumentistes de 
violí que l’italià Francesco Berini va impartir, contractat per l’Ajuntament, durant la seva estada a Girona 
entre 1840 a 1842. 
 

     Continuarem analitzant la temporada operística  de l’any còmic en el proper número 
del butlletí Operem. En particular parlarem de les òperes que es van veure a la ciutat i 
d’alguns llibrets editats amb el text de les obres que s’anaven presentant aquell any  
        

joan manel barceló sitjes (novembre 2021) 
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L’arquebisbe de Tarragona va acabar 
prohibint que el mestre de capella 

Josep Barba col3laborés amb l’òpera a 
Girona 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

DUES ORQUESTRINES D’ÈPOCA REPUBLICANA 
En aquesta ocasió presentem dues orquestrines que van ser contemporànies. Van 

funcionar en temps de la República. A la postguerra diversos dels membres dels dos 
col·lectius es van fusionar donant lloc a l’Orquestra Pizarro. 

 

ORQUESTRINA EXCELSIOR’S 
Orquestrina de Celrà, encara que tècnicament es podia considerar de Girona, on feia la major part de les seves 
actuacions. Va estar activa durant els anys previs a la guerra civil. He vist a les hemeroteques de l'època que també 
s'anunciaven com Orchestre Excelsior's. Després de la guerra es van fusionar amb l'Orquestrina Broadway's Jazz, de 
Girona, formant l'Orquestra Pizarro, que vàrem veure en l’article anterior. 

       

 
Imatge 202 - Any 1934 – Foto: Lux. Arxiu Municipal de Girona. Fons Unal 

 
Darrere: Francesc Fontané i Clusells (jazzband) i Enric 
Llorà i Cla (piano) 
Davant: Enric Vilà i Armengol (trombó, incorporat 
aquell any 1934), Desconegut (trompeta),  Josep 

Pastor (saxo alt i clarinet), David Costa i Corominas 
(saxo tenor i clarinet) i Desconegut (saxo alt i clarinet). 
El prestigiós pianista gironí Xavier Galí i Portella va ser-
ne director a partir de 1935. 



ORQUESTRINA BROADWAY’S JAZZ 
Orquestrina de Girona, fundada l'any 1932. En un principi actuaven als Thés dansants7 que sovintejaven a Girona, 

essent també assidus a Ràdio Girona. Acabada la guerra civil es van fusionar amb l'Orquestrina Excelsior's, de Celrà, 

formant a Girona l'Orquestra Pizarro. 

 
Imatge 203 - Any 1935 – Foto: Arxiu Joan Ramon Vilamú i Pastoret 

Darrere: Joan Pi i Carreras (trombó), Joan Gironella i Pous 

(piano, germà gran del famós escriptor Josep Mª Gironella i 

Pous) i Desconegut (trompeta) 

Davant: Josep Vilamú i Escuder (saxo alt), Joan Bellsolà i 

Bellsolà (bateria i representant) i Desconegut (saxo alt: 

podria ser en Josep Saurina i Renart). 

 
Imatge 204 - Any 1935 – Foto: Arxiu Joan Ramon 
Vilamú i Pastoret. Revers, una mica malmès, de la 

postal anterior. 

 

Imatge 205 - 
Any 1935 – 
Foto: Arxiu 

Rosa 
Guardiola i 

Llobet. 
Anunci que 

sortia al diari 
Pont de 

Pedra, a la 
pàgina 10 de 
l'edició de 7 

d'Octubre de 
1935 

En el proper article,  parlaré de les Orquestrines NEW JAZZ BABY i DANCING JAZZ i de l’Orquestra FERRER 

                           Josep Loredo i Moner,  novembre de 2021 

                                                           
7  Els Thés dansants eren una excusa per sortir a passar la tarda la gente bien, era una moda que des de França es va estendre 

per Europa; a Anglaterra era el Tea dance, a l'estat espanyol Té danzante, i a Catalunya era habitual anomenar-lo en francès. 
Es berenava, amb te o sense, i hi havia una Orquestrina que tocava. La gent escoltava i/o ballava. 



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 
(57)  

Se a me rivolge il ciglio és una 
ària de la cantata RV 683, Amor, 

hai vinto. Ens la interpreta el 
contratenor Philippe Jaroussky  

 

Dues àries 
 de força 

 de Grétry. 
Massa!, la 

primera 

 L’òpera de Grétry Guillaume 
Tell, estrenada durant la 

Revolució francesa, oferia un 
bon argument per clamar 

contra les injustícies. Ho podem 
comprovar en les dues àries: 

Non, jamais (IIn acte) i Ô ciel ... 
où vot ces scélérats (IIIr acte). 

 

Una csárdás 
de Lehár 

 

Hör ich Cymbalklänge és una 
ària a ritme de csárdás, dansa 
tradicional hongaresa que ha 
tingut ampli ressò en el món 
musical. Apareix en l’opereta 

de Franz Lehár, del 1910, 
Zigeunerliebe (Amor gitano). 
Per Diana Damrau en concert.   

 

Què es pot fer 
de fantàstic 

en un minut? 

Un curt fragment de l’òpera Almira de 
Händel és ben notable: una petita ària 

de baix, Wer ums Geld und Hoheit 
willen, ens explica la capacitat del 
compositor per crear òperes tant 

fantàstiques com aquesta. CONSELL: 
escolteu-la tres vegades (que no arriba 

ni a un minut!). És ben simple però ben atraient.   

 

Un altre 
brindis 

 

Son moltes les òperes que 
presenten un brindis entre els 

bevedors. També Ò vin, dissipe 
la tristese de l’òpera Hamlet, 

d’Ambroise Thomas (1868)  

 

Desitjant un 
bon Nadal 

 

Jauchzet, frohlocket (Alegreu-
vos, exulteu!) El cor inicial d 

el’Oratori de Nadal de J.S. Bach. 
Interpretat pels cor de Nens 

Cantors de Viena 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=EhqUpHOo8o0
https://www.youtube.com/watch?v=EhqUpHOo8o0
https://www.youtube.com/watch?v=0HGqS9sU2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=Kj8vX-DpXpc
https://www.youtube.com/watch?v=Kj8vX-DpXpc
https://www.youtube.com/watch?v=xCnRf286WS0
https://www.youtube.com/watch?v=FhFKMHN0Bmg
https://www.youtube.com/watch?v=FhFKMHN0Bmg
https://www.youtube.com/watch?v=z83JdMEGR3M
https://www.youtube.com/watch?v=z83JdMEGR3M
https://www.youtube.com/watch?v=xCnRf286WS0
https://www.youtube.com/watch?v=0HGqS9sU2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=0HGqS9sU2Ps


Amb motiu de les properes representacions del 
ballet de Txaikovski. 

 

El Trencanous 
 
 

 
 
 

Per Julià Pascual Fortea, 2021 


