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ACTIVITATS PROPERES 

SORTIDA 
La dama de Piques 

 al Liceu 

CLUB LECTURA 
Pelléas et 
Mélisande 

CONFERÈNCIA 
Que diferent l’òpera a 

Girona fa cent anys 
En bus amb les persones inscrites. 

11-II 
 
 

  

A la Biblioteca P. Carles Rahola. 
Gratuït. Amb inscripció prèvia. 

17-II (18h) 

 

  

Per Joan Manel Barceló. 
 Casa de Cultura. Gratuït i 

inscripció. Nova data: 

28-II (19h) 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

El passat mes de gener s’ha 
realitzat cinc activitats per part 
dels Amics de l’òpera de Girona 
● Una sortida al Liceu (2-I) al ballet El 

Trencanous 
● Una sessió de club de lectura a la 

Biblioteca Carles Rahola (20-I) guiada per 
Joaan Manel Barceló;  

● Dues conferències. Sobre les veus 
operístioques (17-I) per Josep Pujol i 

Sobre La Dama de Piques (27-I) per Pol 
Avinyó. 

 ●  I una projecció d’una òpera (31-I): Il 
Viaggio a Reims, de Rossini 

..Accés.. 

 
  

 

 

 

 

Estrenada La dama  
de piques al Liceu 

Amb una producció, creada EL 1992, 
DE Gilbert Deflo 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

S’està projectant amb èxit la nova 
versió en cinema del musical 

 West Side story 
En un remake dirigit per Steven Spilberg i amb 

direcció musical de Gustavo Dudamel. Està 
obtenint molt bones crítiques 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’acaba de conèixer el resultat del 
concurs de cant Tenor Viñas 

En la 59a edició el primer premi ha estat per la 
soprano britànica Gemma Summerfield, el 

segon per a la francesa Eugénie Joeneau i el 
tercer el sudcoreà Seokjong Baek.   

  ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

I un altre concurs de cantants: 
el de l’òpera de París 

El primer premi ha estat per a la mezzo 
britànica Anna Harvey 

..Al web.. 

 
  

 

  

 

Crítica a la manca de 
música clàssica a la 

televisió pública catalana 
El musicòleg Jaume Radigales ho retreu 

en un article a El Temps. 
..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Gran èxit del contratenor Franco 
Fagioli en el seu concert al Palau 

Va produir-se el 20 de Gener, conjuntament 
amb l’Ensamble Gabetta Consort. Podeu llegir 

la cítica feta per Dani Cortés 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Optimisme relatiu en la clàssica 
de cares a l’any 2022 

En opinió de Marta Cerbera, en un article 
a El Periódico 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

ANÈCDOTA OPERÍSTICA: un 
aficionat intervé en un recital  de 

Lisette Oropesa 
Al Teatro Reggio de Parma ara fa uns mesos 

quan es cantava el Sepre Libera de la Traviata 
en un bis al final.    ..Al web..     ..Visionat.. 

 
 

 

  

 

 
 

 

Música Antiga de Girona publica 
partitures gironines de la Catedral 

S’ha iniciat fa poc amb la publicació de quatre obres 
religioses de Josep Graz, el qual fou Mestre de Capella 

a inicis del segle XVIII 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu presenta (ÒH!)PERA per 
a joves compositors  

Per tal de poder estrenar òperes de petit 
format en diversos indrets del teatre. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Els fantasmes de l’òpera.  
Una crítica reclamant una 

innovació del món operístic 
Article d’opinió de Mar Medinyà 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

   

Entrevista amb tres 
compositores joves que 
estrenaran properament 

òperes al Liceu 
Miria Márquez, Itziar Viloria i 

Núria Giménez-Comas.  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

L’ESMUC celebra el 20 
aniversari 

Per l’Escola Superior de Música de 
Catalunya ja han passat 2500 alumnes 

..Al web.. 
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Aparició recent de cartes de Verdi 
amb Teresa Stolz 

Un total de 155 cartes, la majoria inèdites que 
havien estat de la cantant. Un dels punts 

d’interès està en el supòsit tradicional que la 
Stolz podria haver estat amant del compositor 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’estrena la versió en suite per a 
soprano i orquestra de Benet 

Casablancas 
Amb l’OBC i Allison Cook. El títol Canti ed 
Estasi di Lea, és la versió concertística de 

l’òpera L’enigma di Lea. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Valls presenta una producció 
pròpia de La Flauta Màgica 

Es representarà al Centere Cultural de 
Valls, amb una producció liderada per 

Roger Padullés.   ..Al web..   
..Videoreportatge dels  preparatius.. 

 

 

  

 

 

 

 

Primera italiana a dirigir una 
òpera a la Scala de Milà 

Es tracta de Speranza Scappucci amb 
l’òpera de Bellini I Capuletti e i 

Montecchi.  
..Al web.. 

 
  

 

 

  

Excessos de grans artistes 
de la història de l’òpera 
Verónica Maynés explica aluns 

casos de Händel, Rossini, Da Ponte, 
Puccini, Prokofiev.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Un espectacle sobre l’òpera 
presentat al Lliure: Silenzio! 

Creació de l’artista polonesa Ramona 
Nagabcznska, al Teatre Lliure de 

Barcelona. Ens en parlen amb una 
entrevista. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Mor Manuel Cabero, 
pedagog i director coral 

De llarga trajectòria i vinculat al Cor 
Madrigal.   

  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista amb la soprano 
Pretty Yende 

Amb motiu de la seva intervenció a 
Les Arts de València 

..Al web.. 
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Entrevista al baríton Luís 
Cansino 

Amb motiu de celebrar els 35 anys de 
carrera. Va oferir el paper d’Scarpia a 

Girona a la Tosca d ela temporada 
passada. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentat el Rossini Opera 
Festival de Pesaro 

Previst entre el 9 i el 21 d’agost, Serà 
la 43a edició, si el coi de Covid no ho 

espatlla. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

A Les Arts de València 
s’interpreta l’òpera 

Atlàntida 
L’òpera pòstuma de Falla, amb llibret 
de Jacint Verdaguer. Compta amb la 
direcció de Josep Pons i amb Núria 

Rial. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu assoleix 
l’equilibri econòmic 

Després d’anys d’arrossegar 
dèficit, s’han estabilitzat els 

comptes 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Teatro Villamarta de Jerez 
compleix 25 anys de la seva 

reinauguració 
Es tracta d’un teatre modest amb una molt 

interessant trajectòria operística 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu projecta obrir una 
segona seu a Barcelona 

S’instal·laria a l’espai IMAX Port Vell. 
S’hi ubicaria el Centre Òpera de Nova 
Creació, dedicant-se a projectes més 

experimentals, dansa i tasca educativa, 
com ara les funcions de Petit Liceu. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

A Oman estrenen una 
producció pòstuma de 
Rigoletto per Zeffirelli 

Coincidint amb el seu 10è aniversari la 
Royal Opera d’Oman estrena l’última 

producció escènica del Zeffirelli (mort el 
2019).   ..Al web.. 
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Reivindicant Saint-Saëns 
com a compositor operític 

Ampli escrit de Ricardo Marcos 
González 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Una novel·la sobre un tenor gironí: 
 El darrer cant d’Amador Famadas 

Acaba de ser publicada per Pau Saavedra 
Benito (documentalista del CRDI). Editorial 

Círculo Rojo, 2022. S’ha presentat 
recentment a la Llibreria 22 de Girona 

..Comentari..    

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Sobre Emilio Arrieta 
Monografia sobre l’obra operística i de 
sarsuela del compositor navarrès. Per 

Jesús Maria Macaya, a l’editorial Arpegio 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Un llibre sobre anècdotes de 
la música 

Música para fisgones, de Juan María 
Ruiz, editorial Red Book 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Enregistrament d’I Puritani,  
de Bellini 

Amb direcció de Constantine Orbelian. 
Canten Sarah Cobourn i Lawrence 

BroWnlee. Per la casa DELOS 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Nova versió del Requiem de 
Verdi, amb direcció de 

Riccardo Muti 
Per la casa BR Klassik, amb la Radio de 

Baviera.     
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Recent enregistrament de Rigoletto. 
Dirigit per Riccardo Frizza. Amb Luca Salsi, Javier 

Camarena i Enkeleda Kamani. En 2 CD per la 
casa Dynamic 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

L’òpera Sadko, de Rimski-
Korsakov surt en DVD 

Producció d’una òpera poc coneguda 
entre nosaltres, impulsada pel 

Teatre Bolshoi de Moscou i editat 
per BelAir 
..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   
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https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/rimsky-korsakov-sadko
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 
 

del 1-II 
al 11-II 

 

ÒPERA de Txaikovski: continua 
Pikovaia Dama 

L’òpera russa La Dama de Piques serà 
interpretada, entrs d’altres, per Sondra 

Radvanovsky, Dolora Zajick, Yusif 
Eyvanov, Gemma Cola- Alabert, David 

Alegret, ... Al Liceu.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

3-II 
(20 h.) 

 

BALLET EN VIU: El La bella 
dorment,  de Txaikovski 

Per la Companyia Russian Classical Ballet, de 
Moscou. Amb direcció d’Evgenia Bespalova. 

A l’Auditori de Girona.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
3-II 

(19 h.) 
 

RECITAL de Piotr Beczala 
El tenor polonès estarà acompanyat 

per la pianista Sarah Tysman.  
Al Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
3-II 

(19,15 h.) 
 

PROJECCIÓ D’OPERA: Le 
Nozze di Figaro, de Mozart 
Projecció en directe des de l’Òpera 
Garnier de París. Als Cinemes Olot 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

3-II 
(19,15 h.) 

 

PROJECCIÓ D’OPERA: Le 
Nozze di Figaro, de Mozart 
Projecció en directe des de l’Òpera 

Garnier de París. A La Cate 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

5-II 
(20 h.) 

 

Conferència El Bach 
Kapellmeister, per Joan Vives, 
en el cicle J.S. Bach a Torroella 
Dins del Club de Ciàssica, al Museu de la 

Mediterrània de Torroella.   ..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

5-II 
(20 h.) 

 

DANSA:  Made of space 
Amb la direcció de Guy Nader i Maria 

Campos. Al Teatre Municipal de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

5-II 
(20 h.) 

 

BALLET: La Bella Dorment, 
de Txaikovski 

Pel Russian Classic Ballet. Al teatre El 
jardí de Figueres.    ..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

7-II 
(20h) 

 

RECITAL: de la soprano Julia Lezhneva 
Acompanyada al piano per Pavel Nersessian. 

Amb peces e Händel, Vivaldi, Couperin, 
Schumann i Rossini. Al Palau de la Música.  

  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/pikovaia-dama
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3079&tot=1
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/piotr-beczala
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://lacate.cat/events/les-noces-de-figaro-opera-en-directe/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3107
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/c/108-la-bella-dorment.html
https://www.palaumusica.cat/ca/julia-lezhneva_885669
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/pikovaia-dama
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3079&tot=1
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/piotr-beczala
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://lacate.cat/events/les-noces-de-figaro-opera-en-directe/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3107
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/c/108-la-bella-dorment.html
https://www.palaumusica.cat/ca/julia-lezhneva_885669


 

 

 
 

10-II 
(19 h.) 

 

CANTATES: Membra Jesu 
nostri, de Buxtehude. 

Amb la Jove Capella Reial de Catalunya, 
que interpretarà les set cantates de 

Buxtehude. A l’Auditori de Barcelona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

11-II 
 

 

SORTIDA EN BUS AL LICEU: 
 La Dama de piques, 

 a veure òpera de Txaikovski 
Sortida per a les persones que s’hi hagin inscrit. 

Amb visita prèvia de l’exposició dedicada a 
Renata Tebaldi.   ..Al web.. 

 
Girona-

Barcelona-
Girona 

  

 

 

 
 

16, 18 i 
20-II  

Estrena a Sabadell de la 
producció de Don Pasquale 
Òpera còmica de Donizetti produïda 

per la FOC.    ..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 
 

17-II 
(18h) 

 

CLUB DE LECTURA: sobre l’òpera de 
Debussy Pelléas et Melisande 
A la biblioteca Pública Carles Rahola de 

Girona. Conduït per Joan Manel Barceló. 
Gratuït, amb inscripció prèvia.  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

20-II 
(19 h.) 

 

Espectacle operístic a 
Girona amb Marcel Gorgori: 

L’òpera és medecina 
Dins del cicle de concerts 

Simfonova. Serà el diumenge 20 de 
febrer, a les 19h., a l’Auditori de 

Girona.  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

23-II 
(20h) 

 

CONCERT: A dues veus. Pili Sanz 
(soprano) i Jorgelina Giordano 

(mezzo) 
Amb el pianista Joan Sadurní. Interpretaran 

repertori religiós i profà. A la Casa de 
Cultura (Auditori Viader). Promogut pel 

Conservatori de Música.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

25-II 
(20h) 

 

DANSA: Becoming i Dreaming 
Nowhere. Cobosmika Seeds. 

Doble estrena de dansa 
Al teatre Municipal de Palafrugell 

..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 

 
 

26-II 
(10,30 a 
13,30h.) 

 

CONFERÈNCIA Simbolisme i 
numerologia en la música de J.S. 
Bach. En el curs de Rafael Esteve 
En el marc del curs Aula Oberta d’Audició 

Musical, organitzat per l’Escola Municipal de 
Música de Girona i impartit a l’espai Marfà 

..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.auditori.cat/ca/membra-jesu-nostri
https://docs.google.com/forms/d/1zZgdZ0NhYMa22ycF4_7N81tK2FOqVqSfd0af0FNytvQ/edit
https://operacatalunya.cat/don-pasquale/
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/inici
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3139&tot=1
https://casadecultura.org/detall/29725/concert-a-dues-veus-
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2201-becoming-i-dreaming-nowhere-cobosmika-seeds-d.html
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
https://www.auditori.cat/ca/membra-jesu-nostri
https://docs.google.com/forms/d/1zZgdZ0NhYMa22ycF4_7N81tK2FOqVqSfd0af0FNytvQ/edit
https://operacatalunya.cat/don-pasquale/
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/inici
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3139&tot=1
https://casadecultura.org/detall/29725/concert-a-dues-veus-
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/2201-becoming-i-dreaming-nowhere-cobosmika-seeds-d.html
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/


 

 
 

27-II 
(18h) 

 

Programa Vivaldi, amb el 
contratenor Oriol Rosés i 

l’Orquestra Barroca de Barcelona 
Amb àries i Les quatre estacions de Vivaldi. 

Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
 

28-II 
(19h) 

 

CONFERÈNCIA: Que diferent 
l’òpera a Girona fa cent anys  

Per Joan Manel Barceló (pedagog i 
membre dels Amics de l’Òpera de Girona) 

Nova data. A la Casa de Cultura  (Aula 
Magna). Gratuït i amb inscripció 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

28-II 
a 18-III 

 

ÒPERA:  Pelléas et Mélisande 
 

L’òpera de Debussy es presenta amb 
direcció  escènica d’Àlex Ollé. Al Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 
 

Espectacle de Simfonova a l’Auditori de Girona, amb Marcel Gorgori. 

Diumenge 20 de febrer 

 

L’òpera és medecina. 

 

      Espectacle que s’anuncia com : un 
recorregut per alguns dels millors i més 
populars moments d'òperes com ara Il 
barbiere di Siviglia, L'elisir d'amore, Le 
nozze di Figaro, Lucia di Lammermoor, La 
Traviata, Faust o Pagliacci, entre 
d'altres, amb una mirada optimista, 
emotiva, i còmplice que fa passar de la 
rialla al sentiment, i amb un guió 
especialment pensat per demostrar que, a 
banda de vacunes i mascaretes, l’accés a 
les emocions, al bon humor, i a la bona 
música, també és necessari per a la nostra 
salut, i que per tant, l’òpera, que conté tot 
això, també és medecina. Medecina per a 
l’esperit. 
  

https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://forms.gle/JERS2g7Aq4daB2pV7
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/pelleas-et-melisande
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://forms.gle/JERS2g7Aq4daB2pV7
https://forms.gle/JERS2g7Aq4daB2pV7
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/pelleas-et-melisande
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3139&tot=1


Històries del Municipal 

 

ANÈCDOTES DEL TEATRE. SEGLE XIX 
 

 En aquesta ocasió us proposem revisar uns fets de manera aïlla 
que recullen diverses circumstàncies curioses o interessants de 
l’existència de la sala d’espectacles de Girona, edifici, prop de 
l’Ajuntament, que al llarg del segle XIX va rebre diversos noms i que va 
tenir, aproximadament en el mateix lloc, dos edificis diferents.  
 
Imatge-  Decoració amb unes dovelles preexistents que figuraven en la façana principal que tenia 
el teatre en començar el segle XIX (Foto Joaquim Curbet el 1980. AMGi 753087)  → 

 

1821.-   PROHIBIT EL TRAVESTISME EN ELS BALLS DE CARNESTOLTES 
     Amb motiu dels balls de màscares era freqüent publicar uns edictes que feien referència a normatives 
d’ordre públic i de preservació de la moral establerta. Aquestes directrius podien venir de l’Alcalde o del 
Governador. Algunes pautes són reiterades en el temps. Altres varien segons el moment i el tarannà de 
qui fa la proclama. Ens ha semblat significatiu l’esment a que quedaven prohibides les disfresses que 
impliquessin un canvi de gènere per a persona que els portés. El cas present el signaven els dos alcaldes 
constitucionals de Girona: Francesc de Camps i de Font i Josep Babell (AMGi, Teatre, lligall 2. Data de 17-
II-1821) [en reproduïm a sota l’apartat no 4] 
 

 
 

1838.-   COMPTE AMB L’OLI DE LES LÀMPLADES 
          Avui dia no hi pensem amb aquests problemes quan anem a representacions. Però quan la lluminària 

del teatre s’obtenia amb làmpades d’oli, la cosa et podia tacar. Això ja deuria 
haver passat perquè la normativa de contractació del coliseu preveia una 
indemnització a les persones afectades que hauria de pagar el llogater que 
actués com empresari del local, segons especifica la clàusula n 11: “y si alguno 
en el acto justificase que ha sido manchado por el aceite de la arala, deberá el 
arrendatario resarcirle el perjuicio” (AMGi, Teatre, Lligall 5. Data de 28-XI.1838 
p. 3). L’aranya era el nom que es donava al gran quinqué que es col·locava en 
mig de la sala d’espectacles, posada el 1828 (Veiu el disseny a l’esquerra 
(AMGi,T 
Teatre, 

Lligall 2). 
 
 
 



1840.-   FALSIFICACIÓ D’ENTRADES 
 
          La picaresca no té època ni àmbit 
social que quedi estalvi de la seva 
intervenció. Sabem per la premsa (El 
Postillón, 26-II-1840, p.3) que es van 
falsificar entrades del teatre municipal per 
un anunci de premsa que donava 
instruccions que calia canviar els impresos 
per tal d’evitar l’estafa. 
 
 
 

 
 

 
1843.-   DIFERENTS 

PREUS ENTRE DONES I 
HOMES EN ELS BALLS 

 
          Segurament no ens sorprendrà 
constatar que a mitjans segle XIX els 
preus per accedir a ballar al Teatre 
fossin més barats per a les dones que 
per als homes. Això ha passat en 
moltes èpoques i llocs diversos. Aquí 
reproduïm dos informes que signava 
Magdalena González, com a 
responsable dels cobraments 
d’aquella jornada. Es tracta d’un ball 
de tarda un 3 de desembre i un de nit 
del 8 de desembre de 1843 . En el ball 
de tarda els homes pagaren 17 
quartos i la dones 4 quartos. És curiós 
que la política de preus resultés 
diferent a la nit. Observant els 
comprovants, veiem que els homes 
paguen quatre rals i que les dones no 
paguen.  
 
 
 
 

  

 

Ingressos del ball de tarda del 3-XII-1843 

 

Ingressos del ball de nit del 3-XII-1843 

 



1855.-   EL PISCOLABIS PER ALS QUE FEIEN LA PASSIÓ  
 
      Per Setmana Santa hi ha hagut èpoques que a l’actual Teatre Municipal es representava La Passió, 
en recordança del suplici i mort del fundador del cristianisme. No es va mantenir amb tota regularitat 
però és freqüent de trobar aquest tipus de representacions teatrals. Resulta que als actors, sovint 
aficionats, que hi intervenien, sovint se’ls deuria obsequiar amb una petit aperitiu. Sabem què es va servir 
en una ocasió de mitjans segle XIX [podeu veure a la foto del costat la nota original]. L’encarregat de fer 
la compra era el responsable del guarda-robes del teatre. Podem veure que es fa referència a cinc 
funcions, repartides entre tres 
dies de 1855: 22 de febrer al 
vespre, 25 de febrer, tarda i nit, i 
4 de març, tarda i nit. En cada cas 
la pitança era similar: pa (també 
diu panet), vi i “pastes” (AMGi. 
Teatre, lligall 3). 

 
 

1869.-   EVAQUACIÓ DEL TEATRE PER FALSA ALARMA DE CARLINS 
  
         De vegades no som conscients que bona part del segle XIX va estar afectada per la disputa entre 
carlins i liberals, inclús amb força anys de guerra oberta. El 28 de febrer del 1869 corrien rumors que els 
carlins volien assaltar Girona. En plena 
funció, al teatre va començar a circular la 
brama que la invasió era imminent i que 
concretament, “[…] se apoderarían del 
teatro y del gas para dejarnos a obscuras y 
principiar a la degollina […]”  i va pasar que 
“[…] sin más ni más desde los palcos y 
butacas, principian a autoridades y milicias 
para estar prestos a la batalla que debía 
librarse saliendo apresuradamente las 
gestes del teatro […] para después venir a 
resultar que todo ello era el parto de los 
montes o un cuento de comadres […]”. 
 

Caricatura de carlins, per Tomás Padró, a la revista la 

Flaca, el 1870  → 

 



1879.-   TEATRE REPRESENTAT PER GUÀRDIES CIVILS 
          Ja en el segle XIX, i per descomptant durant el XX, es troben força funcions teatrals interpretades 
per aficionats. Tant al teatre ciutadà com a altres teatres i locals gironins, particularment en instal·lacions 
de societats recreatives i culturals. No és estrany en el segle XIX veure fer d’actors a militars. Cal recordar 
que en la petita ciutat cap de província l’aquarterament de tropes representava un percentatge 
significatiu dels moradors de Girona. En el cas present ens volem referir a una sessió teatral assumida per  
membres de la guàrdia civil. No estranyarà a ningú, doncs, que la iniciativa s’anunciés amb la denominació 
de La Benemérita. Sociedad dramática. Ho explica el diari (La Lucha, 24-I-1879 p.3):  
  

 
  

 

     Tampoc estranyarà que els músics que els van acompanyar, interpretant peces instrumentals, al 
principi i al final de la funció, fossin una banda militar, concretament la del regiment d’infanteria Almansa. 
És ben significatiu de la impotència de l’òpera en aquella època, aspecte que ja hem tractat en diverses 
ocasions, que quatre dels cinc números musicals que es van interpretar eren fragments d’òperes 
arranjats, és clar, per a banda. Concretament una simfonia de l’òpera Jone (del sicilià Errico Petrella), un 
tercet de Robert le Diable (de Meyerbeer), unes variacions de saxofon sobre Lucrezia Borgia (de Donizetti), 
acabant amb un coro i ària de soprano de Luisa Miller (de Verdi). Només la penúltima peça no era 
operística: una Gran marcha nupcial1. 
 

1896.-   EL PORER DEL TEATRE VA SER ASSESSINAT A CASA SEVA 
      Aquesta més que una anècdota és una notícia de successos. 
Ens referim al cruent assassinat, la matinada del diumenge 21-VI-1896, 
de Ramon Mirambell Clivillés, el qual era el porter i acomodador del 
teatre. No vivia en el coliseu, sinó en el número 4 del carrer Calderers, 
en un petit pis a peu de carrer (veieu foto). En el moment de la mort 
tenia 36 anys. Tenia dos germans, algun dels quals relacionats amb el 
teatre: Serapi i Enric. 
     Reproduït, més endavant, un text del Diario de Gerona de avisos y 
noticias que narra el que se sabia, pocs dies després, sobre com va anar 
la cosa. 
 
Imatge *.-  Domicili del conserge, on es produí la mort, a la plata baixa del número 4 
del carrer Calderers de Girona. Veiem una postal del lloc publicada pocs mesos després 
dels fets.  

                                                           
1      Les dades que tenim no ens permeten saber quina fou la marxa de casori que s’interpretà. Evidentment, també podia ser 
una d’operística, la cèlebre de Wagner. Però és evident que també podia ser la de Mendelssohn. Nosaltres ens inclinem a 
suposar com a més provable que fos la de Eduardo López Juarraz (Madrid 1844-1897). Ho pensem per diversos motius. 
Primer perquè es tracta d’una marxa militar, composada per un militar. I en segon lloc pel moment. Estem a l’any 1879 i l’any 
anterior López Juarraz, músic que assolí força popularitat en l’àmbit de les bandes, havia composat una marxa nupcial que 
s’anuncià, precisament com a “Gran marcha nupcial” 



Feia de mal explicar-se el 
delicte, ja que segons un diari 
“El interfecto era una de 
aquellas pesonas incapaces 
de hacer daño a una mosca” 
(Diario de Gerona 22-VI-1896 
p.1) 
     Pel que fa a l’esclariment 
dels fets, sabem que les 
persones que hi van 
intervenir foren els senyors 
Casamada (fiscal de 
l’Audiència), Castellví (jutge 
instructor), Pascual (metge 
forense), Verdagur 
(criminalista), Fermín García 
(alguatzil), Sagués (cap de 
vigilància) i Fernández 
(inspector), a més de diversos 
agents.  
         Ràpidament es va 
retenir i interrogar a algunes 
pesones. Tot fa pensar, però, 
que es van engarjolar alguns 
sospitosos habitual per tal de 
donar la sensació que 
s’actuava ràpidament. 
Consta que al cap de dies es 
van haver d’alliberar els 
detinguts i que a les dues 
setmanes “continua todavía 
envuelto en el mayor misterio 
el nombre del asesino del 
desgraciado Ramón 
Mirambell” (Diario de Gerona 
9-VII-1896 p.1). No consta de 
quina manera i coment va 
passar que finalment es va 
empresonar al pressumpte 
assassí del treballador del 

teatre. Ho sabem amb motiu que, mesos 
més tard dels fets, l’acusat es va casar a la 
presó. El pres per l’assessiant es deia 
Joaquim Sagrera (veieu l’esqueta notícia 
en la imatge). 
Imatge *.- Notícia del casament de Joaquim Sagrera 
empresonat per l'assessiinat (Correo de Gerona 11-
III-1897 p2). 

 
    I fins aquí el recull de notícies curoses relacionades amb el teatre de Girona. Esperem tornar-hi. 
         joan manel barceló sitjes,  gener 2022 

LA NOTÍCIA DONADA PER UN DELS DIARIS DEL MOMENT 

 

(Diario de Gerona de Avisos y noticias, 23-VI-1896 p2i3) 



 
 
 

2-I.-    Sortida al Liceu a veure el ballet d’ El Trencanous 
 

     El diumenge 2 de gener, 
tot inaugurant el nou any, 
organitzat pels Amics de 
l’òpera de Girona, es va fer 
una sortida, en bus per a 
veure un dels tres grans 
ballets de Txaikovski. En 
aquest cas el nadalenc 
Trencanous. A la sortida s’hi 
van aplegar una trentena 
d’aficionats per a veure la 
versió signada per Kader 
Belardi, amb l’orquestra del 
Liceu i el Ballet del Théatre 
du Capitole, de Toulouse. Va 
ser una funció colorista, fusió 
de ballet clàssic i dansa. 

 
 

17-I.-    Conferència sobre els tipus de veus operístiques 
 
     Josep Pujol, professor de l’ESMUC, va pronunciar a l’aula Magna de la Casa de Cultura una xerrada sota 
el títol Del baix profund a la soprano de coloratura. Les veus a l’òpera. A l’acte hi va haver 71 inscripcions. 
A la primer foto podem veure el conferenciant presentat per la Montserrat Gironès. 
 

  
 



20-I.-    Sessió del Club de lectura sobre La Dama de piques 
 
 
     Com a tercera sessió, i creuant l’equador, de les 
trobades per a comparar les bases literàries i les 
òperes que se n’han derivat, es realitzà una trobada 
a la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona, amb 
la col·laboració dels Amics de l’òpera de Girona. Es va 
relacionar el conte de Puixquin i l’òpera de Txaikovski 
d’idèntic títol.  
 

27-I.-    Conferència Apropament a La Dama de piques 
     A la Casa de Cultura, i en aquesta ocasió a l’Aula Magna, en Pol Avinyó va oferir el seu comentari per 
apropar l’òpera de Txaikovski que es podrà anar a veure el Liceu en el bus organitzat per al 11 de febrer. 
S’hi va assistir una setantena de persones. (Fotos Pilar Vinyet i redacció). 
 

 

 



31-I.-    Presentació i projecció de l’òpera Il Viaggio a Reims 
 
 Donant continuïtat a la projecció d’òperes senceres, activitat iniciada la temporada passada degut 

a la disminució d’espectacles operístics accessibles, s’ha proposat inclòs 
l’òpera se Rossini feliçment recuperada, després d’estar perduda durant més 
d’un segle. Il viaggio a Reims fou un encàrrec de compromís amb motiu de la 
coronació de Carles X de França, el 1824.  

↑   Preparant la presentació 
 (Foto Carme Cano) 

 
     La intervenció de molts solistes importants del moment de l’estrena, donen a aquesta òpera una 
estructura i un nivell d’exigència vocal considerables. Formant un pom de melodies molt belles que 
converteixen l’obra en un veritable bombó per a l’oïda. 
     L’activitat es va oferir a l’Aula Magna de la Casa de Cultura gironina, amb presència d’una cinquantena 

d’assistents. La 
presentació 

prèvia va anar a 
càrrec de Joan 
Manel Barceló. 
 

←  Els divuit 
solistes que 

intervenen a Il 
viagio a Reims, tal 
com apareixen en 
la versió del Liceu 
del 2003 que es 

va visionar. 
 
A sota anunci en 

premsa de 
l’activitat (El Punt-

Avui del 31-I-
2022) ↓ 



 
 
 

ELS 

 

 HI HA PREUS QUE NO CANVIEN. Des del  1932 

                                          

Acudit publicat a l’ Almanach de la Esquella 
de la Torratxa l’any 1932,  pàg. 77 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 

En el número anterior d’Operem esmentàvem un llibret operístic editat a Girona, per la 
casa Grases, i que havia estat traduït de l’italià al castellà per Pío del Castillo. 

Apuntàvem aleshores que el traductor fou un personatge ben interessant del que 
valdria la pena parlar-ne. A més, el mateix escriptor va redactar un llibret operístic, de 
nova creació, per al compositor gironí Joan Carreras. Doncs no ho deixem el parlar-ne 

per massa tard. 
 

  

Imatges 1. Coberta i portada del text íntegre en italià de l’òpera Safo, amb la traducció al castellà, en vers, feta per Pío del 
Castillo. Editorial Grases, Girona, novembre de 1847 (Exemplar de l’Arxiu Municipal de Girona –AMGi-) 

 

ELS LLIBRETS PER A GIRONA 
 
          El primer llibret relacionat amb Girona, amb intervenció de del Castillo  és una traducció del 1847. 
Concretament de l’òpera Saffo (publicada en l’edició gironina Safo). La traducció es feu a partir de l’italià, 



corresponent al llibret original de Salvatore Camarano i música de Giovanni Pacini.  L’editor fou 
l’impressor i llibreter Joaquim Grases. Grases va editar, en ocasions només en italià i de vegades amb 
traduccions, pel que sabem sobre una dotzena d’òperes (Barceló 2017). Ho feia, tal com solien editar 
aquets llibrets, amb motiu de la seva representació al teatre de Girona. 
     En el cas que ens ocupa, l’edició del llibret de Safo, es va fer de forma bilingüe, en italià i en castellà.  
Es important fer constar que la traducció de del Castillo no era la primera vegada que es publicava sota el 
seu nom. Consta, com a mínim una edició de la traducció en vers del llibret de l’òpera, a Barcelona el 1845 
(dos anys abans que a Girona) , per la Impremta de Pedro José Gelabert, traducció de Pio del Castillo. És 
de suposar que el traductor va atorgar els drets als dos editors, amortitzant així millor la seva feina. 
     L’òpera Saffo recull aspectes del personatge històric homònim. La poetessa que va viure a la illa de 
Lesbos entre els segle VII i VI abans de la nostra era. Tal com li agrada escriure al nostre protagonista, la 
traducció al castellà està feta també en vers. A més, el traductor, conscient que el tema era una mica 
erudit va incloure unes notes finals per aclarir temes d’origen mitològic. 
 

     El segon llibret operístic, creació, que no traducció, va ser per al  músic 
i compositor gironí Joan Carreras Daga, Pio del Castillo va escriure la 
partitura d’una de les seves òperes, concretament d’Il Renegato. Un 
melodrama en tres actes, que es va estrenar al Teatre de Comèdies de 
Girona, el 1850. Es conserva la partitura manuscrita de l’òpera a la 
Biblioteca de Catalunya, en Fons Joan Carreres Dagas (M 1698 – M 1700): 
Joan Carreras va tenir una anys de forta vinculació al teatre del Pallol, entre 
1849 i 1857, suplint en part el mestratge de Josep barba, segona ha posat 
de manifest Lluís Brugués i Josep Maria garcia (Bruegués i Garcia, 2014). 
Entre 1848 i 1850 Carreras comosa i entrenà tres òperes en el teatre gironí. 
A més de l’esmentada, hi estrenà Rosamunda in Ravena (1848) i Los 
pastorcillos (pel Nadal de 1850). De com vam anar les representacions d’Il 
Renegato, malauradament pràcticament no ens n’ha quedat notícia. 
 
Imatge 2. Retrat del músic i compositor gironí Joan Carreras, per a qui l’escriptor que 
analitzem va escriure el llibret de l’òpera Il Rinegato. 

 

QUI ERA EL PERSONATGE 
 
          Pío del Castillo Tortosa fou nat el 1808 a Chiclana (Cádiz) i va morir, a l’edat de setanta-cinc anys a 
Barcelona el 28 de març de 1883 (La Correspondencia de España, 30-III-1883, p.2). Va ser “conserge” al 
Gran Teatre del Liceu durant 22 anys. En aquell moment i institució sota el càrrec de conserge es designava 
a una persona que portava la coordinació i seguiment del teatre en representació. En alguns moments la 
funció equivalent també es va designar com a majordom o secretari. Ens explica Francesc Cortés (2020), 
gran musicòleg del que hem extret la part més substancial de la informació sobre el personatge: que en 
paraules de qui el van conèixer, era “<persona sumamente estimable por su buen trato e ilustración>”; i 
que va exercir com a conserge del Liceu “<a general satisfacción de las Juntas de Gobierno, que habían 
encontrado en él a un fiel servidor y un inteligente empleado>”. 
     Consta en la documentació que va ser mestre de primària. Però ja de ben aviat es va interessar pel món 
teatral i per la poesia. Entre el 1835 1836 figura a Palma vinculat a moltes tasques teatrals: actor, 
apuntador, cantant. Però ja als anys 40 el trobem per Barcelona i en altres teatres de Catalunya. 
Concretament, el 1840 ja treballava a Barcelona, al teatre de Montsió, precedent del que serà el Liceu 
(Iborra, 1999:21). 
 



QUADRE I.-  Tasques teatrals diferents exercides per Pío del Castillo 
 

Actor A Palma de Mallorca, el 1835 

Apuntador 
A Palma de Mallorca (1835-36), a Girona (1838), al teatre de Montesión de Barcelona 
(1840) 

Cantant d’òpera Havia assumit la tessitura de baix. Per exemple a Girona el 1840 

Conserge i 
secretari 

   Al Liceu de Barcelona, on hi treballà durant 22 anys. 

Director d’escena 
   Al Liceu. Assumint la responsabilitat d’escenografies de les òperes: Moïse, de Rossini 
(1857-58), Rigoletto (1858), Il formaretto, de Gualtiero Sanelli (1859-60), Otello, de 
Rossini (1860), Il reggente, de Saverio Mercadante (1859-60) 

Llibretista 
d’obres líriques 

- Va escriure quartre llibrets de sarsueles, entre 1856 i 1858. Per exemple, el de 
Qué chiripa, amb música de Nicolau Guanyabens. 

- Com a llibret operístic, va escriure el d’una òpera per al gironí Joan Carreres 
Dagas Il Rinegato, estrenada el 1850 

Representant de 
l’empresa teatral 

   El 1836, a palma de Mallorca. 

Traductor de 
llibrets operístics 

- 1845.- Saffo, de Giovanni Pacini. Impremta de Pedro José Gelabert, de 
Barcelona. 

- 1847.- Saffo, de Giovanni Pacini. Impremta de Joaquim Grases, de Girona. 
- 1865.-  Los Hugonotes, de Meyerbeer. Imprenta Gorchs, de Barcelona. Amb 

reedicions com a mínim el 1868, 1871 i 1875. 

 
     Del Castillo va estar molt vinculat al Liceu, com després anirem veient, sobretot degut al seu 
nomenament com a conserge del teatre durant més de vint anys. Va ser la  Junta de Govern del coliseu la 
que va decidir triar, per unanimitat, la petició del nostre personatge, d’entre d’altres de presentades, pel 
fet que va proposar unir i assumir conjuntament dos càrrecs, el de secretari (ofici que ja ocupava des de 

feia uns mesos) i el de conserge. La paga inicial va 
ser la de 30 duros mensuals. També tenia dret a 
gaudir de vivenda en el Liceu mateix. 
 
Imatge 3.-  Com que Pio del Castillo va treballar al Liceu, 
molt vinculat a aspectes de manteniment de la casa, ens 
sembla oportú recollir aquí una caricatura, d’un periòdic 
barceloní de l’any 1866, que feia referència a la falta de  
corda per al teatre i ho relaciona amb les dificultats d’un 
dels directors musicals del moment [Augusto Vianesi ,qui 
fou Dr. musical al Liceu entre 1866-67]  (publicat a Un tros 
de paper no 43, 11-III-1866, p.3) 
 

     En terreny personal, deuria ser personatge 
d’ideals liberals. Així es detecta clarament en una 
proclama del 1836 invitant al públic a assistir a 
una sessió teatral oferta en benefici de Del 
Castillo:  “El beneficiado de este día no invita para 
que vaya a su función a ningún carlista, pero cita 
a todos los amantes de la libertad para que 
favorezcan con su asistencia un espectáculo 

puramente dedicado en su obsequio, y de este modo se verán cumplidos los deseos de Pío del Castillo” 
(Diario balear, 17-I-1836); aquell mateix dia es va interpretar l’himne de Riego, això simultàniament a 
l’apologia de la reina Isabell II: senyals doncs que l’esmentat himne no havia encara agafat una significació 
específicament republicana. 
 



RELACIÓ PRÈVIA AMB GIRONA 
 
          Pel que sabem del Castillo no va tenir una vinculació especial amb la ciutat on va destinar 
específicament algun dels seus llibrets, però sí que hi va estar relacionat, per motius de la seva feina 
artística, en diverses èpoques. No podem estar segurs de conèixer-les totes, però esmentarem un parells 

de casos als voltants del 1840.  
 
Imatge 4.- 1842 Claustre St Pere Galligants. 
Antoni Sallent Roca -gravador- (Aj Gi. CRDI -
Col·l gravats- RG 531766) 
 

        La primera vegada que el veiem 
esmentat en el teatre del Pallol de 
Girona fou la temporada 1838-39, 
aleshores figurava com a primer 
apuntador de la companyia 
dramàtica. En la temporada del 1840 
(la 1840-41) va venir amb la 
companyia lírica, en aquest cantant 
com a baix. 
     En definitiva, no és estrany que Pio 
del Castillo fer coneixences a Girona. 

Molt en particular amb l’impressor 
Joaquim Grases, que és qui edità el 
llibret de l’òpera Safo, donat que era un 
dels socis empresaris que intervenia en 
el teatre i que, a més, tenia el taller-
botiga davant per davant del coliseu. 

 
Imatge *.- Anunci en una publicació 
gironina del 1882, destinada a 
ensenyants, del llibre d’urbanitat de 
Pío del Castillo El Mentor de la Niñez. 
(Boletín de Primera Enseñanza de la 
Provincia de Gerona, 20-III-1882 p16) 
 

     Acabarem esmentant que, com en tantes altres ciutats de l’estat, i possiblement d’Iberoamèrica, els 
llibres d’urbanitat de Pío del Castillo eren venuts a llibreria i promocionats amb els consegüents anuncis 
de premsa [imatge annexa]. 
 

ALTRES ESCRITS 
 
        Pio del Castillo va deixar una relativament extensa i, sobretot variada sèrie 
d’escrits. És de notar que molts dels seus llibres editats ho van ser de manera 
versificada, inclús per a gèneres, com la història o la moral que no solen agafar 
aquest format. Aquí constatem que el nostre personatge va tenir vocació 
poètica i, com veurem, va publicar alguns  poemes. Recollim l’obra escrita, més 
enllà dels llibrets lírics. 
 

Imatge 5.- Portada el llibre de Pio del Castillo Lecciones en verso de 
la Historia de España, editat el 1860 a Lleida. 



QUADRE II.-  Altres escrits de Pio del Castillo 
 

EDUCACIÓ 

El mentor de la niñez   Escrit en vers. És un 
tractat d’urbanitat 

El 1860 se’n va fer una 
edició a Lleida 

Principios de urbanidad para 
el uso de la juventud 
arreglados a los progresos de 
la actual civilización, seguidas 
de una colección de máximas y 
fábulas en versos 

Una part escrita en vers. Editat a Mérida (México) 
el 1865 

LLIBRETS LÍRICS Ja ens hi hem referit al quadre I. 

HISTORIA 
Lecciones en verso de la 
Historia de España 

Escrit en vers. Hi ha edició a Lleida el 
1860 a la impremta de 
Josep Sol 

POESIA 

Poesías en loor de las victorias 
obtenidas en África por el 
gloriosos ejército español 

   En festeig de la 
espanyola presa de 
Tetuán aquell mateix 
1860 

  Impremta de Tomás 
Gorchs de Barcelona el 
1860. També hi ha una 
edició del 1861 a Lleida 

SOBRE ÒPERA 
El cicerone del Gran Teatro del 
Liceo 

  Es tracta d’una 
descripció divulgativa del 
Liceu. 

Imprès a Barcelona el 
1871 per Tomás Gorchs 

 
 

UN CURIÓS DIETARI, MÉS DE CENT ANYS, AL LICEU 
 
          El Liceu va tenir durant força més de cent anys un Dietario del Conserge del Gran Tatro del Liceo. 
Es tracta d’una sèrie de quaderns de treball, mantinguts pels conserges de al casa, que abasten des del 
1862, any en què Pio del Castillo l’inicia, fins al 1981, moment aquest en què es creà un consorci públic-
privat, amb un nou sistema de gestió2. Es tracta d’un conjunt de 26 quaderns que van ser escrits pels nou 

conserges que es van anar succeint en el 
segle llarg de temps a què ens referim. Es 
tracta d’una obra singular, que no existeix 
en cap altre teatre d’òpera del món. 
 
      Imatge *.- Detall d’una pàgina del Dietari del 
Gran teatre del Liceu, concretament un fragment 
d’inicis de febre de 1887 (Iborra, 1999:118) 

 
     Del Castillo, un 1 d’abril de 1862 inicia el 
registre escrit. Volia ser una base de revisió 
sistemàtica de la marxa del coliseu de la 
Rambla, un cop reconstruït després de 
l’incendi de 1861. Sembla que l’anterior 
conserge, Silvestre Mora, no havia tingut 
massa cura dels sistemes de seguretat, 
particularment dels dipòsits d’aigua. Hom 
volia, doncs, extremar el seguiment i 
control de l’edifici i el seu funcionament. 

                                                           
2      En 119 anys només hi va haver un parèntesi en els registres escrits del Dietari, amb motiu de la Guerra Civil i la 
nacionalització que es va fer dels edificis d’espectacles públics. 



     El contingut dels escrits és evidentment ampli i molt variable. No es tracta d’un diari personal dels que 
hi van escriure, tampoc un seguiment de la vida artística del lloc.  Consisteix en un registre de fets que 
poguessin resultar d’interès per a l’administració del Liceu. Els que es recullen són tota una diversitat 
d’aspectes, com ara dades del manteniment i reformes de l’edifici, l’apartat més extens; temes de 
personal contactat en la casa, amb aspectes laborals; incidències en el pagament de les quotes per part 
dels socis; funcions artístiques que van tenir certa singularitat, tractats descriptiva i succintament; 
aspectes d’ordre públic en les funcions, casos de robatoris; etc. Més secundàriament hi ha notícies sobre 
els músics, les partitures, compra d’instruments, també esment a fets històrics que marcaven el clima del 
moment. A efectes divulgatius es va publicar un compendi o resum de continguts dels dietaris, a càrrec 
de Joaquim Iborra (1999). 
 
 

     I fins aquí el repàs de la trajectòria d’un personatge, creiem que ben singular i 
interessant, que va tenir relació amb llibrets  operístics utilitzats a Girona. 
 

       joan manel barceló sitjes, gener 2022 
 

   

PER A SABER-NE MÉS 
Barceló, Joan Manel (2017). <L’origen de l’edició de llibrets operístics a Girona>. A Revista de Girona. 

Girona, Diputació, no 305. P. 56 a 58. 
Brugués, Lluís i Garcia, Josep M. (2014) . Joan Carreres i Dagas (1823-1900). Girona: Ajuntament 
Cortés, Francesc (2020). <Avatares del Gran Teatrro del Liceo desde la buhardilla del conserge Pío del 

Castillo (1862-1883): <La microhistoria aplicada al caso de un teatro de ópera de Barcelona>. A 
Blanco Álvarez, Nuria, i altres [editors]. Microhistoria de la música espanyola (1839-1939): 
sociedades musicales. Oviedo: Universidad de Oviedo. P. 145- 

Iborra, Joaquim (1999). La mirada del conserge. Dietari del Gran Teatre del Liceu (1862-1981). 
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Imatge 6.-  Amb aquest emblema de la contraportada s’acaba el llibret de l’òpera Safo traduït per Pío del Castillo. Amb ell 

acabem també el nostre escrit. (AMGi) 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

ORQUESTRA FERRER 
 

Va ser una orquestra de Girona, fundada per Cels Ferrer l'any 1941. Ell mateix i dos 
músics més, Alfons Sánchez i Lluís Marcó provenien de l'Orquestrina Dancing Jazz, nom 
que va adoptar entre 1939 i 1941 (després es van desfer) l'Orquestrina New Jazz Baby. 

 
Aquí els veiem retratats a la Sala El Globo, de Girona 
 

        
Imatge 208 - Any 1941 – Foto: Arxiu Esteve Palet i Ribas 

. 
Darrere: Cels Ferrer i Turró (contrabaix), Josep Trias i 
Pujol (trompeta), Mauricio Herraiz i Chavarría 
(trompeta) i Lluís Palet i Pou (trombó) 

Davant: Alfons Sánchez i Baró (piano), Joan Pi i Ventós 
(cantant), Lluís Marcó (clarinet i saxo alt), Epifanio 
Martínez (saxo tenor) i Antoni Abenójar i Rodríguez 
(saxo alt). 

 
 
 



 
Imatge 209 - Any 1941 – Foto: Arxiu Esteve Palet i Ribas 

Retratats a la Sala El Globo, de Girona, el mateix dia i en el 
mateix lloc que en la imatge anterior. Darrere: Cels Ferrer, 
Alfons Sánchez, Josep Trias, Mauricio Herraiz, Lluís Palet i 
Joan Pi. Davant: Lluís Marcó, Epifanio Martínez i Antonio 

Abenójar. 

 

Imatge 210 - Any 1950 – Foto: Arxiu Àngela Ferrer i Mató 

Cartell de la temporada 1950-1951. D'esquerra a 
dreta: A dalt: Lluís Duran i Massaguer, Desconegut, 

Epifanio Martínez i Ramir Mestres i Vila 
A baix: Alfons Sánchez, Cels Ferrer, Miquel Duran, 

Manel Vidal i Manel Ros i Calabuig. 

 

 

 
Imatges 211 i 212 - Any 1950 – Fotos: Arxiu Àngela Ferrer i Mató 

Seqüència de dues fotos fetes a Hostalric el dia 17 de Gener de 1950, acompanyant la processó de Sant Antoni. 
A la primera foto, tocant la caixa, hi reconec Alfons Sánchez. A la segona foto, podem veure en Cels Ferrer, en 

primer terme, amb el violí. 

 
Imatge 213 - Any 1952 – Foto: Arxiu particular 

Trio de ritme: Josep Freixas (bateria), Alfons Sánchez 
(piano) i Cels Ferrer (contrabaix). Darrere: Josep Mª Varés 
i Martinell (trompeta), Ramir Mestres (trompeta) i Joan Pi 

(trombó). Davant: Miquel Gimeno i Saderra (vocalista, 
que és qui em proporciona vàries fotos i informació 

d'aquesta entrada, a partir de 1952), Manel Ros (saxo), 
Narcís Perich (saxo) i Albert Falgueras i Merlí (saxo). 

 

Imatge 214 - Any 1952 – Foto: Arxiu particular 

 
Actuant a Sant Hilari Sacalm el dia 25 de Juliol de 

1952. Són els mateixos components que en la foto 
anterior, amb la curiositat estilística de que en 

aquesta van ben encorbatats i en la primera amb el 
coll de la camisa ben obert. 

 
 

 



 

 
 

Imatge 215 - Any 1953 – Foto: Arxiu Eliseu Quintana i Salvatella 



Programa de la Festa Major de La Bisbal d'Empordà de 1953. Això sí que 
era anar a tocar: quatre dies "a pan y cuchillo" al mateix lloc! 

 

 
Imatge 216 - Any 1953 – Foto: Arxiu Eliseu Quintana i Salvatella 

 

 
◄  Foto original emprada al 
cartell, feta l’any 1952 a la 

pista de la Piscina, de 
Girona. 

Al acabar la temporada 
1952-1953 alguns músics 

van marxar per formar 
l'Orquestra Beguin. 

Darrere: Alfons Sánchez, 
Manel Ros i Ramir Mestres 
Davant: Antoni Rabasco, 

Cels Ferrer, Joan Creixans, 
Eliseu Quintana i Salvatella, 

Albert Falgueras, 
Desconegut i Esteve Brull. 

 
 

Detall de la segona foto del 
cartell, feta el mateix dia i en el 
mateix lloc que la foto anterior  

► 
A l'esquerra, el trio de ritme: 

Joan Creixans (bateria), Alfons 
Sánchez (piano) i Cels Ferrer 

(contrabaix) 
Darrere: Ramir Mestres 

(trompeta), Antoni Rabasco 
(trompeta) i Desconegut 

(trombó) 
Davant: Manel Ros (saxo), Eliseu 
Quintana (cantant), Esteve Brull 
(saxo) i Albert Falgueras (saxo). 

 

 
Imatge 217 - Any 1953 – Foto: Arxiu Eliseu Quintana i Salvatella 

 

 
Imatge 218 - Any 1955 – Foto: Arxiu família Ramió Bujosa 

 

 
◄ 

 
Darrere: Cels Ferrer (queda 

mig tapat pel cantant), 
Antoni Rabasco, Ramir 

Mestres, Josep ("Pepet") 
Ramió i Renart i Manel Vidal 

 
Davant: Joaquim ("Quimet") 

Planella i Laverny, Eliseu 
Quintana, Manel Ros, Joan 

Geis i Sibecas i Albert 
Falgueras. 

 

 
 



A sota, una actuació a  Caldes de Malavella. 
 

 
Imatge 219 - Any 1956 – Foto: Arxiu Francesc Camarasa i Fuster 

Darrere: Manel Vidal, Ramir Mestres, Marcel·lí 
Trias i Fàbregas, Cels Ferrer i Alfons Sánchez 

Davant: Albert Falgueras, Francesc ("Paco") 
Camarasa, Manel Ros, Eliseu Quintana, Joan Pubill 
i Josep Freixas. 

 
     I tot seguit una actuació a la Piscina de Girona. 
 

 
Imatge 220 - Any 1957 – Foto: Arxiu Eliseu Quintana i Salvatella 

 
Darrere: Alfons Sánchez, Cels Ferrer, Josep Freixas i Marcel·lí Trias 

Davant: Joan Pubill, Manel Vidal, Eliseu Quintana, Manel Ros, Francesc ("Paco") Camarasa i Joan Geis.  



 
Imatge 221 - Any 1958 – Foto: Arxiu Eliseu Quintana i Salvatella 

 

 
◄ 
 
Nit de Cap d'Any a Figueres. 
Darrere de tot: Joan Pubill 
 
En segon terme: Cels Ferrer, 
Antoni Rabasco, Ramir 
Mestres i Manel Vidal 
Davant: Eliseu Quintana, 
Manel Ros, Francesc 
("Paco") Camarasa i Fuster i 
Joan Geis. 

 

 
► 

Actuant a La Bisbal d'Empordà, la 
Revetlla de Sant Pere, 28 de Juny 
de 1959. 
 
D'esquerra a dreta: Alfons 
Sánchez, Manel Ros, Ramir 
Mestres, Joan Pubill, Eliseu 
Quintana, Josep Freixas, Albert 
Falgueras, Cels Ferrer i Francesc 
("Paco") Camarasa. 

 

 
Imatge 222 - Any 1959 – Foto: Arxiu Eliseu Quintana i Salvatella 

 

 
Imatge 223 - Any 1960 – Foto: Arxiu Francesc Camarasa i Fuster 

 
◄ 
 
Al cap d’un any, en el mateix 
escenari que la foto anterior. 
 
Darrere: Cels Ferrer, Ramir 
Mestres i Desconegut 
Davant: Alfons Sánchez, 
Joan Pubill, Eliseu Quintana, 
Manel Ros, Francesc 
("Paco") Camarasa i Albert 
Falgueras. 

 



 
Imatge 224 - Any 1961 – 

Foto: Arxiu Francesc 
Camarasa i Fuster 

 
Primera foto on no hi 
surt el fundador, Cels 
Ferrer i Turró. 
Aleshores tenia 57 
anys, i després de més 
de trenta anys als 
escenaris potser va 
decidir arribar fins la 
jubilació en el seu altre 
treball d'empleat de 
Banca. 
 
 

Darrere: Alfons Sánchez (piano), Enric Baró i 
Ribas (contrabaix), Josep Freixas (trompeta) 
i Desconegut (trompeta) 

Davant: Joan Torras i Mis (bateria), Salvador Muñoz i Rodríguez 
(cantant i guitarra), Manel Ros (saxo alt), Francesc ["Paco"] 
Camarasa (saxo alt i clarinet) i Albert Falgueras (saxo alt). 

 
 

Imatge 225 - Any 1962 
– Foto: Arxiu Francesc 

Camarasa i Fuster 

En aquesta foto, feta 
a l'Hotel Coral, de 
L'Estartit, podem 
veure que l'Orquestra 
Ferrer ja s'ha reduït a 
la mínima expressió, i 
si l'any 1961 alguns 
dels seus membres ja 
tocaven en una 
formació paral·lela 
(Conjunt Jonny y su 
Ritmo), aquest any 
1962 l'Orquestra es va 
desfer 
definitivament, 
passant alguns dels 
seus membres a 
formar el Conjunt 
Undar. 
Darrere: Desconegut, Ángel Pazos Dorgambide, Francesc ("Paco") Camarasa, Alfons Sánchez i Manel Ros 
Davant: Salvador Muñoz. 
 
 

     I fins aquí el seguiment d’aquesta orquestra de la postguerra gironina. 
 
En el proper article parlaré dels dos conjunts que anomeno en la darrera foto: JONNY Y SU RITMO i UNDAR. 
 

                           Josep Loredo i Moner,  gener de 2022 
  



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 
(59) 

 

Aquí tenim un duet que és massa. Io 
sento nel petto. Correspon a l’òpera 

Farnace. Accedim a un enregistrament 
dirigit per Jordi Savall, amb les veus de 

Gloria Banditelli (mezzo) i Fulvio 
Bettini (bariton) 

 

Molt lírica 

 

Gustave Charpentier va estrena 
precisament un febrer, el del 1900, 

l’òpera Louise amb molt d’èxit. Depuis 
le jour és una de les àries de la 

protagonista. Aquí per Renée Fleming   

 

Ària per a 
baix, de 
Mozart 

 

De La Flauta màgica en sentim O Isis und 
Osiris. Potser és una peça que no entra 

amb tanta facilitat com altres de la cèlebre 
òpera de Mozart (obra que el juny es podrà 

veure a Barcelona) però que també té el 
seu atractiu. Aquí per Kurt Moll.  

 

D’una cantata 
justament per 

al mes de 
febrer 

 

Per al penúltim diumenge abans de 
quaresma, J.S: Bach composà la cantata 
Gleichwie der Regen und Schnee vom 

Himmel fälls (BWV 18) (Així com la pluja i la 
neu cauen del cel). Cantada per la soprano 
catalana Núria Rial en sentim la breu ària 

Mein Seelenschatz ist Gottes Wort (La 
paraula de Déu és el tresor de la meva ànima) 

 

No és de les 
més 

conegudes de 
Puccini  

La Fanciulla del West no és de les 
operes de Puccini més escoltades. 
Té però peces d’interès, com ara 
Ch’ella mi creda libero e lontano. 

Sentim l’ària pel tenor Joanas 
Kaufmann  

 

Interessant 
ballet modern 
que podrem 
veure aviat 

 

Giselle d’Akram Khan és una 
recreació actual d’un clàssic del 

ballet, convertit en una al·legoria 
social. L’obra serà oferta pel Liceu a 

inicis de maig. Aquí en viem un 
fragment per la companyia que el 
portarà, L’English National Ballet 

 

 

  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=0jOIhjSsWhc
https://www.youtube.com/watch?v=0jOIhjSsWhc
https://www.youtube.com/watch?v=lkcMD5_GVP8
https://www.youtube.com/watch?v=lkcMD5_GVP8
https://www.youtube.com/watch?v=0BdhZ3NhKdo
https://www.youtube.com/watch?v=0BdhZ3NhKdo
https://www.youtube.com/watch?v=VZIqzXdQfEU
https://www.youtube.com/watch?v=VZIqzXdQfEU
https://www.youtube.com/watch?v=gW85AKJxMzk
https://www.youtube.com/watch?v=gW85AKJxMzk
https://www.youtube.com/watch?v=01Qf9ypbcq4
https://www.youtube.com/watch?v=01Qf9ypbcq4


 

Amb motiu de la trencadora òpera de Debussy que 
s’oferirà entre febrer i març al Liceu. 

 

Pelléas et Mélisande 
 
 

 
 
 

Per Julià Pascual Fortea, 2021 

    


