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ACTIVITATS PROPERES 
PROJECCIÓ 

Samson et Dalila 

de Saint-Saëns 
A la casa de Cultura de Girona. Aula 

Magna. Sotstitulada en castellà. 
Presentació de Jorge Binaghi. 

Gratuït, amb inscripció. 

18-III (17 h) 

 

 

CONFERÈNCIA 
Del teatre a la plaça. 
Òperes i sardanes en 

temps de Pep Ventura 

CLUB DE LECTURA 

 

Le Nozze di Figaro 

Beaumarchais/ Da Ponte/ Mozart 
 

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

31-III (18 h) 

  
 

 

Centre cultural de La Mercè de 
Girona. Gratuït amb inscripció. 

22-III (19 h) 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Podeu consultar en el present 
butlletí les activitats del mes de 

febrer en què han intervingut els 
Amics de l’òpera 

●  Anada a veure l’òpera de Txaikovski 
 La Dama de Piques 

●  Visita guiada a l’exposició sobre Renata 
Tebaldi, en el centenari  de la soprano 
●  Club de lectura sobre el Pelléas et 

Mélisande 
●  Conferència sobre l’òpera a Girona a 

inicis del segle XX. 
..Més avall.. 

 
  

 

 

 

 

Els Amics de l’òpera de Girona 
inicien una col·laboració amb 

l’Auditori de Girona 
S’ha acordat de moment distribuir 

promocions, amb un descompte considerable 
per als socis i col·laboradors  de l’entitat, que 

faci més assequible els concerts en què hi 
tingui protagonisme la part lírica. Els primers 

concerts implicats són:   
 

●  Recital Juan Diego Flórez (20 març) 
 

●  Passió segons Sant Joan, de Bach (3 abril) 
 

●  9a Simfonia de Beethoven (12-VI) 
 

..Oferta.. 
 

 
  

 

 

 

 

Els de Sabadell han estrenat 
Don Pasquale 

L’òpera buffa de Donizetti. Coincidint 
amb el 40 aniversari del projecte 

operístic impulsat per Mirna Lacambra. 
..Al web..   ..Reportatge..   ..Crítica..   

..Comentari de Dani Cortés.. 

 
  

 

 

 

 

El Black Music Festival, a 
Giorna, el mes de març 

Referit a la música que deriva de la 
tradició afroamericana. A Girona 

del 4 al 27 de març 
..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 

https://www.diaridesabadell.com/2022/02/19/40-anys-i-tercera-produccio-de-don-pasquale/
..Al%20web..
http://www.revistamusical.cat/critica/un-don-pasquale-divertit-amb-una-excellent-serena-saenz/
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67a edició del Concurs 
Internacional de Música 

Maria Canals 
Es celebrarà a Barcelona entre el 26 

de març al 7 d’abril 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre la producció del Liceu de 
Pelléas et Mélisande 

L’òpera de Bebussy que ‘hi pot veure de 
final de febrer a mitjans març amb direcció 

excènica del fufer Àlex Oller 
..Al web..     ..La Vanguardia..   

Crítica molt favorable:  ..Al web..   

 
  

 

 
 

 

El mes de febrer d’enguany es 
commemora el centenari de 

Renata Tebaldi 
La gran soprano va néixer el 1 de febrer 
del 2022.      ..Al web..  ..A Codalario..   
..Melómano D...      ..G. del Monaco.. 

 
  

 

 

 

 

La campanya Acabem l’orgue de 
la Catedral de Girona aporta 76 

tubs que faltaven 
Campanya ciutadana impulsada per l’ADAC 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un documental sobre Ennio 
Morricone 

El documental fílmic, titulat Ennio, sobre el 
músic especialista en bandes sonores ha 
tingut bona acollida. Dirigit per Giuseppe 

Tornatore 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Comentari sobre una visita al 
Museu de la Música de 

Barcelona 
Per Júlia Brustenga 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Beethoven a L’Auditori de Girona 
Amb un remarcable èxit artístic i de públic 
es va interpretar el Concert per a violí, op. 

61,amb la solista Vilde Frang, i la 7a 
simfonia, op. 92 del de Bonn. Amb la 

Simfònica de Viena. 
..Al web..   

 
  

https://www.mariacanals.org/concurs/#calendari-concurs
https://www.ritmo.es/actualidad/el-liceu-presenta-una-onirica-produccion-de-la-opera-pelleas-et-melisande-de-debussy
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220221/8072447/alex-olle-liceu-pelleas-et-melisande-david-lynch.html
https://infernemland.blog/2022/03/01/liceu-2021-2022-pelleas-et-melisande/
https://scherzo.es/aniversario-cien-anos-de-renata-tebaldi/
https://www.codalario.com/renata-tebaldi/opinion/renata-tebaldi--la-voce-dangelo--cumple-100-anos.-por-raul-chamorro-mena_10866_32_34162_0_1_in.html
https://www.melomanodigital.com/en-el-centenario-de-renata-tebaldi-la-voz-de-angel/
G.%20del%20Monaco
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2098765-arriben-els-tubs-de-l-orgue.html
https://scherzo.es/gran-exito-en-italia-para-el-documental-de-giuseppe-tornatore-sobre-ennio-morricone/
https://www.nuvol.com/musica/classica/la-guitarra-era-un-instrument-per-a-dones-236771
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2105777-sempre-ens-quedara-viena.html
https://www.mariacanals.org/concurs/#calendari-concurs
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https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2105777-sempre-ens-quedara-viena.html


 

 

 

 

De la recuperació d’una òpera de 
Fromental Halévy: Le val d’Andorre 
Reposició promoguda per l’associació Andorra 

Lírica, que l’ha programada aquest mes de 
febrer. Comentari de Dani Cortés 

..Al web..       ..Una ària de l’òpera.. 

 
  

 

 

 

 

El MET, el teatre d’òpera 
novaiorquès, presenta la 

temporada 2022-23 
Després de les importants 

interrupcions per la pandèmia 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu presentarà l’estrena 
europea de l’òpera de John 

Adams, Antony and Cleopatra 
Com que les programacions operístiques 

van lentes, l’obra es presentarà la 
temporada 2023/24 

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

 
  

 

 

 
 

Estrenada l’òpera El Abrecartas, de 
Luís de Pablo, al T. Real de Madrid 

Com a estrena pòstuma del prolífic 
compositor Luís de Pablo, el Real ha estrenat 
aquest 16 de febrer una òpera composa poc 

abans de la seva mort.     ..Al web..  
..Crítiques.. 

 

 

  

 

 

 

 

Presentada la programació de 
Maggio Musicale Fiorentino 

Aquest tradicional festival s’oferirà en la 84a 
edició, entre el 12-IV i el 14-VII a Florència, 

amb 6 òperes 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El Museu Marés de Barcelona 
recupera els concerts Musicant 

L’activitat s’havia interromput per la 
pandèmia 

..Al web..    ..El programa.. 

 
  

 

 
 

 

Alegres Comares, un grup 
de Twitter de clàssica. 

Amb una entrevista ens presenten 
aquest col·lectiu d’opinió i 

informació. ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Jordi Savall és reconegut com a 
Membre d’honor de la Royal 

Philharmonic Society 
En base als seus serveis destacats a la 

música.     ..Al web.. 

 
  

https://www.nuvol.com/musica/classica/lexhumacio-de-la-vall-dandorra-236231
https://www.youtube.com/watch?v=VTRR9iO_K1I
https://www.plateamagazine.com/noticias/12803-el-met-de-nueva-york-presenta-su-temporada-22-23-con-el-debut-de-xabier-anduaga-e-ismael-jordi
https://scherzo.es/el-gran-teatre-del-liceu-acogera-el-estreno-europeo-de-la-nueva-opera-de-john-adams/
https://www.classics.cat/noticies/detall?Id=19001
https://bachtrack.com/es_ES/entrevista-fabian-panisello-abrecartas-teatro-real-febrero-2022
https://www.beckmesser.com/criticas-prensa-abrecartas-teatro-real/
https://scherzo.es/el-84o-festival-del-maggio-musicale-fiorentino-hablara-del-mito-y-del-amor/
http://www.revistamusical.cat/el-cicle-musicant-el-museu-mares-recupera-el-format-habitual-en-la-setena-edicio/
https://www.barcelona.cat/museufredericmares/ca/content/vii-cicle-de-concerts-musicant-el-museu-frederic-mar%C3%A8s
https://www.nuvol.com/musica/classica/parlem-de-com-vivim-la-musica-pero-tambe-dembolics-i-bosses-de-ma-234712
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2093773-la-royal-philharmonic-society-distingeix-jordi-savall-com-a-membre-d-honor.html
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https://www.plateamagazine.com/noticias/12803-el-met-de-nueva-york-presenta-su-temporada-22-23-con-el-debut-de-xabier-anduaga-e-ismael-jordi
https://scherzo.es/el-gran-teatre-del-liceu-acogera-el-estreno-europeo-de-la-nueva-opera-de-john-adams/
https://bachtrack.com/es_ES/entrevista-fabian-panisello-abrecartas-teatro-real-febrero-2022
https://www.beckmesser.com/criticas-prensa-abrecartas-teatro-real/
https://scherzo.es/el-84o-festival-del-maggio-musicale-fiorentino-hablara-del-mito-y-del-amor/
http://www.revistamusical.cat/el-cicle-musicant-el-museu-mares-recupera-el-format-habitual-en-la-setena-edicio/
https://www.nuvol.com/musica/classica/parlem-de-com-vivim-la-musica-pero-tambe-dembolics-i-bosses-de-ma-234712
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2093773-la-royal-philharmonic-society-distingeix-jordi-savall-com-a-membre-d-honor.html


 

 

 
 

Tamara Rojo dirigirà el San 
Francisco Ballet 

Ha estat directora de l’English National 
Ballet durant els darrers deu anys. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Espectacles operístics 2022 
rellevants a nivell mundial 
Recent article de recomanacions a 

Beckmesser 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El restaurant 7 portes, de 
Barcelona, reanuda els sopars 

lírics 
És la IXa temporada de l’oferta culinario-
musical del famós restaurant barceloní 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: amb el 
contratenor Max Emanuel 

Cencic 
Publicada a Scherzo. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: al tenor 
Josep Bros 

El cantant valora el moment en 
què es troba la seva carrera i té un 

record per la recentment 
desapareguda Edita Gruberova 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: Julie Fuchs, la 
soprano que encarna Mélisande 

al Liceu 
A Platea Magazine 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: a l’emergent tenor 
català Víctor Jiménez Díaz 

A ProÓpera 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Los más grandes tenores de ópera 
Per Nino Dentici. Que comenta més de dos-

cents cantants, establint comparacions 
entre ells . Publicat per Ediciones Beta el 

2021 
 

..Al web.. 

 
  

https://www.operaworld.es/tamara-rojo-nueva-directora-del-san-francisco-ballet-y-primera-mujer-que-dirige-la-compania-de-danza-mas-longeva-de-eeuu/
https://www.beckmesser.com/espectaculos-operisticos-a-considerar-en-2022/
https://www.operaactual.com/noticia/el-7-portes-de-barcelona-inicia-una-nueva-temporada-de-sus-cenas-liricas/
https://scherzo.es/max-emanuel-cencic-nunca-quise-ser-cantante/
https://www.operaactual.com/entrevista/jose-bros-tenor-me-afecto-mucho-la-muerte-de-edita-gruberova-ella-fue-clave-en-mi-carrera/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/12500-julie-fuchs-la-opera-nunca-fue-mas-accesible-que-hoy-en-dia
https://proopera.org.mx/entrevista/victor-jimenez-diaz-en-el-barroco-nace-y-se-democratiza-el-genero-operistico/
https://www.codalario.com/tenores/libros/libro-los-mas-grandes-tenores-de-opera-de-nino-dentici_10902_24_34307_0_1_in.html
https://www.operaworld.es/tamara-rojo-nueva-directora-del-san-francisco-ballet-y-primera-mujer-que-dirige-la-compania-de-danza-mas-longeva-de-eeuu/
https://www.beckmesser.com/espectaculos-operisticos-a-considerar-en-2022/
https://www.operaactual.com/noticia/el-7-portes-de-barcelona-inicia-una-nueva-temporada-de-sus-cenas-liricas/
https://www.operaactual.com/entrevista/jose-bros-tenor-me-afecto-mucho-la-muerte-de-edita-gruberova-ella-fue-clave-en-mi-carrera/
https://www.plateamagazine.com/entrevistas/12500-julie-fuchs-la-opera-nunca-fue-mas-accesible-que-hoy-en-dia
https://proopera.org.mx/entrevista/victor-jimenez-diaz-en-el-barroco-nace-y-se-democratiza-el-genero-operistico/
https://www.codalario.com/tenores/libros/libro-los-mas-grandes-tenores-de-opera-de-nino-dentici_10902_24_34307_0_1_in.html


 

 
 

LLIBRE 

 

Memòries de l’apuntador  del 
Liceu: Jaume Tribó 

 
Jaume Radigales signa el llibre Jaume Tribó: 

memòries d’un apuntador. Ed. Huygens 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Una novel·la escrita per Rolando 
Villazón: Amadeus en bicicleta 
El cèlebre tenor mexicà ens ofereix una 

novel·la 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Carneriana. 2 CD amb peces de 
Carner, pel tenor David Alegret i el 
pianista Rubén Fernández Aguirre 

Recull de 50 cançons amb textos de Josep 
carner, musicats per diferents compositors. Disc 
amb bona crítica. Enregistrat en directe per IBS 

Classical.    ..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Un disc en què Philippe Jaroussky fa 
de director amb àries de Händel 

Interpretat per la soprano Emöke Baráth, amb 
títol Dualità. Amb el segell Erato. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Les Tres Reines. Per Sondra 
Radvanovski 

La soprano estatunidenca enregistra parts de 
les tres òperes de Donizetti dedicades a reines 

de la dinastia Tudor, obres d’una gran 
virtuosisme vocal. Per la casa Pentalone. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Rusalka, l’òpera més coneguda de 
Dvořák 

 
Versió audiovisual a partir d’un enregistrament 

al Teatro Real de Madrid. Per la casa Unitel 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Mathis der Maler, de Paul 
Hindemith en DVD 

 
Una obra contemporània de la que no hi ha 

gaire versions audiovisuals. Per Naxos. La 
versió es va rodar al Theater an der Wien el 

2012 però s’ha editat a mitjans 2021. 
..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.plateamagazine.com/libros/12631-jaume-radigales-jaume-tribo-memories-d-un-apuntador
https://www.codalario.com/amadeus-en-bicicleta/libros/libro-amadeus-en-bicicleta-de-rolando-villazon-galaxia-gutenberg_10758_24_33692_0_1_in.html
https://infernemland.blog/2022/02/19/carneriana-david-alegret-i-ruben-fernandez-aguirre/
https://scherzo.es/primer-cd-de-philippe-jaroussky-en-el-que-figura-solamente-como-director/
https://www.plateamagazine.com/discos/12724-sondra-radvanovsky-graba-las-reinas-tudor-de-donizetti-en-disco
https://proopera.org.mx/resena/rusalka-dvorak/
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/hindemith-mathis-der-maler
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.plateamagazine.com/libros/12631-jaume-radigales-jaume-tribo-memories-d-un-apuntador
https://www.codalario.com/amadeus-en-bicicleta/libros/libro-amadeus-en-bicicleta-de-rolando-villazon-galaxia-gutenberg_10758_24_33692_0_1_in.html
https://infernemland.blog/2022/02/19/carneriana-david-alegret-i-ruben-fernandez-aguirre/
https://scherzo.es/primer-cd-de-philippe-jaroussky-en-el-que-figura-solamente-como-director/
https://www.plateamagazine.com/discos/12724-sondra-radvanovsky-graba-las-reinas-tudor-de-donizetti-en-disco
https://proopera.org.mx/resena/rusalka-dvorak/
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/hindemith-mathis-der-maler
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 
 

3-III 
a 18-III 

 

ÒPERA:  Pelléas et Mélisande 
 

Continua la representació de l’òpera 
de Debussy. Amb direcció escènica 

d’Àlex Ollé. Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
3-III 
(20 h.) 

 

PROJECCIÓ: Il turco in 
Italia, òpera de Rossini 

 
A partir d’un enregistrament 
al Tearo de La Scala de Milà 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 

 
 

3-III 
(19 h.) 

 
ÒPERA: Amadigi di Gaula, 

de Händel, amb grans veus. 
Amb els solistes, entre d’altres, 
Núria Rial i Xavier Sabata. Amb 

Vespres d’Arnadí, sota direcció de 
Dani Espasa. A l’Auditori de 

Barcelona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

4-III 
(18 h.) 

 

PROJECCIÓ COMENTADA 
de l’òpera Gianni 

Schicchi, de Puccini 
Serà presentada per Xavier 

Tomàs. És la 46a sessió 
organitzada pels Amics de l’Òpera 

de Palafrugell. A l’Auditori del 
Museu del Suro. Gratuït i obert. 

No cal inscripció.     ..Al web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 
 

5-III 
(11 h.) 

 

Conferència El Bach Kantor, 
per Joan Vives, en el cicle 
sobre J.S. Bach a Torroella 

 
Dins del Club de Clàssica, al Museu de 

la Mediterrània de Torroella 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

 
6-III 
(18 h.) 

 

ESPECTACLE LÍRIC 
TEATRALITZAT: Diva, amb la 

mezzo Georgina Reyner 
Amb Francesc Mora al Piano i la 

direcció escènica de Júlia Mora. Al 
teatre palamosí de La Gorga. 

     ..Al web.. 

 
Palamós 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/pelleas-et-melisande
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://www.auditori.cat/ca/amadigi-di-gaula
https://museudelsuro.cat/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.lagorga.cat/espectacle/608
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/pelleas-et-melisande
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://www.auditori.cat/ca/amadigi-di-gaula
https://museudelsuro.cat/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.lagorga.cat/espectacle/608


 

  
7-III 
(19 h.) 

 

CONCERT: Els altres Pelléas 
Resseguint el fenomen de les moltes 

versions musicals que va provocar 
l’obra teatral simbolista de Maeterlinck 
Pelléas et Mélisande. En aquet cas per 
part de Fauré, Sibelius i Schönberg. Al  
Liceu, amb l’orquestra titular dirigida 

per Josep Pons.     ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

10-III 
(19h) 

 

ÒPERA: Giulio Cesare, 
 de Händel 

Per Forma Andiqua, dirigits per Aaron 
Zapico. Al Palau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

12-III 
(10,30 a 
13,30h.)  

CONFERÈNCIA sobre 
 l’òpera  Rigoletto. 

 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 

  

 

  
12-III 
(12 h.)  

CONFERÈNCIA: Verdi, del 
local a l’universal 

Per Jordi Tarrús. A la biblioteca Marià 
Vayreda d’Olot. Activitat gratuïta. 

..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

14-III 
(19h) 

 

ÒPERA:  King Arthur, de Purcell 
Perr Vox Luminis. El narrador de la 

semiòpera serà Pere Arquillué. Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

16-III 
(19h) 

 

ÒPERA: The fairy queen, 
de Purcell 

Per Vox Luminis, que oferirà 
l’òpera complerta, en cinc actes. 

Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

7-III 
(19,15 h.) 

 

PROJECCIÓ : Rusalka, 
 òpera de Dvořák 

A La Cate de Figueres, sala Montal 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 

 
 

18-III 
(17h) 

  

PROJECCIÓ: Samson et Dalila, 
òpera de Saint-Saëns 

Subtitulada en castellà. Presentació de 
Jorge Binaghi. Gratuït, amb inscripció. 

Organitzat pels Amics de l’Òpera de 
Girona. A la casa de Cultura de Girona 

(aula Magna).   ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/els-altres-pelleas
https://www.palaumusica.cat/ca/forma-antiqva_884996
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/verdi-del-local-a-luniversal/
https://www.palaumusica.cat/ca/vox-luminis_884955
https://www.palaumusica.cat/ca/vox-luminis_885000
https://lacate.cat/events/rusalka/
https://forms.gle/4eoF2rfxXt5euNmG7
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/els-altres-pelleas
https://www.palaumusica.cat/ca/forma-antiqva_884996
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/verdi-del-local-a-luniversal/
https://www.palaumusica.cat/ca/vox-luminis_884955
https://www.palaumusica.cat/ca/vox-luminis_885000
https://lacate.cat/events/rusalka/
https://forms.gle/4eoF2rfxXt5euNmG7
https://forms.gle/4eoF2rfxXt5euNmG7


 

 

 
 

20-III 
(19 h.) 

 

CONCERT amb el tenor 
 Juan Diego Flórez 

Estarà acompanyat per la pianista 
Cécile Restier. A l’Auditori de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

20-III 
(18,30 h.) 

 

ÒPERA, La Traviata 
A l’Auditori de Barcelona, en versió 
escenificada, per Excel·lentia Vocal 

Ensemble i l’Orquestra Clàssica 
Santa Cecília. 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

22-III 
(19 h.) 

 

 
 

 CONFERÈNCIA: Del teatre a 
la plaça. Òperes i sardanes 
en temps de Pep Ventura 

A càrrec d’Anna Costal, professora 
de l’ESMUC. Influències de l’òpera 

sobre l’origen de la sardana 
moderna. Al centre de La Mercè de 

Girona. Organitzat pels Amics de 
l’òpera de Girona.    ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
31-III 
(18h) 

  

CLUB DE LECTURA:  
Le Noze di Figaro 

A la Biblioteca P. Carles Rahola. 
Col·laboren els Amics de l’Òpera de 

Girona. Gratuït. Amb inscripció prèvia. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 

DESCOMPTE DEL 20%. RECITAL DEL TENOR JUAN DIEGO FLÓREZ 
Per als  socis/es i col·laboradors/es dels Amics de l’Òpera de Girona 

 
Diumenge 20 març 2022 (19 h.),  l’Auditori de Girona  

 

Per accedir al descompte 
heu d’anar al web de 
l’Auditorid e Girona,  

 
escollir l’entrada i anotar 

AUDITORIAMICSOPERA22  
com a codi del descompte   

  

https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=3168&ta=obr
https://www.auditori.cat/ca/concert-la-traviata
https://forms.gle/PQqkEpnfNepHUr7z8
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/activitats/clubs-de-lectura/oferta-clubs-lectura/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=3168&ta=obr
https://www.auditori.cat/ca/concert-la-traviata
https://forms.gle/PQqkEpnfNepHUr7z8
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/activitats/clubs-de-lectura/oferta-clubs-lectura/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://gironacultura.koobin.com/juandiegoflorez
https://gironacultura.koobin.com/juandiegoflorez


Històries del Municipal 

 

La temporada teatral 1848-49 

 
 Continuem revisant l’evolució del teatre de l’Ajuntament gironí. En els Operem 
números 83, 84 i 85 vam veure el funcionament entre 1843 a 1847.Aquí passem a la 
temporada següent. 
 

EL LLOGUER 
Imatge 1.-  Portada del plec de 
documents que recullen l’expedient 
amb el procés de buhasta i concessió de 
la casa teatre gironina per a l’any teatral 
1848-49 (AMGi. Teatre, lligall 8) 

 
     Tal com era normatiu i habitual 
el teatre depenent de la 
municipalitat gironina es va posar 
a concurs per adjudicar-ne el 
lloguer. Va ser per una any còmic, 
el 1848. L’any còmic anava des de 
Pasqua de resurrecció del 1848 
fins al dia anterior de quaresma 
del 1849. 

     El procés va resultar complicat per falta de postors en fins a cinc actes de subhasta i sense que ningú 
respongués a la convocatòria escrita i publicada al butlletí oficial de la província i a les crides que durant 
els actes formulava de viva veu el pregoner de la ciutat, Ferran Renart1, fins que finalment es va rematar 
una subhasta amb un cost sensiblement inferir al que es pretenia per part de l’Ajuntament. Concretament, 
s’havia exigit un mínim de 9000 rals e velló i finalment es va adjudicar per la meitat d’aquell import, i per 
tant a 4.500 rals de velló i amb el dret de llogar cadires i coixins. El concurs el va obtenir Frederic Detrell 
en la subhasta del dia 30 d’abril. El mateix Detrell i altres signants, entre ells Joan Carreres Dagas havien 
fet arribar un escrit a l’Ajuntament amb data de 15-IV en què oferien pagar pel lloguer 2.500 rals de velló. 
     Pel que fa al pagament del lloguer, els plec e condicions estipulava que s’havia d’abonar en moneda 
d’or o lata (no en bitllets paper o calderilla) en tres termines en dates establertes. 
 

ASPECTES DE FUNCIONAMENT 

     Es demanava a l’empresari que havia de deixar gratuïtament a disposició una llotja de presidència i 
altres tres per a les autoritats militar, política i de rendes (autoritats d’hisenda). 
     Pel que fa a funcions de benefici, és a dir, sessions fora d’abonament i a benefici d’algun membre de la 
companyia, se’n concedien aquell any un màxim de deu, amb l’especificació que no es podia col·locar cap 
bacina per a recollir donatius a l’entrada. Una sessió extra s’havia de celebrar de manera benèfica en pro 
de los niños expósitos, és a dir l’hospici corresponent a l’edifici que actualment està convertit en Casa de 
cultura. 

                                                           
1111      Es van celebrar sessions de sobasta sense comparèixer postyor els dies 20-II, 29-II, 10-III, 27-III i 13-IV del 1848. 



     Com a càrrecs dels operaris que 
treballaven al teatre sabem que el tramoista 
es deia Miquel Prunell. 

 
Imatge 2.-  Signatura del tramoista del teatre, 
en Miquel Prunell, en un rebut  (AMGi. 
Teatre, lligall 3. Rebut del 30-VI-1848). 
 

     Pel que fa a l’edifici i la seva conservació 
no consten obres de consideració, però sí que, com gairebé sempre, alguna petita despesa de 
manteniment. En concret el manyà Josep Bosch va arranjar el torn de penjar el quinqué gran de la sala 
més la reparació d’alguna corriola i millora del cordam dels telons. (AMGi. Teatre, lligall 3. Rebut del 12-
VII-1848). El mateix operari va col·locar una porta i una campana (AMGi. Teatre, lligall 3. Rebut del 31-X-
1848) Sobre el tema de lluminàries es va fer algunes adquisicions de quinquers i materials relacionats el 
mes de setembre (AMGi. Teatre, lligall 3. Rebut del 30-IX-1848). També es van adquirir cordes per al 
quinqué i per al teló de boca (AMGi. Teatre, lligall 3. Rebut del 23-VI-1848). És interessant de fer notar 
que la majoria dels documents escrits pels operaris gironins que feien reparacions i millores en el teatre, 
com ara pressupostos o factures,  s’escrivien en català. És interessant de constatar que en accedir a 
l’edifici hi havia tres portes provistes d’alfombres. Ho sabem perquè es va canviar la tela de les esteres 
(AMGi. Teatre, lligall 3. Rebut del 10-XII-1848). També consten al llarg d’aquell any, entre altres petits 
manteniments, arreglar degoters del teulat, adobar enrajolat del passadís i pati i col·locar la campana 
que hi havia a la llotja de l’ajuntament. (AMGi. Teatre, lligall 3. Factura del 28-XII-1848) 
     Durant la temporada que considerem consta que es va acabar de pagar la meitat del cost del teló de 
boca, que es devia des de feia quatre anys al pintor Josep Gutiérrez, que l’hauria pintat l’any 18442. 
 

LA TASCA DE LA COMPANYIA DRAMÀTICA 

     La temporada 1848-49 van actuar al teatre de Girona dues companyies, una de teatral i una altra 
d’operística. Coneixem la llista d’actors de la troupe teatral per un cartell publicat a inicis de la temporada 
(AMGi, teatre, lligall 9). El cartell és imprès el mes de maig del 18483 a la Impremta de la Vídua de Grases)4. 
Apareix com a  “primer actor y director de escena.” Ramon Sugrañes. S’esmenten un total de 11 actors i 
de 7 actrius. Els esmentem en el següent quadre. 
 

QUADRE I.-   Membres de la companyia teatral en la temporada 1848-49. A maig 1848 

ACTORS ACTRIUS 

     Ramon Sugrañes, Juan Obiols, Juan Fondevila, Tomás 
García, Francisco Lirón, Ramón Martínez de la Torre, 
Mariano Segura, Juan de Dios Lirón(&), Pedro Marti, José 
Camino(&), N. Casa-Juana. 

     Ramona de Pazos, Antonia García(&), 
Rosario Navarro, Maria del Pilar Orchell, 
Narcisa de Sugrañes, Carlota Núñez, Josefa 
Ausa, Carmen N. 

 

                                                           
2      Al respecte consta a la secció del Tetre de l’Arxiu Municipal una instancia de reclamació formulada per l’afectat de data 
29-IV (lligall 9) i un rebut d’haver percebut 320 rals, o sigui la meitat del cost del teló qu faltava abonar, document de data 
12-VI-1848 (lligall 3).  
3      En el cartell només hi figura l’any 1848. Però s’especifica que el diumenge d’aquell mes cau en dia 28. Aquell any només 
el mes de maig va coincidir en dia 28. També, la datació coincideix amb la recent resolució de la subhasta del teatre, tema 
que es va reoldre el 30 d’abril. 
4      A aquest cartell i compañía ja hi haviem fet esment a l’Operem no 69, de setembre 20020, pp. 9 a 16. 



     Era habitual des d’antic que les actrius estiguessin emparentades amb actors. En aquest cas no podem 
precisar si es donaven gaire cassos. Un sí que consta pel nom, donat que tenim el cas de Narcisa de 
Sugrañes, denominació que dona a entendre que es tractava de l’esposa del director artístic.  
     És curiós que ara ens apareix com actor Juan de Dios Lirón, que havia estat director d’una de les 
companyies que actuà a Girona el 1847-48. A més de Lirón hi ha un actor, José Camino, i una actriu, 
Antonia García, que repetien cartell [ho hem marcat amb un símbol (&) en el quadre I]. Figurava com a 
primer apuntador Pere Mártir Constantí. 
     El cartell de la temporada esmenta els preus de les funcions. Es planteja un abonament per quinzenes 
I els preus diaris. Una entrada sola valia en abonament 20 rals i solta 2 rals. 
     Pel que fa als drets d’autor corresponents a les obres representades, no tenim constància que sempre 
es paguessin. Però de l’any que considerem es guarda una notificació e deute al respecte. El deute vindria 
de dues temporades anteriors, concretament la 1846-47. La quantitat reclamada és de 200 rals de velló 
en concepte de “algunas propiedades dramáticas ejecutadas en este teatro en la temporada cómica de 
1846 a 1847.” (AMGi, teatre, lligall 3. Carta de 22-VIII-1848). 
     Sobre els títols teatrals presentats al Pallol en la dècada del 1840 els vam esmentar en un article a l’Operem no 

68, l’agost del 2020 (pp. 9 a 24). Aquí en destaquem un que va ser dels importants que s’estenà: 
 

 

El primer Tenorio de 
Girona 

  
     Un 1 de novembre de 1848 
s’estrenava a Girona la cèlebre obra 
de Zorrilla, Don Juan Tenorio. A 
partir d’aquí seria una de les 
funcions més representades al 
teatre gironí, com en tants d’altres. 
    Va ser un bon títol per a portar en 
una dels dies àlgids de Fires de la 
ciutat 
 
         Imatge 3.- Veiem al costat un anunci 

de premsa de la funció (El 
Postillón 1-XI-1848 p4.)   →  

 
 
  

 

Imatge 4.- Il·lustració de 

Salvador Dalí, del 1949, sobre 

el tema de Don Juan Tenorio 

(Museo Nacional del Teatro. 

Madrid) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Imatge 5.-  Cartell que es va publicar de la companyia dramàtica que va actuar a Girona la temporada 1848-1849. Impremta 

de la vídua Grases, de Girona. [AMGi Teatre. Lligall 9]. 



ALTRES ESDEVENIMENTS EN EL TEATRE 

     Conjuntament amb la companyia teatral hi havia previst que hi havia prevista una parella de ballarins 
per a protagonitzar espectacles de dansa que complementessin les funcions. Aquesta parella s’esmenta 
en el cartell de al companyia d’inici de temporada però sense especificar-ne el nom perquè  “por un 
acccidente imprevisto no ha podido venir con los demás actores.” (AMGi, teatre, lligall 9. Cartell de la 
Impremta de la Vídua de Grases). Per tant, els ballarins deurien procedir de fora d ela ciutat. 
    Acompanyant sessions teatrals, es podien representar algunes peces cantades. Aquest fet era habitual, 
per part de solistes operístics, quan coincidien en el temps companyies líriques i dramàtiques, com és l 
cas el 1848. També tenim notícia d’alguna interpretació de cançons per part d’alguna cantant aficionada, 
concretament la interpretació que va oferir, al final d’una sessió teatral: cançons andaluses per 
l’aficionada Dolores Delgado, concretament les obres El calezero andaluz i La Pepilla. Al final, un ball (El 
Postillón, 1-X-1848, p. 4). 

 
Imatge 6.-  Anunci de la funció amb la cantant aficionada Dolores Delgado que esmentem. També deixa constància de les 
exhibicions de dansa o ball que solien presentar-se al final de la vetllada. 

 
     L’any 1848, cosa que no sempre ocorria, es va permetre oferir funcions durant la Quaresma, 
evidentment amb espectacles de caire sacre (segons consta al manual d’Acords municipal de 1848 (AMGi 
RG 14.057, foli 21 anvers). En aquella ocasió es va aprovar com a compensació a l’ajornament de l’inici de 
la temporada, que s’havia retardat dues setmanes degut a l’allargament del procés de subhasta. 
Finalment, aquell any es van oferir funcions de la Passió durant la Quaresma. 
     Lligat amb el teatre, encara que al carrer i habitualment a la plaça de la Constitució (actualment plaça 
de vi) era obligació del llogater del coliseu que pagués tres sessions de balls públics de carrer o ballas, 
que així resultaven gratuïtes per als ciutadans. Això s’havia d’oferir en tres vespres de carnestoltes i 
provablement de Fires. El llogater havia d’assumir el cort de pagar una cobla sencera i l’enllumenat públic 
de la plaça. 
 
     I fins aquí la revisió del que hem recollit de com va ser la tasca teatral a Girona en la temporada 1848-
49- pel que fa a la part operística, en parlem en aquet mateix butlletí, més endavant.  
 

                                      joan manel barceló sitjes, febrer 2022 



 
 

11-II             Bus al Liceu a veure La reina de Piques  
 
     Amb un contingent de 52 persones vam anar a 
veure una de les obres importants del repertori rus 
i una d eles més celebrades composicions 
operístiques de Txaikovski, Pikovaia Dama. De fet 
l’autor va tenir una important dedicació al gènere, 
amb un total de deu òperes. La valoració que es va 
fer per bona part dels assistents va ser la de 
celebrar la bona producció escènica, que va 
coincidir amb el final de l’ús de l’escenografia de 
Gilbert Deflo. Les veus van semblar correctes i la 
música del compositor d’una gran qualitat, amb un 
excel·lent subratllat de les situacions dramàtiques. 
Com a detall interessant ir que vam poder veure a 
la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert, 
malauradament però amb un paper breu. Algunes 
persones comentaven que després e passar quatre 
hores de funció, la representació no se’ls havia fet 
llarga: bona senyal. 
 

El grup a la seva arribada. → 
 
 A sota un moment de l’actuació del cor masculí (aquesta 
foto és d ela Dolors Llach) ↓ 

 
 
 

 



 
Les pauses serveixen 

 per a reparar 
forces 

 
 
 

Recollint els 
aplaudiments 

 
 
 
 

El bus ens recull 
per tornar 

 
 
 
  



11-II        Visita comentada a l’exposició Renata Tebaldi  
 
     Aprofitant el desplaçament al Liceu del dia 11 de febrer, i per invitació de la casa, vam tenir una visita 
guiada a l’exposició Cant anys de <la Voce d’angelo> [ENLLAÇ]. Vam gaudir del guiatge del Pol Avinyó. La 
mostra es centrava en la presència de la Renata Tebaldi al Liceu durant els anys 50. De fet Barcelona i el 
Liceu va ser una de els places tebaldistes fortes, donat que la soprano despertava a la citat una gran passió. 
En l’exposició i visita es va poder apreciar la figura lírica d ela diva, les actuacions que va tenir al Liceu i 
alguns objectes relacionats amb la cantant, amb vestits que va usar i discos que va enregistrar. 
 

 
 

 
 

FOTOS Toni Quinatana i Pilar Vinyet 

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/liceu-de-les-arts/renata-tebaldi


 17-II        Club de lectura: Pelléas et Mélisande  
 
     En va celebrar la quarta sessió del club de lectura operístic, organitzat per la Biblioteca Pública Carles 
Rahola de Girona, amb la col·laboració dels Amics de l’Òpera de Girona. En aquesta ocasió es va treballar 
una biografia, la de Debussy, obra de Stephen Walsh. L’escrit es va valorar com ben documentat però 
massa decantat a la tècnica musical. Això sí, útil per a llegir-lo tot escoltant a l’ordinador les peces musicals 
que es van descrivint.      ↓  A sota, el guió dels aspectes que es van analitzar 

 
 

28-II    Conferència: Que diferent l’òpera a Girona fa cent anys! 
 
     A l’aula magna de la casa de Cultura, el 28 de febrer, s’ha celebrat una xerrada per a revisar i reivindicar 
la tradició operística de Girona.  “Que diferent que era l’òpera a Girona fa Cent anys!”, Joan Manel 
Barceló, membre dels gironins Amics de l’Òpera, va comentar com s’organitzaven els espectacles quins 
artistes hi van intervenir. També com l’espectacle estava en mans d’empresaris privats i quines limitacions 
i condicionants tenien les funcions. També del mèrit de tenir una mitjana de vuit funcions anuals, en una 
ciutat que va arribar a rondar els 15.000 habitants, quan avui en dia només en tenim una en tota la 
temporada. Van assistir-hi una cinquantena de persones.   Fotos: Calaia S.  i Pilar V. 
       
            _ 
  



 

De música 
Dues publicacions en l’àmbit gironí 

 
 

UNA NOVEL·LA INSPIRDA EN UN TENOR GIRONÍ 
 

El documentalista del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), Pau Saavedra Benito, acaba 
de publicar El darrer cant d’Amador Famadas. Ens proposa així una 
novel·la que parteix del centre d’interès aportat pel tenor nascut a 
Girona, Amador Famadas Blanchart (1884-1962), personatge actiu a la 
primera meitat del segle XX, que va arribar a tenir una carrera notable. 
Amb la Guerra Civil, però, i tal com va passar amb tants altres 
protagonistes del món cultural, la carrera del cantant es va veure 
truncada. No es coneixen les circumstàncies de 
las desaparició dels escenaris que va tenir 
l’artista. És d’aquest enigma que Saavedra ens 
proposa, amb una cerca novel·lada. L’obra està 
publicada per Círculo Rojo, el 2022 . 
     El cantant és veritablement un personatge interessant, del qual ens 

n’hem fet ressò en diversos números d’Operem, especialment en la monografia del no 57 
(setembre de 2019, p. 18-27). 
 
 

NOU DISC DE CANTAUTOR D’UN COL·LABORADOR DELS AMICS DE L’OPERA 
 

     El cantautor gironí Sebastià Gironès és col·laborador i participant en activitats dels Amics de 
l’òpera de Girona. No en aquest gènere, però sí en l’àmbit musical, acaba de publicar Cor inquiet. 
Per voluntat desinteressada de posar a l’abast el 
contingut, ha deixat accessible telemàticament la 
desena de cançons. Facilitem l’enllaç tot seguit 
per si hi voleu fer un cop d’orella. Es tracta d’un 
recull de peces musicades per Gironès (excepte 
el foxtrot Un galant Jove, que inclou com 
homenatge al mestre Baptista). També la 
majoria de lletres són pròpies, musicant, però, 
poemes de Rosa Maria Font i Maria Lluïsa 
Gascón. El tema mariner hi 
és força present, amb alguna 
havanera inclosa.  
 

      

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
https://sebastiagirones.cat/
https://sebastiagirones.cat/
https://sebastiagirones.cat/
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2088114-el-misteri-del-tenor-gironi-que-va-desapareixer.html
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2088114-el-misteri-del-tenor-gironi-que-va-desapareixer.html


 
 
 
 
 
 
 
 

Pénélope, de Gabriel Fauré 
Per Pol Avinyó i Roselló 

 
 

Aquestes dies al Liceu es representarà l’òpera simbolista francesa Pelléas et Mélisande de Debussy, una 
òpera única i singular. I dins del repertori francès, injustament oblidat a casa nostra, hi trobem la joia de 
Pénélope, de Fauré. Una òpera que no ha sortit del seu país natal i que indubtablement cal conèixer. Fauré 
troba un estil modernista ple de bellesa. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Pénélope és una òpera en tres 
actes amb música de Gabriel 
Fauré i llibret de René Fauchois, 
basat en l'Odissea d'Homer. Es va 
estrenar a la Salle Garnier de 
Montecarlo, el 4 de març de 1913. 

L’òpera s’inicia just desprès dels 
vint anys d’absència del marit de 
Penèlope, Ulisses. Ell torna molt 
malmès i semblant un home molt 
vell. Ell  posa a prova la seva 
esposa, ella es manté fidel i 
Ulises li confessa el seu amor 

Pénélope va ser l’única òpera que 
va compondre Gabril Fauré. Va 
ser una coincidència el que va 
provocar la composició. La 
trobada del compositor amb la 
soprano Lucienne Bréval l’any 
1907. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A la imatge L’edició completa en CD 
de l’òpera cantada per la gran diva 

Jessye Norman i editada per ERATO. 
 

COMENTARI 
     
Fauré es conegut per les seves obres simfòniques o 
pianístiques, com per exemple el seu preciós Requiem, 
la seva pavane o les seves delicioses chansons. A casa 
nostra és un compositor molt poc programat. En 
l’òpera, el rol protagonista és molt exigent, requereix 
una soprano amb molta força i una veu imponent, 
gairebé una veu wagneriana. Dues grans defensores 
d’aquesta òpera van ser Regine Crespin i, molt més 
recentment, Jessye Norman. Norman ens va brindar un 
enregistrament referencial sota la batuta del mestre 
Charles Dutoit, i al costat del gran tenor francés Alain 
Vanzo. A l’enllaç podeu trobar la primera part de 
l’òpera amb aquest enregistrament de la Norman. La 
música és molt fácil d’escoltar per la bellesa, la melodia 
i pel clímax que Fauré aconsegueix crear des d’un inici. 
Hi trobareu fragments que de ben segur que us 
agradaran i que voldreu seguir descobrint. 

https://www.youtube.com/watch?v=LQWVvjkMdE4
https://www.youtube.com/watch?v=LQWVvjkMdE4


 

GENT  per la Música 

 

LLUÍS CIVIT I GOMIS 

 

Des de fa un temps viu a Osor. Com veureu és persona de llarga 

i dilatada trajectòria en la pràctica del cant, a títol d’aficionat 

i, coherentment, aficionat a l’òpera. Li hem demanat que ell 

mateix ens expliqui els eu itinerari musical. 

 

COMENÇAR 
     Vaig néixer l’any 1946 a Montblanc. Però ben 
aviat vam anar a viure a Tortosa. No va ser aquest 
l’únic canvi de residència, ja que vaig viure a 
Igualada i Barcelona. Els canvis van ser 
conseqüència de la vida professional  del meu 
pare, fins el 1969. A partir d’aquell any vaig viure 
a Premià de Mar i Barcelona, i finalment, un cop 
jubilat a Osor, on des de feia molts anys hi teníem 
la segona residència. També, per la meva feina 
com aparellador i arquitecte tècnic, he viscut uns 
anys a Tenerife (Canàries) i Jeddah (Aràbia 
Saudita).              

En l’àmbit familiar vaig començar les 
meves vivències musicals i a rebre les primeres 
influències. El pare tocava el violí. L’oncle Josep 
Gomis Dominguez que era pianista, formà part 
de l’orquestra The Yankee Boys. La tieta Pilar 
Gomis, que per cert era monja, fou professora de 
piano. I aquest instrument sempre ha estat 
present als domicilis familiars: a casa dels avis, al 
domicili dels pares i també a casa meva. Estava, 
doncs, predestinat a que m’interessés la música. 
     En aquest art em vaig anar formant primer al 
col·legi, dels Maristes de Sant Joan, a Barcelona. 
Allà vaig formar part de la coral, dirigida pel 
mestre Àngel Colomer i del Romero, fundador i 
director de l’Orfeó Laudate. Aquest, havia fet 
amistat amb el pare en la mili a la post-guerra, 
que varen fer a La Corunya. 

     Vaig estudiar al Conservatori Municipal de 
Música de Barcelona, on vaig entrar el 1959 
gràcies a la amistat del meu pare amb el conegut 
tenor Emili Vendrell, que vivia, curiosament,  al 
carrer Bruc de Barcelona, enfront mateix del 
Conservatori. L’amistat del pare amb el Sr. 
Vendrell  en aquest cas no va ser per la música 
sinó per l’afició als escacs.  Al centre vaig tenir 
bon professorat: Mestres Farreny i Caballé 
(solfeig), la Sra. González (piano) i Lluís Millet 
(cant coral).  
     Un altre àmbit de formació, més relacionat 
amb l’òpera, el vaig gaudir al Taller d’Òpera 
Amadeus, a Premià de Mar, amb la soprano 
Joana  Banyeres,  concretament entre els anys 
1988 a 1996. 
 

 
 

Aquí veiem al Lluís, cantant sarsuela en un duet amb la 
Carme Rovirosa, al taller d'òpera Amadeus de Premià de 

Mar l’any 1990. 



DE MÚSICA EN GENERAL 
     Tinc uns gustos molt amplis pel que fa a la 
música. Fonamentalment, tota la música 
“clàssica”, de tots els estils, èpoques i 
composicions, i, evidentment, l’òpera. Peró vull 
destacar, també, d’altres preferències:  per a 
citar àmbits ben diferents que em plauen, 
esmentaré el tango, el jazz, els boleros i també la 
Bossa nova. Un altre centre d’interès són les 
músiques populars d’arreu, com ara la música 
àrab i la jueva. La música religiosa. I no ens 
oblidem de la composicions per a cinema, 
especialment les de Henry Mancini. 
 

Mancini és un dels 
compositors de 
cinema preferits 

d’en Lluís. Hi posem 
algun enllaç 
d’exemple: 

 

 
 
    Com a intèrprets que he admirat esmentaré 
Edith Piaf, Shirley Bassey, Leonard Cohen i els 
crooners americans. 
     Ara em ve el cap com ja des ben jove em va 
interessar promoure la música. Ja el 1963 vaig ser 
organitzador d’un concert de música moderna a 
l’institut barceloní Jaume Balmes, fent venir un 
conjunt destacat, els Sírex. La cosa va acabar amb 
una tangana monumental. 
     He anat practicant a nivell particular i modest 
obres al piano, cosa que segueixo fent 
actualment. Recentment m’he posat a treballar 
les quinze primeres sonates per a piano de 
Beethoven. 
    De manera més ambiciosa treballo en una 
adaptació per a coral d’unes sardanes dedicades 
a Osor pel compositor de Massanes, en Lluís 
Duran i Massaguer, nascut ara fa 100 anys, el 
04.03.1922. 
     Entre els seguiments regulars de cicles 
actualment assisteixo a alguns dels concerts 
d’Ibercambra que es celebren a Girona. Altra 
activitat són les sortides al Liceu amb els busos 
que organitzen els Amics de l’Òpera de Girona, i 

alguna vegada, també, amb la Biblioteca 
d’Anglès. 
 

 

Lluís Duran és un 
compositor de 
sardanes sobre el 
que el Lluís Civit 
està treballant 
  Aquí podem 
sentir de Duran 
una sardana 
cantada de tema 
gironí 
 

 

 
    També tinc costum de seguir audicions per la 
televisió en streaming. Particularment els 
concerts que es retransmeten els caps de 
setmana de la Filharmònica de Berlin i alguna de 
les funcions que presenta el canal francès Arte. 
Escolto molta música en CD i també 
telemàticament per l’ordinador. Ah!, i aprofito 
els desplaçaments en cotxe per a escoltar música 
per la ràdio, particularment les emissores de 
Catalunya Música i Radio Clásica, de la RTVE. 
 

DEL CANT CORAL 
     Una pràctica de la que he gaudit molt i de 
manera ben diversa, com explicaré, ha estat el 
cant coral. He tingut el gust i l’experiència de 
participar en força corals. 
 

 
 
A Praga (Txèquia), el 17-VII-2015, amb la Coral Joncar de 
Barcelona a l'Església de Sant Nicolau), en una trobada 

europea de corals. En Lluís és el primer a l’esquerra de la 
fila superior. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBupII3LH_Q
https://www.youtube.com/watch?v=MIKSQT-oXfc
https://www.youtube.com/watch?v=SbGclpDSXu4


     Ho resumiré de manera esquemàtica, 
●   Coral dels Maristes amb l’Orfeó Laudate.- (als 
voltants del 1960), grup al que ja m’he referit. 
● Coral Espígol.- (1992-98) a Barcelona, amb 
Quim Mañós de director. 
 ●  Coral Vila Olímpica.- (1898-2000) a Barcelona, 
dirigits pe Joan González. 
●   Coral Centre Moral i Cultural del Pobleneou.- 
(1996-2012) a Barcelona, grup dirigit per Toni 
Roig. 
●   Coral Juncar.- (2014) on vaig reforçar diverses 
activitats, amb Jordi Picornelli de director. A 
Barcelona 
●   Coral del GEiEG.- (2012-16) a Girona, sota la 
direcció de Pilar Sanz. 
●   Coral Americat.- (2016) a Barcelona 
●   Coral Gaudium.- (2015-18) a Barcelona, amb 
el bon director Xavier Cervera. 
●  Coral Rosó.- (2018-19) a Osor, amb la directora 
Rosa Busquets. 
●   Coral Poble que canta.- (en diversos moments 
i llocs). Amb l’entitat vam viure el primer 
referèndum per la independència de Catalunya, 
a Arenys de Munt. 
     Els canvis de grup han vingut propiciats en part 
per la variació de domicilis que abans comentava. 
La meva veu és de la corda dels tenors. 
 

 
 
Aquí veiem al Lluís (més a l’esquerra) cantant amb la Coral 
del GEiEG cantant a l'església del Dolors de Girona a finals 

el 2015. 
 

SOBRE L’ÒPERA 
     Quan tenia 17 anys, el 1963, vaig assistir per 
primera vegada al Liceu. Hi representaven una 
opereta de Franz Lehár, La vídua alegre, que 
venia dirigida per Loris Gavarini, amb una 
producció molt teatral i sensual que em va 

impressionar i va ser quan es va despertar el meu 
interès per l’òpera. Tenia una veïna de casa 
meva, a Barcelona, la Romana Uttini, que era 
ballarina del cos de ball del Liceu, quan aquest 
teatre comptava amb la seva formació de ballet, 
dirigit aleshores pel mestre Magriñá. Va ser ella 
que em va animar a introduir-me en el suggestiu 
món de l’òpera. A més, com que sabia que 
estudiava piano, em va obsequiar amb algunes 
partitures històriques, que encara guardo.  
 

 
 
Aquí podem sentir un fragment del Tristany i Isolda, en 
la versió dirigida per Weigle al Liceu el 2010, que tant va 
impressionar al Lluís. En sentim el 
Mild und leise, en veu de Jennifer 
Wilson.  

 

     La meva estada a l’acadèmia Amadeus i en 
ocasions amb grups corals m’ha portat a cantar 
peces del repertori operístic o de sarsuela. 
Sempre en concerts de petit format però gaudint 
de l’experiència de cantar. En aquesta línia he 
cantat fragments i cors d’òperes o alguna peça de 
Puccini (Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, 
Madama Butterfly); Verdi (Aida, Trovatore, 
Macbeth,); L’Elisir d’amore, Les contes 
d’Hoffmann, o, Mascagni (Cavalleria Rusticana, 
Iris). En sarsuela, Cançó d’amor i de guerra, Don 
Gil de Alcalá, La Dolorosa, Los Gavilanes,. 
     També tinc present la millor funció, pel meu 
gust, que hagi vist. Fou al Liceu el febrer del 2010, 
un Tristaany i Isolda, de Wagner. Dirigia 
Sebastian Weigle. La funció em va reafermar en 
la meva devoció pel compositor alemany.  
     Amb això esmento els mesos compositors 
operístics preferits, presidits per Wagner, són 
Verdi, Puccini, Leoncavallo i Mascagni. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e1yHJCGjXlk


 
Mascagni és un dels compositors predilectes d’en Lluís 
Civit. Aquí podem escoltar un 
fragment de Cavalleria rusticana 
d’aquest autor, concretament en 
sentim l’ària Voi lo sapete, o mamma 
per Elina Garanca.  
 
     Potser faré un comentari irreverent. De les 
òperes no m’interessen els librettos. No busco els 
arguments. Encara que reconec que sense text 
no existiria òpera. Pel meu gust no cal situar 
cronològicament una obra ni situar-la en un 

context determinat. Per a mi l’interès està només 
en la part musical. Per tant, em resulten força 
indiferents les escenografies. 
     A més de l’òpera m’agraden altres espectacles 
lírics, com ara la sarsuela i l’opereta. 
 

 
3 2015-10-25Aquí en Lluís participa cantant en espectacle 
anomenat La Gallineta amb la coral del GEiEG  a l'Auditori 

de Girona 

 
Operem agraeix al Lluís Civit que ens hagi narrat 
el seu itinerari musical. 
 
(transcripció Joan Manel Barceló) 
 

 

Veiem en Lluís, al centre, en una actuació de la coral Rosó, d'Osor, durant les festes del Terç, el setembre del 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=hs4BlQgkELc
https://www.youtube.com/watch?v=hs4BlQgkELc


 
 
 

ELS 

 L’ÒPERA POT FER PLORAR . ANIMACIÓ del 2011 

 

 

                                          

Animació “At the opera”, de Juan Pablo Zaramella, a partir d’un fragment 
de l’òpera Cavalleria Rusticana, de Mascagni. (1 minut).  

 
ACCÉS: 

 

 

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


 

              D’ ÒPERA 

 
 

 
 
 

 
Ens proposem 
analitzar una 
temporada 

lírica, la 
corresponent a 

l’any còmic 
1848, de la que 

tenim dades 
força limitades i 
fragmentàries. 
Amb tot, es pot 

extreure 
algunes 

informacions 
concretes que 

anirem 
desgranant 

 

 

Imatge 1.-  També forma 
part del passat líric gironí el 
constatar com els 
ciutadans de la ciutat que 
podien fer-ho també 
assistien a funcions 
teatrals i operístiques en 
altres teatres. 
      Aquí en constatem un 
cas relacionat amb la 
família Rosés, uns els més 
importats hisendats 
gironins. En el fons familiar 
es guarda un full de mà del 
barceloní  Gran Teatre del 
Liceu corresponent al 27 
de novembre del 1848. Per 
tant de l’any que 
considerem. 
    Algú de la família Rosés, 
o relacionat amb la 
mateixa, deuria assistir a 
una funció de les de 
benefici a un dels artistes. 
Aquell dia van veure tres 
pecess: La gracia de Dios 
(per cert, inspirada en 
l’òpera de Donizetti Linda 
di Chamounix), el ball 
d’exhibició La bohemiana, 
i el primer acte de l’òpera 
de Verdi, Hernani. 

 

LA COMPANYIA 

     Bona part de les dades que sabem de la temporada operística ens les ofereix l’estudi clàssic d’Enric 
Claudi Girbal. Entre altres coses ens esmenta el llistat dels cantants solistes de companyia. Nosaltres hi 
afegim altres noms que coneixem per algun llibret: 
 

●  Primera soprano: Corina Di Franco 
●  Comprimària: Josefa Rodès  
●  Tenor:  Manuel Soler  
●  Baríton: Ettore Barilli 

●  Baix:  Caetano Rossi 
●  Caricato:  Achile Di-Franco 
●  Baix segon: Joaquín Poll 
●  Tenor comprimari: Jerónimo Campamar 

 

 
 



SOBRE ELS MÚSICS 

     Pel que fa al nombre de membres de l’orquestra, els plecs de condicions per al lloguer del teatre en 
l’any 1848 establien que s’havien de contractar un mínim de 24 intèrprets per a les òperes. En canvi, per 
acompanyar les funcions teatrals o per a balls, el mínim era de 12 músics (clàusula 6a del Pliego de 
condiciones...  AMGi. Teatre, lligall 8). 
     Gràcies als llibrets d’òperes i algun altre document coneixem bona part dels músics que intervenien 
habitualment a l’orquestra que treballava al teatre gironí. Joaquim Rabaseda5 n’ha publicat una relació 
entre els anys 1841 a 1860. Com és lògic, d’un any per altre hi podia haver variacions, però força d’ells 
deurien treballar d’una manera estable. 
     Tal com era costum en funcions teatrals del segle XIX, en el teatre sovint hi actuava una orquestra que 
podia oferir alguna peça instrumental com a preludi o en els entreactes. Era freqüent que l’orquestra 

oferís una simfonia [veieu imatge adjunta]. En 
aquell context l’expressió simfonia solia referir-se a 
un arranjament d’una o diverses obres, sovint 
òperes6, a partir de fragments instrumentals. 
També podia acompanyar exhibicions de dansa. De 
fet peces de dansa, en exhibició de parella o de 
quatre artistes es van donar sovint a Girona aquella 
temporada, amb la participació, és clar, de 
l’orquestra. En tals casos, com ja s’ha dit, els 
intèrprets solien ser menys, i concretament una 
dotzena de músics. 
 

←  Imatge 2-  Anunci d’una funció teatral en benefici de 
l’actor Ramon Sugrañes. Es pot apreciar com prèviament 
l’orquestra oferí una simfonia. Posteriorment actuaria 
acompanyant una jota d’exibició ballada per quatre dansaires 
(El Postillón 26-XI-1848 p4). 

 

DE LES ÒPERES REPRESENTADES 

     Pocs són els títols d’òperes que coneixem del repertori de la temporada. Sabem per Girbal que 
s’estrenaren sengles títols de Ricci i Rossi, autors avui en dia una mica oblidats però que eren apreciats en 
els eu moment. Es dóna la coincidència que les òperes dels dos 
autors esmentats presentades a Girona eren escrites pel mateix 
llibretista, Jacopo Ferretti (1784-1852). 
     Una de les que es van oferir va ser l’òpera Chi dura Vince (de 
subtítol: ovvero La luna di miele)7 composada per Luigi Ricci 
(1805-1859), melodrama giocoso, en dos actes, que s’havia 
estrenat a Roma el 1834, amb llibret de Jacopo Ferretti. Ricci havia 
estat un compositor napolità, que assolí força èxit, sovint amb el 
seu germà Federico, també compositor i del que es coneixen més 
d’uan trentena de títols lírics. L’òpera més cèlebre d’ambdós, 
també presentada a Girona, fou Crispino e la comare. 
 
     Imatge 3-  Luigi Ricci retratat per Vincenzo Roscioni   → 

 

                                                           
5      Rabaseda, Joaquim. <Diletants gironins: Òpera i romanticisme (1840-1860)>. A Pardo, Ma Carme i Cuenca, Miquel, La 
música culta a les comarques gironines. Dels trobadors a l’electroacústica. Banyoles: Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles, 2015. 
6      Com en la funció del 17-I-1849 que s’interpretà una simfonia de l’òpera de Donizetti, Anna Bolena. 
7      L’Arxiu del Museu de la Música de Barcelona en conserva un llibret, en edició de 1845, amb 56 pàgines [accés]. 

https://arxiu.museumusica.bcn.cat/chi-dura-vince


 

     Altre títol que es va veure a Girona va ser I falsi monetari (subtitulat ovvero don Eutichio e Sinforosa)8. 
Fou composada per Lauro Rossi (1810-1885), melodrama giocoso, en dos actes, entrenat a Milà el 1834. 

El llibret fou escrit per Jacopo Ferretti. Rossi fou un compositor d’òperes de 
Macerata que fou també director dels conservatoris de Milà i de Nàpols.  
 
←  Imatge 4-  Lauro Rossi, retratat per Zéphyrin Belliard. 

 
     Alguna notícia de premsa ens permet conèixer algun altre títol operístic 
que va ser vist a la ciutat. Concretament La prova di un’opera seria9, de 
Giuseppe Mazza. L’obra havia estat estrenada a Nàpols el 1837, amb llibret 
de Francesco Gnecco. D’aquesta òpera se’n va veure si més no el segon acte, 
en una funció, ja a final de temporada el 9-III-1849, en benefici de la cantant 
Carolina di Franco, membre de la família dominant entre els solistes (tot i 
que no s’havia anunciat a principi de temporada el nom de la que deuria ser 

jove intèrpret). Era habitual en gales a benefici d’un artista d’oferir una selecció de peces curtes o actes 
solts d’una òpera. Pensem que és altament provable o quasi 
segur que aquella temporada l’òpera s’havia ofert íntegrament 
en algunes ocasions, donat que seria poc pràctic assajar un acte 
sencer d’una òpera que no s’hagués ja treballat recentment. 
Sabem que aquesta òpera va tornar a presentar-se en al 
temporada 1850-51 i que va tenir un llibret a la venda a la 
llibreria Grases 

   Imatge 5-  Detall de al portada d’una edició 
milanesa de La Prova di un’opera seria, de G. Mazza   → 

 
     És de ressenyar que pels voltants de Nadal Joan Carreras Dagas va presentar una seva composició, Los 
Pastorcillos, com a “Drama sacre” [veieu la imatge 6]. Es 
tracta, evidentment, per les dates i pel títol, d’una funció 
e pastorets, però acompanyada de parts musicades, amb 
cant de solistes i el cor de la companyia operística10. 
Aquest drama amb música és el precedent d’una versió 
operística que el mateix Carreras es va desenvolupar en 
la versió que es va oferir el 1850, que passaria ja a consta 
ja com a òpera. 
 

Imatge 6-  Anunci de premsa de la representació del drama 
sacre musicat per Joan Carreras Los Pastorcillos, en funció 
de la nit de Nadal (El Postillón 24-XII-1848 p4).   → 

 
       I fins aquí el que podem precisar sobre com va anar l’òpera a la ciutat de Girona durant l’any còmic 
1848 (temporada 1848-49).  
 

joan manel barceló sitjes, febrer 2022 
 
 

                                                           
8      El text del llibret d’I falsi monetari és accesible a Internet Archive [accés] 
9      El text del llibret de La prova és accesible a Internet Archive [accés] 
10      “Se pondrá en escena el drama sacro en 4 actos titulado: LOS PASTORCILLOS Ó EL NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR. El 
cual será adornado de sorprendente aparato teatral, bailes análogos y coros correspondientes compuestos al intento por 
nuestro distinguido joven compositor D. Juan Carreras, y en los que tomarán parte los Sres. coristas que cantaron en las 
óperas del año pasado.” (El Postillón 24-XII p4) 

https://archive.org/details/ifalsimonetariov00ross
https://archive.org/details/laprovadiunopera00mazz
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

ORQUESTRA BEGUIN 
Presentem una orquestra de Girona formada l'any 1954. Alguns dels músics 

provenien de l'Orquestra Ferrer i de l'Orquestra Trébol. Més endavant van reduir 

el nombre de components, convertint-se en Conjunt. Vull destacar que en aquells 

anys totes les Orquestres tocaven amb els músics asseguts, i ells devien ser 

innovadors en aquest camp. 

 

       

 
Imatge 226 - Any 1954 – Foto: Arxiu Jaume Saló i Soler 

 

Darrere: Josep Mª Sabench i Bonfill (piano), Josep 

Trias i Pujol (bateria) i Miquel Saló i Òdena 

(contrabaix) 

Davant: Josep Mª Varés i Martinell (trompeta), Joan 

Pi i Ventós (trombó), Miquel Gimeno i Saderra 

(vocalista), Xxx Reig [?] (saxo tenor) i Desconegut 

(saxo alt). 



Imatge 227 - Any 1961 – 
Foto: Biblioteca Pública de 
Girona Carles Rahola 

 

A finals dels anys 50 es 
van desfer i el Conjunt 
Setson va fer servir el 
seu nom per les 
actuacions que feien a 
Tossa de Mar. A 
principis dels anys 60 
es reorganitzen sota la 
direcció de Francesc 
Sirvent i Ullastres 
["Franciscu"], editant 
aquest cartell per a la 
temporada 1961-
1962. 
 
     Durant aquesta 
dècada hi va haver 
molts Conjunts, degut 

a la bonança produïda a remolc del turisme i també, per què no dir-ho, del "Plan de Desarrollo" engegat 
a Espanya (a veure si se'n inventen un altre, ja !). Feien la mateixa música que les Orquestres, però al ser 
un format més reduït guanyaven més "pèles"; i després hi començava a haver els grups de tall més rocker, 

més ye-yé , que 
seguien l'estela 
dels grups 
britànics i nord 
americans del 
moment. Tots ells 
tenien feina força 
estable, tant a 
Girona capital 
com a les 
poblacions més 
grans (Figueres, 
Olot, etc.), i 
sobretot a les 

localitats 
turístiques de la 
Costa Brava. 

 
 
 
 
 

Imatge 228 - Any 1961 – Foto: Arxiu Dolors Sirvent. Foto emprada per al cartell anterior. 
 
Darrere: Narcís Nohé i Roqueta (contrabaix, que no 
surt en cap més foto, potser van decidir tocar sense), 
Ramon Font i Mateu (bateria) i Lluís Martínez (saxo). 

Davant: Francesc Sirvent i Ullastres ["Franciscu"] 
(piano),  Josep Ollé (saxo) i Joaquim Güell ["Jimy"] 
(trompeta i cantant). 



A sota, el cartell de la temporada 1962-1963. Com a detall lingüístic, posen Jimmy en lloc de Jimy, com feien en el 
primer cartell. 
 

 

 
Imatge 230 - Any 1962 – Foto: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola.  

Foto emprada per a fer el cartell annex. 

Imatge 229 - Any 1962 – Foto: Biblioteca 
Pública de Girona Carles Rahola 

 

Darrere: Lluís Martínez, Joaquim Güell 
("Jimmy") i Desconegut. 
Davant: Ramon Font, Francesc Sirvent 
("Franciscu") i Jordi Sais-Sicília. 

 
 

 
Imatge 231 - Any 1962 – 
Foto: Arxiu Dolors Sirvent 

 

En plena actuació, a 
Tossa de Mar. 
D'esquerra a dreta: 
Ramon Font 
(percussió), Jordi Sais-
Sicília (clarinet), 
Joaquim Güell 
["Jimmy"] (trompeta i 
cantant), Lluís Martínez 
(maraques) i Francesc 
Sirvent ["Franciscu"] 
(acordió). A vegades 
feien algun bolo entre 
setmana en el qual no 
hi eren tots o hi 
posaven algun 
substitut, degut a que 
algun músic no podia 
compaginar la seva 
feina de "cada dia" amb 
anar a tocar a la nit a la 
Costa i l'endemà haver 
de començar de bon 
matí ...  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatge 232 - Any 1962 – Foto: Arxiu particular 

 
D'esquerra a dreta: Jordi Sais-Sicília (saxo tenor), Joaquim Güell ["Jimmy"], Ramon Font i Francesc Sirvent 
["Franciscu"]. 
  



Imatge 233 – 
Anys 60 – Foto: 
Arxiu particular 

 

Darrere: 
Ramon Font 

(bateria) 
Davant: 
Francesc 
Sirvent 

["Franciscu"] 
(piano), 

Joaquim Güell 
["Jimmy"] 

(trompeta i 
cantant), 

Josep Ollé 
(saxo) i Lluís 

Martínez 
(saxo). 

 

 
 

 
Imatge 234 – Anys 60 – Foto: Arxiu particular 

 
D'esquerra a dreta: Francesc Sirvent ("Franciscu"), Lluís Martínez, Ramon Font i Mateu, Josep Ollé i Joaquim Güell 
("Jimmy"). 

 

Tenia previst en aquest article parlar dels conjunts  JONNY Y SU RITMO i UNDAR,  però intentant ser fidel a 
l’enunciat d’aquesta sèrie d’escrits:  “Cobles, Orquestres i Orquestrines de Girona i Comarques”, he posat aquesta 
Orquestra BEGUIN, i en el proper article us proposo el primer lliurament de la Cobla CIUTAT DE GIRONA. 
 

                           Josep Loredo i Moner,  febrer 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 
(60) 

 

Encara que Vivaldi té força més àries 
per a veus femenines, aquí en tenim 
una per a baix: Orribile  lo scempio, 

inclosa a Tito Manlio (en té una 
versió molt semblant a la seva òpera 

La Silvia). Canta Rocco Lia.  

 

D’una 
considerable 

òpera 
catalana del 

1838 

Vicenç Cuyàs, català encara que circumstancialment nascut a 
Palma, va composar La Fattucchiera, 

amb gran èxit quan s’estrenà a 
Barcelona el 23-VII-1838. 

Malauradament Cuyàs morí als 23 
anys. En sentim la bella ària, 

acompanyada per cor, Lascia, deh! 
Lascia libero, per Ofèlia Sala  

 

Una ària 
interessant 
d’un autor 

poc conegut: 
Presagiant 

Rossini  

Són moltes les operes que van tenir el 
seu moment de reconeixement i que 

amb el temps han quedat injustament 
oblidades. Aquí sentim l’ària Senti 

amico, e senti bene de l’òpera bufa del 
1807 Il poeta disperato, de Francesco 
Morlacchi. Sentint-ho no ens estranya 
tant que Rossini comencés, cinc anys 

més tard, un tipus d’òpera molt atractiu 

 

Quartet 

 

En plena Ia Guerra Mundial  Puccini va 
composar i estrenar l’òpera La rondine. En 

sentim el quartet amb cor Bevo al tuo 
fresco sorriso. Aquí en versió del MET, del 

2009. 
 

Un quart 
d’hora de 
glòria pel 

tenor 

Per Matthew Polenzani, cantant al MET, en 
sentirem un número complert, amb recitatiu, 
ària i cabaletta, per a tenor, tot precedit per 

una breu introducció musical: Ed ancor la 
tremenda porta non si dischiude ... Come uno 
spiritu angelico ... Begnato il sen di lagrime. 

És de l’òpera Roberto Devereux, de Donizetti. 

 

Ara que la 
faran a Girona 

 

Zerfließe, mein Herze (Desfés-te, 
cor meu) és una de les àries de la 
Passió segons sant Joan, de J.S. 

Bach (BWV 245), obra que 
s’interpretarà a inicis d’abril a 

l’Auditori de Girona 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=qhhbWyEuilc
https://www.youtube.com/watch?v=qhhbWyEuilc
https://www.youtube.com/watch?v=q2WsCULZ1HA
https://www.youtube.com/watch?v=d2gxyW0wR50
https://www.youtube.com/watch?v=d2gxyW0wR50
https://www.youtube.com/watch?v=RMWJqtLNIfc
https://www.youtube.com/watch?v=RMWJqtLNIfc
https://www.youtube.com/watch?v=sjbpd8xG5TM
https://www.youtube.com/watch?v=kjLifSaFlfQ
https://www.youtube.com/watch?v=kjLifSaFlfQ
https://www.youtube.com/watch?v=sjbpd8xG5TM
https://www.youtube.com/watch?v=q2WsCULZ1HA


 
 

Amb motiu de la representació de l’obra de 
Donizetti  per Òpera Catalunya. 

 
 

Don Pasquale 
 
 
 

 
 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2021 


