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ACTIVITATS PROPERES 
CONFERÈNCIA PROJECCIÓ D’ÒPERA SORTIDA AL LICEU 

Apropament a l’òpera 
Les Noces de Figaro, de 

Mozart. 

7-IV (19,30h) 

 Per Pol Avinyó, a la Casa de 
Cultura de Girona (A. Viader) 

 

Andrea Chénier, d’Umberto 

Giordano. Amb presentació a càrrec 
de Josep Sureda., dels Amics de 

l’Òpera de Girona. 

22-IV (18h) 

 

 

Anem a veure Les Noces de 
Figaro, de Mozart, en una 

sortida en bus. 

23-IV 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Activitats operístiques 
del mes de març 

Ressenyem, més avall i en el 
present butlletí, les tres 

activitats dutes a terme des 
de l’associació: 

   ●  18-III.- Projecció 
comentada de l’òpera 
Samson et Dalila, de Saint-
Saëns 
   ●  22 Conferència sobre la 
relació entre les sardanes e 
Pep Ventura i l’òpera, a 
càrrec d’Anna Costal 
   ●  Sessió del club de lectura 
LiceuBib a la biblioteca P. 
Carles Rahola de Girona. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un article sobre la 
soprano gironina 
Montserrat Fabra 

Poc després de complir-se deu 
anys de la seva defunció, acaba 

d’aparèixer un escrit a la Revista 
de Girona no 331, març-abril 

2022, pp. 34 a 36. L’article està 
escrit per Joan Manel Barceló, 

dels Amics de l’Òpera de Girona.  
Alguns recordaran a la 

Montserrat per la feina de 
rellotgera, al taller de davant de 

l’Ajuntament gironí. 
L’escrit quedarà de lliure accés 

d’aquí a unes setmanes: 
  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Descompte d’un 30% per 
al Amics de l’Òpera de 

Girona a La Passió segons 
Sant Joan, de J.S. BACH. 
Serà a l’Auditori de Giorna, en 3 
d’abril, a les 19 h.  En la funció 

que oferirà l’Orchestraof the Age 
of the Enlightenment, amb el 

baríton Mark Padmore 
(Evangelista i direcció) 

Anotant en codi  
AUDITORIAMICSOPERA22 

..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Satisfactori debut de Juan 
Diego Flórez a Girona 

Amb el recital realitzat a l’Auditori gironí 
el 20 de març, acompanyat per la 

pianista Cécile Restier 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Mor el tenor Bernabé Martí 
Ha mort als 93 anys. Havia fet una certa 
carrer com a cantant però ha estat més 

conegut com a marit de Montserrat 
Caballé.  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El dia 5 d’abril el Liceu 
presenta la seva 

temporada 2022-2023 
Es realitzarà en un acte públic, a 
teatre, conduït per Ramon Gener 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Museus i Liceu: una història 
compartida. Exposicions amb 

motiu del 175 aniversari 
121 museus i institucions culturals 
participen exposant obres pròpies 

relacionades amb l’origen del Liceu. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

El mes d’abril es celebra a Olot el 
Festival de Dansa Sismògrfaf. 

Serà la catorzena edició, amb una trentena 
d’espectacles programats entre el 2 i el 29 

d’abril, a diversos escenaris d’Olot.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

A l’abril també el Festival de 
Pasqua de Cervera de Música 

Clàssica Catalana 
Amb una dotzena de funcions entre el 7 i el 
16 d’abril.      ..Al web..     ..Programació.. 

 

 

  

 

 

 

 

Posicionaments i Concerts en 
solidaritat amb Ucraïna 

Sobre com diverses orquestres han oferts 
concerts recolzant el poble ucraïnès. 

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

 

 
 

  

 

 

 

 

Sobre les prohibicions a 
cantants i directors russos. 

Una opinió en contra 
Expressivament, Santoiago Martín 

titula el seu article d’opinió: 
“Netrebko y Gergiev no tienen la 

culpa”.   ..Al web.. 
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Els joves músics russos podran 
concursar al Pau Casals 

El concurs de violoncel demana només als 
participants un respecte envers la Pau 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La Schubertíada arriba a 
la 30a edició 

S’anuncia la programació del 
festival de Vilabertran 

..Al web..   ..Programació.. 

 

 

  

 

 

 

 

L’organista Montserrat 
Torrent celebra el seu 96 

aniversari, encara en actiu 
Ho va celebrar amb un concert a la 

població cacerenya d’Alconétar. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Durant uns mesos accés gratuït 
a la versió de Rigoletto que 

recentment va oferir el Liceu 
Ofert per OperaVision, gratuïtament des 

d’aquest març fins al 11 de setembre 
..Al web..    ..Accés.. 

 

 

  

 

 

 

 

Es presenta al Real de Madrid 
l’òpera de Prokofiev L’Ange 

de Feu 
Amb direcció escènica de Calixto Bieito 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Mor el ballarí ucraïnès 
Artem Datsishin, víctima 
dels bombardejos russos 

Havia estat solista de l’Òpera 
Nacional d’Ucrania 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sondra Radvanovsky i Jonas 
Kaufmann debuten tots dos 

a Turandot 
Ambdós assumiran per primera 

vegada aquesta obra pòstuma de 
Puccini a Roma 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA amb el polèmic 
director d’escena Calixto Bieito 

ComenPublicda per Scherzo. 
..Al web.. 
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ENTREVISTA amb la directora 
d’orquestra Alondra Parra 
Amb motiu de la seva presència al 

Palau de la Música Catalana 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA al compositor 
Joan Magrané 

El músic es queixa del poc seguiment 
que els compositors catalans tenen al 

país 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Fran Gehry dissenya un nou 
auditori a Los Angeles 

L’arquitecte del Museu Guggenheim de 
Bilbao té actualment 93 anys. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Teresa Berganza fa 89 anys 
La mezzo madrilenya compleix anys 

amb un bon estat de salut 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

El Arte de Dirigir (I) 
El primer d’un cicle de publicacions de 
l’Asociación Española de Directores de 
Orquesta. Participen diversos directors. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

L’oratori de Haydn La Creació, 
dirigida per Jordi Savall 

Amb Le Concert des Nations. Per la casa Alia Vox 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

La mezzo Marta Valero i Albert 
Guinovart (piano) en un recull de 

cançons de Joaquim Serra i Manel Oltra 
En un doble CD, a més acompanyats pel guitarrista 
Izan Rubio i el flautista Bernat Castillejo. Per la casa 

PiCap.       ..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

El baríton Gabriel Alonso 
publica No camino. Dous 

séculos de canción galega. 
Per la casa GeBe Music 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

L’ Stabat Mater de Vivaldi, amb 
el contratenor Orlinski 

Editat per Erato 
..Al web.. 
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DVD 

 

Òpera en DVD: de Beethoven, 
Fidelio 

Una producció del ROH de Londres, sota la 
direcció d’Antonio Pappano. Per al casa 

Opus Arte 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 
 

Òpera en DVD: de Rameau, 
Hippolyte et Aricie  

En versió presentada a lÒpéra-Comique 
de París. Pel segell Naxos 

..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 

A Torroella de Montgrí es representa l’òpera 

de Puccini.   La Bohème 

El dia 16 d’abril a les 21h. A l’auditori de l’Espai Ter.    

 

 

https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/beethoven-fidelio
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  ACTIVITATS  PROPERES   
        

 

 

 
 

2-IV 
(10,30 A 
13,30 h.) 

 

CONFERÈNCIA sobre l’oratori de 
Bach La Passió Segons Sant Joan.  
En el marc del curs Aula Oberta d’Audició 
Musical, organitzat per l’Escola Municipal 
de Música de Girona i impartit a l’Auditori 
de Girona, amb motiu de la interpretació 

de l’obra.  
   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

2-IV 
(11 h.) 

 

Conferència El Bach director del 
Collegium Musicum de Leipzig 

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

Dins del Club de Ciàssica, al Museu de la 
Mediterrània de Torroella 

..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

  
3-IV 
(18 h.) 

 

CONCERT 175 aniversari 
Acompanyats per l’orquestra 

del Liceu. Amb Sondra 
Radvanovski, Lisette Oropesa, 
Iréne Theorin, Ludovic Téllez i 
Joseph Calleja. . Per motius de 
la guerra s’ha suspès el concert 
de l’Anna Netrebko inicialment 

programat. Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

3-IV 
(17,30 h.) 

 

Gram Missa en Do menor, 
 de Mozart 

Amb el cor Lieder Càmera i la Franz 
Schubert Filharmonia 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

3-IV 
(19 h.) 

 

Concert del Cor de Cambra 
Acompanyats per l’organista Pau Riuró. 

Solistes Mireia Tarragó i Eulàlia 
Fontbona. A la casa de Cultura de 

Girona (A. Viader) 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

3-IV 
(19 h.) 

 

La Passió segons sant Joan, de 
J.S. Bach 

Per l’Orchestra of the Age of the 
Enlightenment, amb Mark Padmore 

com evangelista i director. A l’Audotori 
de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/concert-175e-aniversari
https://www.palaumusica.cat/ca/gran-missa-en-do-menor-de-mozart_912822
https://casadecultura.org/detall/30242/concert-del-cor-de-cambra
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3014&tot=1
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/concert-175e-aniversari
https://www.palaumusica.cat/ca/gran-missa-en-do-menor-de-mozart_912822
https://casadecultura.org/detall/30242/concert-del-cor-de-cambra
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3014&tot=1


 

 

 
7, 11, 19 

i 23  
-IV 

 

ÒPERA de Mozart:  
Le Nozze di Figaro 

Amb l’orquestra i cor del Liceu, 
sota la direcció de Marc 

Minkowski. Al Liceu de Barcelona 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

7-IV 
(19,15 h.) 

 

PROJECCIÓ en directe DE 
L’ÒPERA Cendrillon, 

 de Massenet 
Des de l’Òpera Bastille de París.  

Al centre de La Cate 
..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

 
7-IV 

(19,15 h.)  

PROJECCIÓ en directe DE 
L’ÒPERA Cendrillon, 

 de Massenet 
Des de l’Òpera Bastille de París.  

Als Cinemes Olot 
..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 

 
 

7-IV 
(20 h.)  

LIED: Anna Bonitatibus 
(mezzo) i Simon Lipper 

(piano) 
Obres de Beethoven i Rossini. 

Sala Domènech i Montaner 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

7-IV 
(19 h.) 

 CONFERÈNCIA: 
Apropament a l’òpera Les 

Noces de Figaro, de Mozart 
Pel Pol Avinyó, a la Casa de 

Cultura. Gratuït, amb inscvriopció 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

8-IV 
(20,30 h.) 

 

Rèquiem, de Verdi 
Per l’orquestra Simfònica del 

Vallès. Maribel Ortega (soprano), 
Laura Vila (mezzo), Albert Casals 
(tenor) i Gerard Farreras (baix) 

 
..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 

 
8, 12, 20 

i 24  
-IV 

 

ÒPERA de Mozart:  
Don Giovanni 

Amb l’orquestra i cor del Liceu, sota la 
direcció de Marc Minkowski. Al Liceu 

de Barcelona 
 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/le-nozze-di-figaro
https://lacate.cat/events/cendrillon/
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/bonitatibus-lepper/
https://forms.gle/2B3yZS3bJTcgdbjJ9
https://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=154805&Itemid=870
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/don-giovanni
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/le-nozze-di-figaro
https://lacate.cat/events/cendrillon/
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/bonitatibus-lepper/
https://forms.gle/2B3yZS3bJTcgdbjJ9
https://www.sabadell.cat/ca/?option=com_content&view=article&id=154805&Itemid=870
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/don-giovanni
https://forms.gle/2B3yZS3bJTcgdbjJ9


 

 
 

9-IV 
(20 h.) 

 

Recital Jonas 
Kaufmann i Diana 

Damrau 
Acompanyats al piano per 

Helmut Deutsch. Amb obres 
de Schumann i Brahms. Al 

Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
9, 13, 21 

i 25  
-IV 

 

ÒPERA de Mozart:  
Così fan tutte 

 
Amb l’orquestra i cor del Liceu, 

sota la direcció de Marc 
Minkowski. Al Liceu de Barcelona 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

10-IV 
(17,30 h.) 

 

Rèquiem, de Verdi 
Per l’orquestra Simfònica del 

Vallès. Maribel Ortega (soprano), 
Laura Vila (mezzo), Albert Casals 

(tenor) i Gerard Farreras (baix). Al 
Palau 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

12-IV 
(19 h.) 

 

La Passió segons Sant 
Mateu, de Bach 

Pel Collegium Vocale Gent amb la 
direcció de Philippe Herreweghe 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

16-IV 
(21 h.) 

 

ÒPERA: La Bohème 
Serà representada per la Cia. 

Camerata Lírica, amb l’Orquesta 
Filarmónica de Castilla La Mancha. 

A l’Espai Ter. 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 

 
22-IV 
(18 h.) 

 
 

PROJECCIÓ de l’òpera de 
Giordano, Andrea Chénier 

Serà passada íntegra, amb subtítols 
en castellà. Serà comentada 

prèviament per Josep Sureda, dels 
Amics. Gratuït, amb inscripció: 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

23-IV 

 
 

Sortida en bus per a veure  
Le Nozze di Figaro, de Mozart,  

al Liceu 
Per a les persones que s’hi hauran 

inscrit 
..Al web.. 

 
Girona-

Barcelona 

  

https://www.palaumusica.cat/ca/jonas-kaufmann-diana-damrau-helmut-deutsch_885709
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/cosi-fan-tutte
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-verdi_890978
https://www.palaumusica.cat/ca/collegium-vocale-gent-herreweghe_886760
https://www.espaiter.cat/ca/programacio/c/4913-opera-la-boheme-de-giacomo-puccini.html
https://forms.gle/4znQDyNaHu8muUex9
https://forms.gle/A6Qzxin1Wg5WXCyC7
https://www.palaumusica.cat/ca/jonas-kaufmann-diana-damrau-helmut-deutsch_885709
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/cosi-fan-tutte
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-verdi_890978
https://www.palaumusica.cat/ca/collegium-vocale-gent-herreweghe_886760
https://www.espaiter.cat/ca/programacio/c/4913-opera-la-boheme-de-giacomo-puccini.html
https://forms.gle/4znQDyNaHu8muUex9
https://forms.gle/4znQDyNaHu8muUex9
https://forms.gle/A6Qzxin1Wg5WXCyC7
https://forms.gle/A6Qzxin1Wg5WXCyC7


 

 
 

24-IV 
(20h) 

 

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 

  

 

 24-IV 
(19h) 

 

ESPECTACLE: Obres i llum, 
pel Cor de Teatre Joves 
Amb obres de Purcell, Tallis i 

Rachmaninoff 
..Al web.. 

 
La Bisbal 

  

 

 
 

25-IV 
(20h) 

 

Concert del contratenor  
Jakub Józeb Orlinski: 

 Anima Aeterna 
Amb Il Pomo d’Oro. 

Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

26-IV 
(19h) 

 

BALLET: La Bella 
Dorment, de Txaikovski 

Serà interpretat per 
l’International Ballet Company de 
Moldàvia A l’Auditori de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
27 i 29  

-IV 
(20 h.) 

 

ÒPERA de Verdi: Rigoletto 
 a Sabadell 

 
Al teatre de la Faràndula, pels Amics 

de l’òpera de Sabadell 
..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 
 

28-IV 
(20h) 

 

Variacions Golberg,  
de J.S. Bach, amb 

Jean Rondeau 
Interpretades al clavecí. Al Palau de la 

Música Catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
30-IV 
(19 h.) 

 

CONCERT Sonya Yonceva 
 

Que estarà acompanyada per 
l’orquestra del Liceu. Amb un programa 

d’àries de Puccini. Al Liceu. 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
  

https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://cultura.labisbal.cat/ca/agenda-cultural/c/13005-cor-de-teatre-joves.html
https://www.palaumusica.cat/ca/jakub-jozef-orli%C5%84ski_885728
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3229&tot=1
https://operacatalunya.cat/rigoletto/
https://www.palaumusica.cat/ca/jean-rondeau-claveci_887159
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/sonya-yoncheva-canta-puccini
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://cultura.labisbal.cat/ca/agenda-cultural/c/13005-cor-de-teatre-joves.html
https://www.palaumusica.cat/ca/jakub-jozef-orli%C5%84ski_885728
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3229&tot=1
https://operacatalunya.cat/rigoletto/
https://www.palaumusica.cat/ca/jean-rondeau-claveci_887159
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/sonya-yoncheva-canta-puccini
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

ABONAMENTS DE LA FAMÍLIA DE CARLES 
La família de Carles havia estat entre els segle XVIII i inicis del XX una de les 

nissagues d’hisendats més prestigiosa i influent de Girona. A més, la família 

tenia la seva casa principal al costat de l’Ajuntament i del teatre. La 

circumstància del veïnatge i la conveniència de realitzar obres de reforma 

del teatre de la municipalitat va donar peu a concedir una porta d’accés 

directa a una llotja del primer pis, amb una porta que connectava Casa 

Carles amb la llotja no 18 (llotja que a inicis dels anys 80 del segle XIX va 

passar a ser la no 19) D’aital privilegi ja en vam parlar a l’Operem 

(concretament al no 46, de l’octubre 2018, pp. 6 a 12). Ara ens volem referir 

als rebuts de lloguer de l’esmentada llotja que es van conservar en el fons 

documental de la família (fons que actualment està dipositat a l’Arxiu 

Diocesà de Girona –ADG-). Els rebuts forneixen informació sobre com 

funcionaven els abonaments del teatre en un període ampli que va de l’any 

1869 a 1894, però sobretot pel que fa a la dècada dels 80. 

Imatge 1.- Façana de Casa Carles, , a la plaça del vi, al costat de 
l’Ajuntament i el teatre Municipal.  (Foto JM Barceló, 2018) 

 

 

 
Imatge 2.- Una Saló de la Casa Carles. Foto Fagnoli, entre 1911 a 1930 (Diputació de Girona INSPAI - IF-756883-Girona) 



REBUTS DE L’ABONAMENT DE LA LLOTJA DELS DE CARLES 
      Es conserven una mica més d’una vintena de rebuts que algun membre de la família de Carles pagava 
per gaudir de l’abonament de l’ús d’una llotja en el primer pis (om pot veure un rebut a la imatge 6). Les 
llotges de primer pis eren els més prestigioses i cares. Els primers rebuts [els A, B i C] van a nom de Joaquim 
de Carles Mendoza (1822-1893). Però a partir de 1881 anaren a nom del seu fill, Joaquim de Carles Ferrer 
(1851-1921). Aquests van ser els dos últims caps de família de la influent nissaga gironina. 
 

 

 
 

←  Imatge 3.- Joaquim de Carles 
Mendoza.  [Arxiu Diocesà de Girona. 
Fons Casa Carles. Àlbum no 12, Fotos] 
 
 
 
Imatge 4.- Joaquim de Carles Ferrer, 
fill de l’alterior.  [Arxiu Diocesà de 
Girona. Fons Casa Carles. Àlbum no 
14, Fotos].   → 

 
 
     El membre de la família que va conservar més rebuts i que presenta una casuística més particular és el 
fill. Joaquim de Carles Ferrer va presentar la pràctica de llogar la llotja compartint-la i pagant-la a mitges 
amb diversos amics. No vol dir que ho fer en totes les ocasions en què agafava la llotja però sí de manera 
habitual i continuada en la dècada de 1880. 
     En el QUADRE I resumim la informació que ens aporten 22 documents referits al lloguer de la llotja dels 
De Carles, entre 1869 a 1887. Es tracta generalment de rebuts del pagaments d’abonaments. 
 

JOAQUIM DE CARLES FERRER COMPARÍ LA LLOTJA AMB AMICS 
     Ens ha semblat interessant constatar com Joaquim de Carles Ferrer va compartir la llotja amb amistats. 
Al respecte s’observen les següents particularitats: 

a) En les primeres ocasions són tres les persones que es repeteixen [rebuts D a G]: Joaquin Castañeira, 
Narciso de Pastors i Joaquin de Carles. 

b) En tots els casos inicials apareix una nota en els manuscrits: falta cobrar la part corresponent a 
Narciso de Pastors. 

c) Posteriorment apareix algun altre nom: Luís de Prat [rebut H] i Fernando Casadevall [rebut J] 
d) Pels anys 1884 a 1885 s’estabilitza un grup de compartidors de la llotja 19 format per cinc membres, 

dels quals conservem fins a nou comprovants [rebuts K a S]: Enrique Negre, Carlos de Camps, 
Ramon Matas, Fernando Casadevall, Joaquin de Carles. 

e) Ja no ens consta que se seguís compartint la llotja amb els amics a partir del segon quinquenni del 
1880. Però tampoc és descartable que tal pràctica persistís. 

f) Quan hi ha compartició el sistema que s’emprava era la de repartir el cost del lloguer en estrictes 
parts proporcionals (un terç, una cinquena part, etc., segons el cas). Ho sabem perquè els noms i el 
que pagava cadascú s’anotaven generalment a la port posterior del rebut.  



Resulta interessant fer notar que alguna de les amistats que compartiren al llotja dels de Carles 
apareixen com a titulars d’un abonament de llotja, de platea o de pis principal, en una temporada 
d’òpera i sarsuela del 18941. Concretament Enric Negre (no 6 de platea), Ramon Matas (no 7 de platea), 
Fernando Casadevall (no 9 del principal) Joaquim de Carles (no 18 del principal), 

     Podem constatar els noms de les persones que van compartir la llotja dels De Carles. Els esmentem a la quarta 

comuna del QUARE I, “A nom de [+ compartit]. 

QUADRE I.-  Ressenya dels 22 rebuts de la llotja dels De Carles al Teatre Principal entre 1869 a 1887 

Rebut 
i data 

Ne  Cost 
A nom de 

[+ compartit amb] 
CONTINGUT DE 
L’ESPECTACLE 

OBSERVACIONS 

      A 
1869-
V-04 

4 64 rals. 
Entrades i llotja 

Joaquim de Carles i 
Mendoza 

Es tracta de funcions 
benèfiques de teatre de cia. 
d’aficionats per a la classe 
jornalera, per contrarestar la 
situació de crisi. 

Quartes funcions de la temporada, 
“para la classe jornalera”. Per llotja 
18 del 1r pis. Recaptat Pedro Boya 

B 
1870-
X-12 

12 230 rals.  Llotja 
18. [19,1 
rals/funció] 

Joaquim de Carles i 
Mendoza 

Es tractava del 2n abonament 
de la companyia de sarsuela, 
cia que havia debutat el 24-IX. 
L’abonament finalitzà el 30-X. 

Inicia el 15-X. Cobrador Federico 
García 

C 
1870-
XI-18 

12 230 rals.  Llotja 
18. [19,1 
rals/funció] 

Joaquim de Carles i 
Mendoza 

Es tractava del quart 
abonament de la companyia de 
sarsuela. 

Inicia el 19-XI. Cobrador Federico 
García 

D 
1881-
X-10 

12 250 rals.  Llotja 
19 (incloïa 2 
entrades).  
[20,8 als/funció] 

Joaquim de Carles i 
Ferrer 
[+ Joaquín 
Castañeira, Narciso 
de Pastors] 

    L’abonament és d’una 
companyia de sarsuela recent 
contractada. 

Inicia el 15-X. Cobrador J. Sendra. 
Es reparteixen l’abonament amb 
dos amics. Més abonament de 1 
4ntrada per 30 rals 

E 
1881-
XI-1 

12 250 rals.  Llotja 
19 (incloïa 2 
entrades) . [20,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles i 
Ferrer 
[+ J. Castañeira, N. 
de Pastors] 

   Correspon a la mateixa 
companyia de sarsuela que 
hem vist en mes anterior.  

Inicia el 1-XI. Cobrador J. Sendra. Es 
reparteixen l’abonament amb dos 
amics. Més abonament de 1 
3ntrada per 30 rals 

F 
1881-
XI-5 

2 9 ptes. per llotja 
19 
[18 rals/funció] 

Joaquim de Carles i 
Ferrer 
[+ J. Castañeira, N. 
de Pastors] 

Balls des dies 3 i 5 de novembre Cobrat per Pujol i Casals. 

G 
1881-
XI-22 

12 250 rals.  Llotja 
19. [20,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles i 
Ferrer 
[+ J. Castañeira, N. 
de Pastors] 

Continuava la companyia de 
sarsuela que havia inaugurat a 
mitjans octubre. 

Inicia el 24-XI. Cobrador J. Sendra. 
Es reparteixen l’abonament amb 
dos amics. Més abonament de 1 
entrada per 30 rals 

H 
1882-
IV-9 

12 190 rals.  Llotja 
19. [15,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles i 
Ferrer 
[+ J. Castañeira i Luís 
de Prat] 

   Correspon a una companyia 
teatral. 

Inicia el 9-IV. Cobrador ?. Es 
reparteixen l’abonament amb dos 
amics. Més abonament de 1 
entrada per 20 rals 

I 
1884-
V-17 

8 190 rals.  Llotja 
19. [23,7 
rals/funció] 

Joaquim de Carles    Es tractava d’un abonament 
de sarsuela. 

Inicia el 17-V. Cobrador ?.  

J 
1884-
V-31 

3 50 rals.  Llotja 
19. Sense 
entrades. [16,6 
rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ Fernando 
Casadevall] 

No localitzem el contingut de 
l’abonament. Però per la curta 
durada i pel cost podria tractar-
se de ball. 

Inicia el 31-V. Cobrador ?.  

 
Detall del rebut de la llotja 

K 10 192 rals.  Llotja 
19 amb 2 abonos 

Joaquim de Carles 
[+ Enrique Negre,, 
Carlos de Camps, 

  Les funcions eren teatrals, 
d’una companyia dramàtica. 

Inicia el 14-Vi. Cobrador ?. Es 
reparteixen l’abonament amb tres 
amics més. 

                                                           
1      En vam parlar a l’Operem no 49 de gener 2019, pp. 17 a 21. 



QUADRE I.-  Ressenya dels 22 rebuts de la llotja dels De Carles al Teatre Principal entre 1869 a 1887 

Rebut 
i data 

Ne  Cost 
A nom de 

[+ compartit amb] 
CONTINGUT DE 
L’ESPECTACLE 

OBSERVACIONS 

      1884-
VI-14 

d’entrades 
inclosos. 

Francisco 
Casadevall, Ramon 
Matas] 

L 
1884-
X-17 

10 234 rals.  Llotja 
19.  [23,4 
rals/funció] 

Joaquim de Carles    Es tractava d’una companyia 
de sarsuela castellana i 
catalana. 

Inicia el 18-X. Cobrador ?. Es 
reparteixen l’abonament amb tres 
amics més. Més abonament de  3 
entrades per 50 rals 

M 
1884-
X-30 

10 234 rals.  Llotja 
19 (que incloïa 2 
entrades)  
[24 rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

   Continuaven les 
representacions de sarsuela. 

Inicia el 30-X. Cobrador ?. Es 
reparteixen l’abonament amb tres 
amics més. Més abonament de 3 
entrades per 75 rals 

N 
1884-
XII-20 

12 190 rals.  Llotja 
19. [15,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

   S’oferien funcions teatrals 
per una companyia dramàtica. 
La premsa comentà que 
s’oferien uns bons preus 
d’abonament. 

Inicia el 20-XII. Cobrador ?. Es 
reparteixen l’abonament amb tres 
amics més. Més abonament de 3 
entrades per 60 rals 

O 
1885-
IV-5 

18 280 rals.  Llotja 
19. [15,5 
rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

  Les 18 funcions eren de tipus 
teatral. 

Inicia el 5-IV. Cobrador ?. Es 
reparteixen l’abonament amb 
quatre amics més. Més abonament 
de 1 entrades per 30 rals 

P 
1885-

X-1 

12 250 rals.  Llotja 
19 que incloïa 2 
entrades. [20,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

   Les obres representades eren 
de sarsuela. 

Inicia el 10-X. Cobrador Culi?. Es 
reparteixen l’abonament amb 
quatre amics més.  

Q 
1885-
X-29 

18 375 rals.  Llotja 
19 (incloent 2 
entrades). [20,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

   Les obres representades eren 
de sarsuela., amb la mateixa 
companyia de l’abonament 
anterior. 

Inicia el 29-X. Cobrador Culi?. Es 
reparteixen l’abonament amb 
quatre amics més. Més abonament 
de 3 entrades per 135 rals 

R 
1885-
XI-22 

18 375 rals.  Llotja 
19 (incloent 2 
entrades)  [20,8 
rals/funció] 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

Continuava la mateixa 
companyia de sarsuela que 
havia començat el mes 
d’octubre 

Inicia el 22-XI. Cobrador Culi?. Es 
reparteixen l’abonament amb 
quatre amics més. Més abonament 
de 3 entrades per 135 rals 

S 
1885-
XII-25 

12 340 rals.  Llotja 
19 i 5 entrades 

Joaquim de Carles 
[+ E. Negre, Carlos 
de Camps, F. 
Casadevall, R. 
Matas] 

Continuava la mateixa 
companyia de sarsuela que 
havia començat el mes 
d’octubre. 

Inicia el 25-XII. Cobrador Culi?. Es 
reparteixen l’abonament amb 
quatre amics més.  

T 
1887-
IV-9 

10 68 ptes. [= 272 
rals]  Llotja 18 i 2 
entrades. [27,2 
rals/funció] 

Joaquim de Carles Es va oferir òpera. . Cobrador P. Jaquet.  

U 
1887-
X-28 

18 22,5 ptes. [= 88 
rals]  NO LLOTJA. 
ABONAMENT DE 
NOMÉS 2 
entrades 

Joaquim de Carles   L’abonament era el segon de 
la companyia de sarsuela. 

Inicia el 28-X. Cobrador Ramon 
Culi.  

V 
1894 

- Requeriment 
per la llotja 18 

Joaquim de Carles    Requeriment que retirin 
l’abonament de la llotja 18, si la 
volen. No sabem si el lloguer es va 
produir o no per part de de Carles. 



 
     Deduïm que el costum de 
Joaquim de Carles Ferrer de 
compartir la llotja amb altres homes 
coincidia amb un grup d’amistat, 
relació de proximitat que 
documenta el mateix fons Casa 
Carles del Museu Diocesà (podeu 
veure al respecte al fotografia 
dedicada en penyora d’amistat que 
mostrem a la imatge 5). 
 
Imatge 5.- Foto de dedicada de Carles de 
Camps de Oncinellas, marquès de Camps 
(anvers i revers), amb una dedicatòria 
manuscrita a darrere que hi diu “A mi muy 
querido Joaquin de Carles” i signada per 
Carlos de Camps. Foto de Napoleón e hijos, 
de Barcelona . [Arxiu Diocesà de Girona. 
Fons Casa Carles. Àlbum no 14, Fotos] 
 
    Com “Dios los cría y ellos se juntan” que es diu en espanyol, els noms dels amics de Joaquim de Camps 
Ferrer corresponen a membres dels estaments preeminents gironins, com ara hisendats, com el Marquè 
de camps, al que acabem de fer esment (imatge 5) o Narcís de Pastors. També hi ha personatges que van 
ocupar càrrecs destacats de l’administració, com en el cas de l’advocat Joaquim Casadevall, que fou jutge 
municipal, o Lluís de Prats, que fou diputat provincial. 
     Que trobem la llotja de la casa de Carles compartida en força ocasions no implica necessàriament que 
la mateixa funcionés sempre en tal sistema. Potser en altres abonaments la llotja 18 o 19 del pis principal 
era ocupada per membres de la família. No ens consta. Sí que constatem que els amics compartien lloc 
en diversos gèneres d’espectacles, especialment en el cas que es programessin sarsueles 

 

QUADRE II.-  Tipus d’espectacles inclosos en els abonaments compartits, entre 1869 a 1887 

Sarsuela, 10 casos Teatre, 4 casos Ball, 2 casos 

 

Tot apunta que el sistema de compartició de la 
llotja passava per assistir els amics conjuntament 
i simultània a les funcions. Altre cas hauria estat el 
de fer torns en l’ús de l’espai. Però tot apunta a la 
simultaneïtat d’ús. En força casos consta 
l’adquisició de més entrades, més enllà a les dues 
que es donaven amb cada llotja, fins arribar al 
nombre de membres que estaven compartint el 
lloguer (veieu imatge 6). 

Imatge 6.-Rebut de l’abono de la llotja emès el dia 29 
d’octubre de 1885 (rebut Q). Hom pot veure, a la part 
inferior, que s’aprofità el mateix paper per anotar 
l’adquisició de 3 abonaments d’entrades per tal que les cinc 
persones que compartien la llotja hi poguessin assistir 
conjuntament, afegint les tres a les dues entrades que es 
concedien amb el simple lloguer de la llotja 

    



COMENTARI GENERAL I CONCLUSIONS TEATRALS 

1) Constatem com en l’època analitzada el lloguer d’una llotja, comportava habitualment el dret a 
dues entrades, cosa que s’esmenta sovint en els rebuts adquirits per algun dels dos Joaquim de 
Carles. Si hom volia usar la llotja per a més persones, calia agafar entrades suplementàries a part. 

2) La durada dels abonaments, que se solien anomenar quinzenes, era variable. En els casos analitzats 
van de 8 a 18 espectacles. El cas més habitual, amb diferència, és el de 12 sessions. Hi ha casos 
diferenciats. Ens referim als dels balls i funcions de grups d’aficionats. En relació a  abonaments a 
balls que, en el present cars trobem en dues ocasions, trobem durades de 2 sessions [rebut J] i de 
tres sessions en altre [rebut J]. També podia ser diferent un abonament per  teatre d’aficionats, 
supòsit que trobem en un cas, amb finalitats benèfiques amb una durada de 4 sessions [rebut A] 

QUADRE III.-  Nombre de funcions en les quinzenes d’abonaments estudiades, entre 1869 a 1887 

8 sessions, 1 vegada 10 sessions, 4 vegades 12 sessions,  9 vegades 18 sessions,  4 vegades 

 

3) Com era d’esperar, el recinte teatral és un lloc en què les relacions socials i d’amistat es concreten 
i consoliden. En el cas que analitzem 
pel sistema de compartir una llotja 
amb amics. Pràctica que detectem en 
el primer lustre del 1880 i en la llotja 
habitual dels de Carles. No sabem si 
els sistema de compartir llotges i 
abonaments era gaire generalitzat. 

Imatge 7.-Anotació manuscrita, on consten els noms 
dels cinc amics que compartien llotja i les quantitats 
abonades per cadascú. Apareix a la part posterior del 
rebut (rebut R), del 22 de novembre del 1885 [Arxiu 
Diocesà de Girona. Fons Casa Carles. lligall 29] 

4) Amb tot, no era el teatral l’únic àmbit 
cultural en què coincidien el 
personatges prominents de la ciutat 
que hem trobat compartint llotja. Tots 
set noms d’amics que hem esmentat 
es localitzen el algun moment, entre 
1881 a 1885, com a membres de 
l’Asociación Literaria de Gerona. De 
fet, l’únic que no consta com a soci 
era precisament Joaquim de Carles 
Ferrer, però sí que n’era membre el 
seu pare, Narcís de Carles de 
Mendoza, que encara era el cap de 
família dels Carles. 

       En definitiva, hem fet el seguiment d’uns rebuts per al lloguer de la llotja de la família d’hisendats 
gironins de Carles. La documentació constitueix una mostra petita i senzilla, però que hem considerat 
ens ofereix idees significatives sobre com utilitzaven el teatre de la ciutat de Girona alguns dels seus 
habituals.  

joan manel barceló sitjes, març 2022 



 
 
 

22-III.- Conferència que relacionà l’òpera i les sardanes 
 
 Continuant amb el cicle Parlem d’Òpera, organitzat pels Amics de Girona, va ser el torn de la 
musicòloga Anna Costal, especialista en el tema i professora d el’ESMUC, amb el títol Del teatre a la plaça. 
Òperes i sardanes en temps de Pep Ventura. 
 
 

 
 

Una panoràmica de la conferència (Foto Toni Quintana) 

 
     La conferenciant va posar de manifest la important influència que la música operística va tenir en les 
composicions sardanístiques de Pep Ventura, el pare de la sardana moderna. Per necessitats de 
programació, la conferència va tenir lloc al Centre Cultural de la Mercè, de Girona, que acollí amb tota 
propietat i amabilitat l’activitat. A la xerrada s’hi van inscriure una quarantena de persones. Ens plau 
constatar els elogiosos comentaris dels assistents sobre l’interès el tema i l’atraient presentació que va 
plantejar la conferenciant.  



18-III.- Projecció comentada de Samson et Dalila  
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31-III.- Club de lectura: Les Noces de Figaro  
 
     El dijous darrer del mes es realitzava la cinquena i última sessió d la temporada del club de lectura 

operístic que ha tingut lloc a la Biblioteca pública de Giorna 
Carles Rahola. L’activitat ha comportat uan col·laboració entre la 
biblioteca i l’Associació dels Amics de l’Òpera de Girona, amb la 
intervenció com a conductor de Joan Manel Barceló.  
 

 
 
     En la darrera sessió que esmentem es va compara l’obra 
teatral de Beaumarchais, Le mariage de Figaro, amb l’òpera de 
mateix títol d Mozart, amb llibret de Da Ponte: Le Nozze di Figaro. 
Feliçment, en la concepció de la famosa òpera de l’austríac, es va 
ajuntar una suggerent font literària, un dels millors llibretistes 
del moment i un dels més reeixits compositors de tots els temps: 
havia de sorir-ne una obra mestra per necessitat. 

A la Casa de Cultura de Girona 
es projectà en versió íntegra 
l’òpera del Camile saint-Saëns 
Samson et Dalila, en una 
producció del Met de Nova York 
del 1998. Per a situar l’obra es 
va comptar amb la luxosa 
participació del crític Jorge 
Binaghi (a la foto del costat). La 
participació del comentarista va 
ser una col·laboració dels Amics 
de l’Òpera de Palafrugell. 
     La vetllada va acabar amb un 
sopar entre els participant que 
els va venir de gust en un 
restaurant proper. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Mitridate Re di Ponto de W.A.Mozart 

Per Pol Avinyó 
 
Aquestes dies al Liceu es representarà la famosa Trilogia Mozart, Le nozze di Figaro, Don Giovanni i Così 
fan tutte. Amb motiu d’aquestes funcions mozartianes us vull convidar a conèixer la primera gran òpera 
de Mozart, la va compondre amb només 14 anys! Abans ja n’havia compost 4, la més coneguda d’aquesta 
primera etapa va ser Bastien und Bastienne que encara avui es representa de forma habitual. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Mitridate, re di Ponto (Mitridates, 
rei del Pont) és una òpera seria en 
tres actes, composta per Wolfgang 
Amadeus Mozart (1770), sobre un 
llibret italià de V. A. Cigna-Santi. 
Estrenada el 26 de desembre de 
1770 al Teatro Ducale de Milà 

L'acció té lloc a Nimfea l'any 63 
adC. El rei Mitridate ocupat en les 
seues lluites contra els romans, 
deixa la seua promesa Aspasia, a 
cura dels seus fills, Farnaces i 
Sifares. Després de patir una 
severa derrota, Mitridates és 
donat per mort. 

Desprès de la seva estrena no es va 
tornar a representar mai més, va 
quedar totalment oblidada fins 
que a inicis del segle XX es torna a 
tenir interès per la música de 
Mozart. Actualment és una obra 
que ha suscitat molt interès i que 
es representa a vegades. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

A la imatge L’edició en DVD de Mitridate Re 
di Ponto de Harnoncourt editada per 
Deutsche Grammophone i que es pot 

trobar fàcilment. 
 

COMENTARI 
     
Mozart sempre s’ha definit com compositor d’òperes. 
És cert que moltes vegades el coneixem més per la seva 
música orquestral, com les seves simfonies o els seus 
concerts per piano, però val a dir que la seva carrera es 
pot seguir i entendre fent una relació de les seves 
òperes. 
Mitridate en els darrers 30 anys ha suscitat l’interès de 
grans directors d’orquestra com per exemple: Leopold 
Hager o Marc Minkowski i també de grans veus com: 
Cecilia Bartoli o Edita Gruberova. Jo us proposo 
descobrir l’òpera completa amb una versió excelent 
dirigida per el prestigiós Nikolaus Harnoncourt 
enregistrada al Teatro Olimpico de Vicenza amb una 
producció de cantants excel·lents d’ambientació 
barroca. Un dels DVD més genials que trobareu sobre 
una òpera de Mozart. Tant musicalment com 
dramàticament ben resolts. 

https://www.youtube.com/watch?v=eGtl5eyQThI
https://www.youtube.com/watch?v=eGtl5eyQThI


 
 
 

ELS 

Una valquíria desconsolada. Del 1891 

 

 

                                          

Acudit de Quino 



 

D’ ÒPERA    . 

 
 

 
 

L’estada per dues temporades seguides a Girona de la companyia italiana dels di Franco 
es va recordar durant temps com un dels moments àlgids del gènere a la ciutat. Encara 

cent anys després, el 1949, Josep Grahit i Grau rememorava: “En 1849-1850, en el 
teatro anterior al actual, actuó una notable compañía dirigida por Juan Bta. Di-Franco, 
hombre de laboriosidad y de inteligencias extraordinarias en Empresas teatrales. Basta 

decir en su honor que el 25 de abril de 1851 después de haber 
terminado sus compromisos en esta ciudad, debutó con al misma 
compañía en el Teatro del Liceo de Barcelona” (Josep Grahit, Ópera en 

Gerona -programa de Fires del 1949- Imprès per  J. Soler Serra, Girona). 
 

Imatge 1.-  Segell d’estat de l’any 1849 que s’usà en el timbrat dels folis del llibre 
municipal d’actes de Girona (AMGi RG. 14058) 

 

CONCESSIÓ ESPECIAL, DIRECTA I GRATUÏTA DEL TEATRE  A LA 
COMPANYIA LÍRICA 

Mentre s’acabava la temporada precedent i cap al mes de febrer s’estava acordat amb l’Ajuntament 
gironí quina seria la companyia que 
actuaria a la casa-teatre gironina. 
L’Arxiu Municipal de Girona (AMGi. 
Teatre, lligall 9, data 24 de febrer, 
conserva la carta que en nom propi i 
del seu pare Aquiles di Franco envia a 
Ventura Mercader Pallol, l’alcalde 
gironí entre 1846 i 1854. En la missiva 
es concretaven els noms dels solistes 
que hom preveu que constituiran la 
companyia italiana. 

 
Imatge 2.-  Carta signada per Di Franco en 

què aquest comunica que vol fer ús del dret 
que li atorgà l’Ajuntamnet de continuar una 
segona temporada al teatre de la ciutat 
(AMGi, Teatre, lligall 8, de data 31-XII-1849) 

L’ús del teatre es va deixar 
gratuïtament a la 
companyia lírica 

 
 
 

 



Queda clar que la contractació de la companyia la va fer l’Ajuntament directament amb el cap de la 
troupe lírica, cosa que es desprèn tant de la carta del 24-II-1849 com d’altres documents. Per exemple, es 
constata també en el document que reproduïm en el qual Gian Battista di Franco decideix executar el dret 
pactat de continuar al teatre gironí durant la temporada 1850-51 [veieu imatge 2]. 

 
El sistema normal era que la companyia hagués 
estat contractada per un empresari privat 
que hagués gaudit de la concessió del 
teatre mitjançant un sistema previ de 
subhasta. Consta que durant el primer 
trimestre del 1848 hi havia hagut dificultats 
per a trobar postor que volgués fer-se càrrec 
del teatre gironí. Finalment es va optar per no 
seguir el sistema de subhasta i, com que no es va 
seguir el procediment habitual, el governador va 
haver d’atorgar una autorització exprés (AMGi, Teatre, 
lligall 8, de data 27-I-1849), cosa que va permetre que es 
signés un acord Ajuntament amb Di Franco el 29 de gener, 
que confirmava la concessió de “la casa teatro de esta 
capital gratis y sin interés alguno con todas sus 
decoraciones, usos y enseres que constan en el 
inventario […]concluida la primera quincena de 
Pascua queda libre si le acomoda pasar a 
veranear en el punto que guste, mientras 
vuelva a continuar las funciones el quince 
de Setiembre próximo, pudiendo continuar 
trabajando otro año cómico o sea en todo e 
venidero año que empezará el día primero de 
Pascua de resurrección de mil ochocientos 
cincuenta y concluirá el último Domingo de 
Carnaval de mil ochocientos cincuenta y uno, 
con los mismos pactos y condiciones.” (AMGi, 
Teatre, lligall 8, de data 29-I-1849). Val a dir que 
els balls de màscares de carnaval van ser 
concedits a un altre empresari, concretament a 
Francesc Simó. 
 
Imatge 3.-  Il·lustració d’època, amb una caricatura ideal d’un 
baríton, de l’any 1851 a la premsa francesa. 
 
     Potser el cap de la companyia que actuava no 
solia assumir la funció d’empresari del teatre 
fos la causa de què di Franco s’oblidés (!?) 
de pagar el corresponents tributs a hisenda. Hi 
ha una escrit de l’agència de recaptació de 
març de 1850 que reclama els corresponents 
pagaments a Di Franco  (AMGi, Teatre, lligall 
7, de data 30-III-1850). 

  



FUNCIONAMENT 
En la fase prèvia a començar l’actuació de la companyia italiana, i que fa als assajos, l’esmentada carta 

del 24 de febrer proposava que els responsables de la companyia arribarien a Girona a finals de la 
penúltima setmana de quaresma “para ensayar orquesta y coros”. O sigui, que si es van acomplir les 
previsions els assajos s’iniciarien una setmana abans de començar la temporada.  

La companyia va dividir la seva presència a Girona el primer any còmic 1849-1950 en dues 
“temporades”, una anava de Pasqua a inicis de juliol. El dia 8-VII 
es representava la “Última función de la presente quincena y 
primera temporada” (El Postillón 8-VII p4). Per tant, s’utilitzava 
un abonament agrupat en quinzenes. Ja hem dit en altre lloc que 
una quinzena d’abonament no tenia perquè coincidir 
exactament en quinze dies ni en quinze funcions. De fet hi ha 
diversos anuncis d’abonament que especifica que s’organitzava per “dotzenes”, és a dir, en grups de 12 
funcions, número aquest força habitual en els lots d’abonament. L’hora habitual d’iniciar les vetllades 
eren les vuit del vespre. 

     En relació al ritme d’òperes per setmana que s’oferien, ens 
consta que no va ser el mateix al llarg de tot el període. Valorem 
que el “normal” deuria ser oferir entre tres i quatre funcions per 
setmana, especialment, els dissabte si diumenges. Hi ha un anunci 
interesant, publicat a inicis de juliol de 1850 en què la companyia 
es comprometia a que “en la presente estación no pasara de dos 

el màximum de funciones que se dará cada semana” (El Postillón 
7-VII-1850 p.4). 
 
Imatge 4.- Motiu ornamental en el llibret editat per la casa Grases, a Girona el 
1850, per tal de presentar l’òpera Attila, de Verdi. Apareix a la pàgina 66 del 
llibret (Arxiu Diocesà Giorna) 
 

     Pel que fa als preus, tenim un anunci del juny 1850 en el 
què s’indiquen els costos dels abonaments de llotges per a 
quinzenes de 12 sessions. S’apujaven els preus amb l’excusa que 
s’incorporava el suposadament cèlebre baríton Aquiles 
Adrobani. Les llotges es pagaven a 130 rals el primer pis, 90 rals 
les de platea i 60 rals les de segon pis (El Postillón 5-VI-1850 p.1).  

Resulta interessant fer constar que la companyia operística 
va aprofitar les 

pauses estiuenques de la seva estada a Girona per a 
traslladar-se a donar unes representacions a altres localitats. 
El 1849 a la ciutat de Figueres, on es preveia iniciar el dia 23 
de juliol amb una funció de barreja de fragments de diverses 
òperes ” (El Postillón 8-VII p4), resultant que els artistes “son 
allí objeto de entusiastas aplausos y obsequios, como los han recogido, y seguirán recogiéndolos aquí, 
en la segunda temporada, por sus facultades vocales, su gracia, su exactitud y la inimitable expresión 
con que desempeñan sus partes y arroban la atención e los espectadores.” (El Postillón 25-VII-1849 p4). 
S’anuncià que els dos mesos d’estiu del 1850 la troupe havia d’anar a cantar a Vic (El Postillón 26-VI-1850 
p4), però finalment la companyia va restar l’estiu a Girona. 

  

Les quinzenes d’abonament 
eren el aquell moment de 

12 funcions 

 
 
 

 

A l’estiu del 1849 la companyia 
es va desplaçar per a fer 

representacions a Figueres 

 
 
 

 

S’oferien entre due si 
quatre funcions per 

setmana 

 
 
 

 



LA COMPANYIA 
     Resumim en el següent quadre els cantants solistes que van intervenir a Girona aquelles dues 
temporades. Com veure, forces es mantenen d’un any per altre i altres canvien. 
 

QUADRE I.-  Membres de la companyia Di Franco les dues temporades a Girona 
 1849-1850 1850-1851 
   
Soprano - Corina Di Franco Soler (prima donna) 

- Clarice di Franco (altra prima donna)  
- Corina Di Franco Soler (prima donna) 

- Clarice di Franco (altra prima donna) 

Contralt-mezzo - Josefa Rodés (comprimària)  - Josefa Rodés (comprimària) 

Tenor - Luigi Bottagisi  
- Manuel Soler (altre tenor). 

- Ettore Barilli . 
- Manuel Soler. 

Baríton - Paolo Baraldi. 
- Luigi Berri. 

- Mateo Sabensani . 
- N. Bartolini . 
- Achile Ardabani . 

Baix - Achile Di Franco (caricato). 
- Caetano Rossi. 
- N. Carbó (segon baix). 

- Achile Di Franco (caricato). 
- Caetano Rossi. 
 

Altres - Carolina di Franco (partichina). - M. Carbó (comprimari). 
- N. Venturi . 

Modificacions - Sr. Barili [esmentat per El Postillon 30-IX-

1849 p.4]. 
- Sr. Poll  [esmentat per El Postillon 30-IX-1849 

p.4]. 

El juny del 1850 compareix el baríton Aquiles Andobrani 
(El Postillón 14-VI-1850 p4), que ja estava anunciat en la 
companyia però encara no havia actuat. 
    Ettore Barili va deixar d’actuar a mitjans 1850 . 
   A final de juny de 1850 va actuar el baix profund Luiggi 
Venturi. 
   A mitjans agost 1850 es va incorporar, vinguda de Totí 
la soprano, Elisa Tomasi (El Postillón 11-VIII-1850 p4) 

 

 
     Els noms que aportem com a titulars apareixen esmentats a l’estudi d’Enric Claudi Girbal [GIRBAL, 1893 a]. però 
en l’última fila del quadre, titulada modificacions, esmentem altes i baixes que hem localitzat per la premsa. 
    Pel que fa als solistes vocals hom aprecia una relativa estabilitat en la companyia entre les dues temporades, 
especialment pel que fa a la part femenina. Destaca també que quatre dels cantants eren fills del titular de la 
companyia, Joan Baptista Di Franco. Hem pogut detectar per la premsa que al llarg de la temporada hi va haver 
alguna incorporació d’algun cantant, cosa que no consta, com és lògic, en els anuncis d’inici de temporada ni en els 
treballs de Girbal. Pel que fa als cantants que defensaven els principals papers les valoracions van resultar força 
positives. Ocasionalment cantants classificats dins d’una corda podien fer papers d’altre registre vocal quan feia 

falta. Aquest va ser el cas del baríton Bartonili [o Bertonili] que va assumir el paper de segon tenor a I Puritani (El 
Postillón 28-VI-1850 p. 4).  
 

    De les prima dones, Corina i Clarice di Franco, hom comentava els èxits obtinguts “por sus facultades 
vocales, su gracia, su exactitud y la admirable expresión con que desempeñan sus partes y arroban la 
atención de los espectadores” (El Postillón 25-VII-1849 p. 3). També va obtenir comentaris molt elogiosos 
el baríton Achile Ardavani, que s’incorporà a mitjans juny del 1850, després d’haver actuat a Torí, segons 
la informació que es va donar: “ninguno de cuentos barítonos habían cantado hasta ahora en el teatro 
de Gerona puede bajo ningún concepto ser comparado con el Sr. Ardavani. Su voz de grande extensión, 
pero de un timbre dulce y suave, conducida con infinito arte, tan pronto se la oye resonar fresca y 
melodiosa en los pianos, como se la siente descollar fuerte y sonora en todas las piezas concertantes; 
siendo lo más notable la suma facilidad con que este joven vocaliza, pues bastale despegar 
naturalmente los labios, para que sin ninguna contorsión ni la menor actitud de mal gusto, produzca los 
puntos más esforzados y las cadencias más complicadas. La belleza de la voz y la perfección del método 



no bastarían por sí solas, sin embargo, para formar al artista, si no fueran acompañadas del sentimiento 
dramático; pero también en esta parte se conoce que el Sr. Ardavanti ha tenido ocasión de estudiar 
buenos modelos, y posees muy a fondo la facultad de la imitación. A un físico agradable, sobretodo en 
la escena, a una mirada simpática y expresiva, se reúne una gesticulación sobria y natural, y su 
fisonomía expresa con facilidad la ira, el amor y el desprecio, sin incurrir jamás en aquellas 
exageraciones tan comunes en los cantantes,” (El Postillón 19-VI-1850 p. 4). 

 

Imatge 5.- Il·lustració d’època, del 1852, representant 
una llotja en us espectacle operístic:  A box 

at_the_Italian_Opera, per François Courboin. 

 
     Pel que fa a la part musical és de destacar la 
direcció d’orquestra per part del gironí Joan 
Carreras Dagas. El 1849 va ser la primera ocasió 
en què figurava com a titular. Posteriorment ho 
faria en altres ocasions. És en aquest moment que 
carreres estrena a ciutat diverses òperes. Hi ha 
pocs comentaris sobre la tasca del director, però 
ben positives, segons el comentarista que signava 

com El <quidam> de la 2a fila: “La orquesta está 
dirigida con talento y con acierto.” (El 
Postillón 26-VI-1850 p4). En canvi, en 
valoracions posteriors no es trobaven tant 
encertats els músics: “De nada sirve que los 
cantantes cumplan con su deber y se 
excedan a sí mimos mientras la orquesta no 
secunde sus esfuerzos; conocemos que no es 
culpa de su director, cuyo talento y 
conocimientos musicales admiramos […]  
nos tomamos la libertad de exciar el celo de 
los unos y la severidad de los otros para que 
todos los músicos sin excepción no falten de 
sus puestos en ópera como las que tratamos, 
que con toda la orquesta completa no hay  a 
nuestro entender suficientes instrumentos 

de cuerda para dar el vigor y bravura correspondientes […].” (El Postillón 10-VII-1850 p4). Veiem que el 
principal retret consisteix en el fet que alguns membres de l’orquestra s’absentaven de les funcions, quan 
ja de per sí el contingent era massa escàs. Al cap d’uns dies, però, l’orquestra deuria tornar a estar 
entonada (El Postillón 31-VII-1850 p4). 

Els cors deurien realitzar una bona tasca “los coros inmejorables.” (El Postillón 26-VI-1850 p4), o, “no 
habiendo dejado nada que desear los coros de ambos sexos que oímos siempre con gusto y particular 
atención.” (El Postillón 10-VII-1850 p4)..  

ASPECTES PERSONALS i SOCIALS 
No tot és cantar en aquesta vida i, coincidint amb l’estança en terrers gironines de la companyia, la prima 

donna Corina de Franco es va casar amb el tenor Manuel Soler (se’n feia ressò el Diario de Barcelona en 10-IX-
1849, pàg. 4.265). Això de casar-se a Girona es deuria posar d’actualitat perquè d’aquella companyia, uns mesos 
després, el 17 d’agost de 1850,  es van casar també els artistes Achille Ardavani (BARÍTON) i Elisa Tomasi, ambdós 
cantants procedents de Torí (BARBERÀ,2018:50). 



     Insistint en els aspectes personals dels cantants, cal esmentar que la protagonista Corina Di Franco va 
cantar en notori estat gravidesa, pel seu embaràs, a mitjan any 1850. Ja en etapes avançades va ser substituïda 
per la seva germana Clarice di Franco i, finalment, es va incorporar la soprano torinesa Elisa Tomasi. La situació de 
gestació avançada de la primesa soprano sembla que va donar lloc a que les funcions operístiques s’aturessin o 
paletitzessin: de fet hi ha notícia de diverses actuacions de gimnastes en aquets moments, espectacles 
acompanyats amb fragments musical i àries soltes. 
 

    Finalment, direm que, com resulta ben humà, els artistes emmalaltien. Fou el cas del baríton Ardavani, una 

indisposició del qual va provocar la suspensió d’una funció d’Il barbiere  (El Postillón 22-IX-1850 p.4 ). 
     Resulta d’interès esmentar com algunes de les associacions culturals de la ciutat vivien i s’implicaven 

d’alguna manera en l’activitat operística. En tal sentit fem constar com la secció dramàtica del Liceo Gerundense 
va lliurar, en la sessió del 23 de gener del 1850, una corona de plata a la soprano Clarice Di Franco en una funció 
de benefici dedicada a la mateixa (Josep Grahit, Ópera en Gerona -programa de Fires del 1949- Imprès per  J. Soler 
Serra, Girona). 

          Per tal ‘acompanyar i facilitar l’audició de les òperes, sobretot les que s’estrenaven, era possible editar i 
posar a la venda llibrets, fons amb un resum de l’argument o, sovint, amb el text complert, fos en italià o en versió 
bilingüe italià-castellà. A Girona la impremta Grases, situada a la plaça Constitució (actualment plaça del vi), 
davant de l’Ajuntament imprimia els textos. En ocasions posava simplement a la venda llibrets operístics editats a 
altres indrets. En aquests anys ens consta que Grases va difondre els textos de diverses òperes. Es que coneixem 
són els següents 

 

QUADRE IV.-  Llibrets operístics facilitats per la Llibreria Grases de Girona entre 1849 a 1851 
   

I Puritani de 
Donizetti 

Grases venia el setembre del 1849 
“argumentos estractados por 
escenas” (El Postillón 30-IX-1849 
p4). No costa qui l’editava. 
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Attila, de 
Verdi 

Imprès per Grases, 1850. N’existeix 
un exemplar a l’Arxiu Diocesà de 
Girona. Text sencer, italià-castellà. 
79 pàgines 

Nabucco, de 
Verdi 

Grases el novembre del 1850 venia 
el llibreta la seva botiga. No sabem 
si era impressió pròpia. Ho esmenta 
un anunci de premsa (El Postillón 
15-XI-1850 p4) 

Los 
pastorcillos, 

de Joan 
Carreras 

Dagas 

   Existeix llibret fet ler la impremta 
de la vídua Grases, durant el Nadal 
del 1850 (es conserva exemplar a la 
col·lecció J.M. Barceló). Amvb el 
text sencer, en castellà, en 45 
pàgines. Figuren el noms dels 
cantants de la companyia 
operística. 

La prova 
d’un opera 

seria, de 
Mazza 

Grases venia el llibret de l’òpera la 
seu establiment i també a la taquilla 
el teatre. No consta l’editor. (El 
Postillón 17-I-1851 p4) 

 
     I aquí aturem, de moment, la crònica de les dues temporades operístiques de meitat segle XIX a Girona, amb la 
intenció de continuar en el proper número, centrant-nos, sobretot, en quines van ser les obres representades. 
 

joan manel Barceló sitjes, març 2022 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

COBLA CIUTAT DE GIRONA (I) 
 

Cobla gironina nascuda l’any 1975 a partir de la iniciativa de diversos ex-components 

de les millors Cobles-orquestra del moment, entre d'altres la Cobla-orquestra La 

Principal de La Bisbal, i la Cobla-orquestra Montgrins, encapçalats pel mestre Lluís 

Buscarons i Pastells, que n’esdevindria director i representant.  
 

       

 
Imatge 235 - Any 1975 – Foto: Arxiu particular 

 

En aquesta primera formació hi trobem: 

Darrere: Pere Rabaseda i Serrallonga ("Pere Llebre"), Jordi Compta i Prat, Pere Cortada i Puig, Josep Puig 

i Castelló (“el Moreno”) i Miquel Tudela i Benavent 

Davant: Lluís Buscarons i Pastells, Jaume Esteve i Homs ("Met refilaire"), Juli Esteve i Homs, Josep Cullell 

i Sallés, Josep Mª Brugué i Font i Josep Joli i Blanch. 



     
Imatge 236 - Any 1975 – Foto: Narcís Sans i Prats. CRDI, Ajuntament de Girona 

 

Teatre Municipal de Girona, el 10 de Març de 1975. Darrere: Jordi Compta, Pere Rabaseda ("Pere Llebre"), Pere 
Cortada, Miquel Tudela i Josep Joli.   Davant: Lluís Buscarons, Jaume Esteve ("Met refilaire"), Juli Esteve, Josep 
Cullell, Josep Mª Brugué i Josep Puig (“el Moreno”), tocant una sardana obligada de fiscorn. 

 

 
Imatge 237 - Any 1975 – Foto: Juli Torres i Monsó. CRDI, Ajuntament de Girona 

 
Tocant a la Rambla de Girona. Darrere: Pere Rabaseda ("Pere Llebre"), Jordi Compta, Pere Cortada, Josep Puig (“el 
Moreno”) i Miquel Tudela.  Davant: Lluís Buscarons, Jaume Esteve ("Met refilaire"), Juli Esteve, Josep Cullell, Josep 
Mª Brugué i Josep Joli. 



 
Imatge 238 - Any 1977 – Foto: Arxiu Jaume Call 

 
El rengle de davant fent-la petar en un moment de descans: Lluís Buscarons, Jaume Esteve ("Met refilaire"), Juli 
Esteve, Jaume Call i Duran i Josep Cullell. En Jaume Call substituia Josep Mª Brugué a la tenora, essent el primer 
canvi des de la fundació, dos anys abans. 
 
Imatge 239 - Any 1978 – Foto: 

Arxiu particular 

 
Darrere: Pere Rabaseda 
("Pere Llebre"), Jordi 
Compta, Pere Cortada, Josep 
Puig (“el Moreno”) i Miquel 
Tudela 
Davant: Lluís Buscarons, 
Joaquim ("Quim") Portas i 
Busquets, Juli Esteve, Joan 
Roca i Estany, Josep Cullell i 
Martí Puntí i Alsina. 
Aquesta temporada es van 
produir doncs tres canvis: 
Joan Roca substitueix Jaume 
Call, com a 1er tenor. 
Joaquim ("Quim") Portas 
entra per Jaume Esteve 
("Met refilaire") com a 2n 
tible. I Martí Puntí en lloc de 
Josep Joli, com a contrabaix. 



 
Imatge 240 - Any 1979 – Foto: Arxiu particular 

Retrat nocturn, amb la ciutat de Girona al fons. 
Darrere: Josep Cullell, Pere Rabaseda ("Pere 
Llebre"), Josep Puig (“el Moreno”), Joaquim 
("Quim") Portas, Martí Puntí, Lluís Buscarons i 
Miquel Tudela. Davant: Joan Roca, Juli Esteve, 
Jordi Compta i Pere Cortada. 
 

 

 
Imatge 242 – Any 1981 – Foto: Arxiu particular 

Drets: Pere Rabaseda ("Pere Llebre"), Jordi Compta, Santi Roura, Miquel Tudela, Pere Cortada i Josep Cullell 
Asseguts: Lluís Buscarons, Joaquim ("Quim") Portas, Juli Esteve, Josep Puig (“el Moreno”) i Martí Puntí. 

 

 
 

 
Imatge 241 - Any 1980 – Foto: Arxiu particular 

 
Darrere: Pere Rabaseda ("Pere Llebre"), Jordi Compta, Pere Cortada, Josep Puig (“el Moreno”) i Miquel Tudela 
Davant: Lluís Buscarons, Juli Esteve, Joaquim ("Quim") Portas, Santi Roura i Noguer (que substituia a la primera 
tenora a en Joan Roca), Josep Cullell i Martí Puntí. 



 
Imatge 243 – Any 1982 – Fotos: Narcís Sans. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona 

 

Collage de fotos que extrec d’un reportatge que els hi varen fer al Jardí Botànic de Blanes. S’observa tres 
canvis respecte a la temporada anterior. 
De dalt a baix i d'esquerra a dreta: Pere Rabaseda ["Pere Llebre"] (2n trompeta), Marcel·lí Trias i 
Fàbregas (1er trompeta, substituint Jordi Compta), Francesc Camps i Comellas (trombó, substituint Pere 
Cortada), Alexandre ["Sandro"] Port i Serra (1er fiscorn, substituint Josep Puig [“el Moreno”]), Miquel 
Tudela (2n fiscorn), Martí Puntí (contrabaix), Lluís Buscarons (flabiol), Joaquim ["Quim"] Portas (1er 
tible), Juli Esteve (2n tible), Santi Roura (1er tenor) i Josep Cullell (2n tenor). 
 
En el proper article continuaré parlant de la Cobla CIUTAT DE GIRONA. 

                           Josep Loredo i Moner,  març 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 (61) 

 

La gran especialista en cant barroc 
(encara que digui malament les 
“r”), Romina Basso, ens canta 
Tace il labbro, de l’òpera de 

Vivaldi Motezuma. 

 

Una ària 
punyent 

L’òpera txeka Jenůfa , estrenada per Leoš Janáček el 1904, és 
d’un argument molt cru. Hi ha un moment terrible en què 

Kostelnička, la madrastra de Jenůfa , a l’ària 
Co chvila, co chvila, decideix matar el fill 
d’aquesta per tal d’evitar el repudi social. 

L’orquestra ens transmet el terrible de 
l’instant. Canta la soprano Evelyn Herlitzius 

 

Un altre 
Barbiere 

 

Il Barieri di Siviglia de Paisiello, anterior 
al de Rossini. Una ària de Rossina: 

Giusto ciel che conoscete. Quan Rossini 
va estrenar la seva versió, els favorables 

a Paisiello el van boicotejar, entenent 
que era una falta de respecte i gosadia 

del jove intentar una alta versió. 

 

Aquest dues sí 
que és de 

Rossini 

Fa poc (31-I) s’ha projectat i 
comentat, a la Casa de Cultura de 
Girona,  una obra retrobada del 

mestre de Pesaro: Il Viaggio a Reims. 
Aquí en veiem el duet Di che son 

reo?. Entre un rus i una polaca, era 
una al·legoria de la “feliç” ocupació de Polònia per part dels 

russos. Veiem una senzilla però efectiva representació 

 

I aquesta és 
una paròdia 

de duet 

En la seva òpera neoclàssica del 1916, Arlecchino, Ferruccio 
Busoni presenta una escena interessant que recrea 

irònicament una situació de parella de 
la comèdia dell arte: Con il liuto, con la 

spada. El tenor G. Tristacci fa de 
Leandro i D. de Freitas és Colombina, en 

versió italiana. És una peça entre la 
música contemporània i el classicisme. 

 

I, teva-meva 
entre dues 

sopranos: Ara 
que fan Le 

Nozze   

Canzonetta sull’aria és un duet 
entre la comtessa i la seva 

serventa serventa Susanna, a Le 
Nozze di Figaro, de Mozart. Aquí 
ens donem el luxe d’escoltar-ho 

per Kiri Te-Kanawa i Mirella Freni. 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=wkzOXvQ6izQ
https://www.youtube.com/watch?v=wkzOXvQ6izQ
https://www.youtube.com/watch?v=VpclKVG3Rio
https://www.youtube.com/watch?v=mbIx1OjnZTg
https://www.youtube.com/watch?v=mbIx1OjnZTg
https://www.youtube.com/watch?v=6ZvIHFUTRzA&list=RDMM&start_radio=1&rv=LgH-ICiUCH0
https://www.youtube.com/watch?v=swWWoUT3Aqo
https://www.youtube.com/watch?v=dnWz8KqOnJg
https://www.youtube.com/watch?v=dnWz8KqOnJg
https://www.youtube.com/watch?v=swWWoUT3Aqo
https://www.youtube.com/watch?v=6ZvIHFUTRzA&list=RDMM&start_radio=1&rv=LgH-ICiUCH0
https://www.youtube.com/watch?v=VpclKVG3Rio


 
 

Amb motiu de la representació de l’òpera de Mozart al Liceu. 

Le Nozze di Figaro 
 
 
 

 
 
 
 

Julià Pascual Fortea, 2022 


