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ACTIVITATS PROPERES 
CONFERÈNCIA CONFERÈNCIA ÒPERA BUS AL LICEU 

1838, rehabilitar el teatre 
per a fer-hi òpera: una 

aproximació 
arquitectònica a la 

història de la música 

gironina.   13-V (19 h) 

  

Rigoletto. 

18-V (19 h) 

 

 
 

Per Jaume Radigales. 

Al Teatre Municipal de 
Girona. GRATUÏT. Us 
podeu inscriure aquí: 

Rigoletto, 
 de Verdi. 

20-V (20 h) 

 

  

La Flauta màgica, 
de Mozart. 

26-VI 
 

  

Per Joaquim Rabaseda 

 A la Casa de Cultura de 
Girona. GRATUÏT 

 

Al Teatre Municipal de 
Girona. Per Òpera 

Catalunya. 
 

145€, inclòs bus i 
entrada (no socis 150€)- 

RERERVES: 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 Ressenya de les activitats de 
l’associació del mes d’abril: 

●  Una conferència. 
●  Un sopar d’inspiració operística 

●   Una projecció d’òpera 
●  Una sortida al Liceu 

HO PODEU CONSULTAR A: 
..ACCÉS.. 

 
  

 

 

 

 

Un article sobre les 
òperes que s’havien de 
representar a Girona a 

finals de l’ocupació 
francesa, el 1814 

Acaba d’aparèixer el passat mes 
e març a la plataforma digital 

Vademecum, amb participació 
de personal dels Amics de 

l‘òpera de Girona 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

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

Girona a La Novena 
Simfonia, de Beethoven, 

la Coral. 
Serà a l’Auditori de Girona, el 12 
de juny, a les 19 h.  En la funció 

que oferirà l’Orquestra Simfònica 
del Vallès, amb la soprano Marga 

Cloquell, la mezzo Anaïs 
Masllorens, el tenor Antoni 

Lliteres i el baríton Elias Arranz. 
Obteniu el descompte anotant en 
codi  AUDITORIAMICSOPERA22 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

S’ha presentat la 
temporada 2022/23 del 

Liceu 
Inclourà 13 òperes, 3 ballets, 

concerts, recitals i altres activitats. 
Le nova programació es va 

presentar en un acte públic el 10 
d’abril. 

 S’està celebrant el 175 aniversari de 
la creació del Liceu. 

..Al web..      ..LICEU.. 

 

 

  

    Calendari allargat 
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Clars i obscurs en la tríada Mozart-
Daponte presentada al Liceu 

Durant aquest mes d’abril s’han alternat al 
Liceu tres dels títols més prestigiosos de 

l’òpera mozartiana, els que va composar amb 
un dels millors llibretistes dels seus temps. La 
proposta, liderada pel director musical Mark 

Minkovski no ha acabat de satisfer. 
..Al web..     ..Minkowski rebat les crítiques.. 

 
  

 

 

 

 

Satisfacció pel cicle 
operístic Purcell al Palau 

Amb la interpretació del grup Vox 
Luminis 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

S’inicia el festival Clàssics 
L’Escala-Empúries 

Presenta catorze concerts fins al mes 
de desembre 

..Al web..      ..Programació.. 

 
  

 

 

 

 
Girona a Capella Festival 

del 7 al 15 de maig, 
 en la seva 10a edició 

Amb una dotzena d’espectacles en 
què la veu, sense instruments i de 

diversos gèneres, és la protagonista.   
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Presentat el Festival Puccini 2022 
Serà la 68a edició a Torre del Lago, ala 

Toscana, prop a una de les vivendes del 
compositor 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

L’opera de Oviedo celebra el seu 
75è aniversari 

Ho farà amb cinc òperes la propera 
temporada, una d’elles estrena absoluta: La 
dama del alba, de Luís Vázquez del Fresno. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El tenor abandona la funció 
en plena representació 

Va passar al teatre Carlo Felice de 
Genova, el passat 23 de març, a la 
primera funció de Manon Lescaut 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Daniel Baremboim ha de suspendre 
concerts per mala salut 

De moment l’ha afectat el mes d’abril per 
problemes circulatoris 

..Al web.. 
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El Liceu ofereix per primera 

vegada una temporada digital, 
amb 5 títols, 2022/23 

Amb el nom Liceu+LIVE, hom pot 
adquirir la visualització de 5 òperes des 
de casa, sigui en directe, sigui en format 

editat. Les obres seran: Il Trovatore, Il 
trittico, Tosca, Macbeth i Manon. 

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

 
 

 

  

 

 

 

 

El Teatro de la Zarzuela 
presnta l’òpera Don Gil de 
Alcalá, de Manuel Penella  
Serà el maig. L’òpera del valencià 

s’estrenà a Barcelona el 1932 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

La tristesa en la música 
de Schubert 

Segons el compositor l’alegria no 
existia en la seva música. 

..Al web.. 

 
  

 

 

  

 

Jordi Savall presenta la segona edició 
del seu festival Ruta del Cister 

Es celebrarà al monestir de santes Creus, entre 
el 1 de juliol al 15 d’agost. Aquesta edició es 

dedicarà la Pau 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA a la soprano 
Anna Netrebko 

Interviu feta el 2 de febrer al 
Cercle del Liceu de Barcelona. 

Per Ópera Actual 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA. A Willian 
Christie 

Conversa breu sobre la vigència 
de la música antiga 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA a la soprasno 
Maria José Moreno 

La cantant granadina va ser 
guardonada al concurs Francesc Viñas 

el 1997 i ha actuat sovint al Liceu 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: Antoni Ros-
Marbà 

Interviu fet en acomplir el mestre el 
seu 85è aniversari 

..Al web.. 
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Nova temporada 2022/23 del Palau 
S’afiança el cicle d’òpera, amb veus importants 

..Al web..  
  

 

 

 

 

Nathalie Stutzmann impulsa les 
jornades Tous à l’Opéra! 

Tots a l’Òpera son les jornades per la Réunion 
del Opéras de France, que aplega més de 30 

institucions. La directora i contralt francesa en 
sarà  la principal representant.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre Domènech Terradellas 
El més notable compositor català del 
segle XVIII. Amb el seu protagonisme 

a Roma.   ..Al web.. 
 

  

 

 

 
 

Mor el pianista Radu Lupu 
Ha mort als 76 anys a la seva casa de 

Lausana. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Jaeden Izik-Dzurko guanya el 
concurs Maria Canals 

El pianista canadenc ha guanyat el 
reputat guardó en la seva 67a edició 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Andrés Orozco-Estrada ha 
presentat la dimissió com a director 
de l’orquestra Simfònica de Viena 
El director i l’orquestra van estar a Girona fa 

unes setmanes. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Una de les primeres biografies de J.S. 
Bach, ara en català 

Biografia escrita per J.N. Forkel cinquanta anys 
després de la mort del músic. Amb la limitació que 
posteriorment vindrien moltes descobertes més, 

però amb la gràcia de la proximitat amb 
entusiasme pel compositor i que es tracta d’un 

clàssic de l’estudi de Bach.     ..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Joaquín Rodrigo y el comienzo del éxito 
Fernando Pérez Ruano parla del compositor i 

pianista valencià, especialment conegut per les 
seves composicions per a guitarra. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Un llibre divulgatiu sobre l’òpera Rigoletto 
Llibre publicat ja fa un temps del que ara ens 

n’ofereixen una ressenya. Obra de Nino Dentici. 
Edicions Beta (Bilbao).   

     ..Al web.. 
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CD 
 

Un disc d’àries franceses de Rossini 
Interpretat per la soprano Melody Louledjian i 
el pianista Giulio Zappa, amb el títol Ariettes a 

l’ancienne. Pel segell Klarthe 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

L’òpera Alba Eterna, d’Albert 
Guinovart, en disc 

Editat per Sony Classical amb intervenció del 
mateix compositor. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Un disc dedicat a música antiga 
composada per dones 

CD titulat Saffo Novella, interpretat pel duet 
Dolce Rima. Amb obres sobretot de Barbara 

Strozzi.     ..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Sopranista, disc del contratenor 
Samuel Mriño 

Amb obres de Mozart, Cimarosa, Gluck. Pel 
segell DECCA 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Atys, òpera de Lully, dirigida per William 
Christie, amb Les Arts Florissants 

Amb una ambientació d’època i amb les coreografies 
des ballets. Pel segell Naxos 

..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 

EL  MUNICIPAL ENS RECOMANA DOS ESPECTACLES PER AQUET MES DE JUNY 
 

OSKARA.    Kukai Dantza - Marcos Morau/La Veronal       ..DASSA.. 

06/05/22 (divendres) – 20h /  TEATRE MUNICIPAL /  PREU: 20 | 18 | 15 | 8€  /  DURADA: 80’ 
Aquest projecte suposa la trobada entre Kukai Dantza i Marcos Morau/La Veronal. 
És la unió entre dos universos coreogràfics i dues mirades cap a la dansa que 
naveguen entre l'arrel més popular i l'expressió més avantguardista, plantejant un 
nou univers escènic al panorama nacional. 

Més informació i entrades: https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3143 
  

 EL HOMBRE ALMOHADA.    Amb un text de Martin McDonagh. Direcció : David Serrano  ..TEATRE.. 

14/05/22 (dissabte)  - 20h /  TEATRE MUNICIPAL   /  PREU: 28 | 20 | 12 | 8 €   / DURADA: 
150’ 

Katurian, una escriptora de relats curts en què es descriuen maltractaments cap a 
menors, és arrestada per la policia d'un estat totalitari. El seu crim no és la subversió 
política com es sospitava a l'inici. Sinó que les seves històries s'assemblen 
sospitosament a una sèrie de crims que s'han succeït en els últims temps. Tot i que 
Katurian jura que és innocent, s'assabenta que el seu germà Michael, que té una 
discapacitat intel·lectual, ha comès els crims.  

Més informació i entrades: https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3127 
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https://www.operaworld.es/ariettes-a-lancienne-de-rossini-un-nuevo-cd-de-referencia-de-melody-louledjian-y-giulio-zappa/
https://www.melomanodigital.com/alba-eterna-por-albert-guinovart-y-sony-classical/
https://www.melomanodigital.com/resena-saffo-novella/
https://www.plateamagazine.com/discos/13161-el-contratenor-venezolano-samuel-marino-presenta-su-nuevo-disco-sopranista
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/lully-atys
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 
 

1-V 
(18 h.) 

 

ÒPERA de Verdi: Rigoletto 
 a Sabadell 

Al teatre de la Faràndula, pels Amics de 
l’òpera de Sabadell 

..Al web..     ..Comentari.. 

 
Sabadell 

  

 

 
 

2-V 
(20 h.) 

 

Concert de la mezzo  
Lea Desandre: Cançons de passió, 

amb obres del Renaixement i Barroc 
Amb el grip Jupiter sota direcció i llaüt de 

Thomas Dunford. Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

4-V 
(18,30 h.) 

 

CONFERÈNCIA: El Ballet Titular 
del Gran teatre del Liceu 

L’associació LiceXballet, de ballarins que 
foren del Liceu fins al 1988 expliquen el 
patrimoni de la seva activitat. A la casa 

de Cultura de Girona (Aula Magna) 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

4, 5, 6 i 
7-V 

 DANSA: Giselle d’Akram Khan 
Recreació contemporània del clàssic 

ballet Giselle d’Adolphe Adam, a partir 
d’una revisií de la partitura feta per 

Vincenzo Lamagna. Amb tamara Rojo i 
l’orquestra del Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

6-V 
(20 h.) 

 

DANSA:  Oskara. Una 
col·laboració entre Kukai Dantza 

i Marcos Morau/La Veronal. 
Al teatre Municipal de Girona 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

6, 7  
i 8-V 

 

Missa Solemnis, op. 123 
de Beethoven 

Per l’OBC. Amb Siobhan Stagg (soprano), S. 
Harmsen (mezzo), W. Güra (tenor) i D. 
Henschel (baix). Cors: Liedercamnera, 
Madrigal i Cor de Cambra del Palau. A 

l’Auditori barceloní.  
  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

7 al 
 15-V 

 

S’inicia el Girona a Capella 
Festival 

Comença amb l’espectacle a l’Auditori de 
Girona (dia 7-V, a les 20h) del grup Straight 

No Chaser. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

https://operacatalunya.cat/rigoletto/
https://www.ritmo.es/actualidad/la-nueva-produccion-de-rigoletto-cierra-la-temporada-de-210pera-a-catalunya-2021-22
https://www.palaumusica.cat/ca/lea-desandre_885784
https://casadecultura.org/detall/29748/conferencia-sobre-el-ballet-titular-del-gran-teatre-del-liceu-amb-tomas-manyosa
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/dansa/giselle-dakram-khan
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3143
https://www.auditori.cat/ca/missa-solemnis
https://www.gironacappella.cat/index.php/ca/
https://operacatalunya.cat/rigoletto/
https://www.palaumusica.cat/ca/lea-desandre_885784
https://casadecultura.org/detall/29748/conferencia-sobre-el-ballet-titular-del-gran-teatre-del-liceu-amb-tomas-manyosa
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/dansa/giselle-dakram-khan
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3143
https://www.auditori.cat/ca/missa-solemnis
https://www.gironacappella.cat/index.php/ca/


 

 
 

7-V 
(11 h.) 

 

Conferència El Bach racionalista, 
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 

  

 

 
 

9, 10 i 
11-V 

 
 

Winterreise, de Schubert, 
amb la col·laboració 

d’Antonio López 
L’artista plàstic participa per primera 

vegada en un espectacle escènic. 
Benjamin Appl (baríton) i James 

Bailleu (piano) al Liceu.     ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
 

10-V 
(19 h.)  

Rèquiem de Mozart,  
dirigit per Jordi Savall 

Completa el programa la Simfonia Jupiter. Amb 
Le Concert des Nations i la Capella Nacional de 
Catalunya. A L’auditori barceloní.       ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

11-V 
(20 h.) 

 

Missa de Glòria, de Puccini 
Amb l’Orquuestra Filharmònica de 

Luxemburg i l’Orfeó Català. Amb Charles 
Castronovo (tenor) i Ludovic Tézier 

(baríton). Al Palau.   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

12-V 
(19,15 h.) 

 

ÒPERA PROJECTADA:  
Il Trovatore, de Verdi, en una 
versió de l’Arena de Verona 
En una funció que protagonitzà Anna 

Netrebko, amb un muntatge signat per 
Franco Zeffirelli.  ..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 
 

 

13-V 
(19h)  

CONFERÈNCIA: 1838, rehabilitar 
el teatre per a fer-hi òpera: una 
aproximació arquitectònica a la 
història d ela música gironina  

Amb el musicòleg Joaquim Rabasseda. Casa 
de Cultura de Girona. Gratuït.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

 

13-V 
(20h)  

ESPECTACLE: Obres i llum, pel 
Cor de Teatre Joves 

Amb obres de Purcell, Tallis i 
Rachmaninoff. Al figuerenc Auditori 

Caputxins.     ..Al web.. 

 
Figueres 

  

 

 

 
 

14-V 
(10,30 a 
13,30h.) 

 

CONFERÈNCIA sobre el ballet 
d’Stravinski L’ocell de foc. 
En el curs de Rafael Esteve 

En el marc del curs Aula Oberta 
d’Audició Musical, organitzat per l’Escola 
Municipal de Música de Girona i impartit 

a l’espai Marfà.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/21848-monografic-johann-sebastian-bach.html
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/concerts-i-recitals/winterreise-vist-antonio-lopez
https://www.auditori.cat/ca/requiem-mozart
https://www.palaumusica.cat/ca/orfeo-catala-orquestra-filharmonica-de-luxemburg-gimeno_884484
https://lacate.cat/events/il-trovatore-opera/
https://forms.gle/3tNwvDPiba6DEX519
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/c/96-cor-de-teatre-ombres-i-llum.html
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/winterreise-vist-antonio-lopez
https://www.auditori.cat/ca/requiem-mozart
https://www.palaumusica.cat/ca/orfeo-catala-orquestra-filharmonica-de-luxemburg-gimeno_884484
https://lacate.cat/events/il-trovatore-opera/
https://forms.gle/3tNwvDPiba6DEX519
https://forms.gle/3tNwvDPiba6DEX519
https://www.figueresaescena.cat/ca/programacio/c/96-cor-de-teatre-ombres-i-llum.html
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/


 

 

 
 

18-V 
(19 h.) 

 

CONFERÈNCIA: Per a preparar el 
Rigoletto que es fa al cap de dos 

dies al Municipal 
En parlarà el musicòleg i presentador de 

Catalunya Música, en Jaume Radigales. Serà 
al Teatre Municipal. Entrada lliure i gratuïta. 

..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

19-V 
(20 h.) 

 

ÒPERA PROJECTADA: 
 Aida, de Verdi 

En una versió d’Opera La Bastille de 
París, amb Sondra Radvanovsky, Jonas 

Kaufmann, Dmitry Belosselskiy, Ludovic 
Tézier Als Cinemes Olot. ..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 

 
 

20-V 
(20 h.) 

 

ÒPERA de Verdi: Rigoletto, 
 al Municipal de Girona 

Per la Fundació Òpera Catalunya (FOC) 
Amb l’orquestra i cors dels Amics de 

l’Òpera de Sabadell. Teatre Municipal 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

21-V 
(20 h.) 

 

La mezzo Gemma Coma-Alabert 
interpreta la MisaTango de Palmeri 

En un programa argentí, amb obres de 
Piazola, amb l’Orquestra de Girona . A 

l’Auditori gironí.  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

22-V a 
4-VI 
(19 h.)  

ÒPERA: Wozzeck,  
d’Alban Berg 

Protagonitzada per Matthias Goerne, 
amb l’orquestra i cor del Liceu i l Cor 

Vivaldi. Al Liceu 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

26-V 
(20 h.) 

 

LIED: Catriona Morrison 
(mezzo) i Julius Drake (piano) 
Obres de Grieg. Brahams, Schumann i 

Elgar. Al Petit Palau. ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

28-V a 
3-VI  

DANSA FLAMENCA: De 
Scheherazade a Yo, Carmen  

Amb direcció de Maria Pagé i El Arbi El 
Harti. En coproducció entre el Liceu i 

l’Abu Dhabi Festival. Al Liceu.   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
28-V 

(10,30 a 
13,30h.) 

 

CONFERÈNCIA sobre la cantata 
d’Orff Carmina Burana. 

En el curs de Rafael Esteve 
Del curs Aula Oberta d’Audició Musical, 

organitzat per l’Escola Municipal de Música 
de Girona a l’espai Marfà.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3145
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3113
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3163
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/wozzeck
https://www.palaumusica.cat/ca/catriona-morison-julius-drake_889998
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/dansa/de-scheherazade
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3145
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-21-22
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3113
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3163
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/opera/wozzeck
https://www.palaumusica.cat/ca/catriona-morison-julius-drake_889998
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2021-2022/dansa/de-scheherazade
https://rafaelesteve.com/cursos/girona-emm/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

Prohibició de representar la Passió a Girona el 1851 
 

En el present article ens limitarem a analitzar un cas de censura teatral de mitjans segle XIX, 
veien en què va consistir i buscant una comprensió del context i motivacions d’un prohibició 
que podria resultar estranya. I diem 
estranya donat que representar la 

passió de Jesús és avui en dia un fet 
normal i havia sigut força habitual 

durant segles. A més, no sembla que 
la temàtica proposada hagués de ser 
considerada atemptatòria a la moral. 

Intentarem comprendre-ho 

 
Imatge 1.- Pont de Sant Francesc 

sobre l’Onyar en la dècada de 1850 
(aquest antic pont gòtic es va substituir 
després per la’ctual Pont de Pedra 
(gravat anònim. Aj Gi. CRDI -Col·lecció de 
gravats- RG 531752) 

 

LE PROHIBICIÓ GIRONINA 
     Es conserva a l’Arxiu Municipal us escrit, dirigit a l’Alcalde de Girona, del mes de 
març el 1851 que prohibeix la representació de La Passió. La prohibició la signa el 
governador interí Francisco Batlle y Cabanellas que la dirigeix a l’alcalde. Tal com 
veurem tot seguit, la negativa es fonamentava en disposicions estatals de l’any 
1850 y s’argumenta en defensa de “la moral pública i al respecte i veneració deguda 
als misteris de la Nostra Santa Religió”. 
 
Imatge 2.- Segell de Governació a Girona en l’ofici del 9-III-1851, que es transcriu tot seguit,  
prohibint representar la Passió  

 

TEXT I.-   Prohibició governativa que es representi La Passió al teatre gironí el 1851 
 

     “Hallándose prohibida por resolución de la Junta de censura de los teatros del Reino con fecha 26 
de marzo del año último en la Gaceta de Madrid del siguiente día 27 la representación del drama 
titulado Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuya prohibición tanto conviene a la moral 
pública y al respeto y veneración debida a los misterios de Nuestra Santa Religión, estimo oportuno 
advertir a V.S. que de ningún modo permita la ejecución del mencionado drama en esta capital 
vigilando cuidadosamente para para que no se eluda al cumplimiento y procediendo como 
corresponda contra los contravenientes en su caso de haber lugar a ello. 
     Del recibo de esta comunicación me dará V.S. aviso. 
     Dios guarde a V.S. muchos años. Gerona 9 de Marzo de 1851. 
                     El S.G.                     Francisco Batlle y Cabanellas.” 

                                           (AMGi, Teatre, lligall 7. Data de 9-III-1851) 



        A la ciutat de Girona hi ha unes quantes evidències sobre la representació sovintejada de la Passió al 
teatre de la citat al llarg del segle XIX, evidentment en moments de major permissivitat. El cas més recent 
del que tenim constància és del 1848, ocasió que deuria ser ben exitosa, amb nou funcions, entre el 12 de 
març al 11 d’abril, durant la Quaresma, representacions que van deixar un benefici de 2.629 rals, segons 
dades que consten a  l’Arxiu Històric de Girona (l’AHGi, Teatre, lligall 3) 
 

UN ALTRE CAS PARAL·LEL A FIGUERES 
     Resulta interessant fer notar que aquell mateix any 1851 es va produir una prohibició semblant que 
afectà a la ciutat de Figueres. Aquest cas ha estat estudiant per Pep Vila (VILA, 1999). Vila estudia un text 
de finals del 18511 que demanà, sense èxit, al 
govern que es revoqués una recent prohibició de 
representar el drama sacre de la  passió i mort de 
Nostre Senyor Jesucrist a la capital empordanesa. 
El text va ser redactat per l’empresari teatral 
figuerenc Joan Tutau i Vergés. Aquest seria 
provablement l’empresari del recent inaugurat 
(1850) Teatre Principal de Figueres. 
L’argumentació de Tutau es fonamenta en què 
aitals representacions són beneficioses per a 
promoure la pietat del públic, que tenen una llarga 
i reconeguda tradició, que s’oferís en un teatre 
estable, cosa que afavoria la seriositat de 
l’actuació. Un dels arguments més curiosos argüeix 
que el papers principals haurien de ser 
representats per actors joves, per tant que encara 
no s’havien corromput al llarg de al vida teatral. La 
petició no va ser atesa, però, com veurem tot 
seguit, els moments no eren propicis a les 
representacions sacres en teatres. 

 
Imatge 3.- Façana del teatre Principal de 

Figueres en una postal d’A. Mauri,  abans de la seva 
destrucció per un bombardeig franquista i abans de 
la seva posterior transformació en el Teatre-Museu 
Dalí- 

 

LA POHIBICIÓ DE 1850, A NIVELL ESTATAL 
        La desconfiança de les autoritats religioses vers les representacions de temes sacres, sobretot si es 
mostraven en teatres, ja ve de molt lluny. Prohibicions de representar temàtiques religioses en esglésies, 
i més en teatres, ja es detecta a l’Edat Mitjana. El zel per l’ortodòxia, presumiblement posada en qüestió 
per actors que interpretessin temes considerats sacres, es va veure reiterada de manera ben formal en el 
Concili de Trento, en la seva Sessió XVa. També el segle XVIII havia presentat moments de major o menor  
restriccions o permissivitat en les representacions de tema religiós. 
 

El context del concordat Església-Estat de 1851 
     A Espanya, a mitjans segle XIX el Partit Moderat, i ja des de 1845 any en que es feu una restitució parcial 
de bens desamortitzats, està reconstituït les relacions del la monarquia amb l’església catòlica. En la 

                                                           
1      L’escrit es troba a l’ Archivo Histórico de España, a Madrid. Teatro censura. No 1.778. lligall 11.386, no 28. 



primera meitat del segle XIX es relacions s‘havien anat malmetent, ja des de les Corts de Cadis 
especialment en el procés desamortitzador2. 
     L’apropament va culminar amb la signatura del Concordat de 1851, acord promogut pel president del 
Consell de Ministres d’Isabel II, Juan Bravo 
Murillo, liberal conservador. El pacte es va 
establir amb el Vaticà i concretament amb el 
Papa Pius XI. Entre altres concessions el 
concordat donava potestat censora en l’àmbit 
estatal per motiu morals3. 
     En el context de tals negociacions s’entén 
que l’estat promulgués normatives i 
prohibicions sota les directius de les autoritats 
religioses.  
 

La polèmica de les Passions sorgí a Barcelona el 1850 
     En mig de la desconfiança de l’església catòlica, que ja hem comentat, vers les representacions teatrals 
i altres actes públics associats a la Setmana Santa, el 1850 es va produir a Barcelona una campanya, 
promoguda en sectors i mitjans de difusió catòlics, reclamant la prohibició d’actes i representacions de 
temàtica agrada no autoritzats expressament per l’Església. La denominació habitual en aquell moment 

era Drama Sacro “La Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo”. 
      En particular fou el periòdic confessional barceloní El Áncora va 
endegar, des de mitjans de febrer del 1850. una sèrie d’escrits reclamant 
prohibicions de la representació de La Passió en teatres. Transcrivim tot 
seguit el que creiem que fou el primer article a entrar en la polèmica, escrit 
signat per les sigles D. R. . Posteriorment altres periòdics, alguns de 
Madrid, van afegir-se a la denúncia.  

 
Imatge 5.- Detall de la capçalera del diari barceloní El Áncora, del dia 16-II-1850, 

data en què aquest rotatiu inicià la campanya demanant la prohibició de les funcions teatrals de la Passió a Barcelona (una 
mica més avall esmentem el text de l’article en qüestió). Per la simbologia de l’esmentada capçalera hom pot apreciar la 
militància catòlica de la publicació. 
 

TEXT II.-   Inici de la campanya contra la representació teatral de Passions 
 

     “estamos viendo anunciar a porfía que va a representarse en los teatros de esta capital el 
espectáculo la Pasión y muerte del Redentor del género humano; y se publican ya con exagerado 
énfasis los preparativos que se hacen para la ejecución de ese drama sacro, descendiendo hasta el 
cinismo de ponderar los ventajosos resultados pecuniarios que van a obtener las empresas con su 
representación ¡Así se especula con los más respetables y sagrados misterios de la Redención! ¡Pues 
qué, ya no rigen los reales decretos y solemnes leyes que tal espectáculo justamente prohíben!. […] 
y rogamos a las autoridades, que den las disposiciones convenientes, orillando las dificultades que se 
ofrecieren para obtener que se limiten a su tiempo ciertas diversiones, y desaparezcan funciones 
profanas que no pueden verses sin escándalo y sin indignación en ciertos días consagrados a la 
penitencia.- D. R.” 

                                           (El Áncora, 16-II-1850.p. 5) 

                                                           
2     Amb la a desamortització l’Estat anà confiscant progressivament bens de l’Església, ja des de Godoy el 1792 i 
especialment amb Mendizábal el 1836 i Espartero el 1841. 
3     A més, el Concordat de 1851 proclamava la confessionalitat catòlica de l’Estat, la supervisió de l’ensenyament (tant el 
religiós com el públic), el dret eclesiàstic a tenir propietats. L’església Catòlica reconeixia en contrapartida la validesa de les 
vendes ja efectuades dels bens que se li havien expropiat i la legitimitat al tro d’Isabell II enfront del pretendent carlista. 

Imatges 4.- Els protagonistes del Concordat de 1851 

 
  

Isabel II Bravo Murillo Pius IX 

 



 
     El 1850 es van dictar diverses normatives estatals, de vagades contradint-se o matisant –se les unes 
amb les altres, contra representacions teatrals de la Passió. Transcrivim a  continuació diversos fragments 

d’un d’aquests textos oficials, provinent de Lorenzo Arrazola García, que va ser en 
reiterades ocasions, i en aquell moment, ministre espanyol de Gràcia i Justícia. L’escrit va 
dirigit al Ministre de Governació, reclamant que s’apliquessin les mesures pertinents 
. 
Imatge 6.- Lorenzo Arrazola fou el ministre de Gracia i Justícia del govern d’Isabel II que va inspirar la 
prohibició de els representacions teatrals de les passions el 1850 

 

TEXT III.-   Reial Ordre per a que no es consenteixi que en els teatres es representin 
espectacles oposats a la dignitat del culte catòlic.  [amb subratllats nostres] 
 

     “Habiendo llegado a conocimiento de S.M. que en el teatro de Barcelona iba a representarse un 
drama con título de <La Pasión y muerte del Salvador>, dispuso que se pasase por este Ministerio al 
de la Gobernación del reino la Real orden siguiente: 
    La prensa periódica de la capital anuncia en estos días con visos de certeza, que en los teatros de 
Barcelona se trata de poner en escena, precisamente en este tiempo santo, la Pasión del Salvador. Si 
la perturbación y trastorno universal de los últimos ochenta años hace que las solemnidades 
augustas de nuestra religión no sean acatadas con toda reverencia y respeto que sería de desear, 
aun realizadas en los templos que es su verdadero lugar, a la distinguida  penetración de V.E. no se 
puede ocultar qué sucederá cuando, profanándolas por ese solo hecho, se presenten en los teatros. 
La tarea de los Gobiernos es hoy y será por mucho tiempo la moralización de los pueblos […]  se dicten 
las órdenes oportunas y tan enérgicas como la gravedad del caso lo requiere, para que, de ser ciertos 
los anuncios de la prensa periódica, ni en los teatros de Barcelona ni en otro alguno del reino se 
presenten en escena los misterios  de nuestra religión, ni de manera ninguna se hagan  servir en ellos 
las ceremonias, vestiduras ni otros ornamentos de culto sagrado4, según que así también está ya 
prevenido por nuestras leyes. […] 
     Madrid 3 de marzo de 1850 = Lorenzo Arrazola.= Sr. Ministro de Gobernación del Reino 

 
     Encara que la Reial Ordre sigui d’àmbit estatal i dictada des de Madrid, viem que s’origina per cassos i 
polèmiques que s’han donat recentment a Barcelona. 
     Notem com el redactat lamenta “la perturbación y trastorno universal de los últimos ochenta años” , o 
sigui, que la situació de descontrol ideològic s’atribueix a les influències derivades del canvi de costums 
promoguts pel procés de la Revolució Francesa. 
Les  directius contra l’ús en escena de “ceremonias, vestiduras ni otros ornamentos de culto sagrado”, que 
llegim cap al final del text, són les que expliquen que en les obres teatrals i en les òperes no es 
representessin cerimònies religioses, com ara batejos i en particular casaments. Quan es representava un 
casament se solia mostrar la signatura dels compromisos matrimonials davant d’un notari.  
 

L’aplicació de la mesura es posposà un any, fins al 1851 
     Les normatives que prohibien les funcions teatrals de la Passió a tot l’estat es van promulgar a partir 
del dia 5 de març. L’any 1850 la setmana Santa queia entre els dies 10 a 17 d’abril. A més, els textos 
teatrals que s’estaven usant, si més no a Barcelona, comptaven amb l’aprovació de la Junta de Censura 
dels tetres el Regne. El temps just per a fer valdre les noves normatives i la situació legal confusa va 
propiciar que la mesura s’ajornés un any  
 

                                                           
4      * 



     Val a dir que el Governador  de la província de Barcelona, el navarrès Fermín Arteta Sesma (1796-1880) 
va ralentitzar el procediment. Ja hem comentat que Barcelona era on havia sorgit la polèmica, i el se 
governador va  comunicar al ministeri de Governació, en escrit del 10 de març, que preferia posposar al 
següent any l’aplicació efectiva de la prohibició de representar passions. Argumentava Arteta el poc temps 
disponible, també que li constava que la dignitat dels espectacles teatrals era respectuosa amb la religió5. 
També que les funcions partien de l’aprovació de la censura i que els 
empresaris de dos teatres de la ciutat havien realitzat despeses i establert 
compromisos amb actors. Sol·licitava ajornar la meua al 1851, cosa que 
s’autoritzà pels Ministeri de Governació. El 1850 encara es va presentar la 
passió al Tetre Principal i al Liceu barcelonins. 

 
Imatge 7.- 1850 Fermín Arteta retratat per Antonio María Esquivel. El 

governador civil de Barcelona quan es produí la polèmica entre el febrer i març de 
1850, va opinar que les funcions que se solien presentar de la Passió no eren tant 
nocives com alguns mitjans asseguraven i, per evitar conflictes, va permetre que el 
drama religiós es presentés encara el 1850. 

 

CAUSES DE LA DESCONFIANÇA EN LES OBRES DEVOCIONALS, 
SOBRETOT EN TEATRES 

 
     Diverses poden ser les causes i circumstàncies sota les que es van dictar ordres de prohibició de la 
representació teatral de la Passió i d’altres temàtiques religioses. Mirarem de destacar les més 
significatives. Volem, primer, citar un text que considerem clarificador, exposat per Pep Vila quan analitza 
la prohibició figuerenca de 1851 a la que hem al·ludit: 
 

TEXT IV.-   De les causes de les prohibicions de mostrar temes religiosos en el teatre 
 

     “El teatre, per religiós que fos, portava sempre l’estigma del divertiment. És en aquest context de 
dany moral, font d’oci, que les polèmiques sobre la licitud del teatre, atiades per moralistes, se 
succeeixen sense interrupció al llarg dels segle XVII, XVIII i XIX. De vegades els actors que encarnaven 
personatges sagrats, vides de sants, eren criticats per la vida privada que portaven. Altres arguments 
presos en consideració giraven sobre la perillositat que suposava per a un públic poc format que la 
brreja, en determinades ocasions, de ficció i realitat confongués les ànimes menys preparades. A 
partir del segle XVIII, tot i les prohibicions molt sovintejades per representar-la, pel que sembla no 
tenien gaire èxit, el drama passionístic se segueix portant als escenaris d’una manera regular. Ho 
proven la gran quantitat de textos que han pervingut. [...] Les representacions eren llargues, i la 
història sagrada que s’hi oferia, mal il·luminada, poc o molt ben explicada, es convertia en un 
espectacle en el qual la gent hi menjava, hi bevia, hi feia gresca, etc. D’altra banda alguns parlaments 
i situacions no segueixen de prop els relats evangèlics canònics, motiu aquest que irritava les ments 
més ortodoxes que demanaven amb insistència la censura d’alguns parlaments apòcrifs [en diverses 
prohibicions de la Passió a Catalunya durant el segle XVIII] L’argument era sempre el mateix: <por 
ser impropias semejantes representaciones del decoro y respeto que se debe a la religión>. La gent 
vivia la representació com una obra de teatre més, sense fervor ni ànim religiós.” 

                                           (VILA, 1999: 432) 

                                                           
5     El governador de Barcelona deia “El drama se representa en los dos teatros, según me han icho personas de criterio, con 
toda seriedad y decoro, tanto que mueve a devoción y piadoso enternecimiento a gran parte del numeroso concurso que 
diariamente acude a presenciarle [..] aunque ciertamente está en el teatro fuera de su lugar y condiciones.” [escrit del 
governador de Barcelona dirigit a Governació en data de 10-III-1850. Recollit a Colección Legislativa de España. Segundo 
cuatrimestre de 1850. Madrid, Imprenta nacional, 1850] 



 
      No hem entrat en l’interessant aspecte, tractat per Vila en el seu escrit, 
sobre com els textos teatrals sobre al Passió van ser un camp abonat per a la 
literatura en català en les èpoques a què es fa referència, sobretot vers mitjans 
segle XIX, i malgrat les reiterades restriccions. 

 
Imatge 8.- En el segle XIX van aparèixer moltes impressions narrant la passió 

de Crist, forces a Catalunya i en català. Aquí veiem una portada de la Passió de Nostre 
Senyor Jesucrist de Jacint Verdaguer, apareguda el 1873, en una impressió del 1890  

 
 

     En definitiva, de manera esquemàtic les objeccions de les autoritats i sectors 
catòlics ortodoxos, conta les funcions de la Passió i altres de temàtica religiosa 
es basaven en: 

●  El teatre era un medi de dubtosa moralitat, per no dir directament que perversor. 
●  Les representacions no garantien que es donés una versió canònica de la trama. 

●  No era adequat que es simulessin ritus i continguts religiosos fora  eles esglésies àmbits autoritzats 
●  El teatre era un lloc en què els assistents podien, amb probabilitat, no mantenir actituds 

respectuoses mentre s’hi representava una la temàtica sacra, situació que resultava ofensiva. 
●  I pel que fa al context, cal contemplar el decenni moderat (de 1844-54), durant el qual el govern 
espanyol va maldar  per establir pactes amb les autoritats religioses, arribant al punt culminant del 

Concordat església-estat de 1851. Es va potenciar novament la potestat de les autoritats religioses de 
censurar segons el seu criteri moral. 

 

     Per tant, no calia que les funcions que s’anaven a realitzar a Girona el 1851 resultessin 
en sí mateixes atemptatòries a la religió. De fet, en l’argumentació de què disposem no 
s’atribueixen immoralitats concretes. Era el mateix àmbit teatral i la probabilitat que els 
relats no seguissin fil per randa les versions canòniques, el que creava una desconfiança ja 
a priori: el teatre no era lloc digne i segur per a presentar temes religiosos. 
 

Imatges 9.- Algunes de la vintena de passions que se celebren actualment a Catalunya 

     
Esparraguera Olesa de Montserrat Sant Climent Sescebes Sant Hilari Sacalm Ulldecona 

 

     Avui en dia, quan les teatralitzacions de la Passió són tant habituals, particularment a 
Catalunya, ens costa entendre la persecució de tals activitats, que no han deixat mai de 
tenir la seva dimensió pietosa. 
 
                                      joan manel barceló sitjes 
 

PER SABER-NE MÉS 
 
VILA, Pep (1999). <Una sol·licitud de 1851 per a representar el drama de la passió a Figueres>. A Annals e l’Institut 

d’estudis Empordanesos [en línia], Vol. 32, p. 429-42. 



 
 
 

   7 d’abril. CONFERÈNCIA:  Les Noces de Figaro  
 

 
     Preparant la sortida de la que després farem referència, 
en Pol Avinyó ens va oferir el guiatge habitual per apropar 
el títol. Per algunes/uns per quan l’anessin a veure; per a 
altres per a que l’obra es tingui present i per animar a 
escoltar-la d’alguna manera. 
 
     La xerrada, que va dura prop més d’una hora, es va 
realitzar a la sala Mestre Viader a la casa de Cultura de 
Girona, amb la presència d’una seixantena de participants. 
 
 
 
 
 

 
Una instantània de la conferència amb en Pol Ainyó diseratnt (foto Elisabet Saguer) 



   7 d’abril. SOPAR:  Post conferència  
 
     Per als assistents a la 
conferència que els va venir de 
gust i ho van reservar, es va 
acabar fent un sopar 
d’ambientació operística, amb un 
menú inspirat en l’obra que es 
comentava. El sopar, de les 21 a 
les 23h, que va ser per a una 
dotzena de comensals, va ser 
preparat per alguns dels 
aficionats a l’òpera que els agrada 
fer anar les cassoles, en Jon 
Escuder i l’Alfons Bonet, en un 
local convenientment equipat. 
 

 
 
 
 
 La cultura té moltes manifestacions, unes més 
psíquiques i altres més físiques. L’ocasió  va 
permetre xerrar una estona amb en Pol Avinyó i 
comentar com es presenta la recentment 
anunciada temporada 2022/23 del Liceu. Per a 
donar idea, de la idea mostrem el menú que va 
inspirar el Figaro del Mozart. En el present curs 
hom preveu celebrar encara dos sopars més 
d’aquest tipus: el 2 de juny, amb La Flauta 
Màgica, i el 7 de juliol, amb Norma.  
 
 
 
 

 
 

Els darrers preparatius a la cuina (foto Toni Quintana) De la vetllada (Foto Elisabet Saguer) 

 



   22 d’abril. PROJECCIÓ:  Andrea Chénier 
 
     A l’Aula Magna de la casa de Cultura de Girona, el divendres 22-IV es va projectar l’òpera d’Umbeto 
Giordano, Andrea Chénier. L’activitat i la versió va ser un suggeriment d’en Josep Sureda. Es va passar al 
versió del ROH de Londres. A l’activitat hi assistiren una cinquantena de persones i ja que en Josep no va 
poder fer el comentari previ, es va projectar la presentació que en Ramon Gener va elaborar per a la sèrie 
televisiva Òpera en Texans. Comentari de la Carme C. : “M’ha agradat molt. No coneixia ni l’obra ni l’autor” 
 

 
 

 
 

Fotos:  Carme Cano i Llaura Collell 



   23 d’abril. SORTIDA AL LICEU:  Les Noces de Figaro 
 

 
     El dissabte 23 d’abril 
anàvem amb dos des de 
Girona al Liceu a veure 
una de les tres obres de la 
col·laboració de Mozart 
amb el llibretista 
Daponte: Le nozze di 
Figaro. La funció s’oferia 
sota la direcció del 
director musical Marc 
Minkowski. 
     L’expedició va portar 
Liceu a més de la 
setantena de persones. 
En coincidir amb la 
celebració de Sant Jordi a 
La Rambla, el bus no va 
poder parar  a la porta 
com es fa habitualment. 
 

 
 
     Fotos Elisabet Saguer i Pilar Vinyet 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

Ciboulette de Reynaldo Hahn 
Per Pol Avinyó 

 
Avui és el primer cop que faig un article sobre una opereta, en aquest cas una de francesa. L’opereta és 
un gènere musical molt important i molt interessant, ple d’autèntiques joies com la que avui ens ocupa. 
La gran diferència entre òpera i opereta son els diàlegs parlats. Offenbach va ser el gran compositor 
d’operetes franceses amb títols tant potents com: Orphée aux enfers, La Vie parisienne o La Périchole. 
Però no podem oblidar el darrer gran compositor d’operetes, el més elegant de tots, Reynaldo Hahn. 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Ciboulette és una opereta francesa 
en tres actes, amb música de 
Reynaldo Hahn, llibret de Robert 
de Flers i Francis de Croisset, 
representada per primera vegada 
al Théâtre des Variétés, a París, el 
7 d'abril de 1923. 

L'acció té lloc a París, l'any 1867. 
Duparquet és l’amo de la fàbrica i 
fa de casamenter entre la jove 
pagesa Ciboulette i Antonin, un 
jove aristòcrata mimat. Després de 
moltes aventures, els amants 
estan units. 

Ciboulette, es una de les operetes 
més rodones. Reynaldo Hahn és un 
compositor d’orgien veneçolà 
naturalitzat francès. Va estudiar al 
Conservatori de París amb 
professors com: Gounod i 
Massenet 

 
  

  
 

 
 

 

 
  

A la imatge L’edició en CD de la casa EMI 
recentment reeditada per ERATO France. 
Podeu escoltar el terzetto: "Toi ! Vous !" 
de l’acte Ir. 
 

COMENTARI 
     
L’Opereta va ser un gènere musical que va triomfar a 
Europa a mitjans del segle XIX i que va perdurar fins 
ben entrat els anys 30 del XX. Dins dels grans 
compositors germànics d’opereta hi trobem la família 
Strauss o Franz Lehar i, dins de l’opereta francesa, 
sobretot Offenbach. El gènere que es cultivava a casa 
nostra era la Sarsuela, molt semblant, tant a temàtica 
com a estructura, a l’opereta. 
De Ciboulette he triat un meravellós terzetto perque 
pogueu gaudir de la gran inspiració del compositor 
Reynaldo Hahn i del gran domini de la melodía. Un 
tercet que compta amb les grans veus de Mady Mesplé, 
François le Roux i José van Dam. La casa discogrèfica 
EMI va enregistrar una molt completa col·lecció de les 
més importants operetes franceses de tots els temps a 
finals dels anys 70 i bona part dels 80. Hi podem trovar 
moltes obres d’Offenbach però també de: Benatzky i 
del mateix Hahn  

https://www.youtube.com/watch?v=2tWf0dRHOgc&list=RD2tWf0dRHOgc&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=2tWf0dRHOgc&list=RD2tWf0dRHOgc&start_radio=1


 
 
 

ELS 

 Un venedor d’assegurances a l’òpera  

 

                                          



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

Continuem i concloem aquí la revisió d’un dels moments que va deixar més bon record 
en la trajectòria operística gironina en el segle XIX. Dues temporades que coincideixen 
en el temps en el pas entre la primer ai la segona meitat del segle. En l’article anterior 

comentaven els aspectes organitzatius, els cantants i diverses circumstàncies personals 
i socials de l’entorn líric i teatral a la ciutat. En aquest escrit central resseguirem les 

funions i títols que es van representar, deixant per a un següent escrit la referència als 
músics i a les valoracions.

 

Imatge 1.- Un teatre de l’estat espanyol el 1848. Al gravat hom apreciar els músics davant de l’escenari. 
(A la revista madrilenya Semanario Pintoresco Español, 10-IX-1848 p.8) 

LES ÒPERES REPRESENTADES 
          Malauradament no es conserva a l’arxiu municipal un registre de les sessions operístiques que es van poder 

veure a la ciutat. Per a reconstruir l’àmplia programació del moment hem de 
basar-nos fonamentalment en la premsa i dins ‘aquesta gairebé 

exclusivament en El Postillón, diari gironí. Aquesta publicació només tenia 
quatre fulls i la majoria estaven dedicats les novetats de la capital estatal, la 
política i la gestió del govern. Depenent de la jornada, la temàtica gironina 

El diari gironí que 
podem consultar 

parlava poc de Girona 

 
 
 

 



podia agafar una pàgina i part d’una segona, de mitjana i a tot estirar. Les notícies teatrals, i sobretot algun petit 
anunci eren freqüents però no sistemàtics. Pel motiu que fos el diari no ressenyava tota l’activitat teatral, com el 
mateix rotatiu reconeix en algun moment, i, quan ho fa, no es disposava de gaire espai per a llargs articles. 
    També disposem d’alguna informació en alguna revista i programa de fires posterior, sobretot en dos articles 
clàssics d’Enric Claudi Girbal del 1893. La situació ens impedeix conèixer tota la programació, encara que hi ha algun 
moment en què la premsa conservada és més nodrida, especialment durant bona part de la temporada 1950-51. 

 
 

   QUADRE II.-  Funcions operístiques 1849-1850 

Data Autor  /   Títol Comentaris 

   
 

8-IV 
BELLINI :  Norma    Estrena de la temporada. El Diario de Barcelona del 18-IV-1849 p.4 

ratifica l’èxit de l’estrena de la temporada amb Norma, tot citant El 
Postillón. S’estrena el primer dia “hàbil”: el diumenge de Pasqua 
  Corina di Franco (Norma), Clarice di Franco (Adalgisa), Bancasi 
(Polleone) i Ferri (Oroveso) 

 
?-IV 

VERDI : Attila Ho anuncia per a inicis de la temporada lírica de Pasqua, amb 
anterioritat El Postillón del 11-III-1849 p. 4. Era l’estrena a Girona 
ESTRENA a Girona (encara que GIRBAL situa l’estrena el 1850 “El 
teatro en Gerona” [RevGer 1893p161a163]). 

 
?-IV 

DINIZETTI  : Linda di Chamounix Ho anuncia per a inicis de la temporada lírica de Pasqua, amb 
anterioritat El Postillón del 11-III-1849 p. 4. 

 
? 

RICCI, Luigi : Eran due è or son 
tre 

No consta la data en què s’estrnà. Però hi ha com a mínim una altra 
representació el 27 de setembre (segons El Postillón 26-IX-1849 p.4) 

 
1-VII 

DONIZETTI  : Gemma di Vergy   (El Postillón 1-
VII-1849, p.4) 

 
5-VII 

VERDI : Ernani : 2n i 4t actes i 
acaba amb un pupirri de 
diverses òperes 

  Penúltima representació de l’abonament “i de la present 
temporada” [El Postillón 4-VII p4] 
   Es cantà algun frament de La Sonnambula i de Pia dei Tolomei 

 
8-VII 

DONIZETTI : Gemma di Vergy    “Última función de la presente quincena y primera temporada” [El 
Postillón 8-VII p4] 

   La companyia fa una sortida a Figueres per actuar a aquesta població  (El Postillón 22-VII-1849 p.4 i 25-VII p.3) 

23-VII ACADÈMIA, amb fragments de 
diverses òperes 

   Està anunciat per la premsa, sense especificar títols (El Postillón 22-
VII-1849 p. 4). 

 
?-IX 

BELLINI : I Puritani e i Cavalieri. 
[Així ho excriu Girbal] 

En un anunci del dia 30-IX s’indica que I Puritani s’oferia per segona 
vegada (El Postillón 30-IX-1849 p.4) 

 
23-IX 

VERDI : Ernani     (El Postillón 23-IX-
1849, p.4) 

27-IX RICCI, Luigi : Eran due or son tre    L’obra es repeteix donats els forts aplaudiments que va tenir 
prèviament del públic (El Postillón 26-IX-1849 p.4) 

 
30-IX 

BELLINI : I Puritani e i Cavalieri     Per segona vegada en escena (El Postillón 30-IX p4) 
  Diu l’anunci (El Postillón 30-IX-1849 p.4): 
- A la venda a la llibreria Grases 
- A la llibreria Grases venen arguments extractats per escenes. 
- La posen en escena per segona vegada 
- Hi ha tot l’aparell teatral 
- Aparegué una crítica de les funcions d’I Puritani (El Postillón 10-X-
1849 p.4) 

 
6-X 

DONIZETTI : Gemma di Vergy   Nova representació. Ültima  función del abono. Mañana sábado se 
ejecutará la ópera que no pudo verificarse en la noche del jueves”  (El 
Postillón 5-X-1849 p.4) 

 
7-X 

?  S’anuncià per cartells    Òpera anunciada per cartells. No ens consta el títol 



   QUADRE II.-  Funcions operístiques 1849-1850 

Data Autor  /   Títol Comentaris 

   
 

10-X 
VERDI : Ernani   “Con motivo de ser hoy el cumpleaños de S. M. La Reina la casa 

estarà iluminada” (El Postillón 10-X p 4) 

 
14-X 

DONIZETTI : Lucia di 
Lammermoor 

 

 
18-X 

?  S’anuncià per cartells    Òpera anunciada per cartells. No 
ens consta el títol. (El Postillón 7-X-
1849 p4) 

 
13-XII 

DONIZETTI  : Linda di Chamounix (Josep Grahit i Grau “Ópera en Gerona” -programa de Fires de 1949- 
Imp. J. Soler Serra) 

 
23-I 

Acadèmia ? Va ser una funció en benefici de l’Hospital gironí. Durant la vetllada la 
secció dramàtica del Liceo Gerundense obsequià a Clarice di Franco 
una corona de plata per la seva actuació. Esmentat per Josep Grahit i 
Grau.  Ópera en Gerona -programa de Fires 1849- Imp. J. Soler Serra) 

 
8-II 

CARRERAS Dagàs, Joan : 
Il rinegato 

Esmentat per Josep Grahit i Grau.  Ópera en Gerona -programa de 
Fires 1849- Imp. J. Soler Serra). També ho esmenta el Diario de 
Barcelona 7-II.1850 p.767 

 
 
     Tal com era costum, s’intercalaven representacions operístiques del tipus popurri. Tals funcions eren 

conegudes com acadèmies. Com en el cas de la sessió del dia 5 de juliol, 
en què s’interpretaren dos actes d’Ernani (el 2n i el 4t !, sense cap idea de 
continuïtat de l’obra), seguit 
d’àries i algun duet i cor de cinc 
òperes més, inclosa una secció 
de valsos [veieu anunci del 
costat].  
 
      ←  Imatge 2.-  Dama a l’òpera amb 
binocles, per Adolph Menzel, el 1850- 

 
Imatge 3.-  Anunci de la 

sessió del 5-VII, amb continguts 
operístics variats (El Postillón 4-VII-
1849 p. 4)   →  

 
 

 

   QUADRE III.-  Funcions operístiques 1850-1851 

Data Autor  /   Títol Comentaris 

   
   La temporada teatral, que anava de Pasqua a carnestoltes, havia de començar el 1850 a partir del dia 30 del març. No 
s’ha conservat notícia del dia exacte en què es va fer la primera funció lírica ni les obres que es van fer els mesos d’abril 
i maig. La primera notícia és del 8 de juny. La temporada 1850-51 havia d’acabar amb la quaresma, o sigui, el 5 de març 
de 1851, encara que, per diversos motius, hi podia haver, excepcionalment, alguna funció teatral quaresmal. 

 
8-VI 

RICCI, Luigi : 
Chi dura vince 

   Primera representació d’aquesta òpera en la temporada [l’obra ja 
s’havia estrenat a Girona el 1848] (El Postillón 7-VI-18450 p4). 
S’iniciava una dotzena d’abonament (El Postillón 5-VI-18450 p4) 

 
9-VI 

RICCI, Luigi : 
Chi dura vince 

   (El Postillón 9-VI-18450 p4) 

 
15-VI 

VERDI : 
Ernani 

Arribada a Girona del baríton Aquiles Andobrani (El Postillón 14-VI-
1850 p4). A la ciutat es solia esmentar el títol amb la denominació 
francesa: Hernani. Crítica publicada  (El Postillón 19-VI-1850 p4) 
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16-VI 
VERDI : 
Ernani 

   (El Postillón 16-VI-1850 p4) 

 
18-VI 

ROSSINI : 
Il Barbiere di Siviglia 

1a representació d’aquesta òpera en la temporada. Amb bona crítica, 
tot i les inseguretats de la primera funció. (El Postillón 19-VI-1850 p4). 
Crítica molt positiva  (El Postillón 21-VI-1850 p4) 

 
23-VI 

ROSSINI : 
Il Barbiere di Siviglia 

2a representació d’aquesta òpera en la temporada. Molt bona crítica  
(El Postillón 26-VI-1850 p4). 

 
29-VI 

BELLINI 
I Puritani 

  Feia la seva primera actuació el segon baix profund Luiggi Venturi. A 
la llibreria Grases anunciava la venda de llibrets i arguments extractats 
de l’òpera.   (El Postillón 28-VI-1850 p4) 

 
30-VI 

BELLINI : 
I Puritani 

  (El Postillón 30-VI-
1850 p4) 

4-VII VERDI : 
Nabucco 

  Funció del 30-VI havia de ser l’última de la “temporada”. Però la 
companyia accedeix a continuar els dos mesos d’abril. El dia 4-VII 
s’inicia la temporada d’estiu. S’obre un dotzena nova d’abonament  (El 
Postillón 3-VII-1850 p4) 

7-VII BELLINI : 
I Puritani 

    (El Postillón 7-VII-1850 p4). Aparegué encara una nova crítica de les 
darreres funcions d’I Puritani   (El Postillón 10-VII-1850 p4) 

11-VII VERDI : Attila     (El Postillón 10-VII-1850 p4) 

 
14-VII 

ROSSINI : 
Il Barbiere di Siviglia 

    (El Postillón 14-VII-1850 p4) 

 
17-VII 

ROSSINI : 
Il Barbiere di Siviglia 

    (El Postillón 17-VII-1850 p4) 

21-VII VERDI : 
Nabucco 

    (El Postillón 21-VII-1850 p4) 

28-VII VERDI : 
Nabucco 

  Un comentari periodístic fa crítica de la tercera vegada en què es 
representa l’òpera (El Postillón 31-VII-1850 p4). Amb crítica     (El 
Postillón 31-VII-1850 p4) 

 
?-VII 

ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari 

  Un article esmenta òperes ja presentades per la companyia, la 
majoria vistes recentment, i entre elles I falsi monetari  però sense 
esmentar-ne la data (El Postillón 31-VII-1850 p4) 

4-VIII VERDI : 
Nabucco 

   (El Postillón 4-VIII-1850 p4) 

8-VIII Hi va haver funció. No consta el 
títol 

   Només sabem que el clarinetista napolità, cec Tomás Fasano va 
realitzar alguna exhibició, ben acollida. Estava de pas en direcció a 
Barcelona i Madrid (El Postillón 31-VII-1850 p4).  

 
11-VIII 

BELLINI : 
I Puritani 

     En dos intervals va actuar sol el clarinetista Sr. Fasano.  La funció 
començà abans perquè després hi havia ball  (El Postillón 31-VII-1850 
p4) 

18-VIII VERDI : 
Attila 

   (El Postillón 18-VIII-1850 p4) 

25-VIII SESSIÓ MIXATA, amb acadèmia 
lírica i espectacle gimnàstic 

  5a funció de l’abonament. Amb 4 parts, dues líriques, força 
fragments de diverses òperes. Combinat amb dues parts 
gimnàstiques, amb els Hermanos americanos (El Postillón 18-VIII-

1850 p4) 
29-VIII SESSIÓ MIXATA, amb acadèmia 

lírica i espectacle gimnàstic 
   Amb fragments de diverses òperes. Combinat amb 
espectacles gimnàstics, amb els Hermanos americanos (El 

Postillón 1-IX-1850 p4) 
1-IX SESSIÓ MIXATA, amb acadèmia 

lírica i espectacle gimnàstic 
   Amb fragments de diverses òperes. Combinat amb 
espectacles gimnàstics, amb els Hermanos americanos, en 
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Data Autor  /   Títol Comentaris 

   
funció de comiat dels mateixos perquè marxen cap al teatre de 
Figueres (El Postillón 1-IX-1850 p4) 

5-IX ? 
(1ª 

setmana-
IX) 

VERDI : 
I due Foscari 

   El diari comenta que l’estaven preparant i que amb l’obra 
començaria una altra dotzena. S’incorpora en aquests moments 
la soprano Elisa Tomasi, donat l’embaràs avançat de Corina Di 
Franco .  Crítica positiva (El Postillón 8-IX-1850 p. 3 i 4) 

 
7-IX 

VERDI : 
I due Foscari 

   Representació de benefici per al tenor Matteo Sabensani (El 

Postillón 6-IX-1850 p4) 

 
8-IX 

VERDI : 
I due Foscari 

   (El Postillón 8-IX-1850 p4). Aquest dia va aparèixer una crítica, en 
termes positius, de les dues primeres funcions d’I due Foscari  (El 
Postillón 8-IX-1850 p. 3-4). 

15-IX VERDI : 
Nabucco 

    Comença la segona temporada de l’any còmic. Es renovaven 
abonaments, que es podien agafar fins a la finalització de l’any còmic 
o per quinzena.   (El Postillón 13-IX-1850 p. 4). I anunci del dia (El 
Postillón 15-IX-1850 p. 4) 

 
19-IX 

RICCI, Luigi : 
Chi dura vince 

  Ja s’havia representat abans en diverses ocasions. El públic millorà el 
seu concepte d’aquesta òpera (El Postillón 22-IX-1850 p. 4), 

22-IX ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari 

   En aquesta òpera reapareixia la prima donna, Corinna di d¡Franco, 
després d’haver tingut una criatura (El Postillón 22-IX-1850 p. 4). Molt 
bona crítica (El Postillón 25-IX-1850 p. 4). 

26-IX VERDI : 
Attila 

   Funció a benefici del baríton Bartolini o Bertolini. En els entreactes 
es van cantar algunes peces extres. (El Postillón 25-IX-1850 p. 4). 

29-IX ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari 

(El Postillón 29-IX-1850 p. 4). 

Entre el 
30-IX a 

2-X 

FIORAVANTI, Vincenzo : 
Il ritorno di Columella da 
Padova       

   L’òpera feia mesos que no s’oferia a Girona (El Postillón 6-X-1850 p. 
3). Hi havia hagut un intent de representar l’obra el dia 20 de 
setembre (El Postillón 18-IX-1850 p. 4),  però sembla que no es produí. 

4-X ACADÈMIA, amb fragments de 
diverses òperes i peces 
instrumentals 

 Era la 9a funció de l’abonament. A la primera part la companyia lírica 
presentà el segona acte d’Il Barbiere di Siviglia. També es 
representaren força peces de diverses òperes i obres d’altre gènere. 
Continuava la intervenció del violinista S.S. Bazzini i les senyoretes 
Landi i Lucchesi  (El Postillón 4-X-1850 p. 4). Amb molt bona crítica per 
al violinista solista (El Postillón 6-X-1850 p. 2 a 3) 

6-X ACADÈMIA, amb fragments de 
diverses òperes i peces 
instrumentals 

 Era la 10a funció de l’abonament. A la primera part la companyia lírica 
presentà el segona acte d’I Puritani. També es representaren força 
peces de diverses òperes i obres d’altre gènere. Va presentar l’última 
intervenció del violinista S.S. Bazzini i les senyoretes Landi i Lucchesi  
(El Postillón 6-X-1850 p. 4) 

13-X VERDI :   Ernani     (El Postillón 13-X-1850 p. 4) 

17-X VERDI : 
I due Foscari   

   Funció en benefici de la soprano  Elisa Tomasi i el baríton i Aquiles 
Ardevani (El Postillón 16-X-1850 p. 4) 

20-X VERDI : 
I due Foscari   

   (El Postillón 20-X-1850 p. 4) 

24-X DONIZETTI  : Linda di 
Chamounix 

   Amb anuncia del dia abans  (El Postillón 23-X-1850 p. 4).  Hi ha una 
crítica extensa molt favorable (El Postillón 27-X-1850 p. 3 i 4) 

27-X DONIZETTI  : Linda di 
Chamounix 

   Funcions de Fires, la primera. En la programació s’havia  (El Postillón 
23-X-1850 p4) 
anunciat “Attila”. 
Però el diari del 
dia (El Postillón 
27-X-1850 p. 4) 
ens anuncia la Linda  

28-X VERDI : 
I due Foscari   (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “I due Foscari” 
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Data Autor  /   Títol Comentaris 

   
29-X BELLINI : 

Norma   (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “Norma” 

30-X ROSSINI : 
Il Barbiere di Siviglia 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “Il Barbiere di 
Siviglia” i, efectivament, fou el títol presentat (El Postillón 30-X-1850 
p. 4) 

31-X VERDI : 
Ernani    (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “Ernani” 

1-XI VERDI : 
Nabucco 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “Nabucco” i, 
efectivament, fou el títol presentat (El Postillón 1-XI-1850 p. 4) 

2-XI ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari      (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “Linda di 
Chamounix” 

3-XI FIORAVANTI, Vincenzo : 
Il ritorno di Columella da 
Padova      (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “I Falsi 
Monetari” 

4-XI ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “I dues 
Foscari” (únic títol que estava previst repetir per Fires). En 
realitat es va presentar I falsi monetari (El Postillón 4-XI-1850 p. 4) 

5-XI RICCI, Luigi : 
 Eran due or son tre       (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “Eran 
due or sono tre” 

6-XI BELLINI : 
 Puritani       (?) 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat “I 
Puritani” 

9-XI VERDI : 
Attila 

   Funcions de Fires. En la programació s’havia anunciat que 
l’últim dia de Fires, el 7, es presentaria “Il ritorno di Columella 
da Padova”. Però el 7 no hi va haver funció, desplaçant-se al 
dissabte 9-XI, representant-se “Attila” (el títol que teòricament 
havaia d’anar el dia 27-X, primer de Fires. 

10-XI DINIZETTI  : Linda di Chamounix    (El Postillón 10-XI-1850 p. 4) 

14-XI DONIZETTI : Lucia di 
Lammermoor 

   Amb crítica positiva (El Postillón 17-XI-1850 p. 4) 

15-XI VERDI : 
Nabucco 

.  El llibret de l’òpera es venia a la llibreria Grases i a la porteria del 
teatre.(El Postillón 15-XI-1850 p. 4) 

17-XII DONIZETTI : Lucia di 
Lammermoor 

(El Postillón 17-XII-
1850 p. 4) 
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24-IX RICCI, Luigi : Eran due or son tre     En una mitja part 
i al final va actuar el 
“célebre guitarrista 
Sr. Cano” (El 

Postillón 24-XI-1850 
p. 4) 

8-XII VERDI : Attila    (El Postillón 8-XII-
1850 p. 4) 

11-XII DONIZETTI : Lucia di 
Lammermoor 

   (El Postillón 11-XII-
1850 p. 4) 

13-XII 
(aprox.) 

ROSSINI  : Il barbiere di Siviglia La data aproximada es dedueix d’una crítica de premsa (El Postillón 
28-XII-1850 p. 4) 

15-XII VERDI : 
Nabucco 

(El Postillón 15-XII-1850 p. 4) 

22-XII ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari 

    (El Postillón 22-XII-
1850 p. 4) 
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24-XII 
CARRERAS DAGAS, Joan 
Los pastorcillos.  

   “Ópera semiseria en tres actos”. ESTRENA a Girona. Funció a 
benefici de Carreras, el compositor.    Llibret de Mena, La impremta 
Grases va editar un llibret que es venia a la seva llibreria. Esmenta 
l’estrena Girbal, “El teatro en Gerona” [Revista de Gerona, juny 1893, 
p. 162). 

26-XII CARRERAS DAGAS, Joan 
Los pastorcillos.  

   (El Postillón 26-
XII-1850 p. 4)  

27-XII ?  S’anuncià per cartells    Òpera anunciada per cartells (El Postillón 27-XII-1850 p. 4). No ens 
consta el títol 

29-XII CARRERAS DAGAS, Joan 
Los pastorcillos.  

   (El Postillón 29-XII-1850 p. 4) 

1-I CARRERAS DAGAS, Joan 
Los pastorcillos. 

   (El Postillón 1-I-1851 p. 4) 

2-I ?  S’anuncià per cartells    Òpera anunciada per cartells(El Postillón 2-I-1851 p. 4). No ens 
consta el títol 

3-I, a les 
14,30 

CARRERAS DAGAS, Joan 
Los pastorcillos. 

   (El Postillón 3-I-1851 p. 4) 

3-I, nit ?  S’anuncià per cartells    (El Postillón 3-I-1851 p. 4) 

5-I, a les 
14,30 

CARRERAS DAGAS, Joan 
Los pastorcillos. 

   En la sessió de “tarda” (El Postillón 5-I-1851 p. 4) 

5-I, a les 
18,30 

FIORAVANTI, Vincenzo : 
Il ritorno di Columella da 
Padova 

   En la sessió de “nit” (El Postillón 5-I-1851 p. 4)  

8-I VERDI : 
Nabucco 

(El Postillón 9-I-1851 p. 4). 

9-I DONIZETTI : Lucia di 
Lammermoor 

    Amb aquesta funció s’iniciava uan quinzena d’abonament (El 
Postillón 9-I-1851 p. 4). 

12-I DINIZETTI  : Linda di Chamounix    (El Postillón 11-I-1851 p. 4). Amb crítica molt favorable (El Postillón 
14-I-1851 p. 4). 

14-I ?  S’anuncià per cartells    Òpera anunciada per cartells(El Postillón 14-I-1851 p. 4). No ens 
consta el títol 

17-I MAZZA, Giuseppe : 
La prova di un’opera seria 

  ESTRENA a Girona  (El Postillón 17-I-1851 p. 4). Funció en benefici el 
tenor Manuel Soler. De l’òpera es venia el llibret imprès a la llibreria i 
impremta Grases (El Postillón 17-I-1851 p. 4). 

21-I MAZZA, Giuseppe : 
La prova di un’opera seria 

(El Postillón 21-I-1851 p. 4). La nit anterior, la del 20-I hi havia hagut 
una funció teatral oferta per aficionats (El Postillón 22-I p.4,  23-I p. 4, 
i 25-I-1851 p. 3). 

23-I ROSSI, Lauro : 
I falsi monetari 

(El Postillón 23-I-1851 p. 4). 

26-I DINIZETTI  : Linda di Chamounix (El Postillón 26-I-1851 p. 4). 

28-I DONIZETTI : Gemma di Vergy Darrera presentació de l’òpera en la temporada. Amb bona crítica  (El 
Postillón 2-II-1851 p. 3). Deduïm la dat per l’esmentada crítica i dels 
dies d ela setmana en què hi havia funció en aquell moment. 

30-I DONIZETTI : Lucia di 
Lammermoor 

Seria la darrera vegada que s’interpretaria l’òpera en la temporada. 
Amb bona crítica  (El Postillón 2-II-1851 p. 3) . Deduïm la dat per 
l’esmentada crítica i dels dies d ela setmana en què hi havia funció en 
aquell moment. 

2-II VERDI : 
Attila 

  Representada per última vegada (El Postillón 2-II-1851 p. 4). Amb 
bona crítica ” (El Postillón 4-II-1851 p. 3) 

4-II FIORAVANTI, Vincenzo : 
Il ritorno di Columella da 
Padova 

   Última interpretació en la temporada d’aquest melodrama buffo. A 
Girona s’anunciava abreujat “Il ritorno di Columella” (El Postillón 4-II-
1851 p. 4) i de vegades s’esmenta com “Il Columella” 
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6-II VERDI : 

Nabucco 

Seria la darrera vegada que s’interpretaria l’òpera en la temporada. 
L’obra hauria estat molt apreciada pel públic i la qualitat dels cantants 
excel·lent  (El Postillón 8-II-1851 p. 3) 

9-II CARRERAS  : Los Pastorcillos Última representació de la 
temporada d’aquesta òpera, 
que es repeteix “a petició de 
diversos abonats”. (El Postillón 
9-II-1851 p. 4). Encara que no 
eren dates nadalenques, en aquell moment s’estaven repetint les 
òperes de la temporada. 

11-II DINIZETTI  : Linda di Chamounix (El Postillón 9-II-1851 p4).   Amb 
crítica ben positiva   (El Postillón 
13-II-1851 p. 3) 

13-II MAZZA, Giuseppe : 
La prova di un’opera seria 

(El Postillón 13-II-1851 p. 4). Funció a benefici d’Achiles Di Franco. S’ 
afegí a la funció algun vals composat pel beneficiat i un sainet. 

16-II MAZZA, Giuseppe : 
La prova di un’opera seria 

  (El Postillón, 16-II, p. 4 i crítica el 20-II-1851 p. 4) 

18-II VERDI : 
Hernani 

  (El Postillón 18-II, p.4 i bona crítica el 20-II-1851 p. 4). Es va anunciar 
com a última interpretació de l’obra aquella temporada. 

20-II ROSSINI  : Il barbiere di Siviglia   Amb intervenció en determinants moments de la sessió del 
vilolinista transeünt Antonio Benvenuti (El Postillón 20-II-1851 p. 4). 

23-II DINIZETTI  : Linda di Chamounix (Crítica molt positiva a El Postillón 25-II-1851 p. 4). Es va anunciar com 
a última funció d’aquest títol en la temporada. 

25-II MAZZA, Giuseppe : 
La prova di un’opera seria 

  (El Postillón 25-II-1851 p. 4) 

2-III MAZZA, Giuseppe : 
La prova di un’opera seria 

     (El Postillón 2-III-1851 p. 4). La funció començà a les 19h perquè a 
les 22,30h s’iniciava la tercera sessió de balls de carnestoltes en el 
mateix Pallol. 

9-III MIXTE: ACADÈMIA, amb 
fragments de diverses òperes I 
teatre 

   La funció era en benefici de Corina di Franco. S’acabà la vetllada amb 
la interpretació, per aficionats, del drama en 3 actes Es un ángel (obra 
que es repetia).  Al final s’interpretaren fragments de La prova di 
un’opera seria (El Postillón 9-III-1851 p. 4).  

16-III MIXTE: ACADÈMIA, amb 
fragments de diverses òperes I 
teatre 

   Dos de les tres parts de al vetllada es dedicaren a fragments 
operístics. S’acabà la vetllada amb la interpretació, per aficionats, de 
la comèdia d’un acte Trapisondas por bondad  (El Postillón 16-III-1851 
p. 4). 

23 i 25 -
III 

FUNCIÓ TEATRAL    s’interpretà el drama en cinc actes Jusepo el veronés (El Postillón 23 
i 25-III-1851 p. 4), obra que Ventura de la Vega havia traduït del 
francès el 1841 

30 -III FUNCIÓ TEATRAL    Amb l’obra Julieta y Romeo  (El Postillón 30-III-1851 p. 4) 

2 -IV FUNCIÓ TEATRAL   Avís que s’anunciava per cartells (El Postillón 2-IV-1851 p. 4) Es 
presentà l’obra D. Antonio de Leiva, amb crítica positiva dels 
aficionats. Amb una afluència de públic “concurridíssima”  (El Postillón 
4-IV-1851 p. 4 i 6-IV, p 3 i 4) 

   Durant més de dues setmanes no i ha cap esment d’activitat teatral, tot i que es conserva de manera molt complerta 
la premsa del moment. Per descomptat que no hi va haver funcions per Setmana Santa.  

20-IV-
1851 

     COMIAT DE LA COMPANYIA 
LÍRICA. No sabem el contingut 
de la representació. És 
pràcticament segur que 
oferirien una ACADÈMIA, amb 
diversos fragments operístics 

    Funció de comiat de la companyia Di Franco. No sabem si en la 
funció hi va haver alguna part de caire teatral, tal com venia succeint 
en els darreres setmanes. No criem que es presentés una òpera 
sencera perquè la companyia no estava complerta. 



 

    
Imatge 5.-  Anunci amb la reprogramació del que havia de ser la 
darrera funció de Fires, que passa del 7 al 9 de novembre,, que 
es retarda dos dies i amb el títol que havia d’obrar les festes de 
la ciutat el dia 27-X: Attila. (El Postillón 4-VII-1849 p. 4) 
 
 
 
 
 

 

RESUM DE LES ÒPERES INTERPRETADES EN EL BIENNI 
     Com ja hem vist, no sabem la totalitat de funcions que es van oferir a Girona en les dues temporades, 
sobretot la primera, la 1849-50. Per tant, algun títol presentat se’ns pot escapar. Si fos així, seria ne la 
primera temporada. Pel que fa a l’any còmic 1850-51, la gran quantitat de dades i força articles de premsa 
conservats, recapitulatius, sobre com anava el teatre, pensem que les obres les podem conèixer totes, 
quedant només el dubte de quantes vegades es va interpretar  cadascuna. 
 

 QUADRE IV.-  Resum quantificat d’òperes que sabem s’interpretaren 

Autor Títol 1849-50 1850-51 
Nombre de 

Funcions 
Total 

compositor 

      
Bellini, Vincenzo 

Norma ● ● 2 
9 

Puritani, I ● ● 7 

Carreras Dagas, Joan 
Pastorcillos, Los  ● 7 

8 
Rosamunda in Ravena ●  1 

Donizetti, Gaetano 

Gemma di Vegy ● ● 4 

19 Linda di Chamounix ● ● 9 

Lucia di Lammermoor ● ● 6 

Fioravanti, Vincenzo Il ritorno di Columella  ● 4 4 

Mazza, Giuseppe La prova di un opera seria  ● 6 6 

Ricci, Luigi 
Chi dura vince  ● 2 

6 
Eran due or son tre ● ● 4 

Rossi, Lauro Falsi monetari, I  ● 7 7 

Rossini, Gioachino Barbiere di Siviglia, Il  ● 7 7 

Verdi, Giuseppe 

Attila ● ● 7 

31 
Due foscari, I  ● 6 

Ernani ● ● 8 

Nabucco  ● 10 

      
TOTAL:   9 autors 17 obres diferents 9 obres 16 obres  97 funcions 

 
     Evidentment, que constin menys títols, 9 de diferents, a la temporada 1849-50  que en la següent és en part 
degut a que disposem de força menys dades. Ara bé, les 16 òperes diferents que es representaren el 1850-51 pot 
ser fruit, en part, que s’aprofitaren els títols, ja assajats de la temporada anterior (sabem que es repetiren tots, 
menys la Rosamunda de Carreras). Que hagin aparegut un total de representacions de 97 de títols operístics, no 
implica que només coneguem aquest nombre de funcions líriques, ja que també es representaren sessions del 



tipus acadèmia, basades en oferir poupourri de fragments més cèlebres de diverses òperes. Comppptttem fins a 8 
acadèmies i a més, hi va hver funcions 
anunciads per cartells, dels que no ens 
consta el títol. En el cas d’una acadèmia 
que hem fet constar com a representació 
d’Ernani perquè s’arribaren a oferir dos 
dels quatre actes de l’obra.  
 
Podem esquematitzar els rànquing de 
compositors dela següent manera: 

 
 
 

LES ESTRENES 
 

Les òperes que es van estrenar en 
aquelles dues temporades, pel que 
sabem, foren deu i dins d’aquestes tres 
compositors van tenir dos títols nous a 
Girona: Carreras Dagas, Donizetti i 
Verdi: 
 

 

 QUADRE V.-  Òperes entrenades entre les temporades 1849-50 i 1850-51 

Autor Títol Moment 

   Bellini, Vincenzo I puritani 1849 

Carreras Dagas, Joan Il renegato 8-II-1850 

Carreras Dagas, Joan Rosamunda in Ravena 1849 

Donizetti Gemma di Vegy 1850 

Donizetti Linda di Chamounix 1850 

Fioravanti, Vincenzo Il ritorno di Columella 1850 

Mazza, Giuseppe La prova di un opera seria Estrenada a Girona el 17-I-1851 (El Postillón 17-I-
1851 p. 4). Encara que, de manera aproximada 
Rabaseda esmenta com a data d’estrena el 1850 
(RABASEDA 2015: 85) 

Ricci, Luigi Eran due or son tre 1849 

Verdi Attila 1850 

Verdi I due foscari 1850 
 

TENDÈNCIES I COMPOSITORS PREDILECTES 
 

     Podem constatar a Girona, tal com passava en tants altres llocs, l’admiració que hi havia per les obres 
de Bellini. Un comentarista expressava al respecte l’admiració cap al compositor sicilià que comportà 
l’estrena d’I Puritani: “Baste decir en su elogio, que la música es obra del inmortal autor de la divina y 
nunca bastante alabada Norma” (El Postillón 10-X-1849 p. 4). Però, per si no quedés clara la cosa, els 
comentaris signats per El <quídam de la 2a fila remarquen el canvi de moda entre Rossini i Bellini. Com 
veurem era el gust romàntic aleshores hegemònic, d’emfasització dels sentiments el que serveix per 
argumentar el major interès per Bellini: 



 

 

 
 

Imatge 6.- 
Rossini 

TEXT:  Dels canvis de modes, de Rossini a Bellini  

 
 

Imatge 7.- 
Bellini 

“Ciertamente que Rossini hizo muy bien de retirarse a la vida 
privada cuando se dio a conocer en el mundo musical el patético e 
inspirado Bellini […] Pero si a Rossini le fue fácil brilla en todos los 
géneros conocidos, únicamente a Bellini le ha sido dado ser el 
cantos del sentimentalismo, de la pasión y de la ternura, teniendo 
sus producciones el raro privilegio de conmover a los corazones 
más empedernidos tanto, que la sensación que producen sus 
cantos patéticos penetra dulcemente nuestros sentidos dejándolos 
extasiados.. Por eso creemos serán imperecederas sus bellísimas 
composiciones tales como Norma, Beatrice di Tenda, Sonámbula y 
los Puritanos, su obra maestra […] ” (El Postillón 10-VII-18450 p. 3). 

 
     Altre compositor, com és lògic en aquell moment, molt apreciat del públic gironí fou 
Donizetti. Algun dels seus títols sembla que era especialment apreciat a mitjans del XIX: 
“La Linda di Chaumonix, una de las más felices inspiraciones de Donizetti, es opera que 
por su bellísima ejecución y por sus tiernas armonías, tiene el privilegio de gustar 
siempre en nuestro teatro y escita constantemente palmoteo unánime y repetido; de 
modo que serà de las que deje recuerdo imperecedero: tan dulces transportes causa en 
las persones entendidas y el vulgo!.”(El Postillón 13-II-1851 p. 3). 

Imatge 8.-  Donizetti era un altre dels compositors predilectes del moment. 
 

      Però, amb diferència, l’autor més preuat a mitjans segle XIX a Girona era ja Verdi. I 
quan encara no s’havia estrenat la trilogia popular del compositor de Busseto. Tal com 
nem vist, l’òpera més interpretada d’ella en aquests moments fou Nabucco. Una altra 
que compartia la predilecció del públic gironí era Ernani, de Verdi, i, efectivament, 
l’obra va tenir una gran presència i continuïtat a la ciutat. Deia una comentarista: 
“Hernani ha sido una de las óperas predilectas del público de Gerona, y en esta parte 
da el público una prueba de excelente criterio.”(El Postillón 19-VI-1850 p. 4). 

                  
Imatge 9.-  Verdi 

     Tal com resulta previsible, i com hem detectat en altres moments, les obres i autors que arribaven a 
Girona eren habitualment els que triomfaven a Barcelona. En trobem un esment explícit a la premsa del 
moment: “Se está ensayando, con toda actividad, la preciosa ópera en dos actos, que tantas 
representaciones y tan grande aceptación ha merecido en el teatro de Barcelona, titulada la Prova di 
Un’ópera seria.”(El Postillón 16-I-1851 p. 4). 
     Amb tot, també hi havia obres, ja vistes amb anterioritat, que s’anaven repetint diverses temporades, 
entre altres cuses per la popularitat de què gaudien entre el públic. Del que es va programar en aquest 
moments és el cas de l’obra de Donizetti Lucia di Lammermoor:  “el teatro que estaba muy concurrido, 
no obstante haberse representado muchas veces aquella ópera. Los cantantes cumplieron con exactitud 
y esmero, no menos que la orquesta. Sobresalió á todos la señora Corina di Franco en el papel de Lucía, 
arrebatando al público y recogiendo repetidos y entusiastas aplausos en el delirio,” (El Postillón 17-X-
1849 p.4 ). 

     I aquí deixem la descripció d eles òperes que es van oferir en dues temporades de 
mitjans segle XIX. A estacar el gran nombre de funcions, que criem que podien estar cap a les 120 
a l’any. A més e quantitat, la companyia Di Franco va assolir molt bones valoracions. Acabarem de 
veure altres aspectes en un següent escrit. 

 
joan manel barceló sitjes, abril 2022 

  (Recollim les referències bibliogràfiques en el proper i darrer article de la sèrie) 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

COBLA CIUTAT DE GIRONA (... II ...) 
 

        

Imatge 244 - Any 1983 – 

Foto: Arxiu particular 

 

Potser sense saber-ho els 

van incloure en una postal 

típica de les botiguetes de 

souvenirs de la Catalunya 

Nord. Es reconeix bé la 

fusta: Lluís Buscarons, 

Joaquim ("Quim") Portas, 

Juli Esteve, Santi Roura i 

Josep Cullell. 

 

 

        

 

 

Imatge 245 - Any 1985 – Foto: 

Arxiu particular 

 

 
17 de Març de 1985: Foto oficial 
del Xè aniversari de la Cobla, 
amb l'escut del G.E. i E.G. 
Darrere: Pere Rabaseda ("Pere 
Llebre"), Marcel·lí Trias, 
Francesc Camps i Comellas, 
Alexandre ("Sandro") Port i 
Serra, Josep Mercader i Molla i 
Martí Puntí 
Davant: Lluís Buscarons, Juli 
Esteve, Joaquim ("Quim") 
Portas, Santi Roura i Josep 
Cullell. 



 

Imatge 246 - Any 1985 – Foto: Juli Torres i Monsó. CRDI, Ajuntament de Girona 
 

Actuació que van fer a la plaça del Vi de Girona el dia 10 de Maig de 1985, durant la festa final de la campanya de 
promoció del comerç al Barri Vell, organitzada per l'Associació de Comerciants. 
Darrere: Pere Rabaseda ("Pere Llebre"), Marcel·lí Trias -
obligant-, Joan Franquesa i Puig (bolo), Josep Mª Cullell (bolo) i 
Francesc Camps (en aquesta època encara feia el trombó, i els 
dos fiscorns titulars, a més del 1er tenor, no hi són) 

Davant: Lluís Buscarons, Juli Esteve, Joaquim 
("Quim") Portas, Jaume Condal (bolo), Josep 
Cullell i Martí Puntí. 

 
 
 

Imatge 247 - Any 1986 – 
Foto: Jaume Nonell i 
Juncosa 

 
Darrere: Pere 
Rabaseda ("Pere 
Llebre"), Marcel·lí 
Trias, Joan Franquesa i 
Puig (entra de trombó, 
i Francesc Camps passa 
a fer el 2n fiscorn, per 
haver plegat en Josep 
Mercader), Alexandre 
("Sandro") Port i 
Francesc Camps 
Davant: Lluís 
Buscarons, Juli Esteve, 
Joaquim ("Quim") 
Portas, Santi Roura, 
Josep Cullell i Martí 
Puntí. 



 
 
 

El 1987 Comença una nova etapa, i de les primeres formacions només hi resta en Joaquim ("Quim") Portas. 
 

Imatge 248 - Any 
1987 – Foto: Arxiu 

particular 
 

Els components 
aquella temporada 
van presentar força 

novetats: 
Darrere: Joaquim 

["Quim"] Portas (2n 
tible), Narcís Roura i 
Palmada ["Messié", 

substituint Juli 
Esteve] (1er tible), 

Francesc Camps (2n 
fiscorn i director), 
Josep Lluís Luque i 

Luque (2n 
trompeta, 

substituint Pere 
Rabaseda “Llebre”;  

 
en Josep Lluís Luque va marxar a mitja temporada) i Alexandre ("Sandro")  Port (1er fiscorn). 
Davant: Marcel·lí Trias (1er trompeta i representant), Marcel Sabaté i Reixach (flabiol, substituint Lluís Buscarons), 
Santi Roura (1er tenor), Pere Millet i Martínez (2n tenor, substituint Josep Cullell), Antoni Blázquez i Montero 
(contrabaix, substituint Martí Puntí; només hi va romandre fins el mes de Juliol, perque va marxar a la mili) i Joan 
Franquesa i Puig (trombó, de manera que Francesc Camps passa a 2n fiscorn, per la marxa de Josep Mercader). 

Imatge 249 - Any 1988 – Foto: Arxiu particular 

 



Darrere: Marcel·lí Trias, Marcel Sabaté, Narcís Roura ("Messié"), Joaquim ("Quim") Portas i Joan Franquesa 
Davant: Santi Roura, Olegari ("Gari") Freixas i Darder (substituint Pere Bañeras), Amadeu Puntí (substituint Toni 
Blázquez), Pere Millet, Francesc Camps i Alexandre ["Sandro"] Port. 
 
 

  
Imatges 250 i 251 – Any 1989 – Fotos: Lluís Cruset i Ballart. CRDI, Ajuntament de Girona 

 
 

A sobre podem veure la seqüència de dues fotos amb el President Pujol departint amb en 
Santi Roura. Al seu costat, en Josep Masferrer i Jofré, 2n tenor, que hi anava de bolo. Darrere 
es veu bé el contrabaixista, Amadeu Puntí. 
Les fotos es varen fer a Campdevànol el dia 14 de Gener de 1989, durant una visita que va fer 
el President de la Generalitat al Ripollès. 

 

En el proper article continuaré parlant de la Cobla CIUTAT DE GIRONA. 
                           Josep Loredo i Moner,  abril de 2022 

 

 
 

4 de maig, a les 18,30h. Conferència sobre el 
ballet que havia tingut el Liceu 

Per Tomàs Manyosa. A la casa de 
Cultura, a l’Aula Magna. Oraganitza 
Associació LicexBallet.  

Concerts mensuals. Concert de cambra amb 
alumnes dels darrers cursos del 
Conservatori de Girona 

Als local de l’ADAC. Pujada Sant Domenec, 2 principal. 
Girona. Organització i informació ADAC Girona. 

  
 
 

https://casadecultura.org/detall/29748/conferencia-sobre-el-ballet-titular-del-gran-teatre-del-liceu-amb-tomas-manyosa
https://casadecultura.org/detall/29748/conferencia-sobre-el-ballet-titular-del-gran-teatre-del-liceu-amb-tomas-manyosa


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 
(62)  

I ara un tercet de l’òpera de 
Vival La Fida ninfa: S’egli è 

ver che la sua rota.   

Ària 
acompanyada 

per cor 
 

De La forza del Destino, de 
Verdi, en sentim La Vergine 
degli angeli, per la soprano 

Eva-Maria Westbroek 
 

Del complex 
d’Electra en 

òpera 

 
 

 

La psicoanàlisi parla dels complexos 
d’Èdip i d’Electra. Aquí en tenim 

representat el segon, a l’òpera Electra, 
de Richard Strauss. Primer un fragment 
en què la noia enyora Agamèmnon, el 

perdut pare estimat. En el segon 
fragment preveu i desitja la mort de la 
seva mare. Quina major il·lustració del 

complex d’Electa? I la música, cap 
concessió a la melodia. Cal expressar 
l’angoixa de la protagonista: l’òpera 

pertany al corrent expressionista. 

 
 
 

 

Duet de tenor 
i baríton 

 

Bizet a la seva òpera Les pêcheurs de 
perles ens proposa el duet Au fond du 

temple saint. Aquí, en concert, pels 
cèlebres Kaufmann i el malaguanyat 
Hvorostovsky. I per comparar, una 

versió representada 

 
 

 

Un Glòria 
(UNA 

PASSADA !)  

Del gran Jan Dimas Zelenka 
en sentim el Gloria in excelsis 
Deo de la seva Missa votiva, 

ZWV 18.  
 

Una cansó 
d’Eduard 

Toldrà  
 

Aquí tenim el poema de Lope de Vega  
Madre, unos ojuelos vi, del recull Seis 

canciones para canto y piano, d’Eduard 
Toldrà. Magníficament interpretat per 

Teresa Berganza. 

 

 

  

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=GqS3Us42TOg
https://www.youtube.com/watch?v=GqS3Us42TOg
https://www.youtube.com/watch?v=HjfaIeevvao
https://www.youtube.com/watch?v=HjfaIeevvao
https://www.youtube.com/watch?v=CxPrtsOtyUg
https://www.youtube.com/watch?v=Q82lQQSTQKg
https://www.youtube.com/watch?v=CxPrtsOtyUg
https://www.youtube.com/watch?v=Q82lQQSTQKg
https://www.youtube.com/watch?v=p2MwnHpLV48
https://www.youtube.com/watch?v=p2MwnHpLV48
https://www.youtube.com/watch?v=T3U1NmKElsw
https://www.youtube.com/watch?v=nmHC6HtNEPU
https://www.youtube.com/watch?v=nmHC6HtNEPU
https://www.youtube.com/watch?v=HHUns7HAtes
https://www.youtube.com/watch?v=HHUns7HAtes


Amb motiu que s’hi fa òpera. 

El Teatre Municipal de Girona 
 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2022 


