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ACTIVITATS PROPERES 
RESERVES Propera temporada 

de busos al Liceu. 

2022/2023 
 

  
Més informació i inscripcions: 

 

RECITAL LÍRIC 
Amb el tenor Roger Padullés 

.15-X-2022 (19h) 

A la població de L’Escala, a l’Alfolí de la Sal 

8€, entrada anticipada (busos optatius des de Girona)  
 
 
 
 
 
 
 
 

       El tenor ens oferirà un recital, acompanyat per 
 piano, després de la seva recent intervenció al Liceu  
            (fent el Monostatoss de La Flauta Màgica)  
            i en la Schubertíada de Vilabertran. 

  
Coorganitza: l’Ajuntament de L’Escala i Amics de l’Òpera Girona 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Amb 4 activitats aquest juliol: 
 

● Una conferència sobre Norma (7-VII) 
 

● Sopar post-conferència (7-VII) 
 

● Trobada-recital a Calella (15-VII) 
 

● Sortida al Liceu a veure Norma (22-VII) 
 

..Reportatge.. 

 
  

 

 

  

Reserveu sortides al Liceu, amb bus 
des de Girona. 7 òperes el 2022/23 

 
Amb el 40% de descompte. Activitat oberta a 
tota person aficionada (els socis dels Amics 

tenen un descompte addicional de 5€) 
 

..Informació i reserves.. 

 
  

 

 

 

 

NOVETAT IMPORTANT 
Concurs per a veus Joves, 
El 22 d’octubre a Girona 

Serà la primera edició d’aquest concurs de 
nova creació, promogut conjuntament per 

l’Associació catalana de Professors de cant i 
l’Associació d’Amics de l’Òpera de Girona. 
Es celebrarà a l’Aula Magna d ela Casa de 

Cultura de Girona. Entrada lliure 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Invitació a la reunió de Junta dels 
Amics pel dia 12-IX, a les 16,30 h. 

 
Reunions obertes a sòcises i a l’Hotel 

d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona 
..Lloc.. 

 
  

 

 

 

 

Valoracions positives per a la 
Norma del Liceu 

Bons comentaris en l’aspecte musical. Pel 
que fa a la producció escènica d’Àlex Ollé 

(Fura dels Baus) hi ha hagut divisió 
d'opinions, entre partidaris i detractors. 

  ..La Vanguardia..    ..Llegir-cat..    ..Ara..            
..Funció que vam veure....Ópera Actual..    

..Opera World..     ..Jorge Binaghi.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Versió particular de “La reina de 
les fades” a Peralada 

La producció de l’òpera de Purcell ha rebut 
en general valoracions ben positives. 

..El Punt..    ..El Periódico..    ..Llegir.Cat..    

..RMC..   ..Melómano D..      ..Fragment.. 

 
  

 

 

 

 

Valoracions de l’experimentació del 
projecte del Liceu Oh! L’Òpera, amb 

òperes de petit format 
A inicis de juliol es van oferir quatre òperes 

composades per joves músics. 
..Al web..    ..Al web..       

 
  

 

 

 

 

Un nou i excepcional espai on 
es faran concerts de clàssica: el 

monestir de Sant Quirze de Colera 
Es començarà amb tres concerts els dies 
6, 14 i 20 d’agost, aprofitant l’església i 

monestir romànics.     ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Nova edició de l’Aula Oberta 
d’Audició Musical 

Curs d’audició impartir per Rafael esteva. A 
mitjans setembre s’obren les inscripcions 

per a la XXIVa edició. Habitalment a La Marfà 
de Girona, deu dissabtes al matí entre 

l’octubr ei el maig.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Convocada la Iva edició del Concurs 
Internacional de Composició Coral 

de l’Orfeó Català 
Amb termini fins al 31 de gener del 2023 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentada la propera edició 
del festival de Lied a 

Barcelona LIFE Victoria 
Anirà del 28 de setembre la 2 de 

febrer, en la seva Xa edició 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Presentada la temporada del 
Palau de la Música de 

València 
Amb una trentena de concerts 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’ha presentat la temporada 2022-
23 del Maggio Musicale Fiorentino 

La 84a edició. Amb deu títols lírics 
..Al web.. 

 
  

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2171120-sabata-reina-de-la-nit.html
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https://www.beckmesser.com/maggio-musicale-fiorentino-temporada-22-23-gatti-mehta/


 

 

 

 

Nou projecte operístic estienc a 
Barcelona: P!Òpera (Pícnic+Òpera) 

Al Poble Espanuol de Barclona, amb 3 
espectacles operístics  a l’aire lliure assumits 
per la Petia Companyia Lírica de Barcelona 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Presentada la temporada del 
Teatre de Villamarta de Jerez 

Es tracta d’un teatre amb una presència 
lírica creixent. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre el Festival de Música dels 
Pirieneus 

Que està portant clàssica aquest estiu a 
moltes poblacions pirenaiques catalanes, 

en la seva 11a edició de Música Antiga 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Bellini serà homenatjat en 
la seva ciutat natal 

Catània promou dos festivals en 
reconeixement de Vicenzo Bellini 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El Liceu aprova un pla 
estratègic per als quatre anys 

propers 
Ratifica durant els període a García de 
Gomar com a director artístic i a Josep 

Pons com el musical.    ..Al web.. 

 
  

 

 

  

Mor la violinista Alice Hoffelner-
Harnoncourt 

La que va ser una de les promotores de la 
música interpretada amb criteris històrics 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

ENTREVISTA: Josep Carreras 
Abans de fer el concert al Festival de 

Peralada el 3 d’agost 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: amb la gestora 
que ha fet reflotar el Festival 

de l’Arena de Verona 
La superintendent del Festival, Cecilia 

Gasdia.      ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

ENTREVISTA: amb la mezzo Teresa 
Iervolino 

Acaba d’assumir el paper d’Adalgisa al Liceu 
..Al web.. 

 
  

http://www.revistamusical.cat/grans-classics-de-la-lirica-aquest-estiu-al-poble-espanyol/
https://scherzo.es/presentada-la-temporada-lirico-musical-22-23-del-teatro-villamarta-de-jerez/
https://www.melomanodigital.com/femap-conciertos-con-gusto-en-los-pirineos/
https://scherzo.es/la-ciudad-de-catania-acogera-dos-festivales-dedicados-a-bellini/
https://scherzo.es/el-liceu-aprueba-un-plan-estrategico-cuatrienal-y-renueva-a-garcia-de-gomar-como-director-artistico/
https://www.codalario.com/noticias/noticias/el-adios-de-alice-hoffelner-harnoncourt--pionera-entre-las-mujeres-del-historicismo_11440_3_36225_0_2_in.html
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/fer-un-concert-a-peralada-en-si-ja-es-un-honor/
https://scherzo.es/cecilia-gasdia-en-la-arena-de-verona-cada-funcion-es-un-estreno/
https://www.operaactual.com/entrevista/teresa-iervolino-mezzosoprano-me-fascina-de-adalgisa-su-enorme-lucha-interior/
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https://www.codalario.com/noticias/noticias/el-adios-de-alice-hoffelner-harnoncourt--pionera-entre-las-mujeres-del-historicismo_11440_3_36225_0_2_in.html
http://www.revistamusical.cat/entrevistes/fer-un-concert-a-peralada-en-si-ja-es-un-honor/
https://scherzo.es/cecilia-gasdia-en-la-arena-de-verona-cada-funcion-es-un-estreno/
https://www.operaactual.com/entrevista/teresa-iervolino-mezzosoprano-me-fascina-de-adalgisa-su-enorme-lucha-interior/


 

 

 

 

ENTREVISTA amb el compositor 
Benet Casablancas 

Amb motiu de ser nomenat compositor resident 
pel centro nacional de Difusión Musical 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: a la jove i premiada 
mezzo Emily D’Angelo 

La conversa es centra entre les relacions entre 
la músic ai el significat. Amb motiu de la seva 

participació al Festival de Perlada 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: amb el director 
artístic del Teatro Colón 

Augusto Techera és el director artístic del 
principal teatre argentí 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un conveni per a la integració de 
persones amb discapacitat 

mitjançant la música 
És un acord entre el SIFU i l’ESMUC 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El director d’orquestra Stefan Soltész 
pateix un infart fatal quan dirigia una 

òpera de R. Strauss 
Aquest juliol a Munic quan dirigia La dona 

silenciosa va patir un atac de cor.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Juliana Gregorian guanya el concurs 
de cant Fioreenza Cedolins 

La soprano armènia ha guanyat la tercera edició 
d’aquest concurs virtual 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un cantant rus empresonat a 10 
anys per protestes contra la 

manera que es va portar la Covid 
Es tracta del baríton Vadim Cheldiyev 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

LÓVA, un projecte 
educatiu per a generar una 

òpera a l’escola 
Diverses escoles l’estan aplicant 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El Festival de Bayreuth 
està en crisi? 

Article d’opinió, d’aquet juliol,  
de Gonzalo Alonso 

..Al web.. 

 
  

http://www.revistamusical.cat/entrevistes/magrada-buscar-els-extrems/
https://www.nuvol.com/musica/classica/emily-dangelo-fins-i-tot-una-canco-alegre-et-pot-trencar-el-cor-265945
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https://elpais.com/cultura/2022-07-24/muerte-y-transfiguracion-en-la-opera-de-munich.html
https://www.codalario.com/juliana-grigorian/noticias/la-soprano-armenia-juliana-grigorian-gana-la-tercera-edicion-del-concurso-virtual-fiorenza-cedolins_11403_3_36103_0_4_in.html
https://scherzo.es/cantante-ruso-es-condenado-a-diez-anos-de-carcel-por-las-protestas-anti-covid/
https://www.melomanodigital.com/lova-la-opera-un-vehiculo-de-aprendizaje-2/
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https://www.beckmesser.com/el-festival-de-bayreuth-2022-en-una-encrucijada/


 

 

 

 

Nodoka Okisawa dirigirà la 
Simfònica de Tokio 

En serà la directora principal a partir 
del març del 2023 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Savall porta El Messies de Händel 
al festival de Salzburg 
Haurà estat a finals de juliol 

..Al web.. 
 

  

 

 
 

 

Sobre els crítics 
Am el títol “Criticar al crítico”, 

per Santiago Martí Bermúdez (a 
la foto de l’esquerra) 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Polèmica pel costum teatral de 
pintar-se la cara de negre 

Hi ha qui no veu bé que els cantants es 
tenyeixin la cara quan han de representar 
personatges de color. Ha tornat a passar 

amb l’Ada de Netrebko. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre maneres absurdes de 
canviar la història i les òperes 

On es comenta un cas en què el director 
Riccardo Muti posa de manifest que no cal 
canviar com era el passat per a reivindicar 

un món més just.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre la homosexualitat i l’òpera 
Comentaris de Majo Pérez. Amb motiu 

d’unes declaracions homòfobes del baix 
René Pape 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Una reivindicació del valor d ela 
música a la vida 

Entre Orfeu i Plató, de Joan Cuscó i 
Clarissó. Ed. Enoanda 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

El genero Chico o la fiebre teatral 
espanyola de la Belle Époque 

Per Juan i Miguel Etayo Gordejuela. Ed. 
Casimiro, Madrid, 2022 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Tratado de Filosofía de la Música 
Del filòsof, director i compositor Vicente Chulià 

Ramiro que acaba de presentar el llibre 
..Al web.. 

 
  

https://www.mundoclasico.com/articulo/37262/Nodoka-Okisawa-dirigir%C3%A1-la-Sinf%C3%B3nica-de-Kyoto
https://www.plateamagazine.com/noticias/13665-jordi-savall-llega-al-festival-de-salzburgo-con-el-messiah-de-haendel
https://scherzo.es/criticar-al-critico/
https://scherzo.es/anna-netrebko-de-nuevo-en-el-ojo-del-huracan-ahora-a-causa-del-blackface/
https://scherzo.es/es-tarde-para-recuperar-la-sensatez/
https://www.operaworld.es/antes-que-teatros-progais-hubo-compositores-y-compositoras-gais/
https://www.classics.cat/novetats/detall?Id=811
https://www.plateamagazine.com/libros/13606-juan-y-miguel-etayo-gordejuela-el-genero-chico-o-la-fiebre-teatral-espanola-de-la-belle-epoque
https://www.codalario.com/vicente-chulia/noticias/vicente-chulia-presenta-su-tratado-de-filosofia-de-la-musica-en-santo-domingo-de-la-calzada_11444_3_36237_0_2_in.html
https://www.mundoclasico.com/articulo/37262/Nodoka-Okisawa-dirigir%C3%A1-la-Sinf%C3%B3nica-de-Kyoto
https://www.plateamagazine.com/noticias/13665-jordi-savall-llega-al-festival-de-salzburgo-con-el-messiah-de-haendel
https://scherzo.es/criticar-al-critico/
https://scherzo.es/anna-netrebko-de-nuevo-en-el-ojo-del-huracan-ahora-a-causa-del-blackface/
https://scherzo.es/es-tarde-para-recuperar-la-sensatez/
https://www.operaworld.es/antes-que-teatros-progais-hubo-compositores-y-compositoras-gais/
https://www.classics.cat/novetats/detall?Id=811
https://www.plateamagazine.com/libros/13606-juan-y-miguel-etayo-gordejuela-el-genero-chico-o-la-fiebre-teatral-espanola-de-la-belle-epoque
https://www.codalario.com/vicente-chulia/noticias/vicente-chulia-presenta-su-tratado-de-filosofia-de-la-musica-en-santo-domingo-de-la-calzada_11444_3_36237_0_2_in.html


 

 
 

CD 

 

Renaissance: un disc de música 
del Renaixement 

Enreistrat pel Cor de Cambra de 
Granollers,pel segell FICTA 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Una versió del Stabat Materd e 
Pergolesi dirigida per JulienChauvin 

Treta pel segell Alpha Classics 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Música d’una representació secular 
de la Passió, la de Oberammergau  
Fruit d’una antiga representació a un poble 

alemany de Baviera.      ..Al web.. 
 

  

 

 
 

CD 

 

Un homenatge a la cantant  
compositora s. XIX Pauline Viardot 
El disc A tribute to Pauline Viardot. Pel segell 

Aparté 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Un Tristany i Isolda, de Wagner, 
dirigit per Barenboim 

Per la casa Bel Air amb sots titulats amb 
castellà 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Les Contes d’Hoffmann, d’Hoffenbach, 
dirigida per Kent Nagano 

La casa UuroArtys l’ha treta en format DVD i Bluray. 
Amb direcció escènica de Daniele Finzi Pasca 

..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 
 

 

  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 
 

1-VIII 
(20,30 h.) 

 

CONCERT INSTRUMENTAL 
 per Il Giardino Armónico 
Formació ben interessant, amb la 

direcció de Giovanni Antonini, amb 
obres del barroc. 

..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

2-VIII 
(19,30 h.) 

 

RECITAL LÍRIC: amb la 
soprano Sonya Yoncheva 
Amb Malcolm Martineau (piano). 

Al Festival de Peralada 
..Al web.. 

 
Peralada 

  

https://www.melomanodigital.com/resena-reinassance/
https://www.melomanodigital.com/resena-pergolesi-stabat-mater/
https://www.operaworld.es/la-musica-de-la-pasion-de-oberammergau-una-tradicion-secular-ahora-en-cd/
https://www.plateamagazine.com/discos/13631-marina-viotti-y-christophe-rousset-rinden-tributo-a-pauline-viardot-en-un-nuevo-cd
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/wagner-tristan-und-isolde-3
https://proopera.org.mx/resena/offenbach-les-contes-dhoffmann-kent-nagano/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.agendaclassica.cat/275-il-giardino-armonico/2022-08-01-20-30
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/222/sonya-yoncheva/
https://www.melomanodigital.com/resena-reinassance/
https://www.melomanodigital.com/resena-pergolesi-stabat-mater/
https://www.operaworld.es/la-musica-de-la-pasion-de-oberammergau-una-tradicion-secular-ahora-en-cd/
https://www.plateamagazine.com/discos/13631-marina-viotti-y-christophe-rousset-rinden-tributo-a-pauline-viardot-en-un-nuevo-cd
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/wagner-tristan-und-isolde-3
https://proopera.org.mx/resena/offenbach-les-contes-dhoffmann-kent-nagano/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.agendaclassica.cat/275-il-giardino-armonico/2022-08-01-20-30
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/222/sonya-yoncheva/


 

 
 

3-VIII 
(20,30 h.) 

 

Gloria de Poulenc i la Cantata 
de la simfonia no 2 de 

Mendelssohn 
Amb les sopranos E. Johnston i G. 

Thompson i el tenor T. Lebow. Amb la 
Bershire Choral Int. I l’Orquestra 

Simfònica del Vallès. Al Palau.  
  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

3-VIII 
(22 h.) 

 

Nit de Josep Carreras, amb 
l’Orquestra del Liceu 

També la soprano Martina Zadro. Al 
Festival de Peralada 

..Al web.. 

 
Peralada 

  

 

 
 

4-VIII 
(19,30 h.) 

 

RECITAL LÍRIC: amb la 
soprano Lise Davidsen 

Acompanyada al piano per Sophie 
Raynaud. Al Festival de Peralada 

..Al web.. 

 
Peralada 

  

 

 
 

4-VIII 
(20,30 h.) 

 

Peces de Monteverdi de la Selva 
morale e spirituale, amb Vox 

Luminis. 
Abb el conjunt vocal i instrumental belga. 

Al Festival de Torroella, Auditori Ter 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

5-VIII 
(19,30 h.) 

 

RECITAL LÍRIC: amb la soprano 
Ermonela Jaho 

Amb Pantesilena Jaho al piano. Al 
Festival de Peralada 

..Al web.. 

 
Peralada 

  

 

 

 
 

5-VIII 
(19, h.) 

 

ÒPERA I MARIDATGE DE VINS: 
Al Balneari de Montagut 

(CAMPELLES, Ripollès) 
Per la periodista i divulgadora musical 

Rosa Maria Carbonell.  ..Al web.. 

 
Peralada 

  

 

  
5-VIII 
(21 h.) 

 

Una nit amb Rossini, Bizet i Verdi 
En el març dels espectacles operístic 

P!Òpera a l’Aire lliure al Poble Nou de 
Bracelona, per la Petita Companyia Lírica 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

6-VIII 
(22 h.) 

 

Concert líric amb 
 la soprano Indira Ferrer 

Amb el títol Danses i havaneres mexicanes del 
s. XIX, cançó espanyola i catalana. 

Acompanyada per Mauri Campos (guitarra 
solista) i Carles Casanovas (guitarra rítmica). Al 

monestir de Sant Quirze de Colera. 
  ..Al web.. 

 
Sant Quirze de 

Colera 

  

https://www.palaumusica.cat/ca/berkshire-choral-international-orquestra-simfonica-del-valles-grant-gershon_994003
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/223/la-nit-de-josep-carreras/
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/224/lise-davidsen/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24045-vox-luminis.html
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/226/ermonela-jaho/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/1-136724-programa/tast_opera_i_vi_balneari_de_montagut.pdf
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
http://www.fomentdelaclassica.cat/event_detail.php?event_id=534
https://www.palaumusica.cat/ca/berkshire-choral-international-orquestra-simfonica-del-valles-grant-gershon_994003
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/223/la-nit-de-josep-carreras/
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24045-vox-luminis.html
https://www.festivalperalada.com/ca/programacio/226/ermonela-jaho/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/1-136724-programa/tast_opera_i_vi_balneari_de_montagut.pdf
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
http://www.fomentdelaclassica.cat/event_detail.php?event_id=534


 

 
 

7-VIII 
(20,30 h.) 

 

Cantates de Bach: BWV 
24 i BWV 168. Pels 

Solistes Salvat Beca Bach 
Festival de Torroella, a l’església 

de Sant Genís.    ..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

10-VIII 
(20,30 h.) 

 

Les receptes de l’amor. Amb 
William Christie, Lea 

Desandre i Thomas Dunford 
Al Festival de Torroella, Auditori Ter 

..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 

 

 
11-VIII 
(20,30 h.) 

 

Marlis Petersen (soprano) 
 i S.M. Lademann (piano) 
Schubertíada de Vilabertran: a la 

Canònica de Sta. Maria 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

11-VIII 
(20,30 h.) 

 

Nuria Rial (soprano): 
Accademia del piacere 

Amb Fahmi Alqhai, viola da gamba i 
direcció. 

Al Festival de Torroella, Auditori Ter 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 

 

 
12-VIII 
(20,30 h.)  

Christoph Prégardien (tenor) 
i Julius Drake (piano) 

Schubertíada de Vilabertran: a la 
Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

  
12-VIII 

(21 h.) 
 

Una nit amb Mozart, Donizetti i 
Puccini 

En el març dels espectacles operístic 
P!Òpera a l’Aire lliure al Poble Nou de 

Bracelona, per la Petita Companyia Lírica 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
16-VIII 
(20,30 h.)  

Catriona Morison (mezzo), A. 
Bushakevitz (piano) i L. Fernández (viola) 
Schubertíada de Vilabertran: a la Canònica de 

Sta. Maria 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 
 

18-VIII 
(18 h.)  

Missa Regalis. 
Ensemble Lisboa 1740 

Anaïs Oliveras i Irene 
Mas, sopranos; Mariona 

Llobera, mezzosoprano; Carles 
Prats, tenor; Néstor 

Pindado, baix.   ..Al web.. 

 
Camprodon 

  

https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24368-bachcelona-consort.html
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24048-william-christie-lea-desandre-thomas-dunford.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-petersen-lademann-vb22
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24052-nuria-rial-accademia-del-piacere.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-pregardien-drake-vb22
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-morison-bushakevitz-vb22
https://www.femap.cat/municipis/grups/lisboa/lisboa-camprodon
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24368-bachcelona-consort.html
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24048-william-christie-lea-desandre-thomas-dunford.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-petersen-lademann-vb22
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24052-nuria-rial-accademia-del-piacere.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-pregardien-drake-vb22
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-morison-bushakevitz-vb22
https://www.femap.cat/municipis/grups/lisboa/lisboa-camprodon


 

 

 

 
18-VIII 
(20,30 h.)  

Manuel Walser (baríton) 
 I Akemi Murakami (piano) 
Schubertíada de Vilabertran: a la 

Canònica de Sta. Maria 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

  
19-VIII 

(21 h.) 
 

Greatest hits 
En el març dels espectacles operístic 

P!Òpera a l’Aire lliure al Poble Nou de 
Bracelona, per la Petita Companyia 

Lírica 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
19-VIII 
(20,30 h.)  

Matthias Goerne (baríton) 
 I Seong-Jin Cho (piano) 

Schubertíada de Vilabertran: a la 
Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

  
20-VIII 

(20 h.)  

Recital: Xavier Mendoza (baríton) 
i Guillem Martí (piano) 

Amb obres del clàssiques i romàntiques. A la 
Plaça de les botxes de la devesa gironina. 

Gratuït.      ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 

 
21-VIII 
(20,30 h.)  

André Schuen (baríton) 
 I Daniel Heide (piano) 

Schubertíada de Vilabertran: a la 
Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

20-VIII 
(20,30 h.) 

 

Philippe Jaroussky 
(contratenor) i Thibaut 

Garcia (guitarra): A sa guitare 
Al Festival de Torroella, Auditori  Ter 

..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 

 

 
21-VIII 
(18,30 h.)  

Commemoració de la 30a 
edició de la Schubertíada 
Schubertíada de Vilabertran: a la 

Canònica de Sta. Maria 
..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

21-VIII 
(20,30 h.) 

 

Dixit Dominus de Händel i Missa 
Omnium Sanctorum de Zelenka 
Amv Collegium 1704 & Collegium Vocale 

1704. Al Festival de Torroella, Auditori Ter 
..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 

 

 
22-VIII 
(20,30 h.)  

Mercedes Gancedo (soprano), 
Ferran Albrich (baríton) i A. 

Schmalcz (piano) 
Schubertíada de Vilabertran:  
a la Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

https://www.schubertiada.cat/ca/concert-walser-murakami-vb22
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-goerne-cho-vb22
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=30662&ta=age&jsback=1
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-schuen-heide-vb22
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24064-philippe-jarousky.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-goerne-schmalcz-vb22
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24067-collegium.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-academia-goerne-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-walser-murakami-vb22
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-goerne-cho-vb22
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=30662&ta=age&jsback=1
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-schuen-heide-vb22
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24064-philippe-jarousky.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-goerne-schmalcz-vb22
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/24067-collegium.html
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-academia-goerne-vb22


 

 

 

 
22-VIII 
(20,30 h.)  

Johanne M. Kränzle (baríton) 
 I Hilko Dummo (piano) 

Schubertíada de Vilabertran: a la 
Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 

 
23-VIII 
(20,30 h.) 

 

Johanna Wallroth (soprano) 
 I Malcom Martineau (piano) 

Schubertíada de Vilabertran: a la 
Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 

 
24-VIII 
(20,30 h.)  

Konstantin Krimmel (baríton), 
Wolfram Rieger (piano) i José Vicente 

(trompa) 
Schubertíada de Vilabertran: 
 a la Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 

 

 
25-VIII 
(20,30 h.)  

Juliane banse (soprano), K. 
Krimmel (baríton) i W. Rieger 

(piano) 
Schubertíada de Vilabertran: 
 a la Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

  
26-VIII 

(21 h.) 
 

Una nit amb Rossini, Bizet i 
Verdi 

En el març dels espectacles operístic 
P!Òpera a l’Aire lliure al Poble Nou de 

Bracelona, per la Petita Companyia Lírica 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 

 
26-VIII 
(20,30 h.)  

Julia Kleiter (soprano) 
 I Julius Drake (piano) 

Schubertíada de Vilabertran: a la 
Canònica de Sta. Maria 

..Al web.. 

 
Vilabertran 

  

 

 
 

27-VIII 
(20 h.) 

 

Gala d’òpera. Amb A. Katroship 
(soprano), A. Iranzo (tenor) i J. 

Madrid (piano) 
Amb obres de Puccini, Mascagni, Verdi i altres. 

A l’església del monestir de Sant Pere de 
Rodes.   

 ..Al web.. 

 
Sant Pere de 

Rodes 

  

 

 
 

27-VIII 
(12 h.) 

 

Roger Padullés (tenor) 
 I Francisco Poyato (piano) 
Schubertíada a Espai Misteri. Déu 

d’Aigua de Vilajuïga 
..Al web.. 

 
Vilajuïga 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://www.schubertiada.cat/ca/concert-kraenzle-dumno-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-wallroth-martineau-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-krimmel-rieger-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-banse-rieger-vb22
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-kleiter-drake-vb22
https://festivalsantpere.com/programa-2022/
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-padulles-poyato-vj22
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-kraenzle-dumno-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-wallroth-martineau-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-krimmel-rieger-vb22
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-banse-rieger-vb22
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-kleiter-drake-vb22
https://festivalsantpere.com/programa-2022/
https://www.schubertiada.cat/ca/concert-padulles-poyato-vj22
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


NOU CONCURS PER A VEUS JOVES 
A GIRONA, el dissabte 22 D’OCTUBRE 2022 

 
Serà la primera edició d'un concurs que vol promoure el cant entre els joves, especialment 
en l'àmbit de la lírica. La iniciativa va destinada a la gent més jove, amb un límit d'edat de 
27 anys, i en un nivell de formació de grau mitjà o grau superior, o equivalent, sense 
experiència professional operística prèvia. 
     El certamen està promogut i organitzat per Premis de l’Associació d’Amics de l’Òpera 
de Girona i de l’Associació Catalana de Professors de Cant. El concurs es desenvoluparà a 
l'Aula Magna de la Casa de Cultura de Girona, el 22 d'octubre del 2022. 
     Actuarà un jurat de tres membres, de reconegut prestigi,. format per un/a cantant 
professional, un/a director musical i un/a pianista. estan previstos premis de dotació 
econòmica i d'altres tipus, repartits en quatre modalitats: 

●   1. Premi Montserrat Fabra a la millor cantant femenina d’òpera: 800 € 
●   2. Premi Montserrat Fabra al millor cantant masculí d’òpera: 800 € 
●   3. Premi al millor intèrpret de cançó catalana: 600 € 
●   4. Premi al millor intèrpret menor de 22 anys: 600 €  
 
        ACCÉS A LES BASES DEL CONCURS 
 

 

 
  

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-251316-annex/bases_i_butlleta_concurs_joves_veus_aaog-acpc_2022.pdf
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/3-251316-annex/bases_i_butlleta_concurs_joves_veus_aaog-acpc_2022.pdf


Històries del Municipal 

 

ANÈCDOTES DEL TEATRE (segona sèrie). 
 

Ja havíem publicat des d’aquestes pàgines un recull d’anècdotes 
del teatre del municipi de Girona referides al segle XIX (Operem 

no 86, febrer del 2022). Anem a continuar repassant petites 
vivències o casos que poden resultar curioses, xocants i en 

general de bon saber.  
 

Imatge.- El teatre Municipal observat des de l’espiell del teló de boca 
(Foto Carme Masià -AMGi RG FAJ2729.3-) 

 
 

1784.-   PRIMERA OBRA TEATRAL REGISTRADA A L’ARXIU 
      El teatre del Pallol, precedent del Teatre Municipal, ja funcionava com a tal a partir que el 1769 
l’Ajuntament va obtenir permís per a destinar a casa-teatre el que fins aleshores havia estat un magatzem 
de cereal. L’Arxiu Municipal conserva documentació sobre activitats, despeses, obres, del teatre però, 
evidentment, de manera discontínua. El primer llistat de títols d’obres teatrals representades ofereix una 
llista que va d’agost del 1784 a febrer de 1785. La primera representació teatral esmentada correspon a 
una obra de Calderón de la Barca, i concretament Las Armas de la Hermosura. 
 

 
 
     Pedro Calderón de la Barca va publicar Las armas de la hermosura el 1691 [podeu accedir a una 
edició antiga del text de l’obra al següent enllaç]. 
 

1785.-   SOBRE ELS SEIENTS DEL GALLINER i LA LLENGUA 
          Bona part de la informació sobre com era el teatre antigament prové de els factures i altres 
documents de caire econòmic, que són el tipus de registres que més 
es guardaven. Entre altres coses sabem que al galliner (que ja és 
citat amb aquest mot) o, paradís pis superior del teatre. També se 
l’anomenava en castellà “Cazuela”. El públic s’asseia en bancs, 
acabats amb sengles posa-braços a cada costat.  
 
       Imatge.-  Banc català antic, del segle XVIII. Procedència desconeguda  
 
 

file:///C:/Users/usuari/Downloads/las-armas-de-la-hermosura.pdf


 Ho sabem pel rebut que signava el fuster Ramon Casassas. És interesant fer constar com la gran majoria 
d’operaris escrivien els documents en català i, en 
canvi, l’Ajuntament en la documentació oficial, 
usava el castellà. Això s’observa fins ben entrat el 
segle XIX. És indicatiu que bona part de la 
població coneixia poc el castellà o dominava 
millor el català, també de manera escrita. 

 
Imatge.-  Detall amb la descripció de dos bancs destinats al 
galliner (AHGi, Teatre, lligall 1). A sota apareix la signatura 
de Ramon Casassas  

 
     La documentació no ens permet dir que tots els seients del paradís del teatre fossin bancs. A la vegada 
en altes moments tenim constància que a la platea també n’hi havia de bancs, a part de cadires. En un 
moment posterior, en un inventari del 1817, hi consta que a la “cazuela” o pis del galliner, hi havia nou 
bancs i concreta que mesuraven vint pams (AMGi, Teatre, lligall 1. Inventari del 29-V-1817). 
 

1812.-   PRIMER ESMENT DE L’APUNTADOR 
     Entre les tasques que s’han de pagar queda registrat en un 
document acabat el 4 de novembre de 1812 la feina de “compondre la 
tapa del apuntador”. Queda clar, doncs, que s’usava aquest important 
suport en les funcions. També queda clar que l’apuntador estava 
protegit de la vista del públic per una tapa i aquest element de 
protecció s’ha de fer (“compondre”) o reparar. Si s’ha de reparar el 
coverol per a l’apuntador indica que ja existia, no sabem des de quina 
data. Cal recordar que el 1812 estem en plena ocupació francesa i que 
hi ha evidències d’una intensa activitat teatral aquell any al Pallol, 
evidentment, oferta per una companyia francesa de teatre i òpera. 
 
Imatge.-  gravat de Daumier, Le souffleur, a la revista Le Charivari 7-II-1870). 

 

 
Imatge.-  Detall comptable (AMGi, Tetare, lligall 1) 

 

     Sabem que el coverol era esmentat amb el nom de tornaveu, denominació que encara s’usa en el 
llenguatge teatral. Ho sabem perquè s’esmenta en un inventari, del 1813, d’objectes del teatre, en què 
s’especifica que estava construït en llauna. 
 

  
Imatge.-  Detall d’un inventari del teatre. Hi diu: “1 torna veus de llauna per lo apuntador” 

 (AMGi, Tetare, lligall 1. Data de 14 maig 1813) 

 

1820.-   UNA CERTA FAUNA D’ATREZZO PER A LES FUNCIONS 
          Com sembla normal, els teatres tenien objectes d’atrezzo, com ara fragments que simulaven 
muralla. També alguns animals, més o menys reals, Entre els objectes inventariats al 1820 s’esmenta un 
drac i quatre caps de lleó (AMGi, Teatre, lligall 1. Inventari del 5-VII-1820, a la pàgina 2) 



1853.-   PROTESTES PER NO PERMETRE LA REPETICIÓ D’UN BALL 
          En l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi), a la secció teatre, i en el lligall 7, es conserva un ofici del 
governador provincial dirigit a l’Ajuntament comentant i donant indicacions en relació a un incident 
ocorregut en un ball, realitzat a la platea del Teatre de la ciutat el dia 8 de 
desembre del 1853. Recordem que el teatre únic de Girona s’anomenava 
aleshores el Pallol, o simplement la Casa-teatre, i que es situava 
aproximadament on va ser inaugurat pocs anys després, el 1860, l’actual Teatre 
Municipal.  
 

Imatge.-  Segell De governació d ela Província de Girona que encapçala l’escrit que analitzem. 

      
     El governador explica que va estar present en el ball i que bona part del públic 
va indignar-se amb les directius del President del Teatre aquella nit. Veient en 
governador que les protestes podien acabar derivant en un conflicte greu, va intercedir personalment i 
els ànims es van calmar 
     La narració amb què comptem ens explica que el President del ball era algun regidor municipal, tasca 
que anava variant de regidor, segons l’ocasió. 
     El conflicte va sorgir perquè el públic va demanar que es repetís un ball nacional i el regidor de torn va 
decidir no concedir el bis. El mateix governador aclareix que el problema sorgí “por que ha sido costumbre 

constante en este Teatro, y 
lo es en todos los de 
España, permitir la 
repetición del baile 
nacional, siempre que no 
haya motivos suficientes 
para impedirlo.”.. 
 
Imatge.-  Un ball públic en un 
gravat barceloní e cap al 1850. 
 

     Què hem d’entendre per 
ball nacional a mitjans segle 
XIX? El document no ho 
explica, ni cita cap nom 
concret de ball. Però pel 
moment que parlem es 
deuria referir a balls basats 
en les danses boleres. La 

dansa bolera en va anar considerant el ball nacional a finals del segle XVIII i durant força temps, a mesura 
que en la segona meitat del set-cents es va anar estenent i popularitzant, sobretot coincidint amb 
ambients i la moda del “majismo”, moda que tant bé va reflectir Goya. El fenomen va arrelar en major o 
menor grau en molts llocs de l’Estat, sobretot a Madrid. Es tractava d’una fusió de danses populars 
hispanes i influències europees. Amb el temps el ball bolero es va anar refugiant a Andalusia i també va 
ser exportat a Iberoamèrica. 
    En l’escrit del governador, aquest diu que va intervenir en l’ocasió descrita a favor del president del ball 
per tal de preservar el principi d’autoritat. Però dóna a entendre que frustrar al públic en la seva demanda 
pertinent va ser poc prudent i acaba aconsellant que es concedeixin les peticions sensates abans que 
derivin en exigències “me limito por ahora a encargar a V.S. se sirva manifestar a los concejales que 
cuando desempeñen la presidencia del Teatro, obren siempre con la mayor circunspección, y que 
siempre que los deseos de los espectadores  sean justos, accedan a ellos, y siempre, antes que esto tome 
el carácter de exigencia, a lo que jamás debe acceder una autoridad.”. 



1870.-   CRÍTIQUES MORALS CONTRA CANÇONS 
     A Girona, com a altres ciutats, hi havia diaris confessionals, en aquet cas catòlics, que defensaven 
campanyes a favor del que ells entenien que era una adequada moralitat. En aquesta línia es va distingir 
el diari El Norte. El Norte va editar-se a Girona entre 1870 a 1933, variant lleugerament les capçaleres 
depenent del moment. La capçalera sorgida el 1870 definia la publicació com a “Periódico católico-
monárquico”. 
     El mes de novembre del 1870 es va produir una polèmica que va sortir reflectida a la premsa entre dos 
periòdics gironins, El Norte i El Vigilante, aquest de caire liberal. El primer rotatiu s’havia queixat que fossin 
permeses unes lletres d’unes seguidilles que havia cantat un artista que es deia García, en la representació 
d’una sarsuela de títol El secreto de una dama1. Va resultar que el segon periòdic va fer ironia de la 
denúncia d’El Norte i a partir d’aquí es van intercanviar andanades des de les pàgines de les publicacions, 
amb insults inclosos. L’artista va composar i recitar una cançó també contestant les crítiques d’El Norte i 

la lletra de la mateixa va 
aparèixer publicada al periòdic 
liberal, cosa que ens permet 
recollir-la a sota. 

 
 
 
 
Imatge.-  Al·lusió a la sarsuela El secreto 
de una dama, amb la foto del seu autor, 
Francisco Asenjo Barbieri. amb l’enllaç 
adjunt també es pot accedir a una versió 
només instrumental de la part més 
famosa de l’obra, les seves seguidillas. 
 

 

 
(El Vigilante 27-XI-1870 p.2) 

 
     També recull es segon periòdic la reacció del públic davant de les crítiques sofertes pel cantant: “el 
jueves último hubo en el Teatro de esta una manifestación natural, unánime, espontánea contra las 
absurdas barbaridades y calumnias con que apreció las seguidillas del actor Sr. Garcia, el primer día que 
se puso en escena <El secreto de una Dama>. En el tercer y último acto, que es donde se cantan las 
célebres seguidillas y al acto de empezar estas, el Norte puede estar contento SOLO UNA familia se 
levantó del palco y marchóse, pero tuvieron la mala suerte de que, pensando tal vez arrancar con este 
acto un murmullo de aprobación, fue precisamente lo contrario porque sus castos oídos que no quisieron 
oir las seguidillas tuvieron que sufrir una espantosa silva. Esta, aunque al principio desconcertó a los 
actores por no saber el porqué, volvieron a reanimarse al ver la salva de aplausos con que fue recibida 
la música cuando comenzó a tocar las seguidillas” (El Vigilante, 27-XI-1870 p. 1 i 2). 
  

                                                           
1      El secreto de una dama és una sarsuela del prolífic compositor Francisco Asenjo Barbieri, amb lletra de Luís Rivera, que es 
va estrenar el 1862. 



1876.-   EMBELLEIXEN EL COVEROL DE L’APUNTADOR 
 

 
 
 
 
 
          Continuant amb apuntadors, un dels 
acords de l’Ajuntament amb els empresaris que 
agafaven el teatre consistia en un compromís 
d’aquests per tal de fer millores en l’edifici o en 
els seus elements. El 1876 l’empresari va fer 
millores i, evidentment, ho va posar en 
coneixement de la premsa  (La Lucha, 6-X-1876 

p. 6. Ho reproduïm al costat). Ens fixem ara en l’aspecte que va agafar el coverol (també dit petxina) des 
de la que l’apuntador realitzava la seva tasca de suport a actors i cantants. No tenim cap imatge de l’època 
de la petxina ni sabem el color però sabem que estava folrada de pana (terciopelo de Utrecht), que anava 
clavetejada de punts daurats (tachuelas doradas) i que al mig apareixia una elegant lira, també daurada. 

 
1942.-   COSES INESPERADES QUE ES PODEN TROBAR EN L’ESCENARI 
 
     El responsable del guarda-roba del moment, el Sr. Viñas, va posar en coneixement de la policia 

municipal alguns objectes 
sorprenents que havia trobat 
revisant les deixalles disperses per 
l’escenari del teatre Municipal. La 
policia va decidir fe fer-ne un 
atestat, una còpia del qual, sense 
signatura, es guarda a l’Arxiu 
Municipal (AMGi, Tetare, UI 12.901, 
data de 7-XI-1942). 

 
 Imatge.-  Document al qual es fa 
referència. 
 

     Com a objectes inusuals 
esmentarem armes, joies de valor i 
objectes litúrgics. I, concretament: 
 
“Un medallón con cadena (al 
parecer e oro). 
Un medallón con perles pequeñas. 
Un estuche para los Santos Oleos 
Un guarda Sagradas Formas 
Un revolver <Smich>. 
Una pistola <Star> con 2 
cargadores y varias municiones,”. 

 
     Algunes d’aquestes coses segurament no les hauríem endevinat. 

Reconstrucció  

hipotètica de la 

petxina que 

proposem  → 



1943.-   S’APROVA LA COL·LOCACIÓ DE PUBLICITAT EN EL TELÓ 

 

     L’Arxiu Municipal conserva algun ofici del procés pel qual es va decidir permetre que es col·loqués al 
Teatre Municipal un teló amb anuncis publicitaris [VEIEU DOCUMENT.]. Pel que sabem la decisió és del 
1943 i va tenir continuïtat durant anys, segons es pot constatar en la foto que publiquem [VEIU FOTO DEL 
1980].  
 

 
Imatge.- La Ponència de cultura de l’Ajuntament aprova la inserció de publicitat en un teló del Teatre Municipal de Girona 

(AMGI, Teatre. UI 12.960) 

 

 
Imatge.- Teló amb publicitat. Foto, del 1980, Joaquim Curbet Hereu (AMGi RG 747432) 

 
 

    I fins aquí alguns aspectes anecdòtics o que poden ser 
curiosos de saber del teatre ciutadà gironí 
 
                                      joan manel barceló sitjes, juliol 2022 
 
  



 
 
 

7 de juliol. CONFERÈNCIA:  Norma 
 
 
 Norma ha estat la darrera conferència de la 
temporada, en la que s’han celebrat una dotzena de 
xerrades organitzades pels amics de l’Òpera de 
Girona. Aquesta, dins del cicle Apropament a 
l’Òpera era una de les protagonitzades pel 
divulgador Pol Avinyó. A l’acte, celebrat a l’Aula 
Magna de l’Auditori de Girona hi assistiren una 
quarentena de persones. 
 
 
 
 

 

 



7 de juliol. SOPAR:  Àpat inspirat en l’òpera 
 
     Tal com es fa de 
tant en quant, 
acabada la 
conferència sobre 
Norma, la gent que 
s’hi va inscriure va 
poder assistir a una 
sopar, celebrat al 
casino de Girona, 
inspirat en l’òpera 
que s’està 
treballant. Els 
cuiners de capçalera 
eren el Joan Escuder 
i l’Alfons Bonet. 
 

 
 

_ 
  



15 de juliol. FI DE TEMPORADA: Recital líric a Calella  
 
     Ja és la tercera edició del recital de fi de temporada de benvinguda a l’estiu en què coincidim i 
col·laborem les associacions de Veïns i Amics de Calella de Palafrugell (AVAC) i els Amics de l’Òpera de 
Girona. La trobada es commemora amb un recital líric. 
 

 
 

 

Enguany a l’activitat s’hi ha inscrit una vuitantena 

de persones que s’han aplegat a l’Hotel Alga de 

Calella de Palafrugell, en els jardins del qual s’ha 

celebrat el recital de contingut completament 

operístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha comptat mb 

 la intervenció de 

 Rimma Khismatullina 

 (mezzosoprano), 

 Eva Ribas (soprano) i 

 Alessio Coppola (painista). 

  



El planteig del recital, segons explicava el programa de mà, consistí en “fer un petit recorregut per la història 

de l’òpera tot recordant algunes de les àries i duets femenins més famosos i coneguts. Així, endinsem l’oient en un 

viatge operístic a través del temps, passant pels compositors més representatius del classicisme, romanticisme...i 

fent-ho a través de petites representacions escèniques de cada obra.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El programa incloïa àries, due si alguna peça pianística dels compositors Mozart, Saint-Saëns, Puccini, 
Offenbach, Bizet, Delibes i Rossini. Podeu consultar el repertori ofert amb la reproducció annexa extreta 
del programa de mà 
     Els aplaudiments del públic al final de l’actuació van provocar un bis que va correspondre a la sarsuela 
catalana Cançó d’Amor i de Guerra. 
 



                                      Sopar posterior al recital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

↑  Va compartir la festa el divulgador 
operístic Pol Avinyó, a qui veiem amb 

una de els organitzadores, la Lluïsa 
Bonal 

 
 

I la vetllada va acabar en bona  
companyonia i creant un espai de 

relació entre aficionades i aficionats a 
l’òpera. 



22 de juliol. ANADA AL LICEU:  Norma 
 
     El passat divendres 22-VII fèiem la setena i darrera sortida, amb bus des de Girona, al Liceu. Hi vam 
assistir 61 aficionats. 

 
 
 

Abans de 
començar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 

(Sonya 

Yoncheva) 

saludant 

al final 

  



    En Pere Garcia ens va presentar el tenor que havia actuat en la funció, l’Airam Hernández. A la foto el veiem amb 

alguns aficionats gironins. D’esquerra a dreta: Alfons Bonet, Angelina Font, Toni Quintana, Airam Hernández i Laura 

Collel. 

 

 

 

 

Esperant el bus                 Pujant per tornar a casa 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=csEteE3KAeg
https://www.youtube.com/watch?v=csEteE3KAeg


 
 
 

ELS 

  
Un anunci de cerveses i l’òpera. 
Ara que convé refrescar l’estiu 

                                         

  

Un anunci publicitari de trenta segons 
 

ACCÉS: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui4v7wlar94
https://www.youtube.com/watch?v=Ui4v7wlar94


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
  
 
En el número precedent 
fèiem repàs de les òperes 
que es van poder veure a 
Girona entre 1950 a 54. Ara 
agafarem els cinc anys 
següents. 
 
 
Imatge 1.- Paisatge urbà de Girona 

dibuixat per Roca Delpech i 
publicat a la revista USTED (no 35, 

XII-1955 p.9 
 
 
 

 

EL CONTEXT 

     Encara en la dels anys 50 persisteix la situació de depressió econòmica del llarg període autàrquic que 
s’havia iniciat en la dècada dels anys 40. Amb tot, alguns indicis apuntaven a que seria del desarrollismo 
de la dècada dels 60. Tant a nivell estatal com gironí el 1952 havia fet aparèixer algun indici de recuperació 
econòmica incipient. Aquell any es va acabar el sistema de racionament a la vegada que s’iniciaven els 
contactes amb els Estats Units, que seguint la política del dòmino de la gran potència, s’acostà a qualsevol 

règim que fos anticomunista i, en 
aquest camp, el franquisme havia 
demostrat mèrits evidents. 
 
Imatge 2.- Panoràmica del Grup Sant Narcís, 
contrucció de cases barates que s’inauguraren 
el 1962. Foto de 1960, feta per Narcís Grosset 
(Arxiu Municipal de Girona, RG 807.832) 
 

     A Girona el 1952 s’inaugurà el grup 
de cases barates al barri gironí de Sant 
Narcís, construccions que havien estat 
dissenyades per l’arquitecte Joaquim 
Bosch. Amb tot, la creixent onada 
migratòria que en els 50 rebia la capital 
gironina, va originar un fort dèficit de 

vivendes que portà a un creixen barraquisme. El problema social corresponent era també exponent d’un 
creixement els llocs de treball a la ciutat. 



     Pel que fa a l’alcaldia de la ciutat, en el període que considerem estava presidida, primer per Antoni 
Franquet, que dirigí el consistori entre 1946 a 1957 i, posteriorment per Pere Ordis, entre 1957 a 1967, 

amb una breu interinitat entre els dos. 
Veurem com entre 1955 a 1959 es va 
mantenir la política de prestigi d’oferir 
una òpera de gala per Fires, en el teatre 
Municipal, encara que no de manera 
permanent. 
 
   Imatges 3.-  Antoni Franquet Alemany i Pere 
Ordis Llac van ser els alcaldes de la ciutat durant 
el quinquenni entre 1955 a 1959. 
 

     Pel que pertoca a la música, continua 
la situació deprimida que ja havíem detectat per a les darreres dècades. Es donaren, però, algunes 
novetats de certa rellevància que havien de redundar en una major animació musical de Girona. El 1955 
es fundava l’Orquestra de Cambra de Girona. Sota el patrocini de la Diputació, “pel que respecta a l’àmbit 
de la música civil, és provable que la innovació més destacada [...] D’aquesta manera s’omplia el buit, tant 
lamentable, d’una formació clàssica estable a la ciutat”2. L’altre fet notable, al cap de poc, fou la 
reconstitució de l’Associació de Música, que va assolir una vida ben activa i que funcionà en aquesta nova 
etapa a partir del 1957, sent aquesta entitat una escissió amistosa de la secció de música del Cercle 
Artístic3. 
     Un altre factor musical interessant que eclosionà a mitjans anys 50 va ser la coincidència de diverses 
corals amb una certa dinàmica, sobretot gràcies al mestratge d’alguns directors, com ara el mestre 
Francesc Civil i Castellví (Molins de Rei, 1895 – Girona 1990 ), el mestre Josep Viader Moliner (Girona, 
1917 – Girona, 2012), el mestre Josep Maria Baró i Güell (Cervià de Ter, 1891 – Girona, 1980). Ente les 
corals ciutadanes cal esmentar el Cor del GEiEG (amb direcció de Viader fins el 1960), entitat que va 
obtenir el primer premi al concurs internacional d’Arezzo l’estiu de 1956; el cor de dones de la Secció 
Femenina (que va tenir de director al mestre Civil) la Polifònica, creada el 1956 (Dr. Viader); Orfeó Cants 
de Pàtria (dirigida per Baró-Güell entre 1922 a 1957 i posteriorment dirigits per Rogelio Sánchez Viñas). A 
aquestes corals cal sumar l’existència d’uns bons cors d’escolania entre els que destacaren durants els 
anys 50 les de la Catedral i les esglésies del Carme i del Mercadal. Com veurem tot seguit, aquest caliu de 
corals va propiciar l’aparició d’algunes veus solistes que van participar en major o menor grau en el conreu 
del cant líric. 
 

UNA FLORADA DE CANTANTS GIRONINS 
     A mitjans anys 50 trobem cantants lírics d’origen gironí en una proporció i qualificació per sobre del 
que venia sent habitual. Les condicions oficials i culturalment deprimides del moment van dificultar, ben 
segur, la realització plena de les seves carreres professionals, però diversos van arribar a tenir un cert 
renom. En diversos casos consta com l’inici de la formació i vocació i d ela formació com a cantaires, els 
va venir del contacte i participació amb el teixit de corals de la ciutat, com en el cas de Fausto Granero. 
  

                                                           
2      Joan Gay i Puigbert, <La música>, al catàleg: M. Antònia Clarà Blanquerna (coordinadora), Sota la boira. Lletres, arts i 
música a la Girona del primer franquisme (1939-1960). Girona: Diputació de Girona i MD’A, 2000. P. 195 a 242. (P. 229) 
3      Lluís Brugués, La Música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona: Diputació i Conservatori de Música 
Isaac Albéniz, 2008. P. 290 



Montserrat Fabra. Soprano gironina.  
     De Montserrat Fabra Bassagoda (Portobou 1922 - Girona 2012) ens hi hem referit en diverses 
ocasions4. Aquí recordarem que va ser una notable soprano, amb una formació i veu considerables, que 
va aconseguir fer una cera carrera com a cantant, sobretot lírica, però que no va poder assolir les  
expectatives professionals que se li auguraven. Havia estat alumna de Carme Bau Bonaplata. La seva 
carrera es va concentrar fonamentalment en una dècada, entre inicis dels anys 50 a inicis dels anys 60. 

Esmentarem que, en 
reconeixement a la seva 
trajectòria, els premis per a 
cantants operístics, destinats 
a joves cantants, que s’han 
de celebrar a Girona el 22 
d’octubre d’aquest any, 
porten el nom de “premi 
Montserrat Fabra”. 
 
Imatge 4.-  Foto de Montserrat 
Fabra (segona per l’esquerra) en 
una instantànai sense data ni 
localització, que forma part de 
l’arxiu familiar d ela cantant. 
Possiblement es tracti d’una de les 
funcions en què fabra va encarnar 
el paper de Rosina al Barbiere di 
Siviglia, de Rossini. Foto Baulenas 
(Barcelona) 

 

Fausto Granero. Tenor gironí 
     Fausto Granero va ser el cantant líric gironí sorgit els anys 50 que va tenir una carrera professional com 
a solista més destacada. Va 
començar cantant amb el 
mestre Viader , que va ser qui 
va detectar el potencial del 
cantant, al cor del GEiEG, 
destacant per la serva veu. 
Posteriorment va tenir com a 
professors al tenor Pau Civil, 
que va seu el seu mentor, i a 
Josep P. Arnaldo, que fou 
Director de l’Orquestra del 
Liceu. Durant el s anys 60 i 60 
va tenir ocasió d’enregistrar 
discos amb sarsuela i opereta i 
va actuar en teatres destacats, 
com ara el Liceu.  
  

                                                           
4      JM. Barceló <Montserrat Fabra, Una soprano Gironina que va destacar en la dècada de 1950>. Al butlletí Operem nos 78 i 

79, juny i juliol del 2022. Accesibles. I, JM. Barceló, <Montserrat Fabra, una soprano gironina de la postguerra>. A Revista de 

Girona, no 331, pp. 34 a 36 (accesible). 

 

Imatge 5.-  A la foto del costat, Fausto 

Granero en un programa de la 

temporada de primavera del Gran 

Teatre del Liceu, el 1960. 

 

En l’enllaç superior podem accedir a 

un enregistrament de 1958 en què 

Fausto Granero canta en el duet Como 

la rosa temprana de l’opereta de 

Franz Lehár La Vídua Alegre. 

 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
file:///C:/Users/usuari/Downloads/398580-Text%20de%20l'article-579645-1-10-20220315.pdf


Santiago Vidal. Tenor gironí. 
     Trobem a Santiago Vidal va ser estudiant del Conservatori Superior de Música del Liceu. El trobem en 
alguns recitals de petit format a Girona5 i en altres funcions fora de la ciutat6. Com exemple de recital líric 
a la seva ciutat, esmentarem un Festival de Ópera Verdi, del que es van oferir dues funcions, el 30 d’abril 
de al Círculo Artístico de Girona i el 2 de maig al també gironí Cinema Modern [veieu imatge annexa]. A 
més del tenor hi participaren la soprano Lolita Rizzo i el baríton Ferran Cardús. Acompanyava al piano 
Joaquim Vidal Nunell. Joaquim Vidal Nunell (Barcelona 1880 – Barcelona 1964) és una figura interessant, 
fou professor de cant del Conservatori del Liceu des del 1911 i entre les seves activitats va impulsar 
diverses iniciatives per tal d’estendre l’òpera pel país, propiciant actuacions amb alumnes seus. És en 

aquest context que 
podem entendre la 
funció.  
 
   Imatge 6.-  Anunci d’un 
recital d’òpera amb 
fragments de Rigoletto i La 
Traviata, celebrat al Cinema 
Modrn de Girona. Prèviament 
s’havia ofert un Festival de 
Òpera Verdi al Círculo 
Artístico de Gerona, entitat 
promotora en les dues 
ocasions (Los Sitios 1-V-1955 
p.2). 

 

LES ÒPERES QUE ES VAN VEURE 
 

1955  Els solistes gironins van intervenint en òperes a la ciutat 

 
     Aquell 1955 van oferir-se a Girona dues òperes, ja al darrer terç de l’any. Una oficial, de gala, per 
efectius procedents del Liceu, i l’altra per una companyia de sarsuela. 
     La funció de gala era la que oferia tradicionalment l’Ajuntament com a acte  de prestigi per Fires. És 
interessant dir que la programació dels espectacles del teatre Municipal ’aquelles Fires va se encarregada 
a Pau Civil , personatge que havia estat tenor i que acabava d’assumir el càrrec de director artístic del 
Liceu (Los Sitios, 28-X-1955 p5). Evidentment, va ser Pau Civil que va propiciar que en la funció que 
ressenyem actués de tenor protagonista el seu deixeble, el gironí Fausto Granero. 
     La funció del 29 d’octubre, promoguda com era habitual en aquests casos per l’Ajuntament, va tenir el 
caire “oficialista” i de prestigi social que va ressaltar el primer franquisme pel que fa a l’òpera. Ja ho hem 
constat en les revisions que hem realitzat d’anys precedents. Després d’un sopar d’autoritats, que es 
celebrava tradicionalment al saló de sessions de l’Ajuntament, els notables es traslladaven a l’immediat 
Teatre Municipal. Donar temps al sopar era la causa que provocava que la representació, ja llarga per si 
mateixa, comencés a hora inusualment tardana, a les 11 de la nit. La crònica social de la funció oferta pel 
diari del règim deixa clar el sentit d’exhibició política i de prestigi social de l’esdeveniment: 
 

                                                           
5      Un primer recital del que tinguem constància es celebrà per Fires el 3 de novembre del 1953, en què vidal Actuà 
conjuntament amb el Quinteto Vienés i la soprano Montserrat Fabra als locals de la Delegación Provincial de Sindicatos, que 
era l’entitat promotora (Los Sitios, 3-XI-1953, p.2) 
6      El maig de 1955 va participar en un recital al Real Círculo Artístico de Barcelona, en l’homenatge al professor del 
conservatori Superior del Liceu, Joaquim Vidal Núñez, amb participació de diversos cantants. Segons la premsa Santiago Vidal 
va ser felicitat per Hipólito Lázaro, que va estar present a l’homenatge . (Los Sitios, 27-V-1955, p. 4) 



Un 
espec-
tacle 
per al 

prestigi 
social 

     “Después del banquete, exquisitamente 
servido por el ‘Hotel Peninsular’, los asistentes al 
mismo se trasladaron al Teatro Municipal donde 
en función de gala se representaba la ópera ‘El 
barbero de Sevilla’, y con la cual hacía su 
presentación el joven tenor local Fausto Graneo. 
    Nuestro primer coliseo […]  ofrecía un brillante 
aspecto, destacando la belleza de damas y 
señoritas de la buena sociedad gerundense, que 
lucían elegantes trajes de ‘soire’ lo que daba una 
extraordinaria prestancia y distinción a la sala 
(Los Sitios, 30-X-1955 p.5).” 

 
Com a breu descripció de la funció veiem el quadre a sota, 
 

 
29-X 

Il Barbiere di 
Siviglia 

de Rossini 
Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. musical: José P. Arnaldo 
Maria Espinalt, soprano (Rosina) 
Pilar Torres, mezzo (Berta) 
Fausto Granero, tenor (Almaviva) 
Josep Simorra, baríton (Figaro) [el 
programa de mà deies erròniament 
“Simarra”]  
Canut Sabat, baix (Don Bartolo) 
Manuel Gas, baix (Don Basilio) 
Dídac Monjo, tenor (sergent) 
Antonio Cassado, Fiorello (Fiorello) 

Imatge 7.- Cartell de la funció. Autor desconegut 
Impremta Franquet. (AMGi, RG 008870) 

 

   
Imatges 8.- Programa de mà de la funció d’Il barbiere di Siviglia, de Rossini, oferta el 29 d’octubre de 1966. 

Respectivament: portada, repartiment, i fotos de dos dels protagonistes, la soprano Maria Espinat (Rosina) i el tenor 
gironó Fausto Granero (Almaviva). Impremta Franquet. (Col·lecció J.M: Barceló) 

 
     La funció d’Il barbiere va presentar, segons les cròniques del moment, una presència abundant de 
públic, sense emplenar del tot, però, el coliseu. Signa una crítica el comentarista Josep Massanas Bussot 
(Los Sitios, 1-XI-1955 p.4). Entre els solistes van destacar en positiu la soprano Maria Espinalt i el vetarà 
baríton Antoni Cabanes. El que no deuria estar fi fou el baix Canut Sabat. Com en altres ocasions, el 



conjunt orquestral, heterogèniament importat a la ciutat, no acabava de quallar en la seva actuació: “La 
Orquesta no pasó de ser un conjunto improvisado.”, amb una bona feina del director orquestral, José P. 
Arnaldo. 
     Com era d’esperar, un aspecte important per als assistents era la participació com a tenor protagonista 
d’un jove i encara no conegut a la ciutat Fausto Granero: 
 

El debut del 
gironí Fausto 

Granero al 
Municipal 

     “La atención estaba puesta en la actuación por primera vez en el teatro del joven tenor, 
hijo de esta ciudad, Fausto Granero […] Nos sorprendió que en el corto lapso de tiempo –
menos de un año- Fausto Granero pudiera alcanzar con una desenvoltura propia d elos 
versados a la escena, tan bello resultado. La voz del joven tenor es agradable por su timbre 
pastoso, tiene un mayor volumen e cunado lo habíamos oído y sus agudos son claros y 
seguros  […] A este cantante gerundense le auguramos un brillante futuro (Los Sitios, 1-XI-
1955 p.4).” 

 

SOBRE MARIA ESPINANT 
    El solista de major prestigi entre els que actuaren en Il 
Barbieri gironí de Fires d’aquell 1955 va ser la soprano 
barcelonina Maria Espinalt i Font (1910-1981). 
     Havia estudiat al Conservatori del Liceu. Va tenir una 
llarga carrera artística de trenta anys, entre 1927 a 1956. 
Ràpidament, assolí reconeixement, actuant al Liceu en 
nombroses ocasions, ja dels d’inicis dels anys 30. També 
actuà en primers teatres de l’Estat i per Europa. 
     Ja durant el franquisme, Espinalt va crear una 
companyia lírica pròpia. 

 

 
Imatge 9.-  Maria 
Espinalt, de la que 

podem sentir la 
romança Qué te 
importa que no 

venga, de la sarsuela 
Los Claveles. Un 

enregistrament de 
només dos anys 

abans de l’actuació 
gironina (segell 

Odeón del 1953). 

 
     També per les mateixes Fires, es va interpretar una òpera de compositor valencià Manel Panella, escrita 
en espanyol, Don Gil de Alcalá. Es dona la casualitat que la soprano que actuà a Girona el 29-X del 1955 a 
la funció de gala, la Maria Espinant, fou qui estrenà l’òpera a Madrid, al Tearo de la Zarzuela, el 1932 . 
 

5-XI 
Don Gil de Alcalá 
de Manel Panella 

Al T. Municipal. 

REPARTIMENT 
Manuel Gas, baix (sergent 
Carrasquilla)  
      En una funció que començà a 
les 22,45 h. 

 
 

Imatge 10.-  esment en premsa de l’òpera 
(Los Sitios , 5-XI-1955 p3) 

 
   De la funció quasi no en sabem res, només per la programació de Fires i per una referència quan l’òpera 
es va repetir per les festes patronals el 1959, com veurem. Va ser interpretada per la companyia que 
estava representant sarsuela al Teatre Municipal i que, tractant-se d’una obra de petit format i en castellà, 
va tenir facilitat d’incloure l’obra en el repertori.  
 
[CONTINUARÀ EN UN PROPER NÚMERO] 
        joan manel arceló sitjes, juliol 2022 
 

PER A SABER-NE MÉS 
 
Brugué i Agustí, Lluís (2008). La música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona: Diputació 
Gay i Puigbert, Joan (2000).  <La música>. A Clarà Blanquera, M. Antònia, Sota la boira. Lletres, arts i música del primer 

franquisme (1939-1960) [catàleg d’exposició]. Girona: Diputació i Museu d’Art de Girona.  

https://www.youtube.com/watch?v=LKhv6P96qCo


45 

Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  

COBLA CIUTAT DE GIRONA (V) 
 

En aquesta cinquena edició dedicada a la Cobla Ciutat de Girona entrarem al segle XXI. 

En la temporada 2001 i 2003, com  veurem, es produiren dos canvis cada vegada en la 

composició del grup. 
     

Imatge 266 - Any 2001 – 
Foto: Arxiu particular 

En aquesta temporada hi 
va haver dos canvis. 
Darrere: Llorenç Sabaté, 
Marcel·lí Trias, Joan 
Franquesa, Jordi Estartús 
i Joaquim Burjachs 
Davant: Òscar Sánchez i 
Moscatel (en lloc de 
Marcel Sabaté), Joaquim 
["Quim"] Portas, David 
Plans, Josep Coll i 
Ferrando (en lloc de Santi 
Roura), Jordi Pujol i 
Agustí Pedrico. 

 
 

 
  
 

Imatge 267 - Any 2002 – Foto: 
Arxiu particular 

 
Drets: Joaquim Burjachs, Jordi 
Estartús, Òscar Sánchez, 
Llorenç Sabaté, Joan 
Franquesa, Jordi Pujol i Josep 
Coll 
Asseguts: David Plans, Marcel·lí 
Trias, Joaquim ("Quim") Portas 
i Agustí Pedrico. 
  



 
Imatge 268 - Any 2003 – Foto: Felip Vallejo. Arxiu Jaume Nonell 

 
Durant molts anys varen tocar tots els dimecres d'estiu a la plaça que hi havia al costat de l'Hipercor de Girona. 
Aquest any hi havia dos canvis. 
Darrere: Llorenç Sabaté, Rubèn Serra i Viusà (en lloc de Marcel·lí Trias), Joan Franquesa,  Eduard Figaró i Voltà (en 
lloc de Jordi Estartús) i Joaquim Burjachs (que agafa la representació de la Cobla, tasca que abans feia en Marcel·lí 
Trias).  Davant: Òscar Sánchez, Joaquim ["Quim"] Portas, David Plans, Josep Coll, Jordi Pujol i Agustí Pedrico. 
 
 

 
Imatge 269 - Any 2004 – Foto: Arxiu Llorenç Sabaté 

 
Novament trobem algun canvi respecte a la temporada anterior. 
Darrere: Marcel Sabaté (director des de 2003), Llorenç Sabaté, Antoni ["Toni"] Vicente i Bermúdez (en lloc de Rubèn 
Serra), Eloi Planiol i Gras (en lloc de Joan Franquesa), Eduard Figaró, Joaquim Burjachs i Agustí Pedrico. 
Davant: Òscar Sánchez, Joaquim ["Quim"] Portas, David Plans, Josep Coll i Jordi Pujol. 



 
Imatge 270 - Any 2005  – Foto: Busquets. Arxiu Foment de la Sardana Pep Ventura (Figueres) 

 
Tocant al Teatre El Jardí, de Figueres, el dissabte 14 de maig de 2005, en l'estrena de les obres finalistes i els 
lliuraments dels premis del XXIII Memorial Francesc Basil - Premi Ciutat de Figueres 2005. 
Darrere: Llorenç Sabaté [no es veu], Antoni ("Toni") Vicente, Eloi Planiol, Eduard Figaró i Joaquim Burjachs 
Davant: Òscar Sánchez, Joaquim ("Quim") Portas, David Plans, Josep Coll, Jordi Pujol i Agustí Pedrico. 
Dirigeix: Marcel Sabaté. 
 
A sota, una actuació al Palau de la Música Catalana, de Barcelona. 
 

 
Imatge 271 - 

Any 2006 – Foto: 
Arxiu Cobla 

Ciutat de Girona 

 
Darrere: Llorenç 
Sabaté, Antoni 

("Toni") Vicente, 
Miquel Vega i 
Garcia [bolo], 

Eduard Figaró i 
Joaquim 
Burjachs 

Davant: Òscar 
Sánchez, 
Joaquim 

("Quim") Portas, 
David Plans, 

Josep Coll, Jordi 
Pujol i Agustí 

Pedrico. 
  



Hi va haver més canvis la temporada 2007-2008, com veiem en la imatge inferior, tocant a davant del 
Restaurant Club Vela, de Blanes, amb una espectadora molt interessada darrere del contrabaix. 

 

 
Imatges 272 – Any 2007 – Foto: Arxiu Cobla Ciutat de Girona 

 
Darrere: Llorenç Sabaté, Marc Solanellas i Campà (en lloc d’Antoni [“Toni”] Vicente), Jack McGee i Comas (en lloc 
d’Eloi Planiol), Ramon Casanovas i Alegre (en lloc d’Eduard Figaró), Joquim Burjachs i Agustí Pedrico. 
Davant: Òscar Sánchez, Joaquim ["Quim"] Portas, David Plans, Josep Coll i Jordi Pujol. 
 
En el proper article continuaré parlant de la Cobla CIUTAT DE GIRONA. 

                           Josep Loredo i Moner,  juliol de 2022 
 

 

UNA ACTIVITAT LÚDICA SOBRE L’ÒPERA AL RIPOLLÈS. EL 5 D’AGOST 
 

MARIDATGE D’ÒPERA I VI 
 
   Al Balneari de Montagut (a CAMPELLES –Ripollès) 

Cost: 40€ 

  

DESCOMPTE DEL 10% PER ALS 
 AMICS DE L’ÒPERA DE GIRONA 

Indicant Amics de l’Òpera en l’opció de 
pagament amb bizum, després del vostre nom, 

pagueu 36€ 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/files/1-136724-programa/tast_opera_i_vi_balneari_de_montagut.pdf


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 (65)  

A l’òpera Armida Vivaldi ens proposa 
l’ària Ardo sì pel mio bene, tal com ens 
canta Raffaella Milanesi, xascant a algú 

peruè li diu “Ardo sì ma non pèr te” 
 

De com Verdi 
donava bona 

feina als 
barítons  

Alla vita che t’arride és ària de Verdi per a 
baríton en què Renato, el vassall i amic del 
monarca Riccardo, li proclama l’important 

que el rei és per a tothom. És el primer acte 
d’Un Ballo in Maschera, després, durant 

l’òpera, la cosa s’anirà espatllant. Aquí pel 
malaguanyat Dimitri Hvorostovsky. 

 

Cançons de 
taverna de 

Purcell 
 

Henry Purcell a més de composar òperes i 
obres per a esdeveniments de la cort, també 
té un recull de cançons per cantar mentre es 
beu, alguns Driking songs. Són peces curtes 
però d’una certa elaboració en cànon a tres 
veus. En suggerim dues: Once, twice, thrice  

i  Come, let us drink. 

 
 

 

Una cançó de 
bressol basca 

 

I passem de la cançó de bevedors a la 
tendre cançó de bressol.  

La soprano Jone Martínez i la pianista 
Mentxu Pierrugues canten Aurtxoa 
seaskan, obra de Gabriel Olaizola  

 

I un apopular 
catana, de 

tema mariner  

I per acabar el cicle, una cançó 
nostrada. Arianna Savall (veu i arpa) 

canta la cançó popular catalana, 
 El mariner.  

 

Un Donizetti 
exigent 

 

Donizetti exigeix molt al tenor a 
l’aria Oui, j’iraii dans les temples. 

Sort que aquí tenim a Michael 
Spyres. L’òpera és Les Martyrs, la 

versió francesa del Poliuto. 

 

I, del 
compositor 

contrincant de 
l’anterior, un 
duet dels de 

Norma  

No podem tancar la secció de fragments 
sense un de Norma, de Bellini. Posem el 
primer dels dos duets que tenen Norma 

i Pollione, In mia man alfin tu sei. Ho 
veiem per la mateixa Sonya Yoncheva 

que hem tingut al Liceu i la mateixa 
producció escènica, però de quan es va 

estrenar al ROH de Londres el 2016 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=1CSk1BvgmjE
https://www.youtube.com/watch?v=1CSk1BvgmjE
https://www.youtube.com/watch?v=nw3I6PD8OKk
https://www.youtube.com/watch?v=nw3I6PD8OKk
https://www.youtube.com/watch?v=4eYV7731hFI
https://www.youtube.com/watch?v=4eYV7731hFI
https://www.youtube.com/watch?v=Zl1b2MYUnxg
https://www.youtube.com/watch?v=XRMinp2M8tA
https://www.youtube.com/watch?v=XRMinp2M8tA
https://www.youtube.com/watch?v=PWKWd-JzLLA
https://www.youtube.com/watch?v=PWKWd-JzLLA
https://www.youtube.com/watch?v=l3Hp_e5Wb-s
https://www.youtube.com/watch?v=l3Hp_e5Wb-s
https://www.youtube.com/watch?v=HqTlqb8WtIY
https://www.youtube.com/watch?v=HqTlqb8WtIY


Amb motiu del mes d’agost. 
 

Cant a l’estiu 

 
Julià Pascual Fortea, 2022 


