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ACTIVITATS PROPERES 
RESERVES 

Propera 
temporada de 
busos al Liceu. 

2022/2023 

  
Més informació i 

inscripcions: 

CONFERÈNCIA CONFERÈNCIA SORTIDA RECITAL 

Evolució de 
l’òpera al s. XIX 

22-IX (19h)  

 
Amb els exemples de 
la temporada. Per Pol 
Avinyó. A la Casa de 
Cultura. GRATUÏT, 

amb inscripció. 
  

Don 
Pasquale 
5-X (19,30h)  

Per Pol Avinyó. A la 
Casa de Cultura. 
GRATUÏT, amb 

inscripció. 
  

Don 
Pasquale 
al Liceu 

9-X 

 
Cost 100€ (no 
socis 105€), 

inclòs bus des 
de Girona. 

El tenor 
Roger 

Padullés 
15-X (19h) 

 
A L’Escala. 8€. 
Busos optatius 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

 
 

Es convoca una presentació de la 
temporada de busos 

Es farà el 22 de setembre (a les 19h) a la 
casa de Cultura. Podeu consultar les 

inscripcions, de moment, a les sortides. 
S’acompanyarà de la conferència “Evolució 

de l’òpera al segle XIX”, per Pol Avinyó, 
temàtica que vincularà el comentari de 
presentació dels 7 títols que s’aniran a 

veure en l’ÒperaGiroBus. Al final, es 
gaudirà d’un pica-pica al pati de la mateixa 

Casa de Cultura.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’organitza una sortida, en 
tren des de Girona per 

anar al Real de Madrid a 
veure La Sonnambula 

Podrem veure en una sortida breu, 
de dues nits, l’òpera de Bellini al 

Teatro Real. Properament es 
donaran les descripcions de 

l’activitat.     ..VOL INFORMACIÓ.. 

 
  

 

 

 

 

 
 

GIRONA 

Ocine de Girona tornarà a oferir 
òpera aquest proper curs. Es 

recuperen els descomptes per 
als Amics de l’òpera 

S’inicia el 27 de setembre, amb Madama 
Butterfly. Durant la temporada s’oferiran 7 

òperes i 5 ballets 
..La temporada 2022-23..  

   ..Descomptes per als Amics de l’òpera.. 
Mostrant el carnet dels Amics 

 
 

 

  

 

 

 
 

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

Reunions obertes a socis/es i a l’Hotel d’Entitats,  
C/ Rutlla 20, de Girona 

..Lloc.. 

 
  

 

 

 

 Club de lectura operístic 
2022/23, a la Bib. P. Carles 

Rahola de Girona 
S’acaba d’obrir la inscripció als clubs 

de lectura: LiceuBib. El conductor 
serà Josep Pujol i Coll. Les sessions 
es faran un dijous al mes, a les 18h. 

Gratuït, amb inscripció . 
..Informació..    ..Inscripcions.. 

 
 

 

  

    Calendari allargat 
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Molt bona valoració del 
Nabucco de Peralada 

Èxit de la versió concert de l’òpera de 
Verdi oferta al festival. Especialment 

pel que fa a la soprano napolitana 
Anna Pirozzi.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Lluït concert de la formació Il 
Giardino Armonico a 
Torroella de Montgrí 

Fa tenir lloc el 1 d’agost. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Recital de Philippe Jarousskym 
també a Torroella 

L’acreditat festival empordanès ha gaudit 
d’un interessant recital del contratenor 
francès, acompanyat a la guitarra per 

Thibaut Garcia.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Valoració positiva del FeMAP 
(Festival de Música Antiga del 

Pirineu) d’aquest estiu 
Ha estat un any de recuperació de 

l’activitat, amb un total de 55 concerts 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Cicle interessant de 
conferències musicals: “La 

maledicció de la novena”: 4 
simfonies colossals 

Quatre conferències de la musicòloga i 
locutora de Radio Clásica (RNE) Eva 
Sandoval. Al CaixaForum de Girona, 

 entre el 3 al 24 d’octubre..   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Festival de música de Besalú 
Es celebrarà amb quatre concerts, al 

Monestir de Sant Pere de Besalú, entre 
els dies 4 al 19 de setembre. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

El Festival de Peralada fa 
balanç i anuncia un nou 

festival per Pasqua 
Amb un percentatge d’ocupació 

enguany del 85%. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la importància de la 
Schumertíada de Vilabertran 

En una conversa amb la soprano 
Juliane Banse i altres comentaris. 

..Al web..     ..Al web.. 
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Valoració del segon 
festival Jordi Savall 

de Santes Creus 
Amb la capella Reial de 

Catalunya i Hespèrion XXI 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Balanç de la temporada 
del Liceu amb Víctor 

García de Gomar i reptes 
Comentari m Liceu crític de Jaume 
Radigales sobre la trajectòria del 
director artístic del.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sobre l’oportunitat o no que 
Carreras ofereixi recitals 

Polèmica amb motiu del recital que el 
tenor ha ofert a Perlada aquest estiu. 

Recollim una visió positiva i una de 
negativa.    ..Al web..    ..Al web.. 

 

 

  

 

 

 
 

Recordant a Nuria Feliu 
Carles Gámez ofereix una 

valoració sobre la trajectòria 
de la cantant de Sants 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre el Festival LIFE Victoria 
Barcelona, de lied, que 
s’oferirà properament 

És un dels grans festivals que es fan al 
país, tant per seu volum com, 

sobretot, per la qualitat. Serà entre el 
28-IX al 2-II.   ..Al web..  ..El Festival.. 

 

 

  

 

 

 

 

ENTREVISTA amb el director 
d’escena Emilio Sagi 

Acaba d’estrenar una producció de 
L’Elisir d’amore al Teatre Colón de 

Buenos Aires 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: amb Saioa 
Hernández, soprano 

Amb motiu d’haver assumit recentment 
el rol d’Abigaille, tot i ser soprano, al 

Teatro Real de Madrid 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: El tenor Airam 
Hernández 

Es jove cantant canari ha protagonitzat 
recentment el paper de Pollione, a 

l’òpera Norma, al Liceu 
..Al web.. 
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ENTREVISTA: amb el baríton Carles 
Pachón, després de guanyar el premi 

de cant Neue Stimmen 
Es tracta d’un prestigiós concurs internacional de 

noves veus 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Valoracions “turístiques” a la 
Turandot de Verona 

El popular festival a l’aire lliure ha tingut 
reaccions poc en consonància amb la 
interpretació de l’òpera pòstuma de 

Puccini per part d’un públic en bona part 
turístic i festiu. 

   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Oksana Lyniv ha estat la primera 
dona en dirigir a Bayreuth 
La directora acaba d’intervenir en 

L’Holandès errant, òpera amb la que havia 
actuat al Liceu barceloní el 2017. 

   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El metro de Madrid 
incorpora àudios de música 

clàssica a les andanes 
Serà a partir d’octubre, amb 

enregistraments per megafonia, a 
partir d’un conveni amb la Fundació 

Orcam i de moment només en 
quatre estacions  

   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El setembre comencen les 
inscripcions als màsters 

musicals de l’ESMUC 
Entre el 1 al 9 de setembre i en 
l’Escola Superior de Música de 

Catalunya.  
   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’està commemorant els 40 
anys de la mort del tenor Mario 

del Monaco 
Encapçala el record el Teatre de Treviso 

que porta el nom del cantant. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la soprano Anja Harteros, 
amb motiu del seu 50 aniversari 

Fabriana Crespaldi ens ofereix una 
valoració sobre la que, creu, és una d eles 

grans sopranos del moment. 
 ..Al web.. 
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El director d’orquestra Kirilk Petrenko 
s’ha vist afectat per una lesió 

Per un accident al peu Petrenko ha hagut de reduir 
aquest estiu la seva activitat.  

   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’acaben d’anunciar els títols 
del Rossini Opera Festival de 
Pesaro per a l’agost del 2023 

Serà la 44a edició del Festival dedicat al 
compositor operístic que es celebra a la 

seva ciutat natal. 
   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

I dos festivals dedicats a 
Bellini a Catània 

També la ciutat nadiua del sicilià li 
dedica no un, sinó dos festivals. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre les òperes 
contemporànies de parla anglesa 

Comentari de Llooyd Schwartz. 
  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La malaltia dels dos 
protagonistes, Sonya 

Yoncheva i Roberto Alagna 
obliga a canviar la inauguració 

de l’òpera de Viena 
S’ha hagut de canviar el títol previst per 

a inicis de setembre.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El passeig de la fama de 
Hollywood dedica una 

estrella a Pavarotti 
Ha estat aquest agost, després 

d’un retard.  
  ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre l’espectacle operístic 
Ferran Vila reflexiona sobre el dilema 
de l’òpera com un art de l’articifici a 
la vegada que pot oferir sensacions 

molt vívides 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un nou escàndol de tipus sexual 
apunta a Plácido Domingo 

S’han produït noves cancel·lacions de 
concerts previstos amb el cantant. 

..Al web..      ..Al web.. 
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https://proopera.org.mx/ensayo/algunas-operas-contemporaneas-en-ingles/
https://www.plateamagazine.com/noticias/13810-la-opera-de-viena-cancela-la-juive-para-abrir-su-temporada-cambiandola-por-la-boheme-y-carmen
https://scherzo.es/luciano-pavarotti-lucira-por-fin-estrella-en-el-paseo-de-la-fama-de-hollywood/
https://tempsarts.cat/musica/opera-musica/lopera-una-impostura-sublim/
https://www.rtve.es/noticias/20220823/placido-domingo-niega-acusaciones-vinculan-organizacion-criminal-argentina-yo-no-tengo-nada-ver/2397980.shtml
https://www.codalario.com/placido-domingo/noticias/cancelan-concierto-de-placido-domingo-en-chile_11524_3_36514_0_1_in.html


 

 
 

 

L’iPad com a eina musical 
Ho analitza Pablo L. Rodríguez a la 

revista telemàtica Scherzo 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Del llibre dedicat a Jaume Tribó, el 
reconegut apuntador del Liceu 

Amb motiu d’una recent ressenya sobre el llibre-
biografia escrit per Jaume Radigales Que ja vam 

anunciar el passat mes de març 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Una novel·la escrita per una cantant 
ambientada ens uns assajos del Don 

Giovanni 
Bajo la piel de gecko és la primera novel·la d ela 

soprano canària Rauel Lojendio on intenta recrear 
el microcosmos del món de l’òpera.    ..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Sobre instruments medievals 
Llibre de Jota Martínez: “Instrumentarium 

musical alfonsí”. Imp. Comunicación 
Gráfica S.L. (Valencia) 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

In questa reggia, àries de 
Puccini i Verdi 

Per la soprano ucraniana Oksana Dyka. 
Edita Delos Music 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Aparició immediata de l’òpera 
Zingari, de Leoncavallo 

El segell Opera Rara està a punt de treure 
aquest setembre una òpera del compositor 

verista ben poc coneguda.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

La soprano Nadine Sierra ofereix 
fragments d’òperes del segle XIX 

El disc Made for Opera, publicació de 
Deutsche Grammophon 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Jenůfa de Leoš Janáček 
 

En una versió produïda pel ROH, protagonitzada per 
Asmik Grigorian. Publicat per Opus Art 

..Al web.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://scherzo.es/el-ipad-como-herramienta-musical/
https://www.llegir.cat/2022/06/critica-jaume-tribo-memories-dun-apuntador-jaume-radigales/
https://www.mundoclasico.com/articulo/37398/Raquel-Lojendio-publica-su-primera-novela-Bajo-la-piel-del-gecko
https://www.melomanodigital.com/resena-instrumentarium-musical-alfonsi/
https://proopera.org.mx/resena/oksana-dyka-in-questa-reggia/
https://scherzo.es/el-sello-opera-rara-publica-la-grabacion-de-zingari-de-leoncavallo/
https://proopera.org.mx/resena/made-for-opera-nadie-sierra/
https://proopera.org.mx/resena/jenufa-de-janacek/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://scherzo.es/el-ipad-como-herramienta-musical/
https://www.llegir.cat/2022/06/critica-jaume-tribo-memories-dun-apuntador-jaume-radigales/
https://www.mundoclasico.com/articulo/37398/Raquel-Lojendio-publica-su-primera-novela-Bajo-la-piel-del-gecko
https://www.melomanodigital.com/resena-instrumentarium-musical-alfonsi/
https://proopera.org.mx/resena/oksana-dyka-in-questa-reggia/
https://scherzo.es/el-sello-opera-rara-publica-la-grabacion-de-zingari-de-leoncavallo/
https://proopera.org.mx/resena/made-for-opera-nadie-sierra/
https://proopera.org.mx/resena/jenufa-de-janacek/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


  AGENDA  PROPERA   
 

  
2-IX 
(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 

  

 

 
 

 

2-IX 
(18,30 h.) 

 

PROJECCIÓ COMENTADA 
D’ÒPERA: L’ocasiones fa il ladro  

Es veurà sencera l’òpera de Rossini, en 
versió dirigida per G. Gelmetti. Al Museu 

del Suro de Palafrugell. Gratuït 
..Museu del suro.. 

 
Palafrugell 

  

 

 
 

3-IX 
(19 h.) 

 

ÒPERA: Carmen, de Bizet 
Al Palau. Per l’Orquestra NovAria 

Filharmonia i el cor i ballet NovAria 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

4-IX 
(20 h.) 

 

El Cor Madrigal amb un 
programa de cançó 

popular catalana 
A l’església del monestir 

romànic de Santa Maria de 
Cervià.    ..Al web.. 

 
Cervià de Ter 

  

 

 
 

17-IX 
(19 h.) 

 

ÒPERA: La Traviata,  
de Verdi 

Al Palau. Per l’Orquestra NovAria 
Filharmonia i el cor i ballet NovAria 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
20-IX 
(19 h.) 

 

9a Simfonia de Malher, 
dirigida per Dudamel 

Amb l’Orquestre de l’Opéra de Paris, 
al Liceu 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

Del 21-
IX al 9-X 

 

ÒPERA: Don Pasquale, 
de Donizetti 

Representacions al Liceu d’una 
de les més reputades  obres del 

gènere  bufo o còmic.  
 ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

22-IX 
(20 h.) 

  

EVOLUCIÓ DE L’ÒPERA EN EL 
SEGLE XIX. Exemplificada amb 
les obres que podrem veure al 

Liceu la temporada 2022-23 
Conferència de Pol Avinyó que parlarà 
de els òperes que s’aniran a veure en 
bus des de Girona, promogudes pels 

Amics de l’Òpera de Girona ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://museudelsuro.cat/
https://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-g-bizet_1018602
https://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/xii-festival-de-cervia-ii
https://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-de-g-verdi_1018580
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/concerts-i-recitals/dudamel-dirigeix-la-9a-simfonia-de-mahler
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/don-pasquale
https://forms.gle/d7yqJ7hqgZMGtBhv6
https://tickets.poble-espanyol.com/ca/898-popera
https://museudelsuro.cat/
https://www.palaumusica.cat/ca/carmen-de-g-bizet_1018602
https://www.ibercameragirona.cat/ca/concert/xii-festival-de-cervia-ii
https://www.palaumusica.cat/ca/la-traviata-de-g-verdi_1018580
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/concerts-i-recitals/dudamel-dirigeix-la-9a-simfonia-de-mahler
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/don-pasquale
https://forms.gle/d7yqJ7hqgZMGtBhv6


 

 
 

22-IX 
(20 h.) 

 

Rèquiem, de Mozart 
Amb l’Orfeó català, Orquestra 

Simfònica del vallès, Nireia 
Tarragó (soprano), Tànit Bono 
(mezzo), César Cortés (tenor) i 

Ferran Albrich (baríton). Al 
Palau de la Música. 

   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

25-IX 
(19 h.) 

    

RECITAL: Les chemins de 
l’amour, amb la soprano 
Ève Coquart i el pianista 

P.-L. Boucharlat 
Al Festival de Besalú, al Monestir 

de Sant Pere.  
   ..Al web.. 

 
Besalú 

  

 

 

 
 

25-IX 
(17 h.) 

 

DANSA:  Currents, pel 
grup Mayumana 

Espectacle de dansa, basat en 
sons electrònics i percussió. A 

l’Auditori de Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

27-IX 
(20,15 h.) 

 

PROJECCIÓ d’ÒPERA en directe: 
Madama Butterfly 

Es podrà veure l’òpera de Puccini, en 
producció del Royal Opera House (ROH) de 

Londres, amb subtítols de traducció al 
castellà, als Ocine Girona. Amb descompte 

per als Amics de l’òpera de Girona 
..Al web.. 

 
Girona, 

 Platja d’Aro 
 i Blanes 

  

 

  
28-IX 
(20 h.)  

LIED: Fetma Said 
(soprano) i M. Martineu 

(piano) 
Dins del Festival LIFE Victoria 

Barcelona. Al recinte 
modernista de Sant Pau. 

   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

29-IX 
(19,15 h.) 

 

PROJECCIÓ D’ÒPERA (en 
directe): Les Capulet et les 

Montaigu, de Bellini 
TRansmés en directe des de 

l’Òpera de París. A La Cate, de 
Figueres.   

     ..Al web.. 

 
Figueres 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart-orfeo-catala_1007745
https://festivalbesalu.com/programa-2022/
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3367&tot=1
https://www.ocinegirona.es/film-4496/p?madama-butterfly-puccini-opera-live
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/said-martineau/
https://lacate.cat/events/les-capulet-et-les-montaigu-en-directe/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.palaumusica.cat/ca/requiem-de-mozart-orfeo-catala_1007745
https://festivalbesalu.com/programa-2022/
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3367&tot=1
https://www.ocinegirona.es/film-4496/p?madama-butterfly-puccini-opera-live
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/said-martineau/
https://lacate.cat/events/les-capulet-et-les-montaigu-en-directe/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 
 

ORGANITZACIÓ I TASQUES ALS ANYS 50 DEL s. XX 
 

Dins de la poc abundosa informació que s’ha conservat en la secció Teatre de l’Arxiu 
Municipal de Girona (AMGi. T.) referit al període franquista, hi ha diversos documents que, 

per diferents motius, aporten dades pel que fa a les tasques que generava el coliseu municipal 
gironí. Farem, doncs, una incursió per a veure com s’organitzava i quines dedicacions 

professionals originava el teatre, passada la meitat del segle XX. 
 

 
     Diversos són els motius que originaren informació conservada 
sobre les tasques del Teatre Municipal de Girona. Em primer lloc, els 
plecs de condicions per al lloguer, en segon lloc alguns càlculs que es 
va fer de les despeses diàries que generava la institució i, finalment, 
alguna reclamació laboral que es va produir en aquell moment. Al 
final de l’escrit enumerem alguns dels documents significatius que 
hem utilitzat, cosa que ens permet esmentar-los abreujadament en 
el redactat. 
 

GESTIÓ DEL TEATRE 
     El sistema organitzatiu tradicional del teatre preveia que qui en 
tenia la propietat, l’Ajuntament, llogués l’establiment a un empresari 
per un període de temps donat. A partir d’aquí el supòsit era que 
gestionava l’empresari, reservant-se la municipalitat algun dia per 
promoure algun acte o fer-ne cessió, sobretot per finalitats 
benèfiques o culturals. A la vegada però, l’Ajuntament tenia 
responsabilitats com a propietari del local i, per tant, hom procurava 
en els contractes al llogater. Altre motiu de complexitat era el 
personal que treballava al Municipal. L’Ajuntament procurava que hi 
hagués una certa estabilitat per tal d’assegurar la continuïtat i 
control de la finca. 
     De la part de gestió dels empresaris no en solem trobar notícies 
perquè la documentació corresponent, com és lògic, estava en mans 
provades i, si s’han conservat, no solen estar a l’abast públic. El que 
solen conservar, si més no allò que va semblar convenient en el seu 
moment, és la documentació de la documentació del consistori 
gironí en relació al teatre.  
 
    La dualitat de situació entre la gestió privada i la titularitat públic, 
generava situacions contradictòries o dificultats organitzatives. En 
bona part la dificultat es procurava superar amb un plec de 
condicions que la corporació imposava en els concursos i contractes 
que s’establien amb els empresaris. Les condicions havien anat 
cristal·litzant amb el temps i en el moment del què parlem, i pel que 
fa a la contractació que es va fer el 1952, les clàusules eren 

 
Imatge 1.- Cartell teatral d’un “Don 

Joan Tenorio”, el 2-XI-1955, organitzat 
per l’empresa barcelonina Liceo 
espectáculos, de Pau Civil. Impr. 

Borràs –Barcelona-, 43,5 x 15,6 cm. 

 



complexes i arribaven al nombre de trenta-vuit [D. 1951-A]. A part d’això, l’Ajuntament procurava establir 
un cert control definint una figura entre els operaris del teatre que actués com a cap de personal. Com 
veurem, en el decenni dels 50, van actuar d’aquesta manera dos operaris del teatre. Altra mesura 
consistia, tal com veurem, en fer que el responsable de taquilles fos l’encarregat de pagar directament 
impostos i comissions a l’Ajuntament. Però la cosa no duria anar massa bé. A més, cap el 1953 es produí 
una crisi en l’empresa del teatre, situació que va derivar en reclamacions davant de la Justícia.  La situació 
s’havia anat complicant, primer donant lloc a que l’empresari barceloní, Alfons Sanz, comencés canviant 
al seu representant al Girona i, despès, va incórrer en un llarg impagament de salaris a inicis del 1954. 
Aleshores es va produir una situació problemàtica de la que ens n’arriben informacions parcials. En 
qualsevol cas, com veurem, la situació va donar lloc a un important canvi en la gestió del coliseu, amb 
major protagonisme municipal. 
     Entre el personal subaltern del Municipal, l’Ajuntament establia un cap de personal, si més no fins el 
1956. Per al període que considerem, hem trobat dos càrrecs i persones que van exercir aquesta funció. 
El 1952 consta el porter principal, Ernest Piferrer [D. 1952·A]. Però un xic després el cap era el responsable 
del guarda-roba [D. 1956·A, pàg. 5], Josep Viñas Bona [D. 1954·A]. 
 

     Com és normal, la responsabilitat última del teatre passava per l’Alcalde, sobretot quan calia una 
decisió ràpida i, en el seu moment, per la Permanent i/o Ple Municipal [D. 1941·A, clàusula 12]. Però com 
també és lògic, algun funcionari havia de fer el seguiment quotidià dels afers del coliseu de la ciutat. Com 
veurem, va anar guanyant protagonisme la persona encarregada dels Serveis de Cerimonial de 
l’Ajuntament, càrrec que requeia, en el moment de què parlem, en Josep Sendra Dalmau1. Que aquest 
feia una tasca de supervisió queda clar en algun document de l’època [D. 1956·A, a la segona pàgina]. El 
nom que es va donar a aquest càrrec de control exercit des del funcionariat de l’Ajuntament va ser des 
del 1955 el d’Oficial inspector del teatre. 
 

Imatge 2.-  
1958-10-24 

Signatura de 
Josep Sendra. 
En un informa 

per a la 
representació 

de dues 
funcions 

Varietats de la 
companyia 
d’Emilio el 

Moro [AMGi R 
UI 12901] 

 

     Donada la situació de crisi empresarial i de gestió que va esclatar el 1954, veiem com des del 1955 i pel 
que quedava del decenni, l’Alcalde va assumir la direcció “provisional”. Era ell, al seu criteri, que tenia la 
facultat de decidir a qui cedia el local, fos a empreses o grups no professionals, a qui demanés l’ús del 
teatre en dates puntuals o temporades curtes. Així, doncs, la gestió l’assumia l’alcalde  La justificació de 
tal mesura “provisional” es va basar en què calia completar obres de condicionament del teatre abans no 
es pogués llogar en bones condicions i també en què calia fer una revisió a fons dels sistemes de subhasta 

                                                           
1      Josep Sendra, que ja era funcionari de l’Ajuntament, va ser nomenat oficial Tercer Administratiu l’octubre de 1948. Va 
passar a ser responsable dels serveis de Cerimonial, etiqueta i protocol de la Corporació Municipal el 1953 (el gener d’aquell 
any provisionalment i a partir de juliol oficialment). El 1954 ja trobem tasques relacionades amb el teatre que li són 
encomanades per l’alcalde, sense que consti cap nomenament oficial de cares al teatre, encara que en algun escrit Sendra 
esmenta que la seva tasca en relació la coliseu era un encàrrec de l’alcalde. Sendra va ser delegat provincial d’excombatents 
nacionals i representant dels veterans de la División Azul. Se’l va relacionar amb diversos aspectes de repressió contra 
republicans o dissidents del règim. 



i lloguer. El batlle que va iniciar el llarg interinatge de gestió directa va ser Antoni Franquet Alemany, qui 
la va mantenir fins a la finalització del seu mandat (31-VIII-
1957). També va mantenir el sistema de gestió directa en 
nom de l’alcaldia el següent batlle (després d’un breu 
interinatge) Pere Ordis Llach (batlle del 21-IX-1957 a 5-II-
1967). Ordis va mantenir el sistema i les mateixes persones 
encarregades com a supervisor i taquiller que durant 
l’alcaldia anterior.  
    Imatges 3.-  Antoni Franquet i Pere Ordis, els alcaldes que van 
començar a assumir la gestió directa del Teatre Municipal. Ambdós 
fotografiats al Saló de sessions de l’Ajuntament, respectivament per 
Martí Massafont i Narcís Sans (AMGI RG 693.782 i 1.007.170) 

 
     Imatge 4.-  Anotació en un plec de contractes, dels de 
curta durada que feia directament l’alcaldia amb els 
promotors d’actes o espectacles a realitzar en el teatre 
municipal. Manuscrit hi diu: “Contratos teatro municipal. 
Abarca de octubre de 1958 a fin setiembre 1959” [AHGi T UI 
12901] 
 
Com que el sistema d’anar fent contractes curts 
que deixessin clares les responsabilitats de qui 
llogava el teatre per cocs dies podia resultar feixuc, 
es van imprimir uns fulls de dues pàgines en què 
constaven estandarditzades les principals condicions i els sous que s’havien de pagar al personal del teatre 
que intervingués, per funció. Els impresos començaven amb la frase “El infrascrito Alcalde-Presidente 
autoriza con limitación temporal a” [veieu la imatge que segueix a continuació], després venia un espai 
en blan per anotar a mà o màquina l’entitat o persona que se’n feia responsable, i tot seguit apareixien 
impreses les condicions que assumia el llogater. 
 

 
   

  Imatges 5-  Imprès del formulari de 
lloguer per funcions concretes que 
s’utilitzava en nom de l’alcalde en la 
segona meitat dels anys 50. Aquest 
contracte, amb data 27-II1957, correspon 
a una funció de teatre d’aficionats de 
l’Instituto Nacional de Previsión [AMGi UI 
12960]. A la part superior podem veure 
l’encapçalament de l’escrit i a sota, en 
petit, el document sencer amb les 
signatures, primer de l’alcalde, en nom de 
qui es feia la concessió, i, al final, del 
llogater que assumia les condicions 
impreses. 

   



PERSONAL QUE TREBALLAVA AL TEATRE i ELS SEUS SOUS 
El sou i les càrregues socials, que havien d’assumir els empresaris o promotors que obtinguessin la cessió 
del teatre, es feia per funció celebrada. Per tant, els sous depenien de la freqüència amb què s’utilitzés el 
coliseu. Les quanties de les remuneracions les establia el Sindicato del Espectáculo [D. 1956·A, pàg. 4]. 
    La denominació genèrica dels treballadors reconeguts per l’Ajuntament com a plantilla habitual del 
teatre era la de personal subaltern, segons consta en diversos escrits del moment. Pel que fa al 
nomenament dels operaris del teatre, alguns estaven reservats a l’Ajuntament, tot i que l’empresari 
n’havia d’assumir el servei i el pagament, norma que figurava en les condicions de subhasta del teatre [D. 
1951·A, clàusula 18, i D. 1954·A]. És el cas de les persones encarregades del guarda-roba i l’oficial 
electricista, tot i que en cas d’incompliment laboral, l’empresari podia proposar remoure’ls a 
l’Ajuntament. La tipologia i dels treballadors del Municipal i el sou per funció donada que tenien estipulat 
consta en el QUADRE I. 
 

QUADRE I.-  Tasques i el seu pagament diari el 1955 (D. 1955·A, completat amb altres documents) 

FUNCIÓ Nombre SOU 
(Ptes./funció) 

NOM OBSERVACIONS 

      
Acomodació 6 10,15 x 6 

 
 Desglossat: 2 a pati de butaques i un a llotges 

platea, primer pis (que era algutzir municipal), de 
segon pis, de general 

Avisador i 
fixador 

1 30     Fixador deuria ser de cartells (tal és el nom que 
s’usava en aquell moment) 

Bombers 3 Caporal: 10 
 bomb. 2 x 8 

  

Electricista 1 15  “un oficial electricista” 

Guarda-
roba 

3  Josep Viñas Bona 
(1951 responsable. Feia 
de cap de personal 1954) 

“tres utilleros guardarropía” 

Llum 1 15 Enric Lladó (1954·A) “un técnico en luminotecnia” 

Neteja 2 42,50 x 2  S’especifica “dos mujeres”. I si hi ha 2 funcions el 
mateix dia el cost és de 55 ptes. 

Porteria 2 11 x 2 Ernest Piferrer (1952 

porter principal) 
Diferenciat per entrada principal i entrada general 

Taquilla 1 30 Josep Torres Puig [D. 

1956·B] 
 

Tramoia-
maquinista 

3 El cap: 37  
2 x 35 

Pere Sala (1960)  

+ Assistents 

maquinària 
5 12,50   

 
Imatges 6.- 
  Signatures d’alguns del treballadors i responsables del Teatre Municipal en els anys 50 del segle XX (AMGi T UI12901) 

   

A.- Signatura del gaurda-robes Josep 
Viñas Bona, del 1951 

B.- Signatura del porter major, 
Ernest Piferrer, del 1952 

C.- Signatura del taquiller Josep Torres 
Puig, del 1956 

 
     La persona responsable de la taquilla, a part dels cobraments, en la primera meitat del decenni havia 
de tenir cura “del posterior abono en las respectivas dependencias oficiales, de: Luz, contribución 
industrial, calefacción, cargas sociales y tipo de concesión o porcentaje correspondiente al Ayuntamiento” 



[D. 1956·A, pàg. 5]. Aquests pagaments, o potser la seva supervisió, va anar passant a mans de l’Oficial 
inspector del Teatre a partir del 1995 
     Pel que a la fixació de cartells, vers el 1955 la tasca constava associada a la persona dels “avisador”, 
però més tard la feina queda desglossada a apart, per exemple en una liquidació econòmica de finals de 
1958 [D. 1958·A, con consta amb un import de 96 ptes.] 
 Les quanties representaven que per cada funció “normal” la despesa de personal va variar una mica 
segons funcions però sovint representava un import proper a les 500 ptes. 
     Un conflicte important, al que ja hem al·ludit, entre el personal subaltern del teatre i l’empresari del 
moment, es va donar quan aquest va deixar de pagar els estipendis diaris que estaven establerts. 
Apareixen en la documentació diversos reclamants, sens que puguem assegurar que el problema afecti a 
tots els treballadors, cosa que podria ser que sí, donat que un dels dos signants era el responsable de 
guarda-roba, que tenia el estatus de cap administratiu del conjunt del personal. L’empresari era Alfons 
Sanz Estarrona, de Barcelona, el qual havia obtingut el lloguer de Municipal (concessió de 25-I-1952). Els 
demandants reclamen un total de 1.644 ptes. per sous no percebuts entre 3 de gener i el 16 de maig del 
1944. 

CONCLUSIONS 
     La dècada del 1950, amb les seves limitacions i problemes, va ser un moment important pel que fa al 
sistema d’organització i gestió del Teatre Municipal. Al principi es seguia el sistema tradicional de 
subhastes llogant el coliseu per uns quants anys a empresaris. El 1954 es produeix una crisi important, 
quedant deutes considerables pendents de pagar al personal del teatre. Diversos són els factors de al crisi. 
En primer lloc els costos. El personal reconegut s’havia anat tipificant. El comandament del personal tenia 
una doble via: entre les directrius de l’empresari i el control consistorial, cosa que deuria produir 
desajustos. A més, els costos del personal els canons i impostos eren elevats. Ja des de dècades anteriors 
es troben escrits d’empresaris queixant-se pels costos exigibles. El problema econòmic segurament no 
estava tant en la rendibilitat d’alguna funció o aspecte o moment concret, sinó  en la obligació de mantenir 
una programació amb uns mínims de funcions anuals i les expectatives de qualitat del públic i les 
autoritats, per exemple en els grans espectacles, com ara l’òpera. L’altre problema que detectem en la 
documentació passa per les mancances cròniques d’infraestructura de l’edifici: es feia molt difícil lligar les 
quantioses inversions necessàries per a mantenir i actualitzar l’edifici i les expectatives comercials d’un 
empresari que assumia per uns anys limitats la gestió del coliseu. 
     L’alcalde que es va trobar amb la crisi del 1954 i que va optar per controlar 
personalment la gestió fou l’Antoni Franquet. Va optar per assignar el teatre per 
períodes curts, sense un empresari permanent. Per tal d’exercir un cert control 
funcionarial va optar per encarregar a un membre de l’organigrama dels 
funcionaris que actués com a Oficial inspector del teatre, concretament la 
persona que assumia la gestió del protocol del consistori. Aquest model, amb 
modificacions concretes, fou continuat per successors en l’alcaldia, primer 
l’alcalde Pere Ordis. Encara, més tardanament l’alcalde Ribot, que va mantenir 
trets significatius pel que fa a la gestió administrativa del teatre, com ara prioritzar 
el control municipal. I, molt particularment, posar de gestor del coliseu a la 
persona responsable de protocol, figura que va passar a ser assumida per Pere 
Codina (qui fou director del teatre de 1975 a 1989, amb els alcaldes Ribot i Nadal). 
     Coneixem força l’estructura professional amb els perfils laborals que 
intervenien en el coliseu gironí i els seus sous. Això és degut a la formalització dels 
sindicats de l’espectacle, intervencionisme que creiem que prové de la incursió 
sindicla en els teatre durant la Guerra Civil. Encara que els noms dels llocs de 
treball van ser força estables durant el períodes, les que hi havia associades a cada càrrec anaven 
evolucionant i matisant-se, fins allà on hem pogut esbrinar. En alguns casos hem pogut identificar els 
noms dels operaris de la casa. En altres ens resten anònims.  

                                      joan manel barceló sitjes,   agost 2022 

   
Imatge 7.- En la direcció del 

teatre de Pere Codina 
(entre 1975 a 1989) es 
conserva algun tret de 

l’organització creada per 
l’Alcalde Franquet (Foto Los 

Sitios, 29-X-1975 p.3, ) 

 

 

 



 

RELACIÓ D’ALGUNS DOCUMENTS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE GIRONA, SECCIÓ TEATRE, 

QUE ES CITEN 

     Esmentem els documents precedits per la sigla “D” i l’any al que corresponen. Quan n’hi ha més d’un per any 

hi afegim una lletra d’ordre en què els hem catalogat. 

D. 1951·A.-   “Pliego de condiciones que regulan la subasta pública para la cesión de explotación del teatro 
Municipal.” Document mecanoscrit amb 9 pàgines, de data 26-X-1951, i que compte 36 clàusules (AMGi. T. 
UI 12-960)  

D. 1952·A.-   “Con la máxima urgencia, según órdenes recibidas de V.E. he procedido a la recogida de cuantas llaves 
dan acceso a la puerta principal del teatro Municipal...“ de data 22-II-1952, Signat per Ernest Piferrer, “Jefe 
del Personal subalterno” (AMGi. T. UI 12.901) 

D. 1944·A.-   “Informe del negociado de cultura y deportes.- Examinado el pliego de condiciones”..., mecanoscrit 
d’un full, de data 20-V-1954 i que va relacionat amb un manuscrit i diversos documents de reclamació que 
es van dirigir a l’empresari del moment. Està motivat per la reclamació per impagament de sous que va 
formular diversos treballadors del teatre.  (AMGi. T. UI 12960) 

D. 1955·A.-   Contracte per a la representació de la Passió, document del març de 1955, on figura la relació del 
personal del teatre i les remuneracions (AMGi. T. UI 12.960)  

D. 1955·B.-   “El oficial que suscribe, nombrado por V.E. como inspector a los fines de dar cumplimiento a las 
condiciones establecidas en las contratas...” És un ofici d’una quartilla, signat per Josep Sendra, amb data 
de 7-XI-1955 i entre altres coses comenta i acompanya onze cupons amb el cobrament de les funcions de 
Fires del 1955, cupons signats per Josep Torres (AMGi. T. UI 12.960) 

D. 1956·A.-   “Al Pleno Municipal. Con tal de aclarar, puntualizándolo, por resultar así necesario el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento,...“, mecanoscrit de 5 pàgines de data 26-IV-1956 proposat al Ple, amb la proposta 
puntualitzant aspectes del lloguer del Teatre i que fou aprovada, de la Comissió Informativa de Cultura i 
Esports. (AMGi. T. UI 12.960)  

D. 1958·A.-   “Hola de liquidación correspondiente a las funciones celebradas el día 19 de octubre de 1958” Imprès 
anotat i signat per Josep Sendra (AMGi. T. UI 12.901) 

 

 

Imatge 8.- Entrada que s’utilitzava al teatre Municipal de Girona vers 1950. Impremta Franquet (AMGi UI 12960) 



 
 

INSCRIPCIONS INICIALS EN ELS BUSOS OPERÍSTICS  
A LA TEMPORADA DEL LICEU 2022/23  

 

Per vuitena vegada consecutiva els Amics de l’Òpera de Girona han organitzat un 
programa de sortides, transportats en bus, per acudir des de Girona al Liceu i així poder 
veure amb més comoditat i companyonia una part de les òperes que s’han programat 
per al curs imminent. La temporada encara no ha començat, però una mica abans de 

vacances es va obrir la inscripció i, com a curiositat, us indiquem quines són les 
inscripcions amb què comptes les funcions triades, en aquests moments 

  
 Set són les òperes que s’han triat per a incloure en l’OperaGiroBus, nom que correspon al cicle de 
sortides programades per anar a veure òpera al Liceu. Us mostrem en el gràfic inferior la inscripció en 
aquests moments 

 

 
 
     Tal com es pot observar, totes les òperes tenen una bona inscripció, ben adequada per a l’ús dels busos, 
en dos casos, Tosca i Macbeth ja queda clar que caldrà utilitzar dos autobusos. És curiós que apareix 
destcada l’òpera Macbeth,tot i que no és d eles més conegudes de Verdi. També sembla que Wagner, tot 
i que sol despertar precaucions de divers tipus, té una bona acollida, amb 45 inscripcions per al seu 
Parsifal. 
     La inscripció resta oberta i, per tant, les dades variaran. Podeu sol·licitar inscripció en les sortides amb 
l’enllaç que facilitem en el següent botó. Les sortides estan obertes a qui li interessi, amb l’única salvetat 
que les sòcies i socis dels Amics tenen aplicat un descompte addicional i tots els participants un descompte 
del 40% en el preu de les entrades.   
 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS A LES SORIDES OPERÍSTIQUES:  
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INSCRIPCIONS, DE MOMENT, A LES SORTIDES AL LICEU EN LA 
TEMPORADA 2022/2023 EN EL OPERAGIROBUS

https://forms.gle/SkZrMEM1CQWNvamC7


 

 

Club de lectura operístic a la Rahola 
 

Per quart any consecutiu la Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona convoca un club 

de lectura que relaciona les fonts literàries amb òperes que hi tenen relació o la seva 

font d’inspiració. El club s’inscriu en el programa LiceuBib. Es comenten òperes que es 

podran veure aquesta temporada al coliseu operístic barceloní i el projecte parteix d’un 

conveni de col·laboració entre el Liceu i el servei de biblioteques. 

Relació d’obres literàries i òperes del cicle a Girona      Actuarà com a conductor en Josep 
Pujol i Coll, que és doctor en 
Musicologia, professor de l’ESMUC, on 
imparteix classes de música i cultura. 
     La dinàmica de les sessions 
consisteix en què les persones inscrites 
llegeixen el llibre de referència de cada 
òpera que es treballa (teniu al costat la 
llista de llibres i d’òperes). Al respecte 
es reben unes directrius orientadores. 
També es rep en préstec de la 
biblioteca el llibre. L’activitat és 
gratuïta, però es emana inscripció. 
     En el dia de cada una de les quatre 
trobades programades (veieu les dates 
en el quadre del costat) els participants 
posen en comú les seves impressions i 
lectures, donant peu a un debat quan 
s’escaigui. 
     L’apropament a la temàtica es 
completa facilitant la possibilitat, qui 
vulgui, d’assistir al Liceu a una funció de 
l’òpera treballada, cosa que es facilita 
permetent apuntar-se a les sortides 
que organitzen els Amics de l’òpera de 
Girona. Això implicar comptar amb un 
bus i un descompte en l’entrada d’un 
40% 

   

Il Trovatore 
 

3 octubre, 

sessió havent llegit: 
El Trovador 

d'Antonio García 
Gutiérrez 

Macbeth 

 

2 febrer, 

sessió havent llegit: 
Macbeth de 
Shakespeare 

 

Cicle 
Mahler 

 

30 març, 

sessió havent llegit: 
Recuerdos de 
Gustav Mahler 

d'Alma Mahler-Werfel 
 

Parsifal 

 

4 maig, 

sessió havent llegit: 
El conte el Graal 

de Chrétien de 
Troyes 

 
         Informació i inscripcions:    

ÒPERA 

https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio-lectura/clubsvirtuals/llegiropera_ok/liceubib/documents/liceubibmanual2223.pdf
https://bibliotecagirona.gencat.cat/ca/activitats/clubs-de-lectura/oferta-clubs-lectura/


Torna l’òpera en cinema a Girona 
 
 

Els Ocine de les comarques gironines ornen a oferir la programació d’òpera i ballet, 
activitat que es va interrompre durant la pandèmia. S’ha acordat recuperar els 

descomptes en les entrades per a socis/es dels Amics de l’Òpera de Girona. Sistema 
comú per a les sales de Girona, Platja d’Aro i Blanes. 

 
Enguany s’oferiran funcions del Royal Opera House de Londres (ROH). Es projecten les obres en pantalla 

gran, amb qualitat 
d’imatge i so. La gran 

majoria de les 
projeccions s’ofereix en 

directe. Hom preveu 
dotze funcions, amb 7 

operes i 5 ballets o 
dansa. Les sessions 

aniran del 27 de 
setembre al 13 de juny. 

Es tornaran a aplicar 
descomptes en les 

entrades per a les sòcies 
i socis dels Amics de 
l’Òpera de Girona. El 
preus de les entrades 
seran de 20€ per a les 

transmissions en directe i 
17€ per les 

enregistrades. El 
descompte serà de 3€ 
per sòcia/i i se’n pot 

beneficiar un/a 
acompanyant. 

 

ANUNCI A OCINE 
 

 
 

DESCOPTES PER 
ALS AMICS DE 

L’ÒPERA DE 
GIRONA 

 
  

https://www.ocinegirona.es/index.php?option=com_cines&task=opera&Itemid=240
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/serveis_projectes_detall_1/_CAFjuKR7gbVF-6yL46TAizModciggljGwFvpehbLcqdya28lHOllfC7xwpvi7FTW


 

d ’ ÒPERA 
Dues Bohème a Girona el 1944. RECTIFICACIÓ  

 

En el número 72 de l’Operem (XII-2020, pp. 21 a 31) citàvem una funció de La Bohème 
de Puccini a Girona, el dia 31 d’octubre, al Teatre Municipal. Efectivament, es va 

realitzar. Però indicàvem un repartiment que correspon a una altra representació de la 
mateixa òpera que es va oferir, poc abans, al Teatre Albéniz, també de Girona. Aquesta 
altra representació no l’esmentàvem, ja que vam fondre les dues representacions de la 

mateixa òpera com si hagués estat una sola funció. Passem a rectificar. 
 

     La primera funció de La Bohème es va produir al Teatre Albéniz. En tenim poques notícies. De fet només 
diversos anuncis de premsa, inclòs el que va aparèixer el mateix dia de la funció [veieu imatge a sota]. No 
hem trobat valoracions però sí que la protagonista femenina va tornar a la citat l’any següent i va ser 
entrevistada, guardant-se bon record de la intervenció del 1944. 
 

 
24-IX-1944 
La Bohème 
de Puccini 
Al T. Albéniz 

REPARTIMENT 
Dr. musical: Francisco Palos 
Isabel Bertran, soprano (Miní) 
Felip Sanagustín, tenor (Rodolfo) 
Ricard Fusté, baríton (Marcelo) 
Lluís Corbella, baix (Colline) 
Júlia Garcia, mezzo (Musetta) 
   “coros del gran teatro del Liceo, 
nutrida orquesta con profesores del 
Gran teatro del Liceo.” Imatge: Anunci del dia de la funció: Los Sitios 24-IX-1944 p2 

 
     Cinc setmanes després s’oferia de nou la mateixa obra, ara al teatre Municipal i per Fires. En l’esmentat 
article que vam fer el desembre del 2020 citàvem erròniament als 
artistes. 
 

 
31-X-1944 
La Bohème 
de Puccini 

 
Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
 
Maria Asunción Llenas, 
soprano (Mimì) 
Augusto Benf.  
 

   Era una funció 
de gala 
patrocinada per 
l’Ajuntament, 
oferta per la 
companyia de 
López Heredia. 

 
 Imatge: Assumpció Llenas en un programa de mà del Liceu, de 10-VI-1949, quan va 
fer de Frasquita en una Carmen, funció que va ser presenciada per Francisco Franco. 
 

 
     I fins aquí la revisió i rectificació d’una presència  de la pucciniana La Bohème a Girona, que va ser 
doble que en poc nés d’un mes i que havíem confós per una matixa funció. 

 
Joan Manel Barceló Sitjes, agost 2022 



GENT  per la Música 

 

Ariadna Ortiz 

 

La gironina Ariadna Ortiz Brugués és persona, com 

veurem, interessada per la música. Tant com 

espectadora com també intèrpret no professional. 

Deixem que ella mateixa ens ho expliqui amb les 

seves paraules. 

 

DE L’INICI 

     Vaig agafar força aficions musicals i culturals 

a casa. L’àvia Maria, per part de mare, tocava el 

piano i la mare cantava en una coral, les 

interpretacions de la qual les anava a sentir a la 

Catedral de Sevilla. Recordo com 

m’impressionava aquella música, que em 

semblava que vingués d’un altre món. Sempre hi 

havia música a casa. Des de petita m’encantava 

cantar i ballar al so de la música que sonés. 

     Als vuit anys vaig començar al conservatori, 

estudiant violí, instrument amb el que vaig 

acabar obtenint el grau superior. El meu primer 

professor d’instrument va ser Yuri Managadze 

Verkevich, que venia del Bolxoi, de Moscou, i 

s’havia instal·lat a Sevilla, la meva ciutat 

d’origen. Una altra influència la vaig rebre a 

Alemanya al final de carrera, quan hi vaig estar 

amb programa Erasmus. En aquell moment vaig 

resoldre un dubte que tenia en la meva època 

d’estudiant . No sabia si intentar una dedicació 

professional en el camp de musical o dedicar-me 

a la medicina, com finalment vaig optar. 

Alemanya té una gran cultura musical i és molta 

la població que domina instruments o conrea la 

veu mentre que exerceix altres professions, de 

manera que vaig entendre i resoldre que no 

tenia perquè excloure el desenvolupar un 

instrument d’altres dedicacions que també 

m’agradaven. I per 

sort, he pogut, fins a 

cert punt, combinar les 

dues dedicacions. 

   El violinista Yuri 

Managadze va ser el primer 

professor de l’instrument 

de l’Ariadna Ortiz. 

     A més, exercir la medicina i practicar la 

música m’ha facilitat realitzar alguna activitat 

que en podríem dir interdisciplinar. En 

particular, vaig triar com a contingut de la meva 

tesi doctoral l’estudi de la por escènica. O segui, 

analitzar aquelles pors i bloquejos que 

experimenten física i mentalment moltes 

persones quan han d’actuar davant d’un públic. 

Això els passa a molts músics i cantants i, 

evidentment, també a actors i, en general, a 

persones que es veuen obligades a parlar 

davant d’un auditori. Sobre aquesta temàtica 

finalment en vaig publicar un llibre. 



 

 

 

Aquí veiem la 

portada del llibre 

publicat per la nostra 

entrevistada sobre la 

por escènica dels 

músics: Music 

performance 

anxiety. A 

comprensive Update 

of the Literature. 

CONREU DE LA MÚSICA 

     Tal com he dit, sense fer-ne la meva professió, 

he mantingut una pràctica d’una de les meves 

grans aficions, que és la música. 

     He seguit tocant el violí. No d’una manera 

professional. En tal cas necessitaria poder 

dedicar-hi més temps d’assaig. Però he trobat 

maneres d’exercir-ne una pràctica. En aquesta 

línia m’he vinculat a l’Orquestra Mundial de 

Metges (la World Doctors Orchestra –WDO-)2. 

 

 
 

Logo de la World Doctors Orchestra. 

 
Per a si voleu informació de 

l’Orquestra Mundial de Metge, podeu 
sentir una entrevista amb dos dels 
seus promotors que es va emetre a 
Catalunya Música ara farà cinc anys 

Actuació de l’Orquestra Mundial de Metges en una actuació a 
l’Auditori de Girona el 17 d’octubre del 2017. Era la primera 

vegada que aquesta formació visitava el nostre país (Foto del 
Diari de Girona). 

 
Les actuacions amb la WDO es fan en indrets 
ben diversos del món. Procuro triar dates i llocs 
que em vagin bé. Rebem les partitures per a 
cada actuació unes quantes setmanes abans per 
a iniciar la preparació a casa. Els assajos de 
conjunt es realitzen ja a la citat on actuarem. Els 

beneficis que 
s’obtenen van a 
parar a diverses 
ONG. 

La nostra 

entrevistada va tenir 

ocasió de tocar sota 

la direcció de Daniel 

Barenboim. 

                                                           
2     La World Doctors Orquestra es va fundar l’any 2.008, 
amb seu a Berlin. Està constituïda actualment per 1.700 
metges músics de més de cinquanta països. Els intèrprets 

     Quan toco amb algú de nou sempre 

representa una exigència i un compromís. Quan 

toques amb algú 

sento que es nota tot, 

com ara  les errades o 

les inseguretats, però 

també la sensibilitat 

de cada persona, que 

és el que fa que cada 

intèrpret sigui únic.  

També va coincidir a la Joven Orquesta de Andalucía quan 

n’era solista Javier Perianes. 

s’alternen segons les disponibilitats a mesura que es van 
convocant concerts concrets integrats habitualment per 
un centenar de persones. 

https://www-world--doctors--orchestra-org.translate.goog/home?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=ca&_x_tr_pto=sc
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/assaig-general/entrevistes/audio/976409/


     Una experiència fascinant va ser la de tocar 

sota la direcció de Daneil Barenboim. És un 

director molt musical, clar i suggerent amb les 

seves directrius. Va ser amb la Joven Orquesta 

de Andalucía del que era solista Javier Perianes. 

 

Una recent foto corresponent a l’actuació, cantant amb el 

Cor Maragall, al Palau en la interpretació e la 9a simfonia 

de Beetroven. 

     També canto en una coral gironina, 

concretament el Cor Maragall, grup que dirigeix 

Sara Pujolràs. Assagen habitualment els 

divendres a Sant Narcís. 

 

A la imatge podem veure Ariadna Ortiz tocant en viu en 

un concert, amb el seu instrument, el violí. 

GUSTOS 

     M’encanta la música, en diverses facetes. 

Molt en particular la clàssica. Però també 

gaudeixo del jazz o de la música popular. En 

aquest darrer sentit, procuro quan viatjo 

conèixer alguna de les manifestacions de la 

música tradicional dels llocs en què estic, sigui 

coneixent algun dels instruments propis del 

país, assistint a algun concert, o bé sigui 

localitzant algun disc o enregistrament. Que 

formi part de la cultura i la història del país 

     En l’àmbit de la clàssica, també hi ha varietat 

d’aspectes que m’interessen, tant simfonies, 

com música de cambra, com ara els quartets, la 

música antiga i l’òpera, per suposat. 

     Un dels autors de capçalera per a mi és 

Mozart. Té grans obres en tots els gèneres. De 

fet els grans compositors es caracteritzen per ser 

bons en totes les facetes que toquen. 

M’encanten els seus quartets, els concerts per a 

trompa, el Concert per a flauta i arpa, la 

Simfonia concertant per violí, viola i orquestra, 

etc. Mozart és també dels compositors que 

m’agrada tocar, tot i que cal fer constar que és 

dels autors difícils.  

     El gust concret per l’òpera va sorgir de 

manera ben natural. El professor amb què vaig 

començar a fer violí ens va donar unes entrades 

per anar a veure La Traviata. Jo tenia uns 15 

anys. Em va agradar tant que vaig procurar 

tornar-hi així que vaig poder, desig que va ser 

fàcil de satisfer perquè als meus pares també els 

agrada l’òpera. 

     L’òpera és un gènere molt ric, en el que hi 

trobes molts aspectes.  Un dels compositors que 

m’agrada i he pogut veure’n bona part de la 

seva obra, és el Wagner. Em plauen Valquíria, 

Parsifal, ... L’única que no he pogut veure encara 

en directe és el Tannhäuser. 

 



      Pel que fa a l’òpera italiana, algunes de les 

meves preferides és Madama Butterfly i Tosca, 

de Puccini. Aquest autor va ser dels primers que 

em va atreure, i segueix sent el meu compositor 

preferit, sobretot per les seves melodies i la 

sensibilitat en el moment de narrar les històries. 

De Puccini recordo amb gust haver estat a la 

seva ciutat natal, Lucca, i haver localitzat com 

en una església s’hi representava cada vespre 

alguna de les seves àries. 

     Com ja he comentat, de Mozart m’agrada 

tot. Per esmentar alguna de les òperes d’aquest 

citaré el La Flauta Màgica, la meva òpera 

preferida. Però també altres autors i òperes. 

Cito com a obres que m’han agradat en especial 

La Gioconda, de Ponchielli i La dama de Piques, 

de Txaikovski, obra aquesta última que he 

pogut veure recentment amb les sortides que 

organitzeu amb l’OperaGiroBus. 

 

ESCOLTAR 
       Hi ha diversos llocs i circumstàncies en què 

escolto música. Sempre que agafo el cotxe me’n 

poso. Solo connectar Catalunya Música. També 

en deixo de fondo. No em desconcentra. Puc 

escoltar música quan treballo, però depèn. Si 

haig de fer feina rarament em poso òperes. 

 
Aquí podem sentir a la violinista Julia Fischer tocant un 

moviment del Concert per a violí i orquestra no 2 de 

Mozart. Un gènere i autora que plauen a l’Ariadna 

 

    Ja des de petita la música em provoca 

sensacions. Quan em sento baixa d’ànims em va  

bé escoltar concerts de violí de Mozart. Trobo en 

aquest cas ideal les interpretacions de la 

violinista  Julia Fischer,  una  gran violinista, a qui 

vaig tenir la sort d’escoltar en directe al Palau de 

la Música recentment.  

 

 
Una de les òperes que li agraden a l’Ariadna és La 
Gioconda, de Ponchielli. Aquí en veien un dels moments 
tensos, a l’acte segon, quan Laura i Gioconda, que les dues 
estimen Enzom, es reconeixen com a 
rivals. I salten espurnes roents. Sentim 
el fragment È un Anatema! ... L’amo 
come il fulgos del creato!.  

 
     Si n’he de destacar un de disc que em plau 
citaré el recull d’Adagios de Barenboim, que és 
un doble CD, amb fragments fantàstics de 
diverses obres, com ara de la Scheherazade de 
Rimski-Korsakov o del Tannhäuser, de Wagner. 
 

 
Portada del doble CD Adagios que l’entrevistada ha 

escoltat unes quantes vegades. 

 

 

 

    Agraïm a l’Ariadna Ortiz que ens hagi 
comentat aspectes de les seves vivències 
musicals. 

https://www.youtube.com/watch?v=pb9XWi5au24
https://www.youtube.com/watch?v=jwttgQaqFS0
https://www.youtube.com/watch?v=pb9XWi5au24
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Festival Puccini, a Torre del Lago (Toscana) 
 
     Enguany s’ha celebrat la 68a edició del Festival Puccini. Que es celebra a una 
de les darreres poblacions en què el gran compositor operístic va viure i ben a 
prop de la que va ser al seva casa, ara museu. A la població de Torre del Lago. 
Durant un mes i mig, entre juliol i agost, cada any es representen òperes de 
Puccini i espectacles que hi tenen a veure. L’escanari principal és a l’aire 
lliure, al costat del llac de Massaciu. 
     Va ser per assistir a aquest esdeveniment i visitar diversos santuaris 
puccinians que els Amics de l’Òpera de Girona van organitzar un viatge en 
grup. La pandèmia ho va espatllar. Però el Festival de Torre del Lago és lloc que 
convoca constantment amants del belcanto. 
 
     Una gironina i sòcia dels Amics, l’Enriqueta Calvet, ha tingut ocasió a inicis d’aquet aquest agost, 

d’assistir a alguns 
esdeveniments. Des de 
l’Operem li hem demanat 
que ens passés 
testimoniatge fotogràfic. 
Aquí tenim algunes imatges 
dels moments previs a la 
representació de Madama 
Butterfly, el passat 6 
d’agost. 
 

← Un moment de la 

representació de Madama 

Butterfly a Torre del Lago 

 

El reportatge gràfic de l’Enriqueta 

  



 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 Lucia embogeix per la marxa d’un espectador 

en plena ària 

  

Publicat a Opera Spoofa 



 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 
 

En el número anterior d’Operem 
iniciàvem un acostament a l’opera a 

la ciutat de Girona a la segona 
meitat dels anys 50. Aquí completem 

els nostres comentaris al respecte. 
 
 
     Imatge 1.-  La Rambla de la Llibertat de Girona 
l’any 1957. Foto Josep Buil Mayral. (AMGi. CRDI. 
CAJ0331) 

 
 

CONTINUEM AMB 
LES ÒPERES QUE 
ES VAN SENTIR 

 
 

1956  Una sola funció estiuenca 

 
     L’any 1956 no hi va haver òpera oficialista per Fires. La funció de gala es va concretar aquell any en una 
funció de ballet. Concretament un espectacle que portava per títol “Juan Magriñá y su balet”3. 
     És interessant, però, fer constar que l’empresa de Pau Civil Costa, Organización Liceo Espectáculos, que 
havia assumit la programació de Fires de l’any anterior amb diversos espectacles, entre ells una òpera, va 
tornar a fer oferiment a l’Ajuntament d’una programació de teatre, sarsuela, comèdia musica i una òpera, 
aquesta per al dia 29 d’octubre. L’alcalde Franquet, però, va contestar que només s’acceptava la proposta 
de dues funcions de comèdia musical, per als dies 3 i 4 de novembre, possibilitat que Liceo Espectáculos 
va declinar (AMGi, Teatre, UI 12.960, documents de dates 12-IX, 14-IX, 6-X i 16-X). 
    Així, doncs, l’única òpera que es va veure a la ciutat dels quatre rius aquell any va ser oferta per una 
companyia de sarsuela que en el seu repertori va incloure l’òpera espanyola Marina, per la Gran Compañía 
de Zarzuela “Arte Lírico”. 
 

                                                           
3 Joan Magriñà Sanromà (1903-1995) fou un ballarí i coreògraf molt vinculat al Liceu, teatre amb el que es vinculà des del 
1926, primer com a ballarí i entre 1937 a 1977 com a primer ballarí i coreògraf. Aquest artista havia tingut una presència 
sovintejada a Girona, i sense pretendre ser exhaustius, havia actuat els anys 1939, 1940, 1946, 1948, 1949. 



 
29-VII 

Marina 
D’Arrieta 

Al passeig de 
la Devesa 

REPARTIMENT 
 Luisa Monguilot, 
soprano (Marina) 
Raul García, tenor (Jorge) 
José Navarro, baríton 
(Roque) 
Guillermo Arróniz, baix 
(Pascual) 
   Dr. d’escena: Sr. Beut    

Funció entre les 
11 a les 13h. Les 
entrades es 
compraven en 
una taquilla a la 
mateixa devesa 
des de 3 hores 
abans de 
l’espectacle. 

 
Imatge 2.-  Anunci de l’òpera Marina del 29 de juliol a la Devesa de 

 Girona (Los Sitios, 19-VII-1956 p.2) 
 

     L’òpera es va oferir a la plaça de les Botxes, a la Devesa a l’aire lliure, en el marc 
dels Festivales de Verano, promoguts per l’Ajuntament gironí. Segons la crònica, hi 
va haver una bona assistència de públic, que va emplenar del tot les localitats 
instal·lades. De la valoració, positiva per a solistes i orquestra, que feia el 
comentarista que signava Juan de Heredia en destaquem: 
 
     Imatge 3.-  Foto del baix Guillermo Arróniz en el programa de la temporada d'hivern del Liceu 
1957-58 

 

Crítica 
de la 

funció 
de 

Marina a 
la 

Devesa 

     “[els quatre protagonistes]dieron en el punto exacto de su valoración respectiva en la 
acción escénica y en la partitura, contando con una justeza, una dicción, un conjunto y una 
finura excepcionales que conquistaron al público desde los primeros momentos, por lo que 
la representación se deslizó entre constantes aplausos, viéndose los artistas obligados a 
varias repeticiones y dejando en el ánimo de todos el deseo de volverlos a oír. Los demás 
elementos –orquesta incluida- colaboraron acertadamente, sometidos siempre a la 
disciplina de un conjunto que quedó en todo momento plenamente logrado”  (Los Sitios, 
31-VII-1956 p.2). 

 
 

1957-58  Dos anys seguits sense òpera 

 
     Entre 1957 i 1958 ens trobem amb un parèntesi d’abstinència 
operística. El primer d’aquells anys per Fires va agafar el 
protagonisme la lírica i la dansa. Va actuar la Compañía de Arte Lírico, 
que va representar sarsuela el 1 de novembre i varietats els dies 2 i 3. 
La tradicional Funció de Gala, en dia 29 d’octubre, l’havia cobert un 
altre espectacle vinculat al Liceu, amb “Juan Magriñá y su Ballet”, que 
portava a Aurora Pons com a prima ballarina, amb l’orquestra 
Simfònica de Barcelona. 
 
Imatge 4.-  El 1957, en lloc d’òpera, la funció de gala del 29 d’octubre la va 
protagonitzar el ballet de Joan Magriñá, artista vinculat al Liceu. Programa de mà, 
per la impremta Franquet (AMGi RG 008498). 
 

     Tampoc hi va haver òpera el 1958. La funció de Gala per Fires la va 
assumir un concert simfònic, per l’Orquestra Simfònica de Barcelona, 
que ja havia actuat l’any anterior en la mateixa ocasió, acompanyant 
l’espectacle de dansa que s’havia ofert.   



1959  I acabem la dècada recuperant l’òpera 

 
     Es deuria notar l’abstinència de dos anys d’òpera perquè el 1959 se’n van representar fins a tres títols. 
     L’inefable director artístic Pau Civil i la seva empresa torna a estar a darrera del retorn de l’òpera 
després  del parèntesi. Una altra vegada ocupant la funció de gala del dia gran  de les Fires, el 29 d’octubre. 
 

 
29-X 

Rigoletto 
de Verdi 

Al T. 
Municipal 

 
(La funció 

s’inicià a les 23 
h.) 

REPARTIMENT 
Dr. musical: Adrià Sardó 
Núria Ribas, soprano (Gilda) 
Pilar Torres, mezzo 
(Maddalena) 
Fausto Granero, tenor (duc) 
Pau Vidal, baríton (Rigoletto) 
Manuel Gas, baix 
(Sparafucile) 
Conchita Busque, mezzo 
(Giovanna) 

Joan Freixa, baríton 
(Monterone) 
Joan Suñé, baríton (Marullo) 
Dídac Monjo, tenor (Borsa) 
Francesc Paulet, baix 
(Ceprano) 
Ma Teresa Pujola, mezzo 
(comtessa Ceprano). 
Joan Muñoz, baix (un uixer) 
Rina Marco, soprano (patge) 
Dr. escena: Francesc 
Santasusana 
Decorador: J. Zabala, 

 
Imatge 5.-  Cartell de Rigoletto en la funció de gala 
     del 29-X-1959,     al teatre Municipal.  
     Impremta Franquet (AMGi RG 008881) 

      
    Resulta de notar que torna a actuar a la ciutat 
el tenor gironí Fausto Granero, del que la crònica 
local apareguda deia: “nuestro paisano ha 
adelantado mucho desde que le escuchamos la 
última vez. Su camino hacia la consagración es 
ascendente y va adquiriendo seguridad en los 
agudos, notándose una escuela depurada en las 
matizaciones. Repitió la popular aria del cuarto 
acto, que cantó con soltura y gallardía en la voz 
y el gesto.” (Los Sitios, 31-X-1959 p7). Entre els solistes el comentarista, que signava “G. B.” Destacava al 
baríton protagonista, Pau Vidal, tant per la veu com per la representació, el qual fou aplaudit i va oferir 
un bis. També s’elogiava a la soprano, Núria Ribas, de només 17 anys d’edat i en fase de formació, encara. 
Altres tres cantants van ser esmentats elogiosament: Manuel Gas, Diego Monjo i Pilar Torres. Es lloava 
finalment al director d’orquestra, Adrià Sardó, retraient a l’orquestra que “los instrumentos de viento en 
algunos momentos subieran excesivamente de tono.” 

 



 

31-X 
Don Gil 

de Alcalá 
de 

Panella 
Al T. 

Municipal 

REPARTIMENT 
Pilarín Álvarez, 
soprano (Estrella)  
Rosa Gil, mezzo 
(Maya) 
Florencio Caper, tenor 
(Don Gil de Alcalá) 
Cristòfor Massanas, 
baríton (Don Diego) 
Manuel Gas, baix 
(sergent Carrasquilla) 
Ángel Seral,  

L’empresa 
barcelonina que 
portava l’espectacle, 
en el context de 
Fires, va ser la 
mateixa de Pau Civil, 
però no sabem si els 
efectius orquestrals 
ser els mateixos, 
encara que és 
provable que el dia 
31 fossin menors, ja 
que no estàvem en 
una funció de gala . 

Imatge 6.- La 
soprano basca 
Pilar Álvarez 

Bañuls, també 
coneguda 

com a Pilar 
Bañuls 

 

Podem sentir 
a Pilarín Álvarez Bañuls en el duet Por Dios, tu 
pena cese, de l’òpera Marina, fent parella amb 

Alfredo Kraus, en enregistrament del 1960. 

 
     El públic només va emplenar mig teatre, però la valoració de va ser positiva, amb una bona dosi 
d’aplaudiments. Van haver de bisar una de les seves peces el baix M. Gas, el baríton C. Massanas i la 
soprano P. Álvarez. Es va valorar també positivament el decorat i vestuari, cosa que no sempre deuria 
passar “Se nos ofreció en esta ocasión la grata sorpresa de un cuidado y esmerado vestuario, encajado 
en unos adecuados escenarios” (Los Sitios, 3-XI-19). 
 
     L’última òpera d’aquell any la va oferir un grup de gira, que va recalar a Girona, el cor dels Petits 
Cantaires de Viena (el Wiener Seangerknaben), en funció promoguda per l’Associació de Música de 
Girona. Cantaren una petita òpera còmica, en dos actes, del seu compatriota Joseph Haydn. Va completar 
la funció altres peces. 
 

28-XI 
La 

Canterina 
de Haydn 

Al T. Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. musical: Herman Furthmoser 
   Membres del cor dels Petits Cantaires de Viena. Es va 
destacar el nom de Petter Bozs (que feu al paper de 
mare Apolònia). La direcció escènica, vestuari i 
arranjament del libretto: Ilka Peter; arranjament 
musical: A. Kubizek 

Un anunci de la funció, 
especificava que la funció era 
escenificada “representación 
en la segunda parte, de la 
ópera bufa de Joseph Haydn 
<La Canterina>”. (Los Sitios 
28-XI-1959 p 2) 

 
 

 
Imatge 7.- Descripció, de la part segona part de la funció, de l’òpera La Canterina, de Haydn, com es va anunciar en un 

programa de mà a Vitoria, en concert ofert pel cor, una mica després de Girona, el 14-XII-1959 (Col. J.M. Barceló). 

 
     Sabem que l’òpera, encara que ben segur de petit format, s’escenificava, ja que en els programes 
s’esmenta el responsable de la posada en escena i autor del vestuari (veieu imatge precedent). Tot indica 
que es va oferir una versió abreujada, encara que global de l’òpera. Ho diem perquè la representació 
complerta dura uns 50 minuts i en el concert que els Petits Cantaires van oferir l’òpera ocupava la part 
segona, central, d’un programa en tres parts. Una opció per abreujar la durada de La Canterina hauria 
estat suprimir part dels amplis recitatius. En tot cas, no tenim notícies precises de com es va representar. 

https://www.youtube.com/watch?v=kBBceW5I7UQ


La crítica, altament positiva, del concert, deia: “La segunda parte estuvo dedicada a la representación de 
la obra ‘La Canterina’, de Haydn. Una ópera bufa con situaciones ingenuas y con un desarrollo musical 
operístico perfecto ofrecido en miniatura. Destacó el niño Petter Bozs que interpretó magistralmente el 
papel de madre Apolonia.” (Los Sitios, 1-XII-1959 p4). 
 

DE LA PROGRAMACIÓ DE LES ÒPERES 
     Malauradament tenim poques notícies sobre qui i com feia la selecció dels espectacles que s’oferien a 
Girona i en concret al coliseu més significatiu, que era el teatre Municipal, lloc que molt majoritàriament 
ha acollit els espectacles operístics de la ciutat. Tenim la sort, però, que en una ocasió una entrevista 
periodística ens dóna llum al respecte per als espectacles del Municipal per Fires, i entre ells la inclusió 
d’una òpera com a funció de gala. L’encàrrec de la programació global la va donar l’Ajuntament a Pau Civil 
Costa, personatge que havia estat tenor i que acabava d’assumir el càrrec de director escènic del Liceu4. 
En diverses ocasions veiem aparèixer a Pau Civil en paquets variats de programació del Teatre Municipal, 
amb espectacles que van des del teatre, prestidigitació, sarsuela o òpera. De fet, Pau Civil va crear una 
empresa que usava, de manera ambigua, el nom de “Liceu”. L’ambiguïtat es sustentava en apart en el fet 
que la seu de l’empresa estava situada molt a prop del cèlebre coliseu barceloní, concretament enfront 
del Liceu (al número 66 de la Rambla, en el tram conegut com a Rambla Caputxins) i, sobretot perquè 
havia treballa força al Gran Teatre, sent-ne nomenat director d’escena entre 1956 a 1966. A Girona 
trobem a pau Civil com a cantant els anys 1943, 1946 i 1953. I com a promotor artístic d’una empresa 
d’espectacles el 1953 i 1955. 
 

 

Imatges 8.-      
                                   ↑   Signatura de Pau Civil en carta amb una proposta de 
                             programació variada, per al Teatre Municipal, que no va prosperar, 
                             per Fires de Girona      (AMGi, UI 12960. Data de 16-X-1956) 
←   Foto de Pau Civil dels anys 40. 

 
 
 

CONCLUSIONS 
     La situació de l’òpera a Girona entre 1955 i 1959 és similar a la que detectàvem en el primer quinquenni 
dels 50, em ambdós períodes amb una mitjana lleugerament superior a una funció anual, amb sis òperes 
cada quinquenni- Pel que fa a la qualitat dels espectacles tenim pocs elements de ponderació. Si 
comparem amb els primers anys de postguerra, es nota una tendència a la disminució de la presència del 
bel canto a la ciutat [Ho podem observar en el GRÀFIC I]. Totes les funcions van ser donades al teatre 
Municipal, excepte una, el juliol de 1956, coincidint amb uns concerts estiuencs donats a la devesa, 
mentre el coliseu de la ciutat es feien obres de millora. 
 

                                                           
4      L’entrevistador, el periodista Gil Bonancia, va escriure: “don Pablo Civil, en su calidad de Director Artístico de <Liceo 
Espectáculos>, ha recibido el encargo de nuestro Excmo. Ayuntamiento de confeccionar los programas que se darán en 
nuestro primer Coliseo, durante las Ferias y Fiestas que van a empezar mañana”. (Los Sitios, 28-X-1955 p. 5). 



 
 
      Resulta molt significatiu de l’ús de l’òpera com a subterfugi per a dissimular un programa cultural propi 
que no existia. Resulta ben significatiu el comentari que es va publicar a la premsa del règim, quan estaven 
justificant que un any donat no s’oferís òpera per Fires: “Se prescindió de la tradicional función de ópera, 
representada casi siempre por compañías improvisadas y que, más que un timbre de distinción, daba 
una nota de provincianismo a nuestro programa de Ferias.” (Los Sitios, 26-X-1958 p2). No es pot ser més 
clar. 
     Per a fer venir a Girona companyies que portessin òpera, igual que altres espectacles, es recorria a 
empreses intermediàries d’espectacles. Malauradament no coneixem bé aquests mecanismes, però sí 
que tenim constància de l’empresa Liceo Espectáculos de Pau Civil, empresa que va portar unes quantes 
òperes, i també programacions més generals, per Fires. Val a dir que en les programacions el Municipal 
també es podien aprofitar propostes que feien arribar companyies en gira. 
     Les valoracions de la qualitat que tenien les funcions operístiques del moment fan de mal ponderar. 
Els comentaris de premsa que tenim no solen ser de comentaristes especialitzats. A més, les apreciacions 
són provinents de la premsa del règim, de manera que en aquella època la tendència en tot tipus de 
notícies era la de lloar les activitats promogudes per les autoritats. Pot resultar més significatiu que es 
solia detectar una satisfacció del públic, amb els seus aplaudiments. És provable que fos més qualificada 
l’actuació dels cantants solistes i dels directors, i que la de les orquestres i cors presentessin uns 
rendiments més discrets, si més no en algunes ocasions en què ho podem detectar. 

 
Imatge 9.- Anunci de la funció de Rigoletto que va aparèixer en el programa de Fires, en la versió editada per la Impremta 

Franquet. En el redactat s’aprecia l’ambiguïtat sobre fins a quin punt intervenen artistes del Liceu. En realitat l’obra era 
organitzada per l’empresa Liceo Espectáculos, de l’empresari Pau Civil (de l’exemplar custodiat a la biblioteca del Casino de 

Girona) 

 
     I fins aquí una sèrie de diversos escrits de l’Operem5 que han resseguit l’òpera a la ciutat de Girona 
durant el primer franquisme, abans que s’imposessin els sectors tecnocràtics del règim i s’entrés en el 
desarrollismo dels anys 60. Acabarem comentant que, amb les seves limitacions, l’òpera va tenir una 
presència i una continuïtat a la ciutat que en ocasions s’han menystingut o simplement no se n’ha guardat 
memòria  

     Joan Manel Barceló Sitjes, agost 2022  

                                                           
5     Hem inclòs anàlisis en diversos números de l’Operem: el 71, 72, 91 i 92. 
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GRÀFIC I.- Nombre d'òperes ofertes a Girona , per quinquennis, en 
els vint anys del primer franquisme (1940-1959)
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

 

COBLA CIUTAT DE GIRONA (VI) 
Competició de Cobles de Banyoles (CoCo), el 2008 

    
Imatge 273 - Any 2008 – Foto: Montserrat Juvanteny 

 
Darrere: Llorenç Sabaté, Marc Solanellas, Salvador Salla, Jack McGee i Joaquim Burjachs 
Davant: Òscar Sánchez, Joaquim ("Quim") Portas, David Plans, Josep Coll, Jordi Pujol i Agustí Pedrico. 

 

Actuant a Castellar del Vallès, el 7 de Novembre de 2009. 
      
 

Imatge 274 - Any 2009 – Foto: Arxiu 
particular 

 
Darrere: Llorenç Sabaté, Marc 
Solanellas, Francesc Sala i Giralt 
[substituint Jack McGee], Salvador 
Salla, Joquim Burjachs i Agustí Pedrico. 
Davant: Òscar Sánchez, Joaquim 
("Quim") Portas, David Plans, Josep Coll 
i Jordi Pujol. 
 
 
 
 



2010, 2011 i 2012. 
 
A l’Auditori de Girona el 2010 

 
Imatge 275 - Any 2010 – Foto: 
Arxiu Cobla Ciutat de Girona 

 
Darrere: Joan Remacha i 
Pajuelo [substituint Llorenç 
Sabaté], Marc Solanellas, 
Francesc Sala, Salvador Salla, 
Joquim Burjachs i Tomàs 
Espanyó i Comelles [substituint 
Agustí Pedrico] 
Davant: Marcel Sabaté 
(director), Òscar Sánchez, 
Joaquim ("Quim") Portas, 
David Plans, Josep Coll i Jordi 
Pujol. 
 

 
 

Imatge 276 - Any 2011 – Foto: 
Arxiu Cobla Ciutat de Girona 

 
Darrere: David Hidalgo i 
Borrell (substituint Marc 
Solanellas), Joan Remacha, 
Francesc Sala, Salvador Salla, 
Joquim Burjachs i Tomàs 
Espanyó. 
Davant: Òscar Sánchez, 
Joaquim ("Quim") Portas, 
David Plans, Josep Coll i Jordi 
Pujol. 
 
 
 
 
 

Imatge 277 - Any 2012  – Foto: 
Arxiu particular 

 
Darrere: Jesús Ventura i 
Barnet (director, substituint 
Marcel Sabaté), David 
Hidalgo, Joan Remacha, 
Francesc Sala, Salvador Salla, 
Joaquim Burjachs i Tomàs 
Espanyó. 
Davant: Òscar Sánchez, Felip 
Morales i Pareja (substituint 
Joaquim [“Quim”] Portas), 
David Plans, Josep Coll i Jordi 
Pujol. 



I a continuación el 2013, en blanc i negre 
 

 
Imatge 278 - Any 2013 – Foto: Arxiu Cobla Ciutat de Girona 

 

Darrere: Jesús Ventura i Barnet (director), David Hidalgo i Borrell, Joan Remacha i Pajuelo, Francesc Sala i Giralt, Salvador 
Salla i Solà, Joaquim Burjachs i Gómez i Alberto Rodríguez i Cerezo (substituint Tomàs Espanyó). Davant: Òscar Sánchez 
i Moscatel, Felip Morales i Pareja, David Plans i Ortega, Josep Coll i Ferrando i Jordi Pujol i Casademunt. 

 

A l'Aplec de Campdevànol, el 14 de Juny de 2014. 
 

 
Imatges 279 – 

Any 2014 – 
Foto: Arxiu 
particular 

 
Darrere: David 
Hidalgo, Joan 

Remacha, 
Francesc Sala, 
Salvador Salla, 

Joaquim 
Burjachs i 
Alberto 

Rodríguez 
Davant: Òscar 
Sánchez, Felip 
Morales, David 

Plans, Josep 
Coll i Jordi 

Pujol. 

 
En el proper article continuaré parlant de la Cobla CIUTAT DE GIRONA. 

                           Josep Loredo i Moner,  agost de 2022 



RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES 

 

Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musicals que hauriem de sentit o concerts 
als que hauriem d’anar:   PER A FER SUGGERIMENTS  el correu:  Jbarcel1@xtec.cat 

 

Posa una 
òpera de 

Vivaldi a la 
teva vida  (66)  

Di trombe guerriere és una ària de 
caire heroic, encara que curta. No és 

d’estranyar perquè a l’òpera Il 
Teuzzone, de Vivaldi, el protagonista 
haurà de maldar per a retenir el tron 

de Xina que legítimament li correspon. 
Canta el sopranista Pablo López 

 

Una delícia 
que es pren 
per l’orella 

 

El gran compositor operístic, del 
romanticisme francès, Jules Massenet va 
composar la música per acompanyar el 

drama Les Érinnyes. Un fragment reeixit de 
l’obra és l’Élégie. Canta Lea Desandre 

 

Entre un 
tercet a un 

quartet de La 
Flauta 

Encara recent la representació de 
La Flauta Màgica de Mozart que 

hem pogut veure al Liceu, incloem 
un dels molts deliciosos 

fragments. Aquí el tercet dels tres 
genis, Bald prangt, i tot seguit el 

quartet d’aquests amb Pamina, Du also bist mein Bräutigam. 

 

Tempesta 
marina 

Benjamin Briten va estenar el 1945 la 
seva òpera Peter Grimes que conté un 
interludi en mig del primer acte amb 

una forta tempesta al mar.   

Una altra  
ària di 

bravura 

Les àries di bravura, com la que hem 
sentit al principi a Il Teuzzone, eren 

pròpies en l’òpera barroca de 
personatges principals de l’obra, 
especialment per a les primeres 

sopranos. Tenen un caire heroic i 
enèrgic i de ràpida emissió i floritures. 
Aquí una d’un especialista: Händel. De l’òpera Orlando, Non 

potrà dirmi ingrata, per la soprano Sophie Karthäuser 

 

A capella per 
a una capella 

 

Locus iste era un text en llatí que 
es cantava en inaugurar una 

capella o església. Aquesta versió 
va ser composada per Anton 

Bruckner per a la inauguració de la 
Catedral Nova de Linz (neogòtica), 
l’any 1869. Canta el grup VOCES8  

 

Concertant 
de Bellini 

 

De l’òpera de Bellini Les Capulet et les 
Montaigu en sentim un típic concertant 

(moment en què els solistes fan un 
número de conjunt). Coincidint amb què 

l’òpera serà projectada a Figueres el 29-IX   

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=bpzBe_C-324
https://www.youtube.com/watch?v=bpzBe_C-324
https://www.youtube.com/watch?v=p2HG-mnzr4A
https://www.youtube.com/watch?v=p2HG-mnzr4A
https://www.youtube.com/watch?v=uQOr-27ZFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=mqRA9qd09XM
https://www.youtube.com/watch?v=VW6ymz9h1Eo
https://www.youtube.com/watch?v=udZCjXbwkzk
https://www.youtube.com/watch?v=udZCjXbwkzk
https://www.youtube.com/watch?v=gybkD8xy_QQ
https://www.youtube.com/watch?v=gybkD8xy_QQ
https://www.youtube.com/watch?v=uQOr-27ZFJ8
https://www.youtube.com/watch?v=VW6ymz9h1Eo
https://www.youtube.com/watch?v=mqRA9qd09XM


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

 

Don Pasquale 
 
 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2022 


