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ACTIVITATS PROPERES 
CONFERÈNCIA AL LICEU RECITAL CONCURS CONFERÈNCIA 

Don 
Pasquale 
5-X (19,30h)  

 
Per Pol Avinyó. A la 

Casa de Cultura. 
GRATUÏT, 
inscripció. 

  

Don 
Pasquale 

09-X  

 
Sortida en bus 
100€ (105€ no 

socis) inclòs 
viatge i entrada 

El tenor 
 Roger Padullés 

 15-X (19h) 

 
A L’Escala. 8€. 
Busos optatius 

Per a Joves 
Cantants 

22-X  

(matí i tarda) 

  
A la Casa de 

Cultura. GRATUÏT, 
inscripció. 

Il Trovatore 
26-X (19,30h)  

  
Per Pol Avinyó. A la 

Casa de Cultura. 
GRATUÏT, 
inscripció. 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

  

 

 

EXPRESSEM LA NOSTRA SOLIDARITAT AMB LES 
PERSONES AFECTADES I ELS SEU FAMILIARS PER 

L’ACCIDENT EN EL PATI DE LA CASA DE 
CULTURA. DESITGEM LA RECUPERACIÓ 

PROMTA DELS FERITS. TAMBÉ MANIFESTEM EL 
SUPORT A LA INSTITUCIÓ CULTURAL GIRONINA 
Davant de l’accident produït el vespre del dia 30 de setembre 

en una activitat divulgativa en el pati de la Casa de Cultura  
 

 
 

  

 

 

 

 

Presentada la temporada de 
sortides al Liceu 

Es va efectuar el 22 de setembre a 
l’Aula Magna de la Casa de Cultura, 
amb assistència d’un centenar de 

persones 
..Anar-hi.. 

 
  

 

 

 

 

La premsa es fa ressò del concurs 
per a veus joves que els Amics 

promocionen 
Iniciativa de nova creació que cobreix un 

espai últimament desatès. Es celebrarà a la 
Casa de Cultura gironina, el 22 d’octubre, 

per a cantants de fins a 22 anys  
..Revista Musical Catalana.. 

 
  

 

 

 

 

REPORTATGE SOBRE 
ELS AMICS A LA 

PREMSA 
El dilluns 26 de setembre sortia 

al Punt Avui un reportatge 
sobre els Amics de l’Òpera de 
Girona. Podeu accedir-hi amb 

l’enllaç. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Invitació a la reunió de Junta 
dels Amics pel dia 3 d’octubre, 

a les 16,30 h. 
Reunions obertes a sòcies i socis i 

simpatitzants, 
a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de 

Girona 
..Localització.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Una producció de Don 
Pasquale ben acollida al Liceu 

Amb una particular escenografia, 
l’equip de cantants ha rebut un bon 
reconeixement, sobretot la soprano 
Sara Blanch i el baix Carlos Chausson 

..Antoni Colomer..    ..Ritmo..     
 ..RMC..     ..Codalario..    ..OA..       

 
  

 

 

 

 

Estrena d’una òpera a Reus 
El 10 al reusenc Teatre Bartirna. Composició 

de Carles Prat i llibret de Marcel Pascual, amb 
el títol d’  Il teatro allà moda, ironitzant sobre 

la manera de fer òpera al segle XVIII. Per la 
companyia El Teatre de les Comèdies, de 

Reus. 
..Al web..        ..Reportatge TV3.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

El liceu estrena unes 
noves portes exteriors 

d’en Jaume Plensa 
Ha estat en l’inici de setembre i 
en el marc del 175 aniversari del 
teatre de la Rambla.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’ha iniciat, després d’un parèntesi 
pandèmic la projecció d’òpera a Ocine 

Tal com havíem dit, el 27-IX  s’ha retornat a les 
projeccions d’òperes i ballets, generalment en 

directe, des del ROH, Covent Garden de Londres. 
Els Amics de l’òpera tenen descompte de 3€ per 
a ells/es i una altra persona, mostrant el carnet. 

..Des del ROH..      ..La temporada 2022-23..  
   ..Descomptes per als Amics de l’òpera.. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Festival FlamenGI, XI 2022 
Serà la quarta edició del festival de 

flamenc que es celebra a Girona. Serà 
entre el 11 i el 27 de novembre i es 

situarà en diversos indrets de la ciutat. 
Amb Mayte Martín, Las Migas, Alba 

Carmona, Karen Lugo, Chicuelo i 
d’altres.        ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Un article que ha portat molta 
polèmica 

Justo Romero va publicar el 23 ‘agost un 
article a Beckmesser, que enllacem aquí, 

proposant que algunes figures consagrades 
de la música, ja grans, ja s’haurien de retirar. 

Al·ludia directament a Domingo, Pollini i 
Barenboim i els qualificava de mòmies 
vivents. L’article ha tingut defensors i 

detractors. 
..Al web.. 
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Tornen les entrenes operístiques arreu 
del món després de la pandèmia 

Hi ha anunciats més d’una cinquantena d’estrenes 
en tot el món 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Federico Maria Sardelli 
reivindica les òperes de Vivaldi 
Sardelli ha estat un dels que ha revisat el 

catàleg de Vivaldi 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La fira del Violí de Munich, on es 
poden veure i tocar els violins 

Entre el 6 al 23 d’octubre tindrà lloc la 25a 
edició de la mostra 

..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Pablo Larraz acaba de ser nomenat 
director artístic de l’Orfeó Català 

L’aragonès ha ocupat el càrrec aquest mes de 
setembre.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre la direcció d’orquestra 
Reflexions en un article del director italià 

Matteo Pagliari 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al contratenor Max 
Emanuel Cencic 

En el moment en què el cantant compleix 40 
anys d’ofici i diversifica les seves dedicacions 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a Sondra Radvanovski 
La cèlebre soprano que actuarà enguany en 
dues òperes del Liceu valora el retorn a la 
normalitat en el món artístic després dels 

grans estralls de la pandèmia.  
  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista al tenor Roger 
Padullés 

Reproduïm una entrevista publicada a inicis 
d’aquest any. Precisament tindrem al tenor 

en un recital a L’Escala el 22 d’octubre. 
..Al web..   .El seu recital a L’Escala el 22-X. 

 
  

 

 

 

 

Entrevista a la soprano 
 Sara Blanch 

La soprano emergent que està 
protagonitzant el Don Pasquale al 

Liceu 
..Al web.. 
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Entrevista a Josep Vila i Casañas 
sobre la tasca de direcció de cor 

Amb motiu del nomenament de director del 
cor de la Comunidad de Madrid 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Recordant Pavarotti als 15 anys de la 
seva mort 

El 6 de setembre han passat ja quinze anys de la 
mort prematura del tenor més cèlebre de la seva 

generació. Ens recorden el perquè del seu èxit. 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre un retrat excepcional de 
Farinelli 

Es tracta d’un retrat del cantant castrat, del 1753 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

Un local gironí vol recuperar la 
cançó de taverna 

Concretament la Fonda el Foment, al C/ 
Mercaders 8-10 de Girona. Diversos dijous 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

La soprano Maribel Ortega inaugura 
la temporada de tardor amb els Amics 

de l’Òpera de Vigo 
La cantant, que ha intervingut diverses vegades 
a Girona en els darrers anys oferirà un festival 

wagnerià.      ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Nova directora adjunta de la 
OBC Teresa Riveiro Böhm 

Acaba de ser nomenada directora adjunta 
de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 

nacional de Catalunya.  ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

De l’inici de la temporada 
operística a nivell mundial 
Esmenta com estant recuperant la 

normalitat en la seva programació cinc 
teatres importants.  ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

Es títols lírics programats a 
Espanya la temporada 2022/23 

Amb un llistat de 543 funcions de 93 títols 
d’òpera i sarsuela (25 en concert). Les 

obres més representades són: Don 
Giovanni (26 vegades), Tosca (26) i Il 

trovatore (23). I per autors: Puccini (96), 
Verdi (77), Mozart (35), Bellii (24), 

Donizetto (24), Monteverdi (18), Bretón 
(17), Barbieri (16), Wagner (15), Purcell 

(12), Massenet (11), Rossini (11) 
..Al web.. 

 
  

https://www.ritmo.es/encuentros/josep-vila-i-casanas
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https://www.operaactual.com/reportaje/el-repertorio-del-curso-lirico-2022-23-en-espana/
https://www.ritmo.es/encuentros/josep-vila-i-casanas
https://www.operaactual.com/reportaje/15-anos-sin-luciano-pavarotti/
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Sobre el fenomen de la 
cantant Rosalía 

Una cantant popular catalana que 
combina popularitat, qualitat i 

celebritat.     ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Música dels astres de l’Univers 
Hi ha qui s’ha dedicat a relacionar les 

fotos que envia a la terra el recent 
telescopi James Webb tot correlacionat 
les imatges amb sons quan s’escaneja 
horitzontalment les fotos. Així s’obté 

una banda musical. Aquí ho expliquen i, 
sobretot, ho podeu sentir.  ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Ha mort la soprano 
 Ana Maria Sánchez 

De malaltia, als 63 anys. La cantant 
alacantina va estar molt vinculada al Liceu 

on cantà el famós Ballo in machera 
escenificat per Calixo Bieito, també la 

Turandot al nou Liceu després de l’incendi, 
o una brillant Norma. 

 La recordem.       ..Al web..   ..Al web.. 

 
 

 

  

 

 

 
 

Mor el compositor Jordi Cervelló 
El músic català, mort als 87 anys, havia 
defensat sempre postures pròpies, de 

vegades contracorrent. 
..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Les Arts de valència oferirà la 
Trilogia Tudor 

Les tres espectaculars òperes belcantistes 
de Donizetti que tenen la dinastia anglesa 

com a temàtica. Es farà en tres temporades 
successives amb una mateixa soprano: 

Eleonora Buratto.   ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 
 

Sobre la plataforma digital 
que llança el Liceu; 

LICEU+LIVE 
S’inicia un nou abonament digital que 
permetrà gaudir des de casa de cinc 

títols de la temporada liceista 
..Al web.. 

 
  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Calixto Bieito escenifica lieder de 
Mahler a l’Òpera estatal de Viena 
Amb estrena el 29 de setembre, en el marc 

d’una temporada Mahler, amb motiu del 125 
Aniversari de al tasca com a director del 

músic en aquell teatre. Val a dir que diverses 
primeres crítiques no han estat positives.  

..Notícia..    ..Crítica primerenca.. 

 
 

 

  

https://tempsarts.cat/musica/rosalia-capgira-la-industria-musical/
https://www.youtube.com/watch?v=vQyWAyCjYCY
https://www.operaactual.com/noticia/muere-la-soprano-ana-maria-sanchez-a-los-63-anos/
https://www.operaworld.es/fallece-la-soprano-ana-maria-sanchez/
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2187736-jordi-cervello-que-torni-a-sonar.html
https://www.melomanodigital.com/eleonora-buratto-protagoniza-la-trilogia-tudor-en-les-arts/
https://www.operaactual.com/portada/oa-260-arranca-la-primera-temporada-digital-del-gran-teatre-del-liceu/
https://www.operaactual.com/noticia/calixto-bieito-escenifica-los-lieder-de-mahler-en-la-wiener-staatsoper/
https://news.eseuro.com/entretenimiento/entretenimiento/584390.html
https://tempsarts.cat/musica/rosalia-capgira-la-industria-musical/
https://www.youtube.com/watch?v=vQyWAyCjYCY
https://www.operaactual.com/noticia/muere-la-soprano-ana-maria-sanchez-a-los-63-anos/
https://www.operaworld.es/fallece-la-soprano-ana-maria-sanchez/
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2187736-jordi-cervello-que-torni-a-sonar.html
https://www.melomanodigital.com/eleonora-buratto-protagoniza-la-trilogia-tudor-en-les-arts/
https://www.operaactual.com/portada/oa-260-arranca-la-primera-temporada-digital-del-gran-teatre-del-liceu/
https://www.operaactual.com/noticia/calixto-bieito-escenifica-los-lieder-de-mahler-en-la-wiener-staatsoper/
https://news.eseuro.com/entretenimiento/entretenimiento/584390.html


 

 
 

LLIBRE 

 

Biografia: Antoni Ros Marbà, músic 
Acaba d’aparèixer la biografia d’un dels grans 

directors d’orquestra contemporanis del nostre 
país. Escrita per un gironí: en Lluís Brugués. Ed. 

Dinsic, Barcelona, 2022 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Les dones i la música 
“Las herencias de Euterpe. Una historia 
de la música en clave femenina”, llibre 

de Joan M. Martí. Ed Ma non tropo, 
Barcelona, 2022. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Ascenso y caída de Farinelli 
contado por él mismo 

Sobre el famós castrato, per Vega de 
Martini. Editat per Reino de Cordelia 

(Madrid 2022) 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Meyerbeer (1) Robert le Diable, 
una òpera que fou molt 

coneguda  
Pel segell Bru Zane i amb direcció musical 

de Marc Minkowski 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Meyerbeer (2) L’Étoile du Nord, i 
una poc coneguda  

Pel segell Naxos, en una reedició d’una versió 
en concert en viu 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Theodora, òpera de Händel 
Amb un molt bon tercer d’intèrprets: 

Oropesa, DiDonato i Spyres, Segell Erato 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

La primera òpera de Puccini: Le 
Willis 

Protagonitzada per la soprano Ermonela Jaho. 
Pel segell Opera Rara,  

..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

La Fille du régiment 
El segell Dynamic ha tret la cèlebre òpera de 

Donizetti el 2021, protagonitzada per la 
soprano catalana Sara Blanch 

..Al web..    ..Trailer.. 

 

 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.facebook.com/photo/?fbid=621265129466685&set=pb.100047496112065.-2207520000..
https://www.codalario.com/joan-m.-marti/libros/libro-las-herederas-de-euterpe-de-joan-m.-marti_11504_24_36449_0_1_in.html
https://www.plateamagazine.com/libros/13908-vega-de-martini-ascenso-y-caida-del-astro-farinelli-contado-por-el-mismo
https://www.codalario.com/cd/grabaciones/cd-roberto-el-diablo-de-giacomo-meyerbeer-por-marc-minkowski_11623_31_36847_0_1_in.html
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/meyerbeer-letoile-du-nord
https://www.plateamagazine.com/discos/13912-lisette-oropesa-joyce-didonato-y-michael-spyres-graban-theodora-de-haendel
https://proopera.org.mx/resena/le-willis-puccini/
https://www.operaactual.com/noticia/sara-blanch-protagonista-del-dvd-de-la-fille-du-regiment/
https://www.youtube.com/watch?v=87AV8sN9Zo8
https://www.youtube.com/watch?v=87AV8sN9Zo8
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.facebook.com/photo/?fbid=621265129466685&set=pb.100047496112065.-2207520000..
https://www.codalario.com/joan-m.-marti/libros/libro-las-herederas-de-euterpe-de-joan-m.-marti_11504_24_36449_0_1_in.html
https://www.plateamagazine.com/libros/13908-vega-de-martini-ascenso-y-caida-del-astro-farinelli-contado-por-el-mismo
https://www.codalario.com/cd/grabaciones/cd-roberto-el-diablo-de-giacomo-meyerbeer-por-marc-minkowski_11623_31_36847_0_1_in.html
https://www.ritmo.es/discos/discos-recomendados/meyerbeer-letoile-du-nord
https://www.plateamagazine.com/discos/13912-lisette-oropesa-joyce-didonato-y-michael-spyres-graban-theodora-de-haendel
https://proopera.org.mx/resena/le-willis-puccini/
https://www.operaactual.com/noticia/sara-blanch-protagonista-del-dvd-de-la-fille-du-regiment/
https://www.youtube.com/watch?v=87AV8sN9Zo8
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


ACOMPANYEU-NOS EN DUES ACTIVITATS 
LÍRIQUES DE GRAN INTERÉS 

 

RECITAL LÍRIC DE ROGER PADULLÉS. L’Escala, 15-X, 19h 
 

El tenor ens oferirà un recital, acompanyat al piano per Alan Branch, després de la seva 
recent intervenció al Liceu, fent el Monostatos de La Flauta Màgica i en el concert de 
clausura de la Schubertíada de Vilabertran. Coorganitzen: l’Ajuntament de L’Escala i 

Amics de l’Òpera Girona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Serà a l’Alfolí de la Sal, a L’Escala. 
 Preu 8€. Es fan busos des de Girona 
 

 

 

CONCURS JOVES VEUS.     Girona, 22-X, matí i tarda 
 

S’inicia un concurs per tal d’estimular els cantants 
que estan començant, fins a 27 anys. Té les 

modalitats de cantant líric (femení i masculí), 
cantants més joves i cançó catalana. Organitza 

l’Associació Catalana d’Amics de Cant i els Amics de 
l’Òpera de Girona. 

Serà a la Casa de Cultura de Girona, a l’Aula Magna, 
en sessions de matí i tarda, de manera oberta al 

públic, amb accés gratuït. Els horaris corresponents 
a cada concursant es faran públic. Podeu inscriure-

os per assistir: 
  

https://forms.gle/fGniBtauWaukfzcQ8
https://forms.gle/fGniBtauWaukfzcQ8
https://forms.gle/fGniBtauWaukfzcQ8
https://forms.gle/BpWZLCcrZs1aBhUo8
https://forms.gle/BpWZLCcrZs1aBhUo8


  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 

 
Entre el 
1-IX al 9-

X  

ÒPERA: Don Pasquale, de 
Donizetti, al Liceu 

Segueixen les representacions al 
Liceu d’una de les més reputades  
obres del gènere  bufo o còmic.  

 ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
3-X 

(20 h.)  

LIED: amb el baix-baríton 
Martin Hässler i el 

pianista Julius Drake 
Dins del Festival LIFE Victoria 

Barcelona. Al recinte modernista 
de Sant Pau. 
   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

3-X 
(18,30 h.) 

 

Amb la de la 9a de Beetovem, 
’inicia cicle de conferències “La 

maledicció de la novena”: 4 
simfonies colossals 

Per Eva Sandoval, la musicòloga i locutora 
de Radio Clásica (RNE), al CaizaForum de 

Girona 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
5-X i 7-X 

(19 h.) 
 

Òpera Participativa al Liceu: La 
gata perduda 

Creació d’una òpera participativa ENTRE 
EL Liceu i el barri del Raval 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

5-X 
(18 h.) 

 

CONFERÈNCIA de l’òpera: 
 Don Giovanni 

La cèlebre òpera de Mozart serà 
comentada per Albert Ferrer Flamberich. 

Serà a la Biblioteca P. Carles Rahola. 
Gratuït i amb inscripció. 

   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

5-X 
(20 h.)  

CONCERT LíRIC: Marta 
Mathéu (soprano) i Alex 

Potter (contratenor) 
Acompanyats per Vespres d’Arnadí. 

 Al Palau  
    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 
5-X 

(19,30 h.) 
 

CONFERÈNCIA de l’òpera: 
 Don Pasquale 

En Pol Avinyó comentarà l’òpera 
còmica de Donizetti. A la Casa de 

Cultura de Girona, A. Viader.  
Gratuït amb inscripció.  

   ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/don-pasquale
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/hassler-drake/
https://caixaforum.org/ca/girona/p/la-novena-de-beethoven_a81859412
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/la-gata-perduda
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=31986&ta=age&cal=1&mes=10&any=22
https://www.palaumusica.cat/ca/marta-matheu-alex-potter_1002198
https://forms.gle/z9Cb9jDTS6zKbmNN9
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/don-pasquale
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/hassler-drake/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/la-gata-perduda
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=31986&ta=age&cal=1&mes=10&any=22
https://www.palaumusica.cat/ca/marta-matheu-alex-potter_1002198
https://forms.gle/z9Cb9jDTS6zKbmNN9


 

  
7-X 

(20 h.)  

LIED: L’oblit, amb R. 
Mühle,amm (soprano) i 
T. Kornsunskaya (piano) 

Dins del Festival LIFE Victoria 
Barcelona. Al recinte modernista 

de Sant Pau.    ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
9-X 

 

SORTIDA AL LICEU: Don Pasquale 
En bus, per anar a veure l’òpera de Donizetti. 

Per a les persones que s’hi hauran inscrit. 
Organitza Amics Òpera de Girona. ..Al web..        

 
Girona-

Barcelona 

  

 

  
10-X 
(20 h.)  

LIED: Albéniz i el seu temps. 
Amb Ariadna González 

(soprano) Dins del Festival LIFE 

Victoria Barcelona. Al recinte 
modernista de Sant Pau.     ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

11-X 
(20 h.) 

 

La filla del mar. Musical, 
 per La Barni Teatre 

L’espectacle va obtenir tres premis Butaca. Al 
Teatre Municipal de Girona, dins de la 

programació de Temporada Alta.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 

 
 

11 i 12-X 
(20 h. i 18)  

ESPECTACLE Gran Reserva, 
amb Les Luthiers 

Combinant música, cant i humor, amb 
un espectacle antològic del prestigiós 

grup argentí.   ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

13-X 
(18 h.) 

 S’inicia el club de lectura LiceuBib  
Portat per Josep Pujol Coll, a la Biblioteca P. 

Carles Rahola de Girona. 
 ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
13-X 
(20 h.)  

LIED: Amor i vida d’una dona. 
Amb Miah Persson (soprano) i J. 

Middleton (piano) 
Dins del Festival LIFE Victoria Barcelona. Al 
recinte modernista de Sant Pau. ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

14-X 
(20 h.)  

Vivaldi Virtuosi. Àries per a 
contratenor i Les quatre estacions 
Amb Oriol Rosés (contratenor) i l’Orquestra 

Barroca de Barcelona. Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
15-X 
(19 h.) 

 

    

Recital del tenor Roger 
Padullés: Òpera i música 

empordanesa 
El tenor estarà acompanyat pel 

pianista Alan Branch. Busos 
optatius des de Girona  ..Al web.. 

 
L’Escala 

  

https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/muhlemann-kornsunskaya/
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/don-pasquale
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/gonzalez-encina/
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3457
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3474&tot=1
https://www.girona.cat/biblioteques/cat/index.php
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/persson-middleton/
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://forms.gle/fGniBtauWaukfzcQ8
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/muhlemann-kornsunskaya/
https://forms.gle/wpGtU8HVdsRnhXwQ7
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/don-pasquale
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/gonzalez-encina/
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3457
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3474&tot=1
https://www.girona.cat/biblioteques/cat/index.php
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/persson-middleton/
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://forms.gle/fGniBtauWaukfzcQ8


 

 

 
 

16-X 
(16 h.)  

Bye bye monstre. Musical 
familiar.  Dagoll Dagom i 

Dàmaris Gelabert 
Al Teatre Municipal de Girona, dins de la 

programació de Temporada Alta. 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

19, 21 i 
23- X 

 

ÒPERA: Don Giovanni 
Protagonitzat per Carles Pachón. Pels 

Amics de l’Òpera de Sabadell. Al Teatre de 
la Faràndula de Sabadell 

..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

 
 

22-X 
(MATÍ I 
TARDA) 

    

CONCURS  Joves Cantants 
A la casa de Cultura de Girona. Organitzat 
per l’Associació Catalana de Professors de 

Cant i els Amics de l’Òpera de Girona. 
Obert al públic. GRATUÏT, amb inscripció 

  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
25-X 
(20 h.) 

 

LIED: Schumann i 1840. 
Amb el baríton Saluel 

Hasselhörn i el pianista 
Malcolm Martineau 

Dins del Festival LIFE Victoria 
Barcelona. Al recinte 

modernista de Sant Pau.   
   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 
26-X 

(19,30 h.) 

 

CONFERÈNCIA de l’òpera: 
 Il Trovatore, de Verdi 

Per Pol Avinyó. Sobre una de les tres 
òperes populars del compositor. A la Casa 

de Cultura de Girona, A. Viader. Gratuït 
amb inscripció.  

 ..Al web.. 

 
Girona   

 

 

 
Entre el 

27-X al 8-
XI 

 

ÒPERA: Il Trovatore, de Verdi 
al Liceu 

Amb Saiona Hernández i Vittorio 
Grigolo, entre d’altres. Direcció musica 
Riccardo Frizza i  escènica d’Àlex Ollé 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
29-X 
(19 h.) 

 

CONCERT amb la mezzo 
Cecilia Bartoli: Farinelli i el 

seu temps 
Acompanyada per Les Musiciens du 

Prince-Monaco i amb el ballarí Xavier 
Laforge 

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

 

https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3460
https://operacatalunya.cat/es/don-giovanni/
https://forms.gle/fGniBtauWaukfzcQ8
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/hasselhorn-martineau/
https://forms.gle/kittNoVQyaMj5cn76
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/il-trovatore
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/concerts-i-recitals/concert-cecilia-bartoli
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.girona.cat/teatremunicipal/cat/programacio_fitxa.php?id=3460
https://operacatalunya.cat/es/don-giovanni/
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/hasselhorn-martineau/
https://forms.gle/kittNoVQyaMj5cn76
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/il-trovatore
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/concerts-i-recitals/concert-cecilia-bartoli
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

ANÈCDOTES DEL TEATRE GIRONÍ (3a sèrie),  
RELACIONADES AMB L’ÒPERA SEGLE XIX 

 
En mig de les notícies que conservem sobre la vida del teatre de Girona s’hi troben dades i 
casos, de vegades de poca transcendència, però que poden ser 

curiosos. Són informacions de les que no en podem deduir grans 
categories de coneixement però que poden ser expressius de la 
manera en què els protagonistes vivenciaven l’espectacle. Aquí 
recollirem, ordenades cronològicament, petites informacions 
referides a l’òpera a Girona que ens han semblat val la pena 

ressenyar. Així continuel el recull de facècies del teatre que ja vam 
iniciar a Operem anteriors: no 86, febrer 2022 ( p. 10 a 14) i no 92, agost 

2022 ( p. 13 a 18) 
Imatge.- El teatre Municipal observat des de l’espiell del teló de boca (Foto 

Carme Masià -AMGi RG FAJ2729.3-)  → 
 

 

1780.-   NO ES VA APROFITAR L’OFERIMENT D’UNA COMPANYIA 
D’ÒPERA CAP A FINALS DEL SEGLE XVIII 

        Tal com recordarem una mica més avall, l’òpera va comparèixer a Girona en data relativament 
tardana, ja en el segle XIX. Malauradament, no es va aprofitar un oferiment d’una companyia italiana que 
circulava per Catalunya el 1870. A l’Arxiu Municipal (AMGI, Teatre, lligall 1) es conserva un petit expedient 
amb detalls de la proposta, no aprofitada. L’empresari de la companyia operística era Joseph Croce1. 
Croce es trobava amb la seva troupe a Tarragona per les festes de santa tecla i proposa venir a Girona 

coincidint amb les Fires. Deuria 
resultar dissuasori i propicià un 
refús la petició que 
l’Ajuntament havia d’abonar 
3000 rals en concepte de viatge 
i desplaçament de la 
companyia. Entre la 
documentació gironina tenim la 
llista de solistes que la 
companyia proposava portar. 
 
     ←  Part inicial dels documents que 
recullen l’oferiment de l’empresari de 
la companyia operística, Joseph 
Croce, l’any 1780.. 

                                                           
1      Joseph Croce deuria regentar una companyia itinerant. El localitzem interpretant òpera al Coliseo de Comedias Saragossa 
el 1777, a valència l’octubre de 1877 i a Pamplona entre 1777 i 1778. El març de 1780 actuaren novament a València, a la 
Posada de San Martín. 



1812.-   ALGUNES PERSONES DEL PÚBLIC S’ADORMIEN DURANT LES 
FUNCIONS 

          L’òpera és un dels gèneres que té fama de resultar pesada o somnolenta per a qui no li agrada 
aquesta música. Tal crítica pot ser força injusta. Però hem d’admetre que a algú li pot passar. En tot cas 
constatem que l’efecte somnífer s’ha constat des de fa temps. 
     L’òpera a Girona s’inicià amb l’ocupació napoleònica, pel que sabem. Conservem notícies concretes 
només del 1812, però un xic abans i després és possible que hi hagués funcions. Les sessions solien 
presentar una obra teatral i una opéra-comique. El de l’opéra-comique és un gènere típic de França, molt 

de moda als voltants del 1800, que consisteix 
en una barreja d’òpera i teatre parlat, semblant 
al que seria una sarsuela. 
     ←  Capçalera del primer número de la Gazette de 
Gironne, (del 2-I-1812) l’única font que ens dóna notícies 
d eles primeres òperes representades a Girona. 

     Les poques notícies de com anava l’òpera a 
la nostra ciutat en les dóna la Gazette de 

Gironne, la publicació oficial dels ocupants francesos, amb text bilingüe, habitualment en francès i castellà. 
En una de les cròniques, ressaltada per Joan Gay, destaca els efectes somnífers que la funció podia tenir 
en una part del públic. (<Una temporada d’òpera francesa a la Girona napoleònica>, a Revista de Girona 
161, desembre 1993, p. 57). En citem la transcripció d’uns comentaris de la Gazette:  “Vi a muchas gentes 
sentadas otras de pie, algunas que hacían gestos, y otras que dormían”. 
 

1839 a 1847.-   EL MESTRE JOSEP BARBA NO VA MOSTRAR-SE EN 
PÚBLIC AL TEATRE. MALGRAT FORMAR ELS SEUS INTÈRPRETS 

     Sembla que des que les òperes van fer acte de presència al Pallol l’any 1837, es va recórrer al mestre 
de capella de la Catedral de Girona, Josep Barba i Bendad (1804-1881), la persona en aquells moments 
més formada musicalment de la ciutat. Però el músic venia a ser un 
director musical a l’ombra, com veurem. El problema va venir del fet 
que l’església veia amb recel l’activitat teatral en general. Finalment 
l’arquebisbe de Tarragona va prohibir a Barba seguir col·laborant en 
la preparació dels cantants i músics operístics. Ens hi vam referir en 
l’Operem no 84, de desembre de 2021 (PP. 29 A 31). 

Interior de la Catedral de Girona, Litografia de Parecerisas, publicada el 
1839. (a Recuerdos y Bellezas de España. Principado de Cataluña. Pablo 
Piferrer. Impremta barcelonina de José Verdaguer. Barcelona.   → 

     L’Ajuntament, per tal de retenir la col3laboració del mestre de 
capella va enviar un escrit a l’arquebisbe explicant que la manera 
d’actuar de l’eclesiàstic no era nociva a la moral. En l’explicació 
municipal es fa esment que el Sr. Barba no es deixava mai veure en 
públic en el teatre (AMGi, Teatre, lligall 2. Data de 8-VII-1847).  “. El 
Sr. Barba no sufre por lo tanto desdoro alguno ni lastima su 
delicadeza comunicando con su eficaz impulso las luces del saber a 
sus inferiores en el arte y adoptadas todas las precauciones que 
aconseja la prudencia, el sacerdote no traslimita un ápice los 
deberes de su sagrada ministerio investidura pues si en alguna hora de solaz ocupa su imaginación en 
la enseñanza filarmónica, lo practica con la mayor reserva, circulando entre sus discípulos oculto a la 
vista de este mismo público, y despojado de todos los requisitos que se requieren para ejercer el carácter 
de director general de una compañía lírica” [el subratllat és nostre] . Val a dir que les gestions no van 
tenir èxit i el mestre de capella va haver de deixar de col·laborar amb el teatre  



1842.-   LA SOPRANO GIRONINA QUE COBRAVA MÉS QUE NINGÚ 
          De l’any 1842 en conservem una relació dels sous diaris que es pagaven als solistes de la companyia 
operística que actuava a Girona, document amb el títol “Diario de la Compañía de Canto” (AMGi, Teatre, 
lligall 4, data del document de 25-I-1842). Això ens permet saber que el sou més destacat, amb diferència, 
era el de la prima donna, Antonieta Aguiló Donatutti, per cert que la cantant havia nascut a Girona, 
encara que no hi residí habitualment. El seu nom real era Antónia Aguiló Sallarés (Giroa, 1817 – Barcelona, 
1892) . Aqueta primera soprano cobrava 48 rals diaris. Força per sota estaven els primer tenor, Ferran 
Martorell, i el primer baríton, Juan 
Astort, que cobraven 25 rals tots 
dos. Els sous d’altres solistes es 
situaven a 20, 12 i 8 rals diaris. 
 

Part inicial de l’esmentat 
document, amb els sous, “Diario 
d ela Compañía de Canto”.   → 
 

     En definitiva, la prima donna 
cobrava gairebé el doble que el primer tenor i sis vegades més que el solista que cobrava menys, el 
comprimari (encarregat de fer petits papers diversos) Josep Nonell. Hem de dir que en altres moments 
del segle en què coneixement sous, s’aprecien diferències però no sempre amb aquest avantatge per a la 
primera soprano. Ens quedem amb el dubte, tot i que parlem d’una soprano que gaudia de prestigi (que 
cantà al Liceu),  si l’afavoria el fet de ser l’esposa del que equivaldria al director musical de la companyia, 
Pietro Donatutti (el maestro al cembalo). 
 
 

1857 i 1859.-   CANTANTS ITALIANS QUE ES CASEN AMB GIRONINES 
          El fenomen operístic i el seu èxit a nivell europeu va comportar la circulació de molts artistes italians 
per aquests mons de Déu. També per Girona. Es viatgers bé que deurien enraonar-se amb els autòctons. 
I de les coneixences acaben establint-se relacions de divers tipus. Joan Barbarà (<Músics italians del Teatre 
del Pallol>, a Revista de Girona no 309. 2018, pp. 48 a 51) ens descriu dos casaments de músics d’Itlàlia 
amb sengles gironines. 

     El primer cas implica a Eugenio Longoni, que era 
baríton, i la gironina Concepció Camps. Van contraure 
núpcies un 23 de febrer de 1857. No massa temps 
després Longoni passà a integrar-se en la comissió de 
música de Casino Gerundense, des d’on contribuí a 
organitzar vetllades musicals, balls i sessions de bel canto. 
Va ser aquest cantant qui fou enviat, per l’alcalde Marià 
Hernández l’any 1856, com a comissionat per a 
contractar cantants per a la temporada gironina del 1857. 
 
←  Acreditació municipal a Eugenio Longoni per anar a Milà a 
contractar cantants [AMGi, Teatre, lligall 7, de data 2-VIII-1856] 
 

     Dos anys més tard, va ser el tenor Antonio Silvestroni 
que es casà amb Maria Granés. La cerimònia es va 
celebrar a la catedral de Girona el 31 d’agost de 1859. En 
aquest cas es comprova que la parella va residir a Girona, 
on consten empadronats descendents durant 
generacions. Consta que també Silvestroni ingressà coma 
a membre del Casino Gerundense. 



1876.-   A LA PRIMERA SOPRANO LI CAU 
UN RUIXAT D’AIGÜES BRUTES 

 
     A les ciutats antigues, sense sistemes adequats de desguàs de 
les aigües residuals, és tot un clàssic el perill que t’esquitxin, amb 
líquids ben desagradables, des d’algun dels pisos dels carrers. 
Això li va passar ni més ni menys que a la primera soprano, que 
actuava a Girona, Francisca Herrena de Sanmartí, concretament 
al carrer de Ferreries Velles. Pel que explica la notícia, la van ben 
enganxar: “Anteayer a las dos de tarde, al pasar por la calle de 
la Ferreria Vella la primera tiple de la compañía d eópera que 
actúa en nuestro teatro, señora Herrera de Sanmartí, recibió un 
chaparrón de agua sucia que arrojaron desde un entresuelo, 
chaparrón que la puso como nueva..”.  (La Lucha, 11-X-1876 p.3) 
 
←  Foto del carrer Ferreries Velles, on es perpetraren els fets (foto Jordi S. 
Carrera, del 1989) 
 

 
 

1879.-   GREU FALTA D’EDUCACIÓ D’UN ESPECTADOR AL FINAL 
 D’IL TROVATORE, QUE QUEDA EN INCÒGNITA 

 
      El teatre de Girona s’havia acabat la representació de l’òpera de Verdi Il trovatore, quan una persona 
del públic va cometre una molt greu falta d’educació. Tant greu deuria ser que el periodista no l’esmenta 
en concret. Tal falta d’esment que deuria fer per tal de no escandalitzar les ments ben pensant si no donar 
peu a estimular als gamberros. Però a nosaltres ens deixa encuriosits. Serveixi per deixar constància que 
de gamberros n’hi ha en tots les èpoques. Reproduïm la notícia  
 
 

 

  

 
 
 
                 (La Lucha, 28-V-1879 p.3): 

 
 

1882.-   UNA FALSA ALARMA DE FOC QUE VA ACABAR PROU BÉ 
          Com ja hem tingut ocasió de comentar en altres articles, el foc era en els teatres del segle XIX un 
perill molt present i letal. Tant pels materials constructius, sistemes d’enllumenat, com la insuficiència de 
les vies de sortida i dels elements d’extinció. Per tant quan en plena òpera es va sentir uns crit de “Foc”, 
es va produir una certa situació de pànic. Era el 28 de maig i s’interpreta  l’òpera Pipelè (de Ferrari). 
  



 Sabem com va anar la cosa en els aspectes bàsics gràcies a la premsa (El 
Constitucional, 31-V-1882, p.3): “El domingo por la noche hubo en el 
Teatro una alarma que pudo tener fatales consecuencias […]  cunado se 
oyó una voz que dijo: fuego; en seguida hubo un movimiento general y 
el público que era bastante numeroso se levantó en masa en ademán de 
lanzarse a la calle, pero los agentes de la autoridad y los empleados del 
teatro gritando que no había tal fuego pudieron detenerlo y hacer que 
volviera todo el mundo a su sitio.”. 
     Què havia passat ?  “Lo que produjo aquella alarma dicen que fue el 
haber encendido unas virutas los habitantes que hay en una habitación 
adosada al mismo coliseo, y que dejaron una puerta abierta, el viento 
introdujo en el teatro el humo.”. Com sabeu, el Municipal de Girona és 
dels pocs teatres originaris del segle XIX que ret sense cremar-se. 
 

Portada d’una edició milanesa de l’òpera 

Pipelè que es representava quan l’incident  → 

 
 

1884.-   NARCÍS SERRRA CANTA A GIRONA: PARENTIUS 
 
          Narcís Serra Soler va néixer i viure bona part de la seva vida a La Bisbal. De petit, però, la família es 
va traslladà,  per motius laborals del pare, a Girona. Per això Serra va estudiar a l’institut d’aquesta ciutat. 
     Narcís Serra va fer una carrera llarga, i d’una certa rellevància en alguns moments, com a cantant. 
Concretament com a baix. Va tenir ocasió de cantar en alguns teatres de prestigi, com ara al Liceu (1885-
86) i, sobretot al San Carlo de Nàpols, on fou contractat en diverses temporades. També esmentarem que 
havia cantat en un parell d’ocasions amb Julián Gayarre. 

     A Girona Serra hi va cantar un 
mínim de tres temporades com a 
solista. Així ens consta el 1884, 
1891 i 1900. Però el 1884 es va 
afirmar que no era la primera 
vegada que acudia a la ciutat dels 
quatre rius. El 1901 es preveia 
que tornés però no es van posar 
d’acord en el seu amb 
l’empresari. Durant uns quants 
anys del segle XX Serra continuà 
cantant, però ja en teatres 
secundaris. No és d’estranyar que 
en aquell moment el detectem 
cada vegada més relacionat amb 
activitats de la seva segona (o 
primera?) professió, amb un 
despatx de procurador a La 
Bisbal. L’última activitat notable 

com a cantant que ens consti és el seu nomenament com a professor de veu per a la secció d’homes de 
l’Orfeó Català, a proposta de Lluís Millet (Revista Musical Catalana, 15-II-1915, p. 54). 
     Fet el repàs a la trajectòria del cantant, l’anècdota que volem comentar és que el baix va ser 
avantpassat d’un conegut polític català: Narcís Serra i Serra, nascut aquest també a La Bisbal. 
 

  
 

A l’esquerra el baix Narcís Serra Soler en una gravat del 1883  (El 
Coliseo no 20. 24-XI-1883, p.1). A la dreta, el seu descendent, 

l’economista i polític Narcís Serra Serra. 
 



1891.-   RECLAMACIÓ DE DRETS PER L’ÚS DE PARTITURES 
         És ben conegut que els drets d’autoria i els drets d’ús de partitures o llibrets va ser molt difícil de 
normalitzar al llarg del segle XIX, i encara més tardanament. Per a l’any 1891 tenim constància d’una 
reclamació que es va efectuar contra l’empresari del teatre Principal (actualment Municipal) de Girona 
(AMGi, teatre, lligall 10. Es guarden dos oficis del governador da dates 1-X i 11-XI). Es reclamava pels drets 
relacionats amb dues òperes: Les Huguenots i Faust, que s’havien interpretat en el coliseu a finals de 
setembre d’aquell any. El conflicte va generar un requeriment d’un dipòsit de 30 pessetes per cada obra, 
que el governador reclama de l’alcalde de Girona que obliga a dipositar a l’empresari en les arques 

municipals a l’espera que es resolgués el 
contenciós que s’havia iniciat la Galeria Lírico 
Dramática2.  
           ←   Luís Aruej, a la dreta, (funador) i Enrique Arregui 
eren, el 1891, els propietaris de la Galería Lírico-dramática, 
casa que va presentar reclamació contra l’empresari del 
teatre gironí pels drets d’ús de dues òperes programades. 
Els dos empresaris també ho eren del Teatro Apolo de 
Madrid. 

     Cal tenir present que l’ús de partitures i llibrets 
teatrals a l’espanya del segle XIX ens va anar 

organitzant a partir d’empreses privades que van rebre el nom genèric de “galeries”3. Aquestes galeries 
compraven els drets de distribució per a Espanya i Iberoamèrica fins que a finals de segle va anar unificant-
se l’administació dels drets amb la creació de la Sociedad de Autores Españoles, creada el 1899, i 
antecedent de l’ESGAE. La Galeria Lírico-dramática va fundar cap al 1884 i es va especialitzar especialment 
en sarsueles, la companyia fou regentada per Luís Aruej i Enrique Arregui. 

 
1898.-   SE LI TRENCA LA CADIRA DURANT UNA ÒPERA 

      Ha de ser tot un mal tràngol. Però pot passar. Mentre es representava 
l’òpera La Dolores (de Tomás Bretón) al teatre gironí, a una senyora que ocupava 
una butaca de platea se li va trencar el seient. Per sort, sembla que no va prendre 
mal. El comentarista del diari va aprofitar per reincidir en el tema de la deplorable 
conservació del coliseu (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 8-XI-1898 p.4). 
Podeu veure la reproducció de la gasetilla en el requadre inferior. 

 
  ←  Portada d’una edició de l’òpera La Dolores que s’interpretava al teatre gironí quan es 

va produir l’ensurt que comentem, 
 

 
 
     I aquí cloem, de moment, el relat de casos curiosos que han passat al teatre gironí 
                                           joan manel barceló sitjes, setembre 2022 
 

                                                           
2      Va actuar com a apoderat de la forma madrilenya el gironí Paciano Torre, que era qui regentava una llibreria i impremta 
a la ciutat, establiment situat a la Plaça Constitució (actualment plaça del vi) no 9. 
3      Emilio Cotarelo. Editores y Galerías de obras dramáticas en Madrid en el siglo XIX. Madrid: Imprenta Municipal, 1928.  



 
 

INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA  
 
     Amb la temàtica de les sortides per a veure òperes al Liceu es va inaugurar les activitats operístiques 
dels Amics de l’Òpera d Girona en la temporada 2022/23. Amb la presència del col·laborador habitual per 
a aquest afers, en Pol Avinyó, es van revisar les set òperes que des de Girona s’aniran a veure l Liceu els 
propers mesos. Per ordre de sortides, Don Pasquale, de Donizetti, el 9-X; Il Trovatore, de Verdi, el 5-XI; Il 
Trittico, el tercet d’òperes curtes de Puccini el 11-XII; i ja en el 2023, Tosca, de Puccini també, el 20-I; 
Macbeth, tornant a Verdi, el 25-II; Manon, de Massenet, el 30-IV; i finalment, Parsifal, de Wagner el 4-VI 
 

 
 
     Es plantejar el comentaris de les set òperes en un sentit de quina va ser l’evolució del gèneres al llarg 
del segle XIX, des del romanticisme primerenc de Donizetti, amb les seves convencions, a l’evolució amb 
Verdi, la ruptura amb Wagner, tot plegat, en mig de canvis de plantejament segons països (Itàlia, França 
i Alemanya). Es va completar amb l’epígon del gran moment de l’òpera vuitcentista, que fou Puccini. 
 

 
 



 
 
El conferenciant va remarcar algun tret significatiu de les novetats que aportà cada òpera en el seu 

moment. També comentà els repartiments i repertoris amb què es podran veure les òperes enguany en 
el Liceu. De cada obra es va visualitzar i sentir un fragment il·lustratiu. 

 

 

A l’acte assistí un centenar de persones. Al finalitzar l’exposició fins a tres persones del públic van 

formular una consulta al conferenciant. La sessió es podrà veure lliure i gratuïtament per YouTube, de 

manera que properament es comunicarà l’enllaç. Acabada la conferència, es va passar al pati de la Casa 

de Cultura on es va compartir un pica-pica per a celebrar l’inici d ela temporada.  



 
 
 
 
 
 
 

Maria di Rohan de Gaetano Donizetti 

 
Amb motiu de l’estrena de temporada amb el Don Pasquale de Donizetti, aprofito per parlar de la seva 
següent òpera en ordre cronològic de composició, Maria di Rohan. Val a dir que la carrera de Donizetti va 
ser molt prolífica amb una setantena d’òperes compostes entre 1818 i 1845. Gràcies a les grans sopranos 
com: Caballé, Callas, Gencer o Sutherland molts títols oblidats des de feia més de 100 anys és van 
recuperar a mitjans segle XX amb la famosa “Donizetti Renaissence” 
 
 

FITXA TÈCNICA 
AUTORIA ARGUMENT Més 

Maria di Rohan és una òpera 
tràgica en tres actes de 
Gaetano Donizetti, amb llibret 
de Salvatore Cammarano. 
Basat en Un duel sous le 
cardinal de Richelieu  
S'estrenà al Kärntnertortheater 
de Viena el 5 de juny de 1843. 

L’acció es situa a París a inicis del 
S.XVII 
La història de Maria Di Rohan és 
simple (el clàssic triangle amorós) i 
complicada. Chalais estima Maria, 
que s'ha vist obligada a casar-se en 
secret amb Chevreuse. Chevreuse 
està en seriosos problemes perquè ha 
matat un nebot de Richelieu. 

Donizetti tenia la tradició de 
revisar totes les seves òperes 
desprès de l’estrena. Un cop 
estrenada a Viena, el mateix any 
1843 va fer una revisió per ser 
estrenada a Paris. Va afegir i va 
modificar diversos moments 
pensant en la veu de Giulia Grisi 
una de les grans dives del moment  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

A la imatge L’edició en CD de Maria di 
Rohan editada per Opera Rara l’any 2012. 

COMENTARI 
     
En el cas de Maria di Rohan no va suscitar l’interès de 
cap de les grans dives dels anys 60 i 70. Va ser la gran 
soprano romanesa Virginia Zeani qui va recuperar el 
títol l’any 1962 a Nàpols. Zeani no estaba associada 
aquests rols belcantistes, ella era més verista, gràcies a 
la seva tasca Maria di Rohan va recuperar el seu interés 
i no ha quedat oblidada. 
Us proposo descobrir aquesta òpera amb la versió en 
estudi que va enregistrar fa pocs anys la discográfica 
opera Rara amb la veu de Krassimira Stoyanova i el 
protagonisme del tenor català Josep Bros. Una versió 
integra de l’òpera sense talls i sobretot molt ben 
cantada. Segur que gaudireu de les bellíssimes àries 
que escriu Donizetti i sobretot dels concertants que 
tanquen els actes de les òperes. Sempre és un plaer 
descobrir i gaudir d’aquestes partitures menys 
conegudes però d’un alt nivell artístic. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_whFlIlHdc&list=OLAK5uy_noFfOAuj8gWE-6W11tUepdjUUDXgfun0U


 
 
 

ELS 

 Una nit a l’òpera: escena d’Il trovatore . 
 Film del 1935,  

quan es representarà l’òpera parodiada al Liceu aquest octubre 
 
 
 

                                          

Fragment de la pel·lícula Una nit 
a l’òpera, dels Germans Marx, 

amb una accidentada versió d’Il 
Trovatore, òpera de Verdi (5’ 40”) 
 

ACCÉS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3IDOIdrwtJM
https://www.youtube.com/watch?v=3IDOIdrwtJM
https://www.youtube.com/watch?v=3IDOIdrwtJM
https://www.youtube.com/watch?v=3IDOIdrwtJM


 

              D’ ÒPERA 

 
 

 
 Es va dir que l’òpera “retorna” a Girona el 1982 perquè aquell any es va oferir una certa 
programació i va ser l’inici d’un nou cicle en què els espectacles operístics van anar tornant a programar-
se al Teatre Municipal. Ja no trobarem les àmplies temporades de mitjans segle XIX ni tan sols cicles 
seguits de funcions, com encara passava al primer terç de segle XIX. El que sí que trobem el 1982 és 
l’oferta de tres espectacles en el camp de l’òpera. A més, aquest tipus d’activitats anirà sovintejant 
força més a partir de la data esmentada. 
 

Imatge 1.-  Aquell any 1982 i fins el 1983 es van estar 
rehabilitant façanes de cases que donen a l’Onyar   → 

 

     Les últimes programacions importants d’òpera, en 
format temporada amb uns quants títols, a la ciutat van 
oferir-se a finals de la dècada dels anys 20 i inicis dels 
30 del segle XX, sobretot el 1927 i 1932. A partir d’aquí 
només trobem funcions soltes, especialment per Fires, 
particularment cap a les dècades dels anys 1940 i del 
50. La novetat del 1982 és que es tornarà a veure òpera 
amb certa regularitat si bé, en aquell moment, encara 
sota diverses fórmules i tipus de companyies. Encara no 
trobem en aleshores la programació regular que 
s’establiria, més tard, el 1989, amb el cicle d’Òpera a Catalunya, cicle meritori promogut pels Amics de 
l’Òpera de Sabadell que anirà arribant amb alts i baixos a Girona fins als nostres dies. 
 

Realment l’òpera ressorgeix després de mig segle? 
     Una de les afirmacions que van reproduir tots els mitjans de comunicació que van tractar el tema és 
que l’òpera retornava a Girona després de cinc dècades. L’afirmació no és correcta. La podem trobar, però 
reiterades vegades. Per exemple en el titular que reproduïm a continuació 
 

                                      Una idea equivocada                     Imatge 2.-   

 
 
     No només no era la primera òpera després del la guerra Civil, sinó que, des de 1940 se n’havien 
interpretat més de trenta !  (Veieu l’Operem no 93 de setembre 2022, pàg. 32:   ENLLAÇ) 
 

http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ


     De fet, algun articulista del moment va contradir que l’òpera hagués estat tant de temps absent de la 
ciutat, com en el cas de J.S.P. des de les pàgines de Los Sitios (Sitios 3-IV-1982 p 5). Resumim en el següent 
quadre les funcions operístiques que es van poder veure a la ciutat de Girona, sempre al Teatre Municipal 
 

Les tres funcions operístiques del 1982 al teatre Municipal de Girona 
 Espectacle Companyia Promogut 

    
30-
III 

Madama Butterfly, de 
Puccini 

Gran teatre del Liceu Departament de Cultura d ela 
Generalitat, amb suport de 
l’Ajuntament i Diputació 

4-VI Rigoletto, de Verdi Grup d’Òpera de Barcelona Ajuntament i Joventuts Musicals 

9-VII Il Pimpinone de Telemann i 
Il Campanello de Donizetti 

Companyia d’Òpera de 
Cambra de Catalunya 

Ajuntament i Joventuts Musicals 

 

La Butterfly del març 
     Per a saber com va sorgir la iniciativa d’oferir una “primera” òpera en el nou cicle que s’iniciava, 
comptem amb un “Informe”, amb pressupost, signat pel Tinent d’alcalde de Cultura i Educació de 
l’Ajuntament, Joan Miró Ametller, de data 22 de març de 1982 (Arxiu Municipal de Girona: AMGi UI 2773), 
on diu “L’òpera MADAME BUTTERFLY es proposa com una producció compartida entre el Servei de 
Música de la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat, la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament de Girona”. 
    Deduïm que la iniciativa va ser del Departament de Cultura que deuria arribar un acord amb el Liceu 
per a portar una de les produccions de la temporada a diversos llocs de Catalunya, en el cas a que ens 
referim només a Girona el 30 de març i després a Reus, el 1 d’abril, a teatre Fortuny. El fet d’establir 
concerts amb companyies musicals i administracions territorials sorgia d’un projecte dels serveis musicals 
de la Generalitat de Catalunya4.  
 
     En l’esmentat informe es recullen els aspectes econòmics, amb un cost total previst de 3.800.000 
petes., sota els següents conceptes: L’òpera 3.200.000 ptes., impostos 150.000 ptes., transport i 
propaganda 250.000 ptes. impressió de cartells 200.000 
ptes. . Hom calculava per la venda d’entrades obtenir unes 
800.000 ptes.5, descomptades 150 entrades reservades per 
a protocol. L’obra generava un cost deficitari de tres milions 
de pessetes, que es repartien a parts iguals de 1.000.000 de 
ptes. a cobrir per la Cultura de la Generalitat, Diputació i 
Ajuntament de Girona, cadascun.  
     En l’aspecte tècnic la funció va funcionar adequadament, segons les cròniques: “ [...] como todo el 
personal del Teatro Municipal. Para todos ellos constituía un auténtico reto el poner sobre las veteranas 
tablas de nuestro primer coliseo una ópera y sinceramente hemos de señalas que todo salió 
perfectamente.”  (Los Sitios, 31-III-1982 p. 3) 
     La funció va tenir gran èxit de públic, que va emplenar totalment el Municipal.La comentarista Mercè 
carbó ho explica de manera molt gràfica, “Ja una hora abans, una gran quantitat de públic s’esperava a 
les portes del Teatre Municipal per ocupar les seves localitats. El públic assistent, que emplenava a 
vessar el teatre, escoltà amb molt d’interès i silenci tota l’obra. En acabar cada acte s’aplaudí amb 
moltes ganes.” (Avui, 1-IV-1982 p.27) 
                                                           
4      El projecte de Cultura d ela Generalitat es recollia en el Llibre blanc del servei de música. La política musical, impulsat per 
Antoni Sàbat, cap de serveis musicals de la generalitat de Catalunya (Avui, 13-III-1982 p34). En aspectes organitzatius hi va 
intervenir el Fòrum Musical de Barcelona (El Punt, 28-III p. 20) 
5     El preu de les entrades va ser: butaca platea 1.500 ptes., butaques 2n pis 1.000 ptes., Butaques general preferent 500 
ptes., butaques de general 250 ptes. Llotges de platea i 1r pis a 1.500 ptes. i llotges de 2n pis 800 ptes. 

El 80% del cost de la funció venia 
de subvenció pública, les entrades 

només rondaven el 20% 

 
 
 

 



30-III 
Madama 
Butterfly 

de Puccini 
Al T. 

Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. musical Giuseppe 

Morelli 
● Micic Akisada, 
soprano (Butterfly)  
●   Hiroko Saito, 
mezzo (Suzuki)  
Piero Visconti, tenor 
(Pinkerton) 
●   Enric Serra, baix 
(Sharpless)  
●   Ermanno Lorenzi, 
tenor (Goro) 
●   Vicenç Esteve, 
tenor (Príncep 
Yamamori)  
●   Director d’escena 
Fausto Cosentino 
●   Amb l’orquestra i 
cors del Liceu 

    Es van utilitzar els 
mateixos decorats i 
vestimenta que s’havia 
emprat al Liceu . Signava 
el decorat Tito Varisco 
(de Sormani-Milà) i el 
vestuari Arrigo, de Milà 

        
 
 

 
 
Imatge 3- Portada del 
programa de mà de la 
Madama Butterfly que una 
companyia procedent del 
Liceu va representar al 
Municipal de Girona el 30 
de març del 1982.   → 

 
 

Un moment de protagonisme de les Joventuts Musicals de Girona 
     En les tres òperes que es van oferir a Girona durant l’estiu va tenir protagonisme les Joventuts musicals 
gironines. Es van oferir en el marc dels Concerts d’Estiu, IIIr Festival Internacional de Música de Girona, 
promogut per Joventuts Musicals de Girona i l’Ajuntament de la ciutat. 
     Està ben documentat com en la programació de Rigoletto de juny va actuar com a promotor Joventuts 
Musicals de Girona, amb un contracte de 19 d’abril de 1982, signat per Santi Rodrigo (JJMM Girona), Joan 
Miró (Cultura de l’Ajuntament) i Carles Bosch (pel Grup d’Òpera de Barcelona) [veieu la imatge següent]. 
Es preveia que es realitzaria un assaig general el 2 de juny i la funció el 4 de juny.  

Imatge 4.-  Encapçalament 
del contracte, de 19-IV, 
per la interpretació de 

Rigoletto que es presentà 
el 4-VI-1982. 

 

     A Girona els 
promotors de JJMM ja 
remenaven des del 
1977. En un primer 
moment es creà una 
delegació de 
Joventuts Musicals 
d’Espanya. La 
constitució formal 
com entitat pròpia fou 
del 1985. Abans, les 

Joventuts Musicals de Catalunya es va constituir legalment com a entitat el maig de 1982 i en aquest marc 
les Joventuts Musicals de Girona van ser-ne un protagonista actiu, particularment el seu president Santi 
Rodrigo Font. 



      Val a dir que el resultat d’una de les òperes programada al juny, el Rigoletto, amb només 100 
espectadors, va provocar una decepció i sacsejada a Joventuts Musicals de Girona, fins al punt que el 
president Santi Rodrigo va declarar que si el recolzament del públic no millorava, es podria plantejar de 
dimitir (Punt Diari, 10-VI-1982 p. 36)  
 

El Rigoletto del 4 de juny 
     Coneixem aspectes econòmics de la funció gràcies a l’expedient de subvenció guardat per l’Arxiu de la 
Diputació de Girona del 1982 (UI 08-89 070). El cost total de la producció fou de 1.725.000 ptes., SUMA a 
la qual la Diputació va aportar 500.000 ptes. També hi va haver ajudes de la Generalitat i La Caixa. La 
recaptació d’entrades fou escassa, encara més degut al poc públic assistent, com veurem. Es va ingressar 
de taquillatge 57.000 ptes., el qual representa poc més del 3% del cost de l’espectacle. 

     En la part artística destaquem que la part musical corria a 
càrrec de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i el cor era del 
Grup d’Òpera de Barcelona. El Dr. musical, Ronaldo Rosa de 
Scalzo apareixia com de la Scala de Milà. Esmentarem que el 
dia 2 de juny a les 21h es va efectuar un assaig general, obert 
al públic, amb entrades a 200 ptes., reservades a jubilats i 
estudiants.  

 

4-VI 
Rigoletto 
de Verdi 

Al T. 
Municipal. 

 
 

EN VERSIÓ 
CONCERT 

REPARTIMENT 
Director musical: Ronaldo Rosa de Scalzo 

●   Carles Bosch, baríton (Rigoletto)  
●   Carme González, soprano (Gilda)  
●   Santiago Sánchez, Tenor (Duc de Màntua) 
●   Josep Lluís Barrera, baix (Sparafucile)  
●   Rosa Ma Ysas, contralt (Maddalena) 
●   Ramon Gajas, baríton (Monterone)  
●   Vicenç Esteve, baríton (Marullo) 
●   Ferran Campos, baix (comte de Ceprano)  
●   Maria Sanz, mezzo (comtesa de Ceprano) 
●   Francesca Roig, mezzo (Giovanna)  
●   Carme Vilaplana, mezzo (patge) 
●   Conrad Gaspar, tenor (Borsa) 

   La companyia tenia per nom Grup 
d’Òpera de Barcelona, amb una 
orquestra de 45 músics, 11 cantants 
solistes i 20 coristes.      La funció va 
començar a les 21h. 
 
Imatge 5-  Anunci de Rigoletto (El Punt 4-VI 

-1982 p28). 

 
     Si en la vetllada operística de març el teatre es va emplenar, 
a la del 4 de juny, en format concert, només hi van acudir cent 
persones. Amb tot, la premsa va qualificar de brillant la funció. 
La comentarista que més va concretar al valoració fou Neus 
Saguer, que deia, “El poc públic que assistí al concert es 
mostrà entusiasma i interrompia amb aplaudiments 
l’actuació dels intèrprets, principlamnt les melodies més 
conegudes com l’ària de Gilda <Caro nome> o <La donna è 
mobile>”, i pel que fa a l’actuació dels artistes, es comenta 
que van saber plasmar la diversitat de caràcters que ha 
d’expressar el quartet de l’acte tercer “[] diferència que els cantants del grup d’òpera de Barcelona van 
saber revelar no només en aquest acte sinó en tota l’obra amb una gran qualitat de veu, si bé la Carme 
González mostrà molta més força en el primer acte. El director Ronaldo Rosa de Scalzo de l’Scala de 
Milà evidencià un gran domini de l’obra i guià l’orquestra simfònica de Barcelona amb precisió i 
seguretat, aconseguint salvar la dificultat que se li presentà en el segon acte amb la intervenció d’una 
cantant. ” (Los Sitios, 31-III-1982 p. 3). 

El Rigoletto del 1982 (versió 
concert) va ser un èxit artístic i 
un fracàs de públic, amb només 

un centenar d’assistents 

 
 
 

 

 



Les dues òperes curtes del juliol 
     Seguint en el marc del III Festival Internacional de Música i de Girona, que ja havia estat inaugurat per 

una òpera tal com hem vist, i com a sessió de cloenda en aquest cas, es van oferir en una mateixa sessió 

dues òperes curtes, bufes. La primera de Telemann, Il Pimpinone. La segona, de Donizetti, Il Campanello,. 

Ens consta que el cost del catxet de l’espectacle era una oferta de Cultura de la Generalitat (Informe de 

22-III 1982 -AMGi UI 2773-, abans esmentat). 

9-VII 
Pimpione 

de 
Telemann 

Il 
Campanello 

de 
Donizetti 

 
Al T. 

Municipal 

REPARTIMENT 
Dr. musical: Gerardo 

Pérez Busqueir 
RECONSTUCCIÓ DE NOMS6 

A Pimpione 

●   Isabel Aragón, soprano 
(Vespetta)  
●   Lluís Álvarez, baríton 
(Pimpione)  

A Il Campanello 

●   Enric Serra, baríton 
(Enrico) 
●   Carmen Hernández7, 
soprano (Serafina)  
●   Juan Pedro García 
Marqués8, baix (Pistaccio) 
●   Rosa Maria Ysas, 
mezzo (Sra. Rosa)  
●   Josep Ruiz, Tenor 
(Spiridione)  

     Les representacions van ser assumides pel Grup d’Òpera de 
Cambra de Catalunya. La funció va ser a les 21 h.  
    Josep Maria Espada signava la direcció escènica. 
 
Imatge 6- Visió del públic en imatge de premsa (Foto Comalat) en les 
representacions del 9 de juliol al Municipal (Punt 10-VII p 35 

 

 
    Pel que fa a la qualitat dels intèrprets no hem trobat, malauradament crítiques referides a la vetllada 
gironina. Sí que tenim de feia poques setmanes cròniques de l’actuació del mateix grup en el Palau de la 
Música Catalana. Llegim “Este conjunto utiliza cantantes más adentrados en la carrera profesional, por 
lo que también sus resultados resultan de más altura. […] Isabel Aragón cantó con brillantez. […] 
Mención especial merece el Enrio de Enric Serra, divertidísimo y contundente […] La orquesta funcionó 
con toda corrección y un sonido elegante […] los espectáculos fueron en todo momento de una dignidad 
que permite abrigar esperanzas para este tipo de óperas en el futuro […]” (Ritmo 1-VII.1982 p.55) 
 

ALUNES CONCLUSIONS 
      El primer que hem constatat és l’important desconeixement de la trajectòria de l’òpera a Girona 
que tradicionalment hi ha hagut. Diversos mitjans de comunicació afirmaven que la funció del març de 
1982 era la primera en cinc dècades, quan en realitat en els darrers cinquanta anys s’havien vist a Girona 
més de trenta òperes. 
     L’altra constatació és que l’òpera resulta un espectacle molt car. Tant és així que per oferir espectacles 
d’una certa qualitat resulta imprescindible la subvenció pública. En la funció de Madama Butterfly d’aquell 
1982, la venda d’entrades, tot i ser relativament costoses, representava només el 21% del cost total. És a 

                                                           
6      Els noms que AQUÍ els esmentem a parir de les tres actuacions del grup al Palau de la Música ELS DIES 21, 22 i 23 de maig 

de 1982 (La Vanguardia 25-V-19822 p.64). 

7      En alguna ocasió assumia el paper Isabel Aragón 
8      En alguna funció al Palau havia alternat el rol amb Juan Reyes. 



dir, quatre cinquenes parts del cost el van haver de sufragar subvencions públiques (que van ser Cultura 
d ela Generalitat, Diputació i Ajuntament en parts iguals). 
     Un cert rebrollar operístic no va ser un fenomen aïllat ni estrictament gironí. S’ha d’entendre en el marc 
d’un programa d’estímuls a la música que el Servei de Música de la Conselleria de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat, que acabava de presentar un Llibre Blanc de la Música a Catalunya, 
projecte que va donar peu a una política de descentralització, amb subvencions a aplicar en el territori. I, 
també, l’establiment de convenis amb companyies operístiques, des del Liceu a altres de més petites com 
el Grup d’Òpera de Cambra de Barcelona i el Grup d’Òpera de Cambra de Catalunya, que van estar 
presents aquell 1982 a Girona així com també a altres indrets del país.  
     A la programació, suposadament novedosa, d’una òpera a Girona el mes de març de 1982, se li va 
donar un gran relleu mediàtic i realç polític, amb presència subratllada per la premsa de responsables de 
les institucions que recolzaven l’esdeveniment. Podem concloure que el “prestigi” cultural que se suposa 
que dóna l’òpera seguia sent important per a les autoritats. 
     El públic resulta sovint força imprevisible. Així ca passar aquell any a Girona. La funció del mer de 
març va presentar un ple fins a la bandera. En canvi, la del juny va representar un fracàs d’assistència i en 
les previsions econòmiques, amb només un centenar d'espectadors. És evident que el muntatge artístic 
que el va fer, la promoció social i propagandística i la presència d’una companyia procedent del Liceu 
expliquen en part l’èxit de la primera funció. Però la segona, tot i una producció molt més modesta, en 
format concert, també oferia un títol atractiu, com és el Rigoletto i un equip artístic correcte. No 
s’esperaven els promotors que hi hagués una davallada d’assistència com al que es va donar. 
     En qualsevol cas, podem considerar que el 1982, va representar un refloriment de l’ambient i les 
representacions operístiques a Girona que, en anys posteriors van tenir una certa  i assiduïtat i 
continuïtat. 

    joan manel Barceló, setembre 2022 

 

Imatge 7.-  Un moment de la significada representació de Madama Butterfly al Teatre Municipal de Girona, per una 

companyia procedent del Liceu, el 30 de març del 1982 (AMGi, Foto d’El Punt, autoria desconeguda, RG 392.446) 
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

   

COBLA CIUTAT DE GIRONA (i VII) 
 

Una última referència ens presenta a la cobla entre el 2015 i l’actualitat, any per any. 
 
 

Celebrant el 40è aniversari de la Cobla, el dia 6 de Març de 2015. 
       

 
 

Imatge 280 - Any 2015 – Foto: Montserrat Juvanteny 

 
Darrere: David Hidalgo, Joan Remacha, Francesc Sala, Salvador Salla i Joaquim Burjachs 
Davant: Òscar Sánchez, Felip Morales, David Plans, Josep Coll, Jordi Pujol i Agustí Pedrico (bolo). 
Dirigeix: Esteve Molero i Olivella. 



Actuant al 16è Aplec de Pasqua de Besalú, el diumenge 5 d'Abril de 2015. 
 

 
Imatge 281 - Any 2015 – Foto: 

Emili Pallàs 

 
Darrere: Joan Remacha, David 
Hidalgo, Francesc Sala, 
Salvador Salla, Joaquim 
Burjachs i Alberto Rodríguez 
Davant: Òscar Sánchez, Felip 
Morales, David Plans, Josep 
Coll i Jordi Pujol. 
 
 
 
 
 
 

 

Rambla de Figueres, el divendres 8 d'Agost de 2016. 
 

 
Imatge 282 - Any 2016 – Foto: 

Montserrat Mauné 

 
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. 
 
 
 
 
 
 

Actuació a l’Auditori de Girona el 2017. 
Imatge 283 - Any 2017 
– Foto: Arxiu Cobla 
Ciutat de Girona 

Darrere: David 
Hidalgo, Joan 
Remacha, Francesc 
Sala, Salvador Salla, 
Joaquim Burjachs i 
Alberto Rodríguez 
Davant: Òscar 
Sánchez, Felip 
Morales, David 
Plans, Josep Coll, 
Jordi Pujol i Jesús 
Ventura. 



 
Imatge 284 - Any 2018  – Foto: Arxiu 

Cobla Ciutat de Girona 

 
Darrere: Jesús Ventura, David 
Hidalgo, Joan Remacha, Francesc 
Sala, Enric Estrada i Ramírez 
(substituint Salvador Salla), 
Joaquim Burjachs i Alberto 
Rodríguez  
Davant: Òscar Sánchez, Felip 
Morales, David Plans, Josep Coll i 
Jordi Pujol. 
 
 
 

 
 

Imatge 285 - Any 2019 – Foto: Basili Gironès. 
Arxiu Cobla Ciutat de Girona 

Drets: David Hidalgo, Òscar Sánchez, David 
Plans, Felip Morales, Joaquim Burjachs i 
Eudald Sanllehí i Cortada (substituint 
Alberto Rodríguez) 
Ajupits: Francesc Sala, Enric Estrada, Joan 
Remacha, Josep Coll i Jordi Pujol. 

 
Imatges 286 – Any 2020 – Foto: Jordi Rubio 

Darrere: Joan Remacha, David Hidalgo, 
Francesc Sala, Enric Estrada, Joaquim 
Burjachs i Eudald Sanllehí 
Davant: Òscar Sánchez, Felip Morales, 
David Plans, Josep Coll i Xavier González-
Pendón i Ranchal ("Xavi Pendón") 
[substituint Jordi Pujol]. 

 
 

Audició - Concert de sardanes durant la Festa Major de Vilassar de Dalt, 
   el dilluns 24 d'Agost de 2020 als Jardins de Can Rafart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A l’Auditori de 
Girona el 2021. 

 
 

Imatges 287 – Any 
2021 – Foto: Quim 

Ayats 

Darrere: David 
Hidalgo, Joan 
Remacha, Francesc 
Sala, Enric Estrada i 
Joaquim Burjachs 
Davant: Òscar 
Sánchez, Felip 
Morales, David 
Plans, Josep Coll i 
Xavier ("Xavi") 
Pendón i Eudald 
Sanllehí.  
 

 
 
 

Actuació a Calonge el 25 d'Agost de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imatges 288 – Any 2022 – Foto: Joan Teixidor 
Darrere: Joan Remacha, David Hidalgo, Francesc Sala, Enric Estrada, Joaquim Burjachs i Eudald Sanllehí 
Davant: Òscar Sánchez, Felip Morales, David Plans, Josep Coll i Oriol Grèbol i Roca (substituint Xavier ["Xavi"] Pendón). 

 

I amb aquesta ressenya acabem el repàs a l’evolució de la cobla que porta el nom de la ciutat 

dels quatre rius. 
 
En el proper article parlaré de la Cobla CATALUNYA 2000. 

                             Josep Loredo i Moner,  setembre 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   (67) 

 

Una gran ària de Vivaldi, a més 
cantada per la gran contralt 
Sara Mingardo, dirigida per 

Jordi Savall: Combattono 
quest’alma, de l’òpera 

Farnace.  

 

Un duet de 
nostàlgia 

 
El 1920 Ereich Korngold 
va estrena l’òpera Die 
tote Stand (La ciutat 

morta). En sentim el duet 
Gluck, das mir verblieb (L’alegria d’abans)  

 

I ara un duet 
buffo. Amb 
coloratura 

d’ella 

Rossini és un dels reis de l’òpera còmica, encara que molt més 
que això. A La gazetta (acte Ir, escena 

11) planteja un duet entre un baix buffo i 
la soprano, la seva filla. Ell li vol trobar 
un marit de conveniència i ella vol anar 

per lliure. La peça, Pe da' gusto a la 
signora és en realitat un pretext per a 
les agilitats vocals de la protagonista. 

Una de les aportacions de l’òpera és que resulta precursora en 
incloure frases dialectals, en aquest cas amb expressions 
napolitanes en veu del baix. La funció es presentà al Liceu 

 

Entre les 
meravelles de 

només un 
minut 

Només de començar el petit-gran 
monument que és l’òpera d’Henry 

Purcell Dido and Aeneas, Belinda, la 
dama de la reina protagonista apareix 

cantant la curta i bonica Shake the cloud 
from off your brow . aquí la tenim en 

versió concert per la soprano Rowan Pierce. 

 

Un lament 
composat a 

inicis del segle 
XX 

 

Poveri fiori és una ària per a soprano, 
aquí per Anna Netrebko, de l’òpera 

Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea. 
Ella es lamenta d’unes flors marcides 

“com la falsa promesa d’amor” 

 

De l’òpera que 
s’està 

representant 
 al Liceu  

En l’òpera de Donizetti Don Pasquale hi 
ha un moment que el pobre tenor està 
desesperat perquè creu que perdrà la 
seva estimada. És el Cerchero lontana 

terra. Cantat per Juan Diego Flórez  

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=RxXVR7y9bqM
https://www.youtube.com/watch?v=RxXVR7y9bqM
https://www.youtube.com/watch?v=QpX0DkdZ5iU
https://www.youtube.com/watch?v=CsF3NDAc06Y
https://www.youtube.com/watch?v=SE5s6anYJqc&list=RDSE5s6anYJqc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=YwwBNaHzpBI
https://www.youtube.com/watch?v=YwwBNaHzpBI
https://www.youtube.com/watch?v=ZVuRnrzIdnc
https://www.youtube.com/watch?v=ZVuRnrzIdnc
https://www.youtube.com/watch?v=QpX0DkdZ5iU
https://www.youtube.com/watch?v=CsF3NDAc06Y
https://www.youtube.com/watch?v=SE5s6anYJqc&list=RDSE5s6anYJqc&index=1


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

 

Il Trovatore 
 
 

 
Julià Pascual Fortea, 2022 


