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ACTIVITATS PROPERES 
CONFERÈNCIA 

El meu Sondheim, 

per Pere García. 

1-XII (19h) 

 
A la Casa Cultura Girona (A. 

Viader). GRATUÏT. 

SORTIDA AL LICEU 
Tosca, de Puccini. 

20-I 

  
Amb les entrades al 40% 
descompte. Entrada+Bus 

125€ (socis) 130€ (no socis) 

PROMOCIÓ 
Òperes 2023 al 

Municipal. 

Del 7 al 30-XII 

  

 

CONFERÈNCIA 
Tosca, de Puccini, 

per Pol Avinyó. 

11-I (19,20h) 

 
 

A la Casa Cultura Girona 
(A. Viader). GRATUÏT. 

 
Descomptes del 20 i 15 % 
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NOTÍCIES 

  QUI  QUÈ, QUAN ON …  ANAR-HI   

 

 

 

 

Activitats dels amics el 
novembre 

●  Amb una sortida al Liceu: Il trovatore 
●  Una conferència: Il Trittico 

●  Un sopar d’inspiració operística. 
La conferència del compositor Alberto 

García Demestres es va haver de 
suspendre per malaltia del músic. 

     ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

S’ha penjat la conferència 
Apropamen a Il Trovatore 

Pronunciada per Pol Avinyó aquest 27-
d’octubre , a la Casa de Cultura de Girona.  

Accés lliure i gratuït per You-Tube 
..La conferència “Il Trovatore”.. 

 
  

 

 

 

 

 

Aquest desembre s’inicia la compra 
d’entrades de les dues òperes de la 

temporada al Municipal. Descompte 
de fon el 20% amb els Amics 

Le òperes són Madama Butterfly, de Puccini (3-
III) i Il Trovatore, de Verdi (19-V). 

   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un nou tipus d’activitat: visita 
musical prèvia a una òpera 

Aprofitant el desplaçament al Liceu, qui 
vulgui sortir en un bus anterior (que sortirà 

el 20-I a ¼ 3), podrà fer una visita guiada 
d’una hora al Museu de la Música de 

Barcelona. En canvi, qui no li vagi bé la 
prèvia podrà marxar de Girona a l’hora 

prevista (16,30h) en un altre bus. 
..Més informació i inscripcions.. 

 
  

 

 

 

 

Publicada la conferència  
d’ Il Trittico, per Pol Avinyó. 
Que va ser pronunciada a la Casa de 

Cultura de Girona el 23-XI. Amb 
accés lliure i gratuït a You Tube. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El proper 16 de desembre es 
celebra l’assemblea anual dels 

Amics de l’Òpera de Girona. 
Tal com és habitual, després de la reunió 
s’organitza un recital, seguit d’un sopar. 

..Al web.. 

 
  

    Calendari allargat 
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Èxit rotund d’Il Trittico del Liceu 
Molt bona prestació de les tres òperes 

puccionianes, amb grans veus i bona prestació 
de conjunt. Amb una posada en escena 

unificadora de tres arguments ben diferents. 
..INFERMENLAND..    ..Al web..    

 ..La Vanguardia..     ..Ópera Actual.. 

 
  

 

 

 

 Sobre el cicle de Puccinis 
que s’hi podran veure: 

Festes puccinianes al Liceu 
    Comentari de Jaume Radigales 

sobre la conjuntura que s’acosta en 
què podrem gaudir de quatre títols 
del compositor de Luca.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Ha sortit la programació 2023 del 
Sona Amer  

Un festival que ja compta amb una certa 
tradició i que concentra a Amer 

espectacles musicals, triats amb sentit, de 
ben variada naturalesa.    ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un concert excepcional al Liceu: 
Amb les cantants Iréne Theorin, Lise 

Davidsen i Waltraud Meier, interpretant 
repertori de Wagner i R. Strauss. Amb 

l’Orquestra i director titulars. Durant la 
representació es va anunciar la propera 

retirada dels escenaris de Meier.   
..Al web..     ..Al web.. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Una nova direcció escènica de 
Bieito a Praga 

S’acaba d’estrenar ambientant l’òpera 
Plameny, de Schulhoff. Al comentarista no 
li ha agradat per excessiu protagonisme de 

la part escènica.      ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Èxit de la Netrebko a Madrid 
Bones impressions de es representacions de la 
soprano russa al Teatro Real, ara que l’artista 

ve passant moments difícil per al situació 
política i la invasió d’Ucraïna.   ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Aparició de la Bach Camerata de 
Catalunya 

Nova orquestra amb la finalitat de difondre la 
música del gran compositor, especialment les 

cantates.     ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

ENTREVISTA: Ambrogio Maestri, amb 
motiu d’actuar al Liceu en Il Trittico 

Entrevista breu a Ópera Actual. 
..Al web.. 
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ENTREVISTA. Albert Guinovart: La 
música és la més puta de totes les arts 
El famós compositor català explicava com veu el 
futur en una entrevista pública al Palau Robert 
d’aquest novembre, conduïda per la periodista 

Elisenda Roca.         ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Un concurs d’instruments 
històrics. Segona edició a Madrid 
Es tracta del Concurso Internacional Chopin. 
Es presentà el 12 de novembre a l’Ateneo de 

Madrid.       ..Al web.. 

 
  

 

 

 
 

S’ha estrenat una òpera encarregada 
pel Govern balear: L’Arxiduc 

Òpera d’Antoni Paprera Fons, estrenada en dues 
funcions, el 25 i el 27 de novembre, al Teatre 

Principal de Palma. El llibret, de Carme Riera, està 
en tres idiomes: català, italià i alemany. 

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

 

 

  

 

 

 
 

Estrena d’una nova sarsuela: Policías 
y ladrones 

Obra de Tomás Marco, s’acaba d’estrenar al 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

EL Palau de la Música i l’Hospital de 
Sant Pau celebren els 25 anys de ser 

declarats patrimoni UNESCO 
Els dos edificis modernistes de Lluís Domènech i 

Montaner organitzen activitats de 
commemoració.           ..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

El baríton Carlos Álvarez ha cancel·lat 
actuacions per problemes de salut 

El gran cantant ja havia estat afectat en la seva 
trajectòria per una llarga malaltia 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Sant’Agata, la principal casa de 
Verdi no es subhastarà i serà 

comprada per l’estat italià 
Els actuals propietaris la volien posar a 
subhasta. El director Riccardo Muti ha 

encapçalat una campanya per evitar que 
parés a mans provades.  

    ..Al web.. 

 
  

 

 
 

 

Sobre al musicoteràpia 
Conversa amb Jordi Jauset, amb 

motiu d’un treball del grup Música i 
Neurociència, de l’Acadèmica 

catalana de Música 
..Al web.. 
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Sobre la poca adequació 
legislativa espanyola en relació a 

l’aprenentatge de la música 
Comentari de Juan Mari Ruiz 

..Al web.. 

 
  

 

 

 

 

Lacrimosa: un joc de taula sobre 
Mozart 

La barcelonina casa especialitzada en jocs, 
Devir Ibérica, caba de publicar-se un joc de 

taula basat en la biografia del gran músic de 
Salzburg. Ha estat ideat per Gerard Asensi i 

Ferran Renalias.           ..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Historia de la ópera 
Per Gabriel Menéndez Torrellas. Reeditat el 

2022 per l’Editorial Akal 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

LLIBRE 

 

Charles Baudelaire. Escritos 
sobre arte, literatura y música. 

A cura de José Ramón Monreal. Ed 
Acantilado, 2022. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 

 

Disc d’àries de Freddie De 
Tomasso: Il tenore 

Amb peces de Puccini i Bizet. Per la casa 
Decca.     ..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Disc de Savall sobre el Codex Las 
Huelgas 

Amb música del manuscrit medieval, amb 
polifonies del segle XIV. Per Alia Vox. 

..Al web.. 

 
  

 

 
 

CD 
 

Marina Rebeka canta autors 
francesos de al segona meitat del s. 

XIX: Voyage 
La cèlebre soprano està acompanyada pel 

pianista Mathieu Pordoy. Edita Prima Classic 
..Al web.. 

 
  

 

 
 

DVD 

 

Una nova versió per Jordi Savall de 
L’Orfeo de Monteverdi 

Amb el segell Naxos apareix aquest any 2022 una 
versió que es va enregistrar l’any anterior a l’Opéra 

Comique de París, procurant fer una presentació 
fidel a l’original considerada la primera gran òpera 

conservada.  
     ..Al web..    ..Tràiler.. 

 
  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   
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ACABA D’APARÈIXER UN DISC AMB OBRES INÈDITES DE MEYERBEER 
 

     Giacomo Meyerbeer va ser un dels principals compositors del romanticisme francès, país en què 

s’instal·là, encara que nascut a Alemany. Va ser autor sobretot d’òperes tot i que, i tal com era normal, 

també va escriure altres tipus de composicions. Tal va ser la fama de Meyerbeer que 

les seves obres van propagar-se amb força per tot el món. Fins al punt que en l’última 

dècada del segle XIX el compositor franco-alemany va ser el més interpretat en els 

òperes presentades al Teatre Principal de Girona (actualment Teatre Municipal). 

També fou un dels personatges que va rebre i donar suport a Wagner quan aquest 

va anar a París (encara que després el poc agraït saxó no ho va saber ponderar). 

Retrat de Meyerbeer   → 

     Diverses circumstàncies van fer que en el segle XX, ben ràpidament, Meyerbeer quedés una mica 

bandejat. En primer lloc, els canvis de modes. També, els seus orígens van ser font de prejudicis que el 

van perjudicar. A França després de la guerra franco-prussiana les persones d’origen alemany eren vistes 

amb desconfiança. I, més tard, a l’Alemanya nazi el llegat del músic, a causa de la seva procedència jueva, 

va haver de ser amagat i en part va desaparèixer. 

     En els darrers temps hi ha tot un 

moviment de reivindicació i 

recuperació del llegat musical, 

particularment l’operístic, de gran 

compositor. Val a dir que, entre 

d’altres, el gironí Dani Cortés ha 

estat actiu defensor de la música 

meyerbeiana. Des de fa un parells 

d’anys es va impulsar Una campanya 

de mecenatge que acaba de donar 

lloc a la publicació d’un disc que 

recull diverses composicions de 

Meyerbeer que havien quedat en 

l’oblit. El dics, dirigit i impulsat per 

Dario Salvi, recull vàries peces curtes 

i de manera més extensa el ballet 

Der Fischer und das Milchmädchen. 

Podeu veure en al imatge la portada 

de l’esmentat CD, editat per la 

discogràfica Naxos i amb la signatura autògrafa del director, D. Salvi. 

 

Incloem un parell de links que aporten informació sobre la 
campanya realitzada per a poder editar el CD que ara veu la llum 

  

https://www.barcelonaclasica.info/illuminant-meyerbeer/
https://www.operaactual.com/noticia/campana-de-micromecenazgo-para-grabar-un-ballet-de-meyerbeer/


  ACTIVITATS  PROPERES   
 

 

 
1-XII 
(19 h.) 

 
 

CONFERERÈNCIA: El meu 
Sondheim, per Pere Garcia 
Un apropament personal a una de 
els grans figures del musical. A la 
Casa de Cultura de Girona (Aula 

Magna). Organitzat per Amics de 
l’Òpera de Girona. Gratuït i millor si 

es fa inscripció:      ..INSCRIPCIÓ.. 

 
Girona 

  

 

  
1 al 15-XII 

 

ÒPERA: Il Trittico, de 
Puccini 

Al Liceu. Les 8 funcions que 
corresponen al desembre. 
Amb Ambrogio Maestri, 
Lise Davisen, Ermonela 

Jaho, Daniela Barcelona, 
entre d’altres. 

   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

2-XII 
(18,30 h.) 

 

ÒPERA PROJECTADA, amb 
comentari : de Verdi Il Trovatore 

Organitzat pels Amics de l’Òpera de 
Palafrugell. Al museu del Suro. Gratuït   

..Al Web.. 

 
Palafrugell 

  

 

 

 
 

2-XII 
(19 h.)  

Concert del 40 aniversari dels 
Amics de l’Òpera de Sabadell 

Al T. La Faràndula de Sabadell, amb 
solistes destacats que han col·laborat 

amb l’entitat: la soprano Maribel 
Ortega, la mezzo Laure Vila, el tenor 

Albert Casals i el baríton Luís Cansino.   
..Al web.. 

 
Sabadell 

  

 

  
3-XII 
(12 h.) 

 

Winterreise (Viatge d’hivern) 
de Schubert, pel baríton 

Enrique Monteoliva 
Acompanya al piano el cicle de lieder 

Iñaki Guezala: Al Museu de la 
Mediterrània, de Torroella.  ..Al web.. 

 
Torroella de 

Montgrí 

  

 

 
 

6- XII 
(18 h.) 

 

Vivaldi Virtuosi. Àries per a 
contra tenor i Les quatre 

estacions 
Amb Oriol Rosés (contratenor) i l’Orquestra 

Barroca de Barcelona  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

8-XII 
(20,15 h.) 

 

BALLET PROJECTAT: 
 El Trencanous, de Txaikovski 

En directe des del ROH de Londres, per 
la companyia del The Royal ballet, en 

una producció de Peter Wrigt.   
  ..Al web.. 

 
Girona, Blanes i 

Platja d’Aro 

  

https://forms.gle/yW3CeZnMdGqzVWjA6
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/il-trittico
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/3193-opera-al-museu.html
https://www.agendaclassica.cat/509-concert-40-aniversari-aaos/2022-12-02-19-00
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/27717-enrique-monteoliva.html
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://ocinegirona.es/film-4501/p?el-cascanueces-chaikovski-ballet-live
https://forms.gle/yW3CeZnMdGqzVWjA6
https://forms.gle/yW3CeZnMdGqzVWjA6
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/il-trittico
https://www.palafrugellcultura.cat/ca/programacio/c/3193-opera-al-museu.html
https://www.agendaclassica.cat/509-concert-40-aniversari-aaos/2022-12-02-19-00
https://www.festivaldetorroella.cat/ca/programacio/c/27717-enrique-monteoliva.html
https://www.palaumusica.cat/ca/vivaldi-virtuosi_927049
https://ocinegirona.es/film-4501/p?el-cascanueces-chaikovski-ballet-live


 

 

 
 

11-XII 
(19 h.) 

 

Concert de Gospel 
solidari: De tot cor 

Pels Gospelians de Girona, es 
suport dels afectats per 

cardiopaties. A l’Auditori de la 
Mercè.       ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

11-XII 
(19 h.) 

 

Concert de Nadal, amb el Cor 
Ars Nova 

Amb obres de Britten, Grieg, 
Stravinski, Brahams, Harm, entre 

d’altres. A l’Auditori gironí. Programat 
per Ibercamera.        ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

11-XII 

  

Sortida en bus al Liceu, 
per a veure Il Trittico 

Amb els Amics de l’Òpera. Per a 
aquelles persones que hi 

estiguin inscrites  ..Al web.. 

 
Girona-Barcelona 

  

 

 
 

13- XII 
(20 h.) 

 

Oratori de Nadal, de 
J.S. Bach 

Amb el Cor de Nens de 
Windsbach i l’Orquestra 

barroca de Sevilla. Al Palau 
de la Música Catalana    

..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
14-XII 
(20 h.)  

Més que Lied 
Organitzat pel LIFE 

Victoria Barcelona, a 
l’església de santa 
Anna. Recital amb 

finalitat social. 
  ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

15-XII 
(19 h.) 

 

Música vocal religiosa de 
Charpentier. Amb Jordi Savall 

Le Concert des Nations i la Capella 
Reial de Catalunya, que interpretaran 

el Te Deum en Re i In Navitatem 
Domini Canticum. A l’Auditori 

barceloní   ..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 

 
 

15-XiI 
(19,15 h.) 

 

ÒPERA PROJECTADA: 
Cavalleria Rusticana i 

Pagliacci 
Els dos grans i fundacionals títols 
de l’òpera verista, de Mascagni i 

Leoncavallo, respectivament. A La 
Cate de Figueres. Amb Jonas 

Kaufmann, L. Monastyrska, M. 
Agresta, A. Maestri, entre d’altres.  

  ..Al web.. 

 
Figueres 

  

https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=33241&ta=age&jsback=1
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3423&tot=1
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/il-trittico
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-nens-de-windsbach-orquesta-barroca-de-sevilla_1006023
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/mes-que-lied-2022/
https://www.auditori.cat/ca/concert-jordi-savall-charpentier
https://lacate.cat/events/cavalleria-rusticana-pagliacci-opera/
https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda_fitxa.php?id=33241&ta=age&jsback=1
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3423&tot=1
https://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-2022-23/opera/il-trittico
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-nens-de-windsbach-orquesta-barroca-de-sevilla_1006023
https://www.lifevictoria.com/portfolio_page/mes-que-lied-2022/
https://www.auditori.cat/ca/concert-jordi-savall-charpentier
https://lacate.cat/events/cavalleria-rusticana-pagliacci-opera/


 

 
 

15-XII 
(20 h.) 

 

ÒPERA PROJECTADA:  
La Traviata, de Verdi 

Funció enregistrada a la 
ciutat italiana de Macerata, al 

teatre a l’aire lliure Arena 
Sferisterio.      ..Al web.. 

 
Olot 

  

 

 
 

15- XII 
(20 h.) 

 

Messies de Händel  
Amb l’Orchestre  de l’Opéra Roya de 

Versalles, el Cor de Cambra del 
Palau i la direcció de Franco Fagioli. 

Al Palau 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

 
 

 
16-XII 

  

Assemblea Anual dels 
Amics de l’Òpera de Girona 
En acabat es celebrarà un recital i 

finalment un sopar 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

16-XII 
(20 h.) 

 

Messies de Händel, 
participatiu, a Girona 
Serà a l’Auditori de Girona. 

Amb l’orquestra Vespres 
d’Armadí, solistes i un cor de 
200 veus, sota la direcció de 
Manel Valdivieso.  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

16-XII 
(20,30 h.) 

 

DANSA: ONA-DANCE: 
Doble espectacle de 

dansa 
Per Combosmika SEED’s. Al teatre 
La Gorga, de Palamós  ..Al web.. 

 
Palamós 

  

 

 

 
 

17-XII 
(20 h.) 

 

Cantates d’Advent de 
Bach i de Händel 

A l’Auditori Enric Granados 
de Lleida. Amb el Cor de 
Cambra de l’Auditori E. 

Granados de Lleida i el Bac 
Collegium Barcelona. 

  ..Al web.. 

 
Lleida 

  

 

  
18- XII 

(18 h.)  

Cantada de nadales 
a la Catedral de 

Girona:  
El Misteri de la nit 

Per la Polifònica de 
Girona i la Coral Infantil 

GiroNIns. 
   ..Al web.. 

 
Girona 

  

https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-22-23
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-cambra-del-palau-orchestre-de-l-opera-royal-de-versalles-fagioli_1009921
https://forms.gle/C5vUzJ4FdW8CWKTH9
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3388&tot=1
https://www.lagorga.cat/espectacle/736
https://auditorienricgranados.cat/programacio/bach-cantantes-dadvent-cor-de-cambra-de-lauditori-enric-granados-bach-collegium-barcelona/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=32261&ta=age
https://www.cinesolot.cat/index.php/promocions/item/400-opera-22-23
https://www.palaumusica.cat/ca/cor-de-cambra-del-palau-orchestre-de-l-opera-royal-de-versalles-fagioli_1009921
https://forms.gle/C5vUzJ4FdW8CWKTH9
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3388&tot=1
https://www.lagorga.cat/espectacle/736
https://auditorienricgranados.cat/programacio/bach-cantantes-dadvent-cor-de-cambra-de-lauditori-enric-granados-bach-collegium-barcelona/
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=32261&ta=age


 

 
 

21- XII 
(20 h.) 

 

Missa solemnis de 
Beethoven 

Amb l’Orchestre des Champs 
Élysées, el Collegium Vocale 
Gent i la direcció de Philippe 
Herreweghe. Al Palau de la 

Música Catalana 
..Al web.. 

 
Barcelona 

  

 

  
22-XII 
(20 h.) 

 

Paraula de poeta, amb 
la mezzosoprano 

Gemma Coma-Alabert 
Piano: Quim Solà. Rapsòdia: 

Salvador Roca i Eugènia 
Carbó. Amb música de 
Poulenc, Montsalvatge, 

Àngels Alabert i altres. A la 
casa de Cultura de Girona.  

      ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
22 i 26-XII 

 

ESPECTACLE 
HUMORÍSTIC: Tenors, per 

Companyia Illuminati 
Una paròdia dls que van ser els 

famosos concerts els Tres Tenors 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

  
23- XII 

(18 h.)  

El cant de la Sibil·la, a 
la Catedral de Girona 

Per la Polifònica de Girona i la 
Coral Infantil GiroNIns, amb 
acompanyament de la Cobla 

de Ministrers de Girona.  
  ..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

26-XII 
19 h.) 

 

BALLET: El 
Trencanous, de 

Txaikovski 
Pel Ballet de Barcelona. 
A l’Auditori de Girona, a 

la Sala Montsalvatge 
..Al web.. 

 
Girona 

  

 

 
 

30-XII 
20 h.) 

 

BALLET: El 
Trencanous, de 

Txaikovski 
Pel Ballet de Barcelona. Al 

Teatre Principal d’Olot. 
Amb direcció artística de 

Chase Johnsey 
..Al web.. 

 
Olot 

  

          
   Números anteriors   Calendari allargat   

https://www.palaumusica.cat/ca/orchestre-des-champs-elysees-collegium-vocale-gent-herreweghe_1005363
https://casadecultura.org/detall/31114/recital-paraula-de-poeta-
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=3585&ta=obr
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=32262&ta=age
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3392&tot=1
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/el-trencanous-2/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/documents_1/_WbG8NZvDIQRM45AVNJMaTU8MWXeu2zkK6QdfJSkoo1HDmf878ZR-YQ
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA
https://www.palaumusica.cat/ca/orchestre-des-champs-elysees-collegium-vocale-gent-herreweghe_1005363
https://casadecultura.org/detall/31114/recital-paraula-de-poeta-
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=3585&ta=obr
https://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?id=32262&ta=age
https://auditori.girona.cat/cat/programacio_fitxa.php?idReg=3392&tot=1
https://www.olotcultura.cat/agenda/acte/el-trencanous-2/
http://amicsoperagi.entitatsgi.cat/agenda_2/_H4QS29qxa70GbRLEWfGwrXVBkrFA2eWVtmL1_jr7Ra-Mfe1tvTB7HA


Històries del Municipal 

 

BALLS AL TEATRE PROPICIATS PER FESTES DE 
CARRER EN LA DÈCADA DE 1910  (2 de 2) 

 

 En el darrer escrit ens referíem al costum de molts carrers gironins de celebrar festes 
patronals durant el període estiuenc Aquí la música hi tenia molt de paper. Ara entrarem en 
l’apartat que lliga aquelles festes amb el teatre ciutadà. Un dels actes més lluïts durant els tres 
dies que solia durar la celebració consistia en organitzar un ball al Teatre Principal (ara dit 
Municipal), habitualment realitzat un diumenge al vespre. 
 

DE LES BALLADES AL MUNICIPAL (TEATRE PRINCIPAL) 
         No tots els carrers, com hem vist, organitzaven un ball al teatre de la municipalitat. Sí que ho solien 
fer les comunitats més pròsperes i dinàmiques en relació a les festes patronals del carrer. Els ball se solien 
celebrar el diumenge al vespre (amb les úniques excepcions del c. del Progrés i el de Mercaders). En algun 
cas consta les 22h, i ocasionalment a les 23h com a 
l’hora de l’inici. En l’Arxiu Municipal es conserven 
algunes notes manuscrites que tot fa pensar que 
recullen la totalitat de balls e carrer celebrats en un 
any determinat, conservant-se anotacions de 1914, 
1915, 1916, 1919 i 1920 (de 1921 no tenim clar que la 
informació sigui exhaustiva) [Podeu veure l’anotació 
del 1915 en la imatge més avall]. [Sintetitzem els balls 
de carrer celebrats a la platea DEL TEATRE Principal 
entre 1914 a 1920 en el QUADRE V] 
 
Imatge 1.-  1910 Mapa de Girona. Ed Alberto Martí editor. 
barcelona. (Institut cartogràfic de catalunya. 
catalunya_1336_full) 
 

  QUADRE V.-   Carrers que van fer ball de festa patronal al Teatre entre 1914 a 1920 

Carrer 
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1914 6-IX   30-VIII 20-IX   9-VIII     11-VIII 23-VIII   

1915 29-VIII   18-VII 19-IX        11-VIII 22-VIII   

1916 3-IX   6-VIII 17-IX 10-IX 27-VIII 13-VIII      20-VIII   

1918     Any afectat per la pandèmia de la grip espanyola 

1919 31-VIII 10-VIII 7-IX 20-VII 5-X 13-VII  3-VIII 16-VII  14-IX 21-IX  17-VIII  28-IX 

1920 29-VIII 8-VIII 5-IX 18-VII  4-VII    
26-
IX 

 19-IX  15-VIII 
1-

VIII 
 

   Apareixen en color vermellós les dates en què el ball del Teatre Principal no cau en diumenge 



         Queda clar que cap al final del període augmenten les ballades al teatre, especialment el 1919: fixem-
nos que aquell any venia després de l’abstinència d’espectacles que va comportar la Grip espanyola el 
1918. Les dates solen ser similars, sempre en diumenge excepte, en tres ocasions (marcades en vermell 
en el quadre). Hi sol haver oscil·lacions petites, buscant el diumenge que caigués proper a la data patronal. 
Hi ha algun cas en què les dates són clarament discordants, concretament en les celebracions de Pl. 
Constitució (actual pl. del Vi) amb c. Ciutadans. Creiem que el canvi de data i mes a partir del 1919 deu 
ser degut a que el c. Ciutadans es deuria separar de la Pl. Constitució, adoptant un altre patró i festa 
pròpia. 
 

Imatge 2.-  Manuscrit amb el nom dels carrers, amb la data, que van celebrar ball al teatre Principal el 1915 
[AMGI, Teatre, lligall 14]. De 1914 hi ha un manuscrit similar amb sis carrers. Suposem que són tots els que s’hi van 

fer, en tot cas no 
n’hem trobat altres 
d’anunciats a la 
premsa. S´anota: 

- 18-VII Pl. Constitució 
i Ciutadans, 
- 11-VIII c/ Progrés 
- 22-VIII Rambles, 
- 29-VIII Argenteria 
- 19.IX, Cort Reial 

 
 

     Pel que fa al contingent de músics que actuaven en els balls celebrats a la platea del Teatre Principal, 
el nombre més esmentat és el de 20 intèrprets. En determinades ocasions aquest nombre pot variar, com 
ara en nombre de 22 (Cort Reial 1913), 25 (c. Argenteria, 1920). En algun cas consta que en el ball s’hi 
afegia algun contingent coral: el 21-IX-1913 els veïns de la Cort reial van comptar amb un grup coral de 40 
veus, a més de l’orquestra. 
     Per a donar major lluïment, en algunes ocasions es doblava el nombre d’orquestres que intervenien. 
Això podia passar en oficis religiosos, ballades de sardanes o, en el cas que aquí analitzem, en el ball del 
Teatre Principal. En tals ocasions els intèrprets podien ser 40. Per a posar exemples de balls al teatre amb 
40 músics esmentem el del 1910 de la Cort Reial, o el de l’Argenteria el 1917. De tant en quant consta la 
participació de dues orquestres en el ball al Principal1. Algun carrer, com el d’Argenteria va arribar a tenir 
fins a tres orquestres en el Principal en la mateixa ballada, cosa que succeí el 1913, actuant com a director 
el mestre Joaquim Vidal. 
 
     També hi ha ocasions en què el contingent de músics estava per sota del estàndard de 20: el 1916 la 
Cort Reial només va portar al teatre 15 músics i també la Cort reial 18 músics el 1919. 
     Anecdòticament esmentarem que com passa en diversos àmbits i èpoques, en alguns balls de carrers 
al municipal es produïen algunes gamberrades que provocaven desperfectes en l’edifici. Així es constat 
en la sessió organitzada el 1915 per la Cort Reial en què “unos sujetos, dando prueba de su incultura y 
mala educación, rompieron las baldosillas de una claraboya y de una de  las escalera del Teatro. Parece 
que no es la primera vez […]” (Diario de Gerona de avisos y noticias 21-IX-1915, p.9). També esmentarem 
que la plaça de l’Oli va veure prohibit el setembre del 1918 el seu ball al teatre Principal, ben segur que 
degut a l’epidèmia de la Febre espanyola, que aquell any també va deixar la ciutat sense Fires. 
 

                                                           
1           Com a casos en què consten dues orquestres en el ball que es celebrava al teatre esmentem el 1911, per al c. Ballesteries, 

amb La Unión Cassanense i La Principal de Palafrugell; també el 1911, per al c. Argenteria intervingueren La Principal de la 
Bisbal i L’Art Gironí; el 1913 el carrer de la Força hi tenia simultàniament l’Art Gironí i La Principal de Palafrugell. 

 



QUÈ ES BALLAVA 
     Amb tota probabilitat que al Teatre Principal i durant les festes que hi celebraven els carrers es deuria 
ballar el que era propi del moment i que es tocava i dansava en altres ocasions. Amb tot, el caire de la 
festivitat propiciava que s’hi inclogués algun tipus de ball propi de la festivitat. Ens hi referirem quan feren 
esment a balls específics.           
     Es conserva un interessant programa de mà d’una ball del carrer Argenteria celebrat el 1912. Limprés 
presenta unes decorades sanefes a manera de marc, d’estil modernista. En el programa s´hi recull una 
relació dels gèneres de ballables que s’anaven a interpretar. En canvi, no hi ha els títols. A més, a la part 
central interior, el programa inclou un poema que fa una apologia del ball: ens hi referirem. 

 
Imatge 3.-  Programa de mà del ball, part exterior del díptic, al Teatre Principal organitzat per c. Argenteria el 1912 entre els 
actes de les festes del carrer. Està imprès per la casa Franquet i es guarda la Biblioteca P. Carles Rahola, secció de Cartells, no 

1.629. 
 

    La informació del document ens permet saber que l’activitat s’iniciava a les deu del vespre i que es 
pagava entrada. El poema acaba advertint que l’entrada costaria sis rals, el qual equivaldria a una pesseta 
i mitja. L’escrit ens confirma que es pagava entrada però ens queda el dubte de si el preu podria haver 
anat variant des que es composés el poema. També es informa que es feien dues parts i que per si hi 
hagués poca música, entre les dues parts del ball es tocaren sardanes. Finalment, ens relata que els músics 
eren 20, nombre habitual en aquestes ocasions. 
     Especialment interessat és constar els tipus de balls, dels que s’enumeren sis gèneres, tipologies que 
s’incloïen idènticament a la primera part i a la segona. El que no s’indica és el títol concret de les peces 
tocades ni quants balls s’incloïen, donat que de cada gèneres es pot pensar que es podia incloure més 
d’un ball. És interessant constatar que dos gèneres es repetien dues vegades, tant a la primera part com 
a la segona: l’Americana i el Vals, cosa que fa pensar que resultessin especialment populars, sobretot en 
el cas del vals, que servia tant per obrir com per tancar cadascuna de les dues parts de la ballada. 



     A la part interior del programa del 1912 de mà que hem vingut comentant, hi ha una interessant 
apologia en favor del ball. Malauradament queda anònima, sense identificació de l’autoria 
 

 
Imatge 4.-  Programa de mà del ball, part interior del díptic, al Teatre Principal organitzat per c. Argenteria el 1912 entre les 

celebracions del carrer. Està imprès per la casa Franquet i es guarda la Biblioteca P. Carles Rahola, secció de Cartells, no 1.629. 

 

TRANSCRIPCIÓ DE L’ODA AL BALL INCLÓS EN EL PROGRAMA DE MÀ (mantenim el català pre-fabrià) 
No’ns costarà gran treball, 
¡Estimats oyents y oyentes!, 
fer ab paraules ferventes, 
la apologia del ball. 
 
¡Ball, que vol dir alegría, 
joventut, y bon humor! 
creat per Nostre-Senyor 
al fé el mon, el primer dia.  
 
Y am tants derivacions 
que –segons invenció meva- 
ja en el temps d’Adán y Eva, 
se ballaven rigodons 
 
Ell, es, en aquesta vida 
el plaer millor que hi há: 
si estéu trist vos fa alegrar; 
i el mal vos fuig desseguida 

Ab aquest noble sentit, 
nosaltres, que som gent llesta,  
hem organisat la festa 
que mes amunt heu llegit. 
 
Festa com aquí’s fará, 
Cap mes l’historia anomena; 
¿vos dic que faldrá la pena; 
I el que hi vingui ballará!. 
 
Mal que pateixi el fetje, 
Sigui viudo, o curt ó mida; 
Encar que en tota la vida 
Li hagi tocat... la mes lletja... 
 
Y ballará de debó; 
Desde els balls de mitg Sant-Cristo, 
Als bóstons que fan tant pistó, 
Ó els d’amples que fá caló. 

La fló y nata de les mosses, 
hi trobarán el promés: 
¡No s’haurà vist en lloc mes 
Ni tantes, ni tan hermoses! 
 
Ja qu’en materia de dones, 
tota aquesta barriada 
s’en ha endut la anomenada 
de tenir ls mes bufones. 
 
La Sala será una bresca: 
molta llum, molt esplendó; 
¡fins hi haurá... ventilació! 
(si osho preneu a la fresca.)  
 
Per evitar rebombori 
hem tingut el gust, Senyors, 
de llogá els músics millors, 
y el mes triat repertori. 

Y... per fi; fent lo possible 
perque el ball sigui lluit, ha 
dispost, que, á mitja nit, 
hi hagi un sorteig... comentible. 
 
Aiís es ue ya ho sabeu: 
tots á la festa anunciada, 
costará 6 rals la entrada 
y comensará... a les 10. 

 
 



 
     Els sis gèneres eren: Vals (a l’inici i al final de cada part), Xotis, Americana (que es doblava), Masurca, 
Polca i Rigodon. En troben algunes descripcions e tipus de balls de l’època, com ara balls de carnestoltes, 
de Fires de Girona o en alguna entitat recreativa, que tenen una estructura semblant, amb algunes 
variants menors. A títol d’exemple reproduïm la descripció d’un ball, el 1916, a una entitat cívica de Girona 
per a comprovar-ho: 

 
 

Imatge 5- Un ball al Centre d’Unió Republicà de Girona. Amb indicació dels gèneres de ball (Diario de Gerona de avisos y 
noticias, 5-XI-1915 p.11) 

     Com a balls específics que s’interpretaren al teatre Principal de Girona en el context de festes de 
carrers, esmentarem els següents, que malauradament en força casos no sabem definir en què consistien: 
●  Ball de la Camèlia, el 18-IX-1910, per al c. Canaders, amb la Farnense 
●  Ball del Fanal, el 1915 en el ball de les Rambles, ocasió en la que es van atorgar uns premis a dos grups 
participants. 
 
  Imatge 6.-  El ball del fanal o del fanalet es 
celebra a força poblacions. Aquí tenim una 
il·lustració anunciant l’esmentat ball a Begur el 
2021. n No hem trobat cap descripció del Ball 
del fanal en el context de les festes de les 
Rambles, però una manera típica de realitzar-lo 
és la de promoure un concurs, que pot 
comportar algun premi, en què les parelles 
ballen amb una espelma o llàntia encesa. La 
parella que manté la flama viva durant més 
temps és la que guanya. 
 

●  Ball de les Flors, el 3-VIII-1911, per al c. Argenteria. 
●  El baile del polvo, el 10-VIII-1917 en les festes de la Rambla de la Llibertat 
● Ball de Rams, en el ball organitzat per la Cort Reial el 21-IX-1913, amb el comentari de premsa de que 
era “típic”, es veu que en aquella ocasió es regalaven targetes perfumades. El mateix carrer destacava el 
Ball del Crisantem el 1916. 
 

CONCLUSIONS 
     Eren molts els carrers que celebraven cada any festes patronals. En l’escrit hem esmentat fins a 16 
indrets amb festes. La regularitat de les celebracions deuria ser variable segons l’arrelament de què 
gaudissin en cada lloc2. La durada més habitual de les festes era de tres dies, però també trobem algun 
cas de dos dies i uns quants de quatre dies, sobretot cap a finals del decenni. També es nota com barriades 
més modestes de la ciutat realitzaven activitats menys lluïdes en comparació amb els carrers més cèntrics 
i benestants. Les festes més prestigioses en aquell moment eren les del carrer Argenteria.  
     Entre molts altres actes, solia tenir un pes important la música. La música podia estar present en oficis 
religiosos, bé fos en una església, bé en processons en què es movia d’ubicació una imatge patronal. 
També els músics podien acompanyar les cercaviles. Un altre cas eren els balls al carrer. El ball més lluït 
es celebrava a la platea del Teatre Principal, tot i que no tots els carrers oferien aquest ball, però sí la 

                                                           
2      En el cas de les festes del carrer de Ballesteries del 1911 es comentava que es celebraven “después de no haberse 
celebrado durante varios años” (Diario de Gerona de avisos y noticias,  12-VIII-1911 p.6) 



majoria. Finalment l’activitat musical més generalitzada i podríem dir que universal era la ballada de 
sardanes. 
     Força carrers, encara que no tots, programaven un ball a la platea del Teatre Principal (actualment 
Municipal), el qual representava un dels moments més lluïts de les celebracions. Encara que ens hem 
centrat en el present escrit en la segona dècada del segle XX, les festes amb balls de carrers en el teatre 
es troben ja ben reculat el segle XIX, com a mínim. 
     Cada carrer formava una comissió de festes encarregada d’organitzar les celebracions patronals. Els 
grups de treball eren elegits cada any en acabar les celebracions. Els grups estaven presidits per un clavari 
i un nombre variable de pabordes. La figura del clavari tenia un alt sentit honorífic i comportava 
normalment que es celebrés un acte musical davant del domicili de qui ostentava la presidència aquell 
any. 
     En les activitats musicals hi participaren tant orquestres de la ciutat com de poblacions de les 
comarques gironines, particularment de Cassà, La Bisbal, Castelló d’Empúries, etc. També intervenien 
bandes militars. No trobem esment d’una orquestra del teatre que participés en els balls que es 
realitzaven en el Principal. Això contrasta amb altres èpoques, sobretot del segle XIX en què una orquestra 
del teatre estava molt present. 
        Les festivitats de carrers anaven associades a cultes religiosos que tenien a veure amb l’adopció d’un 
sant patró (o una santa, o una verge). Això explica una organització de les festivitats que recorda el 
vocabulari de les confraries, pel que fa als càrrecs i també pel cerimonial associat a l’elecció dels clavaris. 
 
    En definitiva, d’un tipus de balls que vam detectar es celebraven durant força temps a la platea de 
l’actual teatre Municipal, hem procurat deduir-ne el significat i manera com es produïen, posat de 
manifest en particular l’activitat de les orquestres de Girona i rodalies  
 

                                      joan manel barceló sitjes, octubre 20223 
 

 
Imatge 7.-  El carrer de la Cort Reial en una postal d’entre 1900 a 1920. Aquest carrer era un dels més actius en les festesde 
carrer en el període que considerem. Hom aprecia la façana de la llibreria Geli, establiment que ha tancat les portes en el 
present any 2022. Autoria de la foto desconeguda. Col·lecció Ajuntament de Girona  

                                                           
3      Agraïm a Josep Loredo l’ajut que ens ha aportat i molt en particular que amb el seu blog sigui una font inestimable 
d’informació sobre les orquestres del país.. 



 
 
 

Sortida al Liceu en bus a veure Il trovatore.  5-XI  
 
     El primer dissabte de novembre, marxàvem en bus més de seixanta persones  per acudir al Liceu a 
veure l’òpera de Verdi Il trovatore, una de les de la tríada popular, la del mig, composada després de 
Rigoletto i abans de La Traviata. 
     La direcció musical era de Riccardo Frizza, amb direcció escènica d’Àlex Oller i escenografia d’Alfons 
Flores. Els solistes Vittorio Gricgolo (Manrico), Saioa Hernámdez (Leonora), Ksenia Dudnikova (Azucena), 
Juan Jesús Rodríguez (compte de Luna) i Gianluca Buratto (Fernando), entre d’altres. 
 

                       
Imatges del Liceu en al funció d’Il Trovatore el 5 de novembre 2022 (Fotos Dolors Llach) 

 

     Recollint les valoracions dels expedicionaris gironins, la funció va agrada, en major o menor mesura, a 
tothom. Especialment en al part musical, els solistes i l’orquestra amb el director musica. Ressaltarem que 
els dos dolents de la història, el comte i la gitana, van estar particularment encertats. Més vairada va ser 
l’opinió en l’aspecte escenogràfic: des de qui no li va agradar gens a qui li va plaure molt. Els crítics 
lamentaven que se situés fora d’època (en la Ia guerra Mundial en lloc del segle XV), o que l’escenari era 
massa minimalista. Als que sí que va agradar el joc escènic, que van ser la majoria, celebraren l’agilitat de 
la posada en escena, l’adaptació del muntatge a l’ esdevenir de l’acció (donat que era dinàmic), també li 
treia una mica de carrincloneria a un argument força inversemblant. 
  

Els Principals protagonistes saludant al final (Foto D-Ll.)  



Conferència per a preparar Il trittico.  23-XI 
 
     Davant de més de setanta persones, en Pol Avinyó va comentar la trilogia operística de Puccini que es 
representaria aviat al Liceu. En la presentació de l’acte es va agrair al divulgador l’esforç fet, donat que al 
matí es trobava a Torí, on també hi havia conferenciat, sense vol directe, i a la tarda a Girona.  
 

 
 
 
 
 
_ 
  

Es va recalcar el sentit i motius pel que Puccini va optar per fer tres 
òperes curtes. També es va recalcar la importància de les veus que 

podrem sentir en aquesta producció al Liceu  (Fotos E.S., P.V., JM. B.) 

 
 
 

Accés a la conferència 

https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s
https://www.youtube.com/watch?v=jYT52bnhbAY&t=718s


Sopar operístic inspirat en Il trittico.  23-XI  
 
     Tal com es fa en algunes ocasions en què es pot, després d ela conferència sobre la tríada d’òperes de 
Pucini es va fer un sopar fet totalment entre aficionats musicals. Els que van elaborar la manduca no eren 
de l’ofici dels fogons però sí uns bons cuiners: l’Alfons Bonet i en Joan Escuder. 
 

 
 
     Cada un dels tres plats s’inspirava en cadascuna de les tres òperes. Concretament en la ciutat o lloc on 
succeïa l’argument: Parí (Il Tabarro), Florència (Gianni Schicchi) i un convent (Suor Angelica), tal com es 
pot apreciar en el menú que reproduïm.  

 

  
A la vista: la sopa, les salses de ceps i de figues  

  per acompanyar la carn i les postres, en aquest cas comprades 
procedents de convents de monges. Al mig els cuiners explicant 

la relació entre els plats i les òperes inspiradores. 
 
 
 



 

 
 

ELS 

 

 La mare deuria estar en l’assaig. 
 En un cor operístic.  Cas 

 

 
                                          

Video domèstic penjat el 2014 (1’ 05”). 
No és un acudit però té la seva gràcia 

ACCÉS: 

                                                

https://www.youtube.com/watch?v=Dyh-K7yJmBc
https://www.youtube.com/watch?v=Dyh-K7yJmBc


 

              D’ ÒPERA 

 
 
 

 

Continuem revisant les interpretacions d’òpera en el moment de forta davallada a Girona 

1966  Una convocatòria fracassada 

 La d’aquell any va ser una sonada pifiada de convocatòria. S’havia emplaçat una funció amb certa despesa 
de mitjans però a l’aire lliure, a la plaça de els botxes de la devesa, i amb criteris que sonen a plantejament 
regionalista d’una temàtica gallega, amb participació de la coral i cos de danses del Centro Gallego de 
Barcelona. A més, sembla que el temps insegur no va acompanyar. Fos el que fos, a la funció hi va acudir 
poquíssima gent. Val a dir que durant anys no es va veure una altra programació d’òpera a la ciutat.  
     En el marc d’uns festivals que sonen a plantejament de desenvolupament turístic, amb el nom Gerona 
Costa-Brava, es va muntar un escenari a l’aire lliure que havia de servir per a presentar diversos 
espectacles durant els tres mesos estiuencs, amb una important cabuda per a 1800 persones i amb certa 
estructura: es descrivia a la premsa  “Un escenario adecuado será montado en la Plaza de las Botxas el 
cual permanecerá fijo durante tres meses, por lo que podrá utilizarse para otros menesteres o festivales. 
El aforo tendrá 200 sillones de pista, 1000 sillas de pista y 200 sillas de entrada general.”  (Los Sitios, 25-
VI-1966 p. 12).              Imatge 1.- Anunci de Maruxa  (Los Sitios 11-VI-1966 p2)  → 

 

11-VI 
Maruxa 
d’Amadeu 

Vives. 
A l’aire lliure, a la 

plaça de les botxes 
de la Devesa  

REPARTIMENT 
Dr. musical: César A. Vendrell 
No hem trobat esment dels solistes 
   Amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i la gran masa coral y cuerpo de danzas del 
centro Gallego de Barcelona <L’onxe d’a 
terra>.     Dr. d’escena: Rafael Richart    

L’espectacle 
començà a 
les 22,45h., 
amb 
assistència 
de les 
primeres 
autoritats de 
la província. 

  

    L’espectacle estava organitzat per la Companyia Lírica de Joan Gual i es 
donava en el context, com dèiem, d’uns anomenats Festivales <Gerona Consta-

Brava>.  En l’aspecte artístic es troben pocs 
comentaris, frases que reproduïm a continuació: “La 
Compañía Lírica de Juan Gual interpretó 
magníficamente <Maruxa>, y la puesta en escena 
fue cuidada en todos sus detalles,, tanto desde el punto de vista de 
luminotecnia como lo referente a micrófonos y altavoces, que dieron calidad 
desde todos los puntos, a todos los pasos de la referida ópera […] Todos los 
intérpretes y la Orquesta Sinfónica de Barcelona, bajo la dirección del 
maestro César A. Vendrell, fueron repetidamente aplaudidos, así como 
también la masa coral y Cuerpo de Danzas del Centro Gallego de Barcelona 
<L’onxe da terra>, que animó la parte folklórica de la obra..”  (Los Sitios, 12-
VI-1966 p. 2).  
   ←  Imatge 2.- La Plaça de les Botxes a la devesa gironina en una fotografia dels anys 60 del 
segle XX. Foto Marcel Prat Prat (AMGi RG 964353). 



     Resulta significatiu que ni en els anuncis ni en els comentaris valoratius s’esmenti cap solista. També la 
particularitat d’un espectacle operístic a l’aire lliure, donat amb megafonia. En to cas no es tractava d’una 
típica funció operística. I sona una mica a muntatge del règim de la idea de “España y sus regiones”. El 
resultat, si més no d públic va ser un fracàs. La poc concurrència va donar lloc a tota una polèmica des de 
la premsa, aspecte que tractarem en el següent apartat. 
 
     Fos pel mal resultat de la funció del 1966, fos pel que fos, ja no es va organitzar cap altra sessió d’òpera 
en el que quedava de la dècada. Un cas particular el tenim, però, el 1969, amb la representació d’una 
òpera curta de Haydn, Der Apotheker (El Farmacèutic) el 23 de març al Municipal, pels Petits Cantaires de 

Viena que la van oferir entre força altres 
obres, formant part d’una gira per l’Estat. No 
incloem aquest espectacle en la relació 
d’òperes ofertes a Girona perquè tot i que hi 
va haver un cert joc escènic, l’obra es va oferir 
només amb un acompanyament de piano.  
 
Imatge 3.-  Anunci de la representació opera El 
Farmacèutic, de Haydn, el 23- de març del 1969 al 
Teatre Municipal I (Los Sitios, 23-III-1969 p.3) 
 

 

COM RAONAVEN ALESHORES LA DEVALLADA OPERÍSTICA 
     Com sempre passa en els processos socials, la davallada important de l’òpera a Girona en la dècada 
que considerem té diverses causes. Algunes van ser detectades i comentades pels contemporanis i els 
protagonistes, altres les podem inferir de l’evolució de la societat, amb la perspectiva del temps. 
     Amb matisos i situacions canviants, depenent de llocs i de circumstàncies, l’òpera VA PASSAR ELS ANYS 
60 per un moment de pèrdua de pes en l’oci cultural europeu. Aquesta és una afirmació que cal matisar i 
contrapesar. Els anys 60 foren moments de recuperació de grans obres i autors una mica oblidats o 
menysvalorats: Donizetti, Rossini i el Bel canto en general. També és un moment de grans veus i sobretot, 
èxit mediàtic de cantants operístics certament valuosos4. Però la gran profusió d’ofertes culturals i de 
popularització de la música “moderna”, va potencia la sensació que l’òpera és un gènere, si bé de qualitat 
i prestigi, ja “vell”.  
     En un treball breu que es va publicar a nivell estatal i distribuït per l’agència falangista Pyresa, Los Sitios 
recollia un article de l’escriptor murcià Francisco Alemán Sainz, amb el títol “El mundo sin óperas”, en què 
es comentava el moment de crisi pel que passava el cèlebre teatre Metropolitan de Nova York, fins al punt 
que es trobava en perill de desaparèixer. Deia l’opinador: “La ópera quizá sea un espectáculo marchito, 
pero es un espectáculo pacífico. Morirse, amarse, odiarse, despedirs, tiene su repercusión en el ‘aria’ o 
en el ‘duo’. Un mundo sin óperas no cabe duda que sea más agresivo que un mundo con óperas. Siempre 
que algo se va de alguna forma, como este Metropolitano, se dice que con él desaparece una época. 
Puede que sea verdad […] Es triste pensar que al canción ligera gana.”  (Los Sitios, 5-V-1966 p. 6). 
     Centrant-nos a Girona, entre els causes que esgrimien els contemporanis hi ha la baixada del nombre 
d’espectadors que acudien a les funcions d’òpera. A la vegada, tractant-se d’un espectacle car, hom es 
preguntava si calia que l’Ajuntament (que és qui normalment patrocinava aleshores les funcions) havia 
de mantenir o no el cost. 

                                                           
4      A inicis dels 60 Maria Callas era una estrella de ll star system, encara que la qualitat de la veu començava a declinar. Però 
altres veus assolien el reconeixement de mite artístic. Destacarem a Renata Tebaldi en l’apogeu de la seva carrera, o a Joan 
Sutherland que es projecta a l’estrellat a inicis de la dècada, i, una mica més tard, la Montserrat Caballé, que es consagra a 
mitjans dels 60, .També en la branca de les mezzos: Marilyn Horne, Fiorenza Cossoto. I no en deixem el pal dels tenors, 
alguns d’importants estaven en el punt àlgid de la seva carrera, com en el cas de Carlo Bergonzi, Nicolai Gedda, Franco 
Corelli, ... Si fos per les veus del període, no podem dir que els anys 60 fossin un mal moment per a l’òpera. 



     Malgrat una certa sensació de gènere en retrocés, un periodista gironí, que signava amb les sigles J. 
Ma. C., proclamava el 1961: 
 

En defensa 
de l’òpera 
des de Los 

Sitios 

    En el context d’una crítica d’una funció operística al Teatre Municipal gironí “Dígase lo que 
se quiera en contra, el caso es que por encima de decadencias y de esnobismos, la ópera 
continua siendo –y aún seguirá por muchos años, pues no se vislumbra otro que pueda 
superarle con mayor dignidad y eficacia- el espectáculo teatral artístico por excelencia. La 
ópera, indiscutiblemente, da un tono de categoría y de distinción a un teatro y a una ciudad 
y cuando la ciudad y el teatro cuentan con una tradición como la de que pueden 
enorgullecerse Gerona y si Teatro Municipal, el no saber conservarla siquiera sea tan sólo 
una vez al año, sería tanto como echar por la borda veneras y blasones. Por eso, a nuestro 
juicio, merece aplauso y ser sostenido el esfuerzo que año tras año viene haciendo nuestro 
Excmo. Ayuntamiento para que una función de ópera no falte en la noche de gala ferial del 
día del santo patrón de la Ciudad, y lo único que hay que lamentar es que el público –
sobretodo el perteneciente a las clases económicamente más fuertes- que este año fue muy 
numeroso sin llegar al lleno, no acuda con mayor decisión y unanimidad.”  (Los Sitios, 31-
X-1961 p. 9). 

 
    Més enllà de les apreciacions de valor artístic, el redactor parla d’una possible decadència del gènere. 
També és molt significatiu detectar com l’escrit  precedent es troba en sintonia amb la trajectòria 
informativa del diari, publicació que es proclamava falangista en el subtítol. Aquí  es declara explícitament 
com s’entenia l’òpera des de les autoritats del moment: l’òpera es veia com un gènere que donava “un 
tono de categoría y distinción” a un teatre i a una ciutat, idea que trobem plasmada en al trajectòria 
d’òperes, sobretot en 
funcions de gala, en les 
dus dècades anteriors a 
Girona. També deixa clar 
l’escrit que el públic està 
davallant a les funcions 
operístiques. 
 
Imatge 4.-  Més enllà de la 
davallada de la presència 
operística, el món coral tenia 
una cera vitalitat a Girona en la 
dècada del 1960. El 1968,  la 
Capella Polifònica obtenia el 
tercer premi al Festival de la 
toscana ciutat d’Arezzo, 
dirigida pel Mestre Viader 
(Revista de Girona, 1968) 
 

     Val a dir, però, que en 
alguns sectors no 
semblava que preocupés 
gaire l’absència de programació d’òperes i en general d’espectacles d’empenta cultural. Així es desprèn 
d’algun comentarista del diari oficial, com el que signava IDOIPE, que fent un balanç de l’oferta 
cinematogràfica i teatral de la ciutat, constatava que al Municipal havien destacat al llarg de l’any 1963 
les comèdies i els espectacles folklòrics i acabava dient que “Esperamos que 1964 no desmerezca de 1963 
[…] de caras a satisfacer las exigencias, los gustos y la cultura de los gerundenses ” (Los Sitios 3-I-1963, p. 
10). Evidentment, no hi ha res a dir contra el folklore i les comèdies, però és curiós que no havent-se 
esmentat en el balanç grans concerts, aquests no es trobin a faltar en les valoracions del comentarista. 
 



Una polèmica periodística després el fracàs del juny de 1966 
Amb motiu de valorar la manca de públic a la funció de l’òpera Maruxa el 11-VI de la devesa que hem 
constatat, es va produir un debat sobre els causes i responsabilitat de la poca convocatòria. 

 
 
 

Culpa del públic ? 
    Des del diari Los Sitios es deia, en l’article 

sense signar <Maruxa, en la Dehesa>:  

″Un nuevo intento de despertar en Gerona la 

afición y asistencia a los espectáculos de 

calidad, se vio fallido por la falta de público, 

en la representación, en la Dehesa, de la 

ópera <Maruxa>”, de Amadeo Vives. 

Indudablemente influyó también la lluvia 

caída por la tarde que refrescó la 

temperatura, no muy apta para aguantar dos 

horas sentados al aire libre. Los gerundense 

tendrán oportunidad de continuar diciendo 

que <en Gerona nunca se hace nada>, para 

cuando se hace algo, no acudir.”                        

(Los Sitios, 12-VI-1966 p2) 

Culpa dels organitzadors ? 
    El comentarista Narcís, , sota el títol <Algo o nada> i 

des de les pàgines de Presència, al·ludia a l’article 

anterior posant en qüestió l’explicació:   

 

 

 

 

 

 

 

 (Imatge *.- reproduïda de Presència 25-VI-1966 p. 12) 

Culpa de públic ? 
    En l’escrit <Ni fem ni deixem fer>, Maria Castanyer,  

després d’esmentar l’opinió de Narcís del dia 25-VI a 

Presència, el rebatia contundentment  :               

“Sóc gironina i he viscut molts anys a Girona per poder 

donar una opinió sobre la meva gent. A Girona no es pot 

fer mai res perquè el públic no hi va. El mateix públic que 

ve a Barcelona i amb incomoditats i cansats del viatge, 

van a veure qualsevol cosa que els posin a l’abast de la 

mà, no mourà ni un dit per Agafar una entrada pel mateix 

espectacle posat a Girona. Girona no estima Girona. O 

millor dit, el públic de Girona no agraeix els esforços, a 

voltes heroics, d’uns quants gironins de bona fe, que 

mouen cel i terra per portar a Girona espectacles dignes, 

tan o més dignes que els que veiem a Barcelona o a 

Madrid, posem per cas. No, els gironins fan el buit a tota 

osa que no sigui el cinema. Les coses culturals a Girona 

tenen una vida minsa, una, una vida d’anar fent, perquè el 

públic no posa cap interès, i ja no diem cap sacrifici, 

perquè les coses de la nostra ciutat tinguin l’èxit que 

haurien de tenir”    (Presència, 2-VII-1966 p. 42) 

Però també dels organitzadors? 
    Ramon Dolç, des d’una carta al director fa 

una aportació titulada <En torno a la abulia 

gerundense> comença donant la raó a Maria 

Castanyer sobre la passivitat dels gironins a 

acudir als espectacles. En canvi coincideix amb 

Narcís pel que fa a les causes:               

“A Narcís le sobra razón y, ya que vemos tan 

pocos espectáculos en Gerona y lo que se 

persigue es despertar a Gerona de su abulia 

no es el mejor procedimiento intentar hacerlo 

con una ópera de escaso interés cuando 

tantas y tantas cosas hay para hacer llenas de 

inquietud y un poco más integradas a la época 

actual. Si se siguen escogiendo espectáculos 

de este estilo para despertar a la ‘bella 

durmiente’ Gerona, nos moriremos sin saber si 

la falta de interés de los gerundenses por 

asistir cuando se ‘hace algo’, es un mito o una 

realidad.”    (Presència, 9-VII-1966 p. 2) 

A la foto de fons, un detall de la plataforma de       la Plaça Catalunya l’any 1967 



     Ens ha semblat interessant la polèmica recollida en els quatre escrits precedents. De fet, més enllà dels 
aspectes conjunturals i de les circumstàncies en què es va oferir l’òpera Maruxa el 1966, preguntar si els 
espectacles que es programen no tenen el públic que es mereixen o, si és el públic el que no es mereix els 
espectacles que es programen, sempre és un dilema de difícil resposta. 
     Però tornat al que aleshores es discutia, és significatiu veure com el diari oficialista Los Sitios no 
qüestiona per a res l’organització d’aquella Maruxa, que s’estava oferint a l’aire lliure on, a part que el 
muntatge escènic pogués estar ben preparat, els espectacles lírics no és on més llueixen. També és 
significatiu que, en canvi, des de la revista Presència, com constatem, publicació bilingüe en els seus 
orígens, donat que els seus promotors eren de sectors crítics amb el règim, s permet posar en qüestió 
l’organització i tria de l’espectacle. Ara bé, les opinions de fons no van anar condicionades amb la ideologia 
teòrica de la revista, perquè des de les seves pàgines, maria Castanyer coincideix amb l’opinió que és el 
públic gironí el que no aprecia els espectacles. L’opinió última de Ramon Dolç també és molt interessant 
perquè posa d manifest que en els anys 60 (i potser avui en dia ?) hi havia gent que pensava que l’òpera 
és un espectacle allunyat dels interessos del moment: segons Dolç o hi estan allunyades les òperes en 
general o algunes com Maruxa, aquí ens podem quedar amb el dubte. La nostres impressió és que el 
comentarista veu de poc interès per al moment les òperes en general. 
 

CONCLUSIONS 
     Pel que fa a la representació d’òperes a Girona a la dècada de 1960 constatem que l’oferta ‘espectacles 
entra clarament en crisi. Després d’un cant del cigne el 1961, amb dues òperes i un oratori ben exitosos i, 
a més, amb dos cantants gironins ben considerats aleshores, de primeres figures. Efectivament, en deu 
anys només es van oferir a la ciutat cinc espectacles operístics. O sigui, una mitjana d’una òpera cada dos 
anys. En canvi, la mitjana en els dues dècades anteriors es situava en dues òperes la dels anys 1940 i en 
una òpera la dels anys 1950. La disminució és progressiva i molt marcada en el període que analitzem. 

 
    No tenim tota la informació convenient per a valorar totes les circumstàncies de la davallada. Però 
opinem que s’ajuntaren factors generals i altres de particulars de la ciutat.  Pensem que aquella dècada,  
de gran auge de la música popular, s’accentuà la una visió de l’òpera com un gènere en decadència i 
antiquat. També factors locals, com ara la manca d’una implicació des de la ciutat en al posada en escena 
dels espectacles lírics, situació que ja ve d’inicis del segle XX, no afavoria un entorn propici. Amb l’excepció 
que hem comentat d’alguns cantants solistes locals, les orquestres, companyies, directors, inclús 
decorats, venien totalment de fora de la ciutat, a  partir de la contractació de companyies foranes. 
Diferentment havia passat en els segle XIX, si més no pel que fa a l’existència d’una orquestra del teatre i 
possiblement de cors locals, si més no en alguns moments. 
     L’òpera a Girona, després de la Guerra Civil és converteix, més que mai, en un encàrrec de suposat 
prestigi cultural, presentat i pensat sovint en funcions de gala que devien ser vistes per bona part del 
públic com un espectacle artificial i oficialista. En tot cas, a partir del fracàs de convocatòria d’una 
representació de l’òpera Maruxa a l’aire lliure l’any 1966, en què s’hi havia dedicat força mitjans, l’òpera 
degués passar a ser considerat un espectacle de poc interès per al públic. 
        Joan Manel Barceló Sitjes, octubre 2022  
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Cobles, Orquestres i 

Orquestrines de 

Girona i Comarques  

  
 

COBLA-ORQUESTRA ART GIRONÍ 

 
Acabada la temporada 1947-

1948, la Cobla-orquestra Gran 
Gala, de Girona, va substituir 
alguns components, canviant 

també el nom de la formació5 i 
convertint-se en la Cobla-
orquestra Art Gironí6. Al 

acabar la temporada, però, es 
van dissoldre 

 
 
 

Imatge 295 - Any 1948 – Foto: Ajuntament 
de Girona. AMGi (Fons Antoni Varés i 

Martinell)  

 

 En aquest exquisit cartell d' Antoni 
Varés Martinell hi veiem: 
 
A dalt: Josep Nierga i Puignau, Joan Fontàs i 
Ayats ("Patllari"), Pere Baró i Coll, Enric Baró 
i Ribas [fill de l'anterior] i Pere Carbonell i 
Perich 
 
Columna esquerra de dalt a baix: Manel Ros 
i Calabuig i Lluís Franch i Falgueras 
 
Al mig, destacat: Xxx Vilar 
 
Columna dreta, de dalt a baix: Antoni Trobat 
i Devesa [?] i Antoni Barnés i Gultresa. 

 
 

                                                           
5    Tot i que havien debutat l'any 1944, podria ser que no haguessin registrat el nom, i com que a Barcelona hi havia una 

Orquestra anomenada també Gran Gala deurien canviar el nom, bé per pròpia iniciativa o per reclamació de la mencionada 
orquestra barcelonina. 
6    En cap cas s'ha de vincular amb la Cobla-orquestra L'Art Gironí, existent entre 1903 i 1930. 



MIRANT A CÀMERA ABANS DE COMENÇAR UNA SARDANA. 
 
     Aquí els veiem en plena actuació, en lloc indeterminat 
 

 
Imatge 296 - Any 1948 – Foto: Arxiu particular  

 
Darrere: Pere Baró, Antoni Trobat [?], Antoni Barnés, Lluís Franch i Josep Nierga 
Davant: Enric Baró, Manel Ros, Pere Carbonell, Joan Fontàs ("Patllari") i Xxx Vilar 
. 
.En el proper article parlaré de la Cobla-orquestra LA AMPURDANESA, de Girona. 
 
 

                           Josep Loredo i Moner,  novembre de 2022 
 
 

Nota de l’autor: 
 

 Donat que aquest mes publico poques pàgines, permet-me, amable 
lector, una petita consideració, i és que des del mes d’octubre de 

2018, i no sé fins quan, vinc publicant en aquesta Revista 
digital de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Girona una 
sèrie d’articles il·lustrats amb unes fotografies, la majoria de 

les quals han tingut molt poca divulgació, i que el fet de 
que tu les puguis veure, encara que no t’ho sembli, és un 
petit privilegi, doncs són documents rescatats del pou 
de l'oblit, complementats amb tota la informació que 

he pogut anar recollint dels músics i les formacions 
musicals de Girona i comarques. 



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 
(69) 

 

Amb Pianti, sospiri e dimandar 
mercede de Vivaldi agafem una 

cantata (RV 676), per a contralt o 
contratenor només acompanyat per 

un baix continu. El contratenor 
Philippe Jaroussky ens en canta l’ària 

Cor ingrato disperato. 

 

Una de cada 
òpera  del 

Trittico 
 

Ara que la podrem veure al Liceu. 
Amb Il Trittico (1918) Puccini va 

voler fer un tríptic de les 
passions, amb tres òperes d’un 

sol acte que volia que es 
representessin justes, encara que 

no tinguin relació argumental.  

 
 
 

 
 
 

 

Per no fer un lleig a cap d’elles, hi posarem una ària de 
cadascuna: 

● Nulla! Silenzio! - d’ Il Tabarro  
● Senza Mamma, de Suor Angelica 

●  O mio babbino caro, de Gianni Schicchi  

Lírica catalana 

 

Aquí tenim la interpretació de Damunt de 
tu, només les flors, del 1942, dins del 

cicle de cançons Combat del somni. És 
l’enregistrament històric que canta Maria 

de los Ángeles amb el compositor de la 
peça, Frederic Mompou. La lletra és d’un 
poema de Josep Janés, amb la tristesa del 
lament per una mort massa primerenca.  

 

Entre dos 
amors 

 

A l’òpera Tamerlano Händel li dona a cantar 
a una afligida Asteria Cor di padre, moment 

en que la noia es debat entre l’amor pel pare 
o l’amor a l’amant. I està desconsolada 
perquè pensa que els perdrà tots dos. 

 

Cantant la joia 
de viure 

 

Je Veux Vivre, ària de l’òpera de Gounod 
Roméo et Juliette. Aquí per al soprano Diana 

Damrau. La protagonista femenina de 
l’òpera expressa com vol fruir de la seva 
joventut i de la vida. Estem en el primer 
acte, abans que les coses es compliquin. 

 

mailto:Jbarcel1@xtec.cat
https://www.youtube.com/watch?v=K7PTeoDDZNA
https://www.youtube.com/watch?v=K7PTeoDDZNA
https://www.youtube.com/watch?v=-xu8nzxB0WM
https://www.youtube.com/watch?v=3w2OXA2FPCY
https://www.youtube.com/watch?v=rHvFDesTDuk
https://www.youtube.com/watch?v=gOfdp1k8sSk
https://www.youtube.com/watch?v=gOfdp1k8sSk
https://www.youtube.com/watch?v=6w3Xx3WiBKU
https://www.youtube.com/watch?v=6w3Xx3WiBKU
https://www.youtube.com/watch?v=Qo5qZQdbBns
https://www.youtube.com/watch?v=Qo5qZQdbBns


Amb motiu de la seva representació al Liceu. 
 

Tosca 

 

 
 

Julià Pascual Fortea, 2022 


