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Correu / Web

QUI

26

No
febrer

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Conferència del Werther de Massenet
El dijous 26-I, a càrrec de Pol Avinyó.
Organitzada pels Amics a la Casa de Cultura
..Al nostre web.. ..Al nostre web..

El tenor txec Petr Nekoranec guanya el
concurs Viñas, un dels més importants
per a promoure les veus líriques
..Al web del Liceu.. ..A Barcelonaclasica..

Un programa radiofònic dedicat als
Amics: FeM Girona 92.7
Es va tractar d’una entrevista a membres de la Junta
al programa García i Terribas associats, el 13-I-2017
..Al web..

Una nova secció en el butlletí
Històries del Municipal, amb flaixos històrics breus
que ens expliquen les vivències del coliseu gironí.
..Al butlletí: pàg. 4..

ACTIVITATS
Orfeo de Monteverdi, amb Rinaldo
Alessandrini i el Concerto italiano
2-II
(20,30h.)

La considerada primera òpera de tots els temps. A
l’Auditori
..Al web..

Barcelona

Anada en grup al Liceu des de Girona
Per veure el Werther de Massenet
2-II

7-II
(20,30 h.)

Organitzat ples Amics de l’òpera de Girona.
Amb l’actuació del tenor Piotr Beczala
..Al nostre web..

Girona Bercelona

Stabat Mater de Vivaldi, amb Forma
Antiqua i Xavier Sabata
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

QUI
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Spectral Evidence i La Stravaganza
8a
11-II

Al Liceu. Amb el Ballet Preljocaj
..Al web..

Barcelona

Selva morale e spirituale, Monteverdi
9-II
(20,30 h.)

10-II
(20,30 h.)

Amb Balthasar Neumann Chor & Ensemble
..Al web..

Barcelona

Triple estrena. Dansa contemporània
per Combosmika SEEDS
Al teatre la Gorga de Palamós
..Al web..

Palamós

El cor Gospel Girona a Peralada
11-II
(20 h.)

A l’església del Carme del Castell de Peralada
..Al web..

Peralada

Dansa: Itimad
11-II
(21 h.)

12-II
(17h.)

14-II
(20,30 h.)

16-II
(19,30 h.)

16-II
(19,30 h.)

Amb la Cia. UnSolTraç acompanyades pel
tercet Nur Camerata
..Al web..

Celrà

Conncert Gregory Kunde i Juan
Jesús Rodríguez
Al Liceu. Amb L’orquestra S. del GT del Liceu
..Al web..

Barcelona

Recital del tenor Juan Diego Flórez:
Universo Flórez
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Projecció en directe de Così Fan Tutte,
òpera de Mozart
Al Cines Olot, des de l’ÒPera de París
..Al web..
..Lloret..

Barcelona

Girona /
Blanes
Platja d’Aro

Projecció en directe de Così Fan Tutte,
òpera de Mozart
Al Cines Olot, des de l’ÒPera de París
..Al web..

Olot

Il Convito, de Cimsrosa, espectacle per
Òpera Jove. Al Teatre Municipal de Girona.
(19,30 h.)

Òpera còmica en 2 actes de 35 minuts cadascun
..Al web..

18-II

Conferència: Petruixka,
ballet d’Ígor Stravinski

17-II

(10,30 a
13,30)

Curs de Rafael Esteve. A l’Ateneu de Banyoles
..Al web..

Girona

Banyoles

QUI
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Il Convito, de Cimsrosa, espectacle per
Òpera Jove
19-II

Òpera còmica en 2 actes de 35 minuts cadascun
..Al web..

Sta. Coloma F.

Fragment de sarsuela
Dr. Salvador Brotons, soprano Marta Mathéu,
baríton Toni Marsol
..Al web..

19-II
(18 h.)

Barcelona

Manon Lescaut de Puccini
22-II al
23-III

Representacions a Sabadell i altres poblacions de
Catalunya
..Al web..

Sabadell

Quartett, òpera de Luca Francesconi
Al Liceu. Amb escenegrafia d’Àlex Ollé
(de la Fura dels Baus)
..Al web..

22-II a
3-III

Barcelona

Teuzzone, òpera de Vivaldi, amb Savall
Al Liceu. En versió concert
..Al web..

24 i 25
-II
25-II

Barcelona

Òpera Madama Butterfly, de Puccini:
comentada i projectada a Rupià

(18h.)

Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc
..Al web..

Rupià

Requiem, de Mozart. A l’Auditori de Girona.
26-II
(19 h.)

28-II

Orquestra de Girona. Cor de la Diputació. Laia Frigolé
(soprano). Gemma Coma-Alabert, (mezzo). Pablo
Larraz (tenor). Pau Bordas (baix)
..Al web..

Girona

Projecció en directe de La bella dorment,
ballet de Txaikovski. Als Ocine de Girona i
Platja d’Aro. Transmès del ROH de Londres
..Al web..

(20 h.)
Números anteriors

Girona /
Platja d’Aro

Calendari allargat

Històries del Municipal
Del difícil equilibri entre les dives
La que obrirà la sèrie de notícies per al record del Teatre Municipal de Girona no
és d’òpera però al coliseu gironí s’alternaven les companyies líriques (òpera i sarsuela) i
les còmiques o dramàtiques dedicades al teatre. Ens situem en un cas real, ressegible al
fons documental del Teatre que custòdia l’Arxiu Històric Municipal de Girona.
Crida l’atenció una nota sense explicacions: quin paper toca a cadascuna de les protagonistes femenines?. El
paperet, del 1845, ve signat per una de les actrius, Josefa Reyes, i el director de la companyia teatral:

La cosa sembla senzilla. El text diu:
"Debiendo que representarse en este
teatro el drama La jura de Santa Gadea, y
teniendo a compañía una primera actriz,
segunda dama y dama joven, se desea
saber como se deben de repartir los dos
papeles principales de señoras." (De
l’AHGi, fons Teatre, lligall 4)
Però no deuria ser tant senzill. La
consulta va arribar a l’alcaldia gironina.
L’alcalde constitucional del moment era
Josep de Caramany. De les argumentacions es dedueix que recentment a Barcelona s’havia representat l’obra
citada i allà la distribució de papers va ser diferent de la que podria semblar. Resulta que el batlle gironí va
demanar informació al seu col·lega l’alcalde constitucional de Barcelona, en aquells
moments Josep Parladé. Tenim la carta de resposta
de Parladé
Gràcies a Parladé sabem que els
I Parladé, que deuria ser home de recursos, va
dos signants eren la primera
fer la consulta al director del teatre de la Santa
actriu i el autor de la companyia
Creu de Barcelona (per cert
(autor volia dir en aquell moment
el primer gran teatre on es
director)
representà òpera a la ciutat).
Josep Parladé, alcalde
de Barcelona el 1845.
El director del Teatre de la
(publicat per l’Aj. St.
Santa Creu (en una carta de
Pere de Riudebitlles).
la que l’arxiu en té còpia)
Al costat reproducció
aclareix que en una
d’un fragment de la
representació recent que ells
seva resposta
havien presentat la primera
dama havia estat substituïda per una actriu més secundària però per motius de malaltia i
que a la l’actriu principal li corresponia realment el paper de Reina. Esperem que el
conflicte quedés resolt: coma a mínim sabem que la documentació no continua.
joan manel barceló
Façana del teatre de la Santa Creu, o teatre Principal, als peus de la Rambla
de Barcelona en pintura anterior a les reformes que es van fer el 1847,

Amb motiu de la seva estrena a Girona (5-III).

Manon Lescaut

Julià Pascual. 2016

