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QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

El proper Bus operístic per anar al
Rigoletto, de Verdi, al Lieu
Serà el 26 de març. Podeu demanar plaça
fins el dia 3 de març amb el següent correu.
operagironabus@gmail.com

Ressenya de la recent anada amb els
Amics al Werther del Liceu
Va ser el 2-II. Us ho comentem:
..Al nostre web.. ..Imatges..

Peralada anuncia Madama Butterfly.
Els empordanesos segueixen apostant per Puccini.
..Al web.. ..Notícia..

El grup Òpera Jove de Girona inicia una
gira amb l’òpera Il Convito de Cimarosa
Bona acollida al Municipal gironí el passat 17-II
..Al nostre web..
..Notícia..

Èxit en la interpretació de Selva morale e
spirituale, de Monteverdi
Música vocal-instrumental religiosa a l’Auditori gironí
..Carlos Heras.. ..Programa de mà..

Llibre sobre els Germans Civil: músics amb
molta obra per a veu i una òpera
Explicació dels autors del llibre. Amics del Museu d’Art
..Al nostre web..

L’opera de Vivaldi Teuzzone és
interpretada al Liceu per Savall
..Al nostre web..

ACTIVITATS
Thaïs, òpera de Massenet, amb Domingo
1 i 4III

Al Liceu. En versió concert
..Al web..

Barcelona

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Audiovisual comentat: Jenufa,
òpera L. Janacek. Accés lliure i gratuït
3-III
(19 h.)

Sala d’Actes del Teatre M. de Palafrugell.
Organitzen els Amics de l’Òpera de Palafrugell.
..Al nostre web..

Palafrugell

Manon Lescaut de Puccini
5-III

Al Teatre Municipal de Girona, amb comentari previ
dels Amics de l’Òpera de Girona
..Al web..

Girona

Recital del tenor Piotr Beczala
7-III
(20,30 h.)

9-III
(21 h.)

Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Espheres, dansa per la Companyia
Moviment Lantana
A l’uditori de La Mercè de Girona
..Al web..

Girona

Xerrada Rigoletto, òpera de Verdi,
amb els Amics. Per Pol Avinyó
16-III
(19,30 h.)

16 a 26
-III

17-III

A la Casa de Cultura de Girona. Auditori Viader.
Gratuït. ..Al web..

Carmina Burana de Carl Orff amb
escenografia de la Fura dels Baus
Al teatre Tívoli de Barcelona
..Al web..

Al teatre la Gorga de Palamós
..Al web..

18-III

Conferècia: Romeu i Julieta,
ballet de Prokòfiev

18-III
(20 h.)

19-III
(19 h.)

Barcelona

Doble estrena. Dansa contemporània
per Combosmika SEEDS

(20,30 h.)

(10,30 a
13,30)

Girona

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

Palamós

Banyoles

Projecció en cinema a Olot:
La Flauta Màgica, de Mozart
Al Cines Olot, des de Salzburg, en diferit
..Al web..

Olot

Tempesta Esvaïda. Comèdia lírica en
tres actes, de Joaquim Serra
Al Teatre Principal d’Olot
..Al web..

Olot

La Passió segons Sant Joan, de JS. BACH
20-III
(19h.)

A l’Auditori de Girona. Orquestra Barroca dee Girona i
el Cor Lieder Càmera. Dr. Karl-Friedrich Beringer
..Al web..

Girona

QUI
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Rigoletto, òpera de Verdi
Al Liceu.
..Al web..

21-III
a 6-IV
25-III
10,30 a
13,30 h

25-III
(18h.)

Barcelona

Xerrada. La Passió segons Sant Joan,
De JS Bach, amb audició comentada
Per Rafael Esteve. Biblioteca Carles Rahola. Girona
..Al web..

Girona

Òpera comentada i projectada a Rupià:
Einstein on the Beach, de Philip Glass
Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc
..Al web..

Rupià

Missa en si menor, de JS Bach (BWV 232)
26-III
(19 h)

A L’Auditori de Girona, en el cicle d’Ibercamera
..Al web..

Girona

Anada en grup al Liceu des de Girona
Per a veure Rigoletto de Verdi
Organitzat ples Amics de l’òpera de Girona.
Amb l’actuació del tenor Piotr Beczala
..Al nostre web..

26-III

Girona Bercelona

Recital de la mezzo Cecilia Bartoli
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

27-III
(20,30 h.)

Barcelona

Missa en si menor, de JS Bach (BWV 232)
Al Palau. Cor de nens de Windsbach
..Al web..

29-III
(20,30 h.)

30-III
(20,15h)

Barcelona

Projecció en directe de Madma Butterfly,
òpera de Puccini.
Als Ocine de Girona. Transmès del ROH de Londres
..Al web.. ..Guia d’audició..
Números anteriors

Girona /
Platja d’Aro

Calendari allargat

Històries del Municipal
La contractació dels músics a mitjans segle XIX
Entre els materials conservats en l’Arxiu Històric Municipal de
Girona referits al Teatre hi ha un document de contracta relacionat
amb els músics que intervenien habitualment en el local.
L’esmentat contracte és de data 22 de març del 1847 i encara que és
breu explica molts detalls interessants referits a les condicions
laborals i d’organització. El document, de doble pàgina, es troba
contingut en el lligall n 8.

Signatura de 14 músics
del Teatre de Girona al
final del contracte. Són
(per ordre de signatura):
● Dalmaci Bertran
● Gaietà Ferrussola
● Llorenç Seisdedos (fill)
● Manel Carbó
● Eudald Solà
● Magí Codina
● Nicolau Salvador
● Felip Colomer
● Salvador Coll
● Ignasi Ribas
● Joan Calleras
● Antoni Ylla (mestre)
● Miquel de Palol
● Felip Vilaró
● Francesc Detrell

El text porta per títol Contrato que para el ajuste de la orquesta del
Teatro de esta Ciudad durante el año cómico 1847, celebran los
músicos abajo firmados con el encargado del Ayuntamiento [...] .
El sou varia segons el tipus de funció. Per a cada representació
d’òpera hom cobrava una quantitat que podia anar, segons el músic,
de 5 rals a 8 rals, per tant no tots els intèrprets cobraven igual. En les
funcions teatrals es cobrava menys, entre 3 i 3,5 rals. I en els balls els
preus “acostumats”.
Hi havia també uns estàndards del nombre de músics, Igualment
de quantitat diversa segons l’espectacle. En una obra teatral hi havia
d’estar present entre 12 i 14 músics.
El contracte que analitzem no indica el nombre d’intèrprets en els
balls o en òperes. Sí que consta un mínim en les condicions de lloguer
d’un contracte del 1846, l’any anterior, en els balls el mínim de
músics serà de 12 i en les òperes 24.
Pel que fa a les condicions de treball, es remarcava l’obligatorietat
d’assistir puntualment als assajos. Sinó, hom amenaça amb sancions.
El mestre o cap dels músics fixava l’instrument que tocaria cadascú. I,
especialment obligat: els músics no podien abandonar la ciutat sense
permís de la Comissió del teatre durant la temporada.
Fins aquí el que estableix el contracte del 1847. No estranyi la
presència de músics en qualsevol espectacle, inclús purament teatral
o d’entreteniment, perquè era costum incloure en mig del programa
o a les mitges parts peces instrumentals, alguna ària o duet, o,
espectacles de ballarins. També cal tenir present que el contingent
d’intèrprets que es citen no tenien que ser els protagonistes en
exclusiva. En el cas de les òperes la companyia que es contractava en
la temporada podia comptar amb músics propis. També és habitual al
segle XIX veure intervenir en mig d’obres teatrals a bandes militars de
regiments aquarterats a Girona o en ciutats properes, com Figueres
joan manel Barceló sitjes

Amb motiu de ser comentada a Palafrugell ↗.

Jenufa

Jordi Plana Martí. 2017

Amb motiu de l’anada al Liceu.

Rigoletto

Julià Pascual. 2016

