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QUÈ, QUAN ON …

Ja es poden demanar places per al bus al
Liceu pel Don Giovanni de Mozart
S’hi anirà el divendres 30 de juny.
..Al nostre web.. Informació i inscripcions:
operagironabus@gmail.com

Presentació de la temporada
2017-2018 del Liceu
El dia 10 de març s’ha fet l’anunci.
..Al nostre web.. ..Al web del Liceu..

Manon Lescaut al Teatre Municipal de
Girona
Amb presentació prèvia dels Amics de l’Òpera de
Girona
..Al nostre web.. ..Imatges..

Publicació en el web dels Amics de la
Guia d’audició de Manon Lescaut
L’obra, personatges, moments musicals i argument
..Al nostre web..

Mor del baix Kurt Moll
Gran especialista en òpera alemanya, va morir el 5-III2017 als setanta vuit anys.
..Notícia..

Ressenya de la conferència dobre
Rigoletto, de Verdi
Es va fer a la casa de Cultura de Girona per Pol
Avinyó. Organitzat pels Amics
..Al nostre web..

Expedició en bus en què es va anar a
veure Rigoletto al Liceu
El passat 26 de març. Organitzat pels Amics
..Al nostre web.. ..Reportatge.. ..Fotos..

ANAR-HI

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

10 anys del blog de comentaris
operístics: In Fernem Land
És obert, gratuït, d’informació diària, en català i
molt interessant: o sigui, sense desperdici.
..Al blogc..

Reportatge sobre el ballarí clàssic gironí
Juan Sánchez Arolas
Acaba de sortir publicat al no de març-abril de la
Revista de Girona .
..Al nostre web..

ACTIVITATS
Requiem de Duruflé, amb l’Orfeó Català
5-IV
(20,30 h.)

6-IV
(20 h.)

i el baríton Josep-Ramon Olivé, al Palau d ela Música
..Al web..

Barcelona

Projecció en directe de Rigoletto,
òpera de Verdi.
Als Ocine. Transmès des del Liceu
..Al web.. ..Guia d’audició..

Girona / Blanes
Platja d’Aro

Missa de Glòria de Puccini
8-IV
(19 h.)

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

Barcelona

Rèquiem i Simfonia no 40 de Mozart
9-IV
(17 h.)

10-IV
(20,30 h.)

15-IV
(20 h.)

Amb l’orquestra simfònica i cor estatals d’Ucraïna.
Al Palau d ela Música ..Al web..

Barcelona

Passió segons Sant Mateu, de JS Bach,
amb la direcció de René Jacobs
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Projecció en cinema a Olot:
La Traviata, de Verdi
Al Cines Olot, des de l’Òpera de París en diferit
..Al web..

Olot

El ballet Trencanous de Txaikovski,
en versió de Suite
23-IV
(19 h.)

24-IV
(20,30 h.)

25-IV
(19,30 h.)

A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

Cosi fan Tutte, òpera de Mozart,
Dr. René Jacobs
Al Palau, amb el Cor de Cambra del Palau
..Al web..

Barcelona

La capella Sixtina. Polifonia
renaixentista amb The Sixteen
A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

QUI
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27-IV

Carmina Burana de Carl Orff, al Palau de
la Música catalana

(22 h.)

ANAR-HI

Orquestra i cor del Liceu. Dr. Josep Pons
..Al web..

Barcelona

Celebració amb espectacles al carrer del
Dia Internacional de la dansa
28-IV

A diversos indrets de Girona
..Al web..

28-IV

Laia Frigolé (soprano), MA Pardàs (piano), Marc Piqué
(piano) i Elvira Querol (clarinet)
..Al web..

Girona

Una Schubertíada. A la Casa de Cultura
(20 h)

29-IV
(18h.)

Girona

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

Rupià

Bach (espectacle de dansa)
29-IV
(19 h.)

Espectacle breu –de 20 minuts-, interpretat per
Federica Porello, al saló de descans del T. Municipal.
..Al web..

Girona

El cor Gospel Girona ofereix un concert
solidari al Teatre de Salt
29-IV

Comentari
..Al web..

(21 h.)

Salt

Il Convito, de Cimarosa, espectacle per
Òpera Jove
30-IV

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

Palamós

Calendari allargat

Històries del Municipal
Un any amb molta òpera: 1888
Les èpoques i cada any són diferents. El 2017 ha estat
acollit al Municipal com una anyada amb un augment
considerable de l’oferta operístic. Fixem-nos que entre el
febrer i el maig del 2017 s’oferiran tres òperes al coliseu de la
ciutat. Si considerem que les darreres temporades només se’n
va oferir una és un augment considerable. La situació era ben
diferent en el segle XIX i començaments del XX. De fet, quan
el 1860 es construeix l’actual Municipal, se li dóna forma a la
italiana amb la idea de poder fer òpera. El 1888 es van
representar al Municipal (aleshores Teatre Principal) 24
funcions d’òpera. Molt més que en el segle XXI. Evidentment,
les condicions, costos i qualitats no són els mateixos. I.
sobretot, no són les mateixes les ofertes d’oci i la mentalitat
del públic potencial.
El Teatre Principal (que així es deia en aquell moment) portava
registre de les funcions que es representaven, ho feia entre altres
coses, en el moment que aquí analitzem, perquè l’Ajuntament es
quedava un percentatge del taquillatge i calia portar control. De fet,
l’Ajuntament habitualment no actuava com empresari del seu teatre
sinó que llogava el local al millor postor per a que fes de promotor.
Sengles documents, de 7-III-1888 i 21-XII-1888 (Lligall 11 de la
documentació del teatre, guardada a l’Arxiu Municipal de Girona) ens
permeten saber els títols, els ingressos i les dates en què van ser
representades les òperes al teatre Principal de Girona.

Membres de la companyia operística
contractada pels mesos de febrer i
març (La Nueva Lucha el 25-II-1888,

Les 24 òperes representades a Girona durant el 1.888
18-II Un Ballo in Maschera (VERDI)

6-III

La Africana (MEYERBEER)

9-X

19-II Un Ballo in Maschera (VERDI)
21-II Faust (GOUNOD)
23-II La Favorita (DONIZETTI)

25-XI
27-XI
29-XI

Poliuto (DONIZETTI)
Poliuto (DONIZETTI)
Poliuto (DONIZETTI)

11-X
12-X
13-X

25-II Ernani (VERDI)

1-X

La Favorita (DONIZETTI)

15-X

26-II Faust (GOUNOD)

2-X

La Favorita (DONIZETTI)

15-X

3-III La Africana (MEYERBEER)

4-X

4-III La Africana (MEYERBEER)

8-X

Lucia
di
Lammermoor
(DONIZETTI)
Saffo (PACINI)
La Favorita (DONIZETTI)
Saffo (PACINI)
Un Ballo in Maschera
(VERDI)
Un Ballo in Maschera
(VERDI)
Lucia
di
Lammermoor
(DONIZETTI)

Lucia di Lammermoor
18-X
(DONIZETTI)
Lucia di Lammermoor
22-X Lucrezia Borgia (DONIZETTI)
(DONIZETTI)

Analitzant les dades constatem un clar domini de l’òpera italiana. 19 de 24 (91%) obres són de compositors
italians i només les dues obres i cinc funcions, el Faust de Gounod i L’Africaine de Meyerbeer, són d’autor
francès.

Crítica de La Favorita de Donizetti referida a
la funció del 23-II, interpretada al Teatre
Principal (o sigui, el Municipal) publicada al
diari gironí La Nueva Lucha el 25-II-1888, p.
3)

Efectivament, és la tònica en el segle XIX: quasi tot autors italians i
només de tant en tant algun de català, francès o espanyol. L’autor
més representat aquell any va ser Donizetti (12 funcions), Verdi (5
representacions) i Meyerbeer amb 3, tancant el rànquing amb dues
cada un Gounod i Paccini. Avui quasi no recordem Paccini però en el
dinou va ser popular i a Girona sovint representat.
És també de notar que els títols es
repeteixen, com a mínim fent 2
funcions de cada obra, exceptuant la
Lucrezia Borgia (òpera que, per cert,
no feia massa mesos s’havia
representat a Girona quatre vegades).
Les més representades aquell any van
ser: 4 vegades La Favorita, Lucia di
Lammermoor (en els programes es
citava sovint simplement “Lucia”) i el
Ballo. Els majors ingressos els va
donar L’Africana, recordem que
Meyerbeer va gaudir d’un gran
prestigi al XIX. Les funcions que menys
van recaptar foren Safo i una repetició
Anunci d’una de les funcions
de La Favorita. Evidentment, quan hi
de Poliuto, de Donizetti (La
ha gaire repeticions d’una obra, en les
Nueva Lucha el 25-II-1888, p.
darreres reiteracions es ressentia el
3)
taquillatge.
Pel que fa a la qualitat de les representacions operístiques
decimonòniques a Girona, com és lògic, depèn de les companyies
contractades i de les diades. En aquesta pàgina adjuntem una crítica,
favorable en general. Al final de la crítica, però, apareix un retret que
deuria ser significatiu perquè es repeteix en diverses ocasions: a part
de la qualitat dels solistes es nota falta d’assajos. El nombre
d’assajos que es realitzaven era escàs. Aquesta era una de les causes
que es repeteixin, més del lògic, els títols que s’ofereixen en una
mateixa temporada.
Una altra dificultat que trobem en l’exemple que ens dóna l’any
1888 es refereix a l’afluència de públic. Segons com t’ho miris Déu ni
do la quantitat de gent que anava al teatre i a l’òpera en una ciutat
de demografia molt menor de l’actual (el 1887 hi hauria 15.479
habitants a la ciutat). Tot i això, hi ha periodistes de l’època que
retreuen que algunes famílies de possible de no implicar-se
suficientment acudint al Principal, potser per elitisme?. Resulta que
el 1888 al qual ens referim les expectatives dels promotors no es van
veure satisfetes. De fet, en les funcions dels voltants de Pasqua la
companyia va haver de plegar abans del previst per falta de
suficients espectadors. Un diari gironí explicava: “Anteayer partieron
para Barcelona, los artistas que formaban la compañía de ópera que
por espacio de tres semanas ha funcionado en el coliseo de esta
ciudad, de la que como saben nuestros lectores ha tenido que
terminar sus tareas, antes del tiempo anunciado” (El Constitucional,
9-III-1888, p. 3) . A alguns abonats se’ls va haver de compensar.
Dificultats a part, el cert és que els gironins del moment van
poder gaudir de 24 (!) funcions operístiques en un sol any. Ens
tornarem a acostar als vells temps ? (ep!, en el nombre d’òperes,
que en força altres coses estem millor)
joan manel barceló sitjes

RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES
Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musiucals que hauriem de
sentit o concerts als que hauriem d’anar: PER A FER SUGGERIMENTS el correu:

Posa una
òpera de
Vivaldi a la
teva vida
En
homenatge
a Kurt Moll
Preparant
la Passió
segons
Sant
Mateu
de Bach
Preparant
el
Trencanous
De
Txaikovski

El venecià a part de concerts va
fer molta i bona òpera. En
aquesta secció tenim intenció de
comprovar-ho.
Per començar Ho il cor gia
lacero, de l’òpera Griselda. La
mezzo Sonia Prina té una veu i,
sobretot, expressivitat que
tampoc té desperdici.
Amb motiu de la recent molt del
baix Kurt Moll adjuntem la seva
recreació del paper del
comendador, un dels últims que
va fer. Servirà també per a fer a
preparar el Don Giovanni del
Mozart que anirem a veure en
bus al Liceu el dia 30 de juny
(Conferència a la Casa de Cultura
el 22-VI)
Resultarà oportú de recordar
l’obra ara que s’acosta Setmana
Santa i que s’interpretarà al
Palau de la Música catalana, el
proper 10 d’abril, sota la direcció
de René Jacobs.
Aquí posem un enllaç al duet
amb cor: So ist mein Jesus nun
gefangen, (Així és pres el meu
Jesús) amb direcció de Karl
Richter.
Ens posem en sintonia amb la
interpretació del Trencanous en
format de suite (sense ballet) el
proper 23 d’abril a l’Auditori de
Girona (19 h.) amb direcció de
Vladimir Fedosseiev.
Posem enllaç al frament de la
fada de sucre.

Amb motiu que es farà al Liceu (2-V).

L’Holandès errant
0, també dita

El vaixell fantasma

Julià Pascual. 2017

