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COMUNICATS ALS SOCIS DELS AMICS

El diumenge 14 de maig us esperem a la celebració del Dia Europeu de
l’Òpera a la plaça del vi de Girona. Serà entre les 12 a les 18 h. quan
realitzarem el nostre espectacle líric

ÒPERA AL CARRER

Aprofitarem aquest acte per a donar-vos els carnets de socis/es (als que no el vau recollir en
l’assemblea-sopar de desembre) i podrem gaudir plegats d'aquest dia de la lírica a la nostra ciutat.
Oferta del 10% de descompte als socis dels Amics de l’Òpera de Girona per a funcions musicals

del Festival de Peralada
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Obertes les pre-inscripcions de plaça per
als busos operístics 2017/18 al Liceu
Consulteu el programa de sortides i funcionaament:
..Al nostre web..
..Full-resum interactiu..

Festivals gironins d’estiu
Cadaquès
Calella Pala.
L’Escala
Paralada
S’Agaró
St Feliu G
Vilabertran

El Palau de la Música anuncia a Gran
Veus, temporada 2017-18, un reguitzell
de cantants de màxima celebritat
Com ara: Von Otter, Beczala, Damrau, Kaufmann,
Terfel, Florez, Peretyako. Qui estigui interessat que no
perdi temps. ..Al web..

Canvi de data en la propera conferència a
Girona de Don Giovanni: serà el 26-VI
(I no l’inicialment previst 19-VI) degut a coincidències
d’agenda del conferenciant.
..Al web..

ANAR-HI

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

VIè festival Girona A Capella
Entre el 13 a 21 de maig. Amb tretze grups de veu
sola. Espectacles gratuït so a de preus populars
..Al web..

A rebuf del Sant Jordi: narrativa i música
Un recull de narracions de converses entre músics, en
catorze converses en els descansos d’una orquestra:
Los Cafés de la Orquesta, de Enrique Garcís Revilla
..Recomanat al Blog.. ..Al web..

Una Passió Segons Sant Mateu, de JS
Bach, al palau, amb René Jacobs
Ressenya d’Operem
..Al nostre web..

Realitzada una xerrada d’apropament a
Don Giovanni a Medinyà
En el marc de preparació de l’òpera de Mozart que
aviat es representarà al Liceu
..Al nostre web..

ACTIVITATS
L’holàndès errant, òpera de Wagner
2 a 28V

Al Liceu.
..Al web..

Barcelona

El contratenor Xavier Sabata: Mad Songs
2-V
(20 h.)

3-V
(20,30 h.)

A l’Auditori de Barcelona, amb l’Ensamble Pulcinella
..Al web..

Barcelona

Il ritorno d’Ulisse in patria, òpera de
Monteverdi. Dr. John Eliot Gardiner
Comentari
..Al web..

Barcelona

Carmen, òpera de Bizet
3-V al
26-V

4-V
(20 h.)

Amb representacions a Sabadell i altres de Catalunya
..Al web..

Sabadell

El ballet El llac dels cignes de
Txaikovski. Pel Ballet de Moscou
A l’Auditori de Girona. Organitza Factoria Cultural
..Al web..

Girona

El ballet La Bella dorment de
Txaikovski. Pel Ballet de Moscou
5-V
(20 h.)

A l’Auditori de Girona. Organitza Factoria
Cultural
..Al web..

Girona

QUI

QUÈ, QUAN ON …

5-V

Quartet vocal format per: A Bobrik (soprano), V Krasnoporeva (mezzo), J Camós (tenor) i D Morales (baix)
A la Casa de Cultura. ..Al web..

ANAR-HI

Tempesta eslava, per Catalinka
(20 h)

5-V
(20 h.)

5-V
(21 h)

5, 6 i 7V (20 h.)

6 o 7V

7-V
(20 h.)

Girona

Projecció en directe en cinema a Olot:
Don Carlo, de Verdi
Al Cines Olot, des de Florència
..Al web..

Olot

La Rebotiga de l’Òpera. Concert
espectacle amb Marcel Gorgori
Teatre El jardí de Figueres
..Al web..

Figueres

Mozart vs Haydn II, amb la soprano
Ofèlia Sala i l’orquestra de l’OBC
A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Il Convito, de Ciamrosa, espectacle per
Òpera Jove
Òpera còmica en 2 actes. En directe
..Al web..

Ripoll

Winterreise (Viatge d’Hivern), lieder de
Schubert. A l’Auditori de Girona.
Mark Padmore (tenor) i Paul Lewis (piano)
..Al web..

Girona

Girona a Capella Festival
13 a
21-V

Música basada només en la veu. Per diversos indrets
de Girona, coincidint amb Temps de Flors
..Al web..

Girona

Òpera al Carrer. Amb els Amics de
l’Òpera de Girona
14-V
(12 a 18
h.)

14-V

14-V
(17 h.)

A la plaça del vi i en diversos petits recitals. Coincidint
aproxim. amb el Dia europeu de l’Òpera
..Al nostre web..

Girona

Il Convito, de Ciamrosa, espectacle per
Òpera Jove Òpera còmica en 2 actes
..Al web..

Palafrugell

Coral Unió Lloretenca:
Celebració del 65è aniversari
Teatre de Lloret
..Al web..

Lloret

La Fille du Régiment, òpera de Donizetti
16 a
29-V

Al Liceu.
..Al web..

Barcelona

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Les Fourchettes: cançons anys 40
Quartet vocal : P. Sánchez-Valverde (soprano) I di
Cassi (soprano), E Rosa (alt) i E Piera (alt)
A la Casa de Cultura. ..Al web..

19-V
(20 h)

Girona

Rèquiem de Verdi
19, 20 i
21- V

Amb l’OBC. Cristina Ferri, soprano; Ana Ibarra, mezzo;
Bruno Ribeiro, tenor; Michele Pertusi, baix; Orfeó
Català; Cor Jove Orfeó Català. A l’Auditori Barcelona
..Al web..

Conferècia: Els cicles de Lieder de
Gustav Mahler

20-V

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

(10,30 a
13,30)

20 i
21-V

Barcelona

Banyoles

Òpera Il signor Bruschino, de Rossini
Al Teatre de Sarrià. Pels Amics de l’Òpera de Sarrià
..Al web..

Barcelona

Il Convito, de Ciamrosa, espectacle per
Òpera Jove
21-V

23-V
(20 h.)

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

La Bisbal d’E.

Projecció de Lucrezia Borgia,
òpera de Donizetti.
Als Ocine. En diferit de l’Òpera de San Francisco
..Al web.. ..Guia d’audició..

Girona / Blanes
Platja d’Aro

Carmen, òpera de Bizet
24-V
(21 h.)

Al Teatre Municipal gironí, pels Amics de l’Opera de
Sabadell. Presentació una hora abans de l’espectacle
per l’A. d’Amics de l’Òpera de Girona.
..Al web..

DANSA: Medea.
Pel Thomas Noone Dance

26-V

Al Teatre Principal d’Olot
..Al web..

(21 h.)

27-V
(18h.)

Girona

Olot

Òpera comentada i projectada a Rupià:
Orlando Furioso, de Vivaldi
Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc
..Al web..

Rupià

Motets de Bach, per Cantus Cölln
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

29-V
(20,30 h.)

Números anteriors

Barcelona

Calendari allargat

Històries del Municipal
Comoditat per als espectadors i les noves tècniques
Els anys 80 del segle XIX el Teatre Municipal va introduint progressivament
l’electrificació. Una de les aplicacions del nou mètode d’energia va permetre introduir uns
timbres per avisar als espectadors sobre els moments d’inici o represa de les funcions. La
novetat és del 1888, conservant-se dos pressupostos (que van de les 78 a les 85 pessetes), del
mes de juliol, referits als costos d’instal·lació de “cuatro campanillas eléctricas”. La cosa va ser
primerenca i en un ambient pioner de la ciutat. Recordem que només dos anys abans, el 1886,
Narcís Xifra havia instal·lat entre la Rambla i la plaça de l’Ajuntament de Girona el primer
enllumenat públic de l’Estat. Cal tenir present, però, que electrificació al Municipal va anar
sent progressiva i no es va fer de cop. Sobre els aspectes dels que parlem trot seguit trobem
testimonis en el fons documental del Teatre (al lligall 13, en l’Arxiu Municipal de Girona).
Doncs resulta que a la plaça del Vi (en aquell
moment Pla de la Constitució i concretament en
el n 14) hi havia el cafè del Sr Vila. Aquest atent
propietari volia atendre al màxim als seus cients,
així que va fer una petició a l‘alcaldia demanat
que s’allargués la conducció dels timbres d’avís
fins al seu establiment. Això permetria que els
espectadors habituals del Teatre Principal (que
així el dia aleshores el Municipal) poguessin sentir
les els avisos oficials i acudir còmoda i
puntualment a la funció. Evidentment, el
peticionari s’oferia a costejar la instal·lació. La
petició és del 1 de maig del 1889. Joan Vila i
Forns rebia pocs dies més tard notificació, en
data 4-V, amb la concessió municipal: en
contrapartida el propietari de l’establiment havia
de costejar el muntatge tècnic i, a més, pagar un
cànon municipal de 10 ptes. anuals (hi ha tics dels
ajuntaments que no canvien amb el temps).
Sabem que la cosa va arribar a bon port
perquè conservem una notificació, de 22-X-1908,
en la que es donen instruccions per a reparar
l’artefacte, “habiéndose descompuesto el timbre
Reproducció parcial de la petició de
Joan Vila per a tenir connexió al
eléctrico que une el del escenario de Teatro
timbre d’avisos des del seu cafè
Principal con el establecimiento Café de Vila”.
Aquest incident ens permet saber detalls. Primer,
el sistema d’avís es controlava des de l’escenari; i, segon, Joan Vila ja era mort aleshores, donat que la
despesa de l’arranjament l’hauria de pagar, diu l’escrit, “la Sra. Viuda de Vila”.
Una última ensenyança aprenen d’aquesta documentació: habitualment els aparells elèctrics
s’espatllaven més tard a finals del XIX que en el segle XXI. Efectivament, aquell timbre destinat a la
comoditat d’alguns dels espectadors del teatre va aguantar 18 anys fins a la primera reparació.
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:
Jbarcel1@xtec.cat

Posa una
òpera de
Vivaldi a la
teva vida
Mozart
per a
revitalitzar
l’esperit
Un dels
lieder més
famosos.
Aviat a
Girona.

En aquesta ocasió recomanem
escoltar Da quel ferro che ha svenato,
de l’òpera Il Farnace que va estrenar
Vivaldi el 1751.
Es tracta d’una ària de Berenice (reina
de Capadòcia), paper per a contralt,
personatge que com a bona sogra
odia el seu gendre Farnace, però fins
al punt que el vol mort.
Aquí la interpreta Mary-Ellen Nesi.
Diu qui ens proposa el fragment: “Era la
sintonia d’un programa de Catalunya
Música. Ja el coneixia però no
l’identificava. Em va costar però el vaig
trobar” Lluís Gómez (Banyoles)
És l’Andante del Concert per a piano i
orquestra no 21 de Mozart
El 7 del present mes de maig [veieu
calendari] s’interpreta a l’Auditori de
Girona . Winterraise, el Viatge d’hivern
(Franz Schubert, 1828), el conjunt de
lieder segurament més cèlebre.
Aquí recollim el primer dels lied del
recull, Gute Nacht (Bona nit) amb el
baríton Thomas Quasthoff i el pianista
Daniel Barenboim

9 Do de pit
en un
minut.
Donizetti

A l’òpera La Fille du Régiment,
estrenada per Donizetti el 1840, se
solen interpreta fins a nou do de
pit seguits, al final de l’ària. És la
cèlebre ària Ah mes amis. Aquí la
podem veure i sentir pel tenor
Juan Diego Flórez.
Aquesta òpera es pot veure al
Liceu a partir del dia 16 de maig.

Cors de
L’Holandès,
de Wagner

Llarg cor, dels marineres, de
L’holandès errant de
Wagner. Aquesta és l’òpera
que el Liceu ofereix el mes de
maig, a partir del dia 2 (veieu
el calendari)

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

Cor Filharmonia
El nom de la coral va ser Oidà durant els primers anys de la seva fundació. El promotor inicial fou David Sunyer
el 1976. El nom Filharmonia s’adopta el 1991. Aquí ens situarem una trentena d’anys enrere, a mitjans dels 80.
41 anys (des del 1976...)

Direcció: David Sunyer (del 1976 a 2005); Irene Llongarriu (del 2005 a 2017)

Explicava en David Sunyer en un document del 1980 [Arxiu General d ela Diputació, caixa 08/89 063] que
l’entitat havia nascut amb els objectius d’estudi i difusió del cant coral. També, posava de manifest que, a més de
realitzar concerts, feien recopilació de partitures i discografia, cosa que havia permès de realitzar algunes
audicions del tipus disc-fòrum.

Actuació de la Coral Oidà entre 1984 i 1985 (Arxiu General de la Diputació de Girona)

En els registres de la Diputació de Girona s’elaborà, el 1985, una fitxa dels grups musicals i d’animació amb els
que la institució col·laborava amb motiu de la segona Campanya de dinamització cultural endegada per la
Diputació. En l’esmentada fitxa consta una descripció breu que transcrivim (Arxiu General de la Diputació de
Girona 08/89 031)
La Coral “Oidà” de Girona, amb una trentena de components ofereix concerts corals que divideix en dues parts
de tres quarts d’hora de durada. Interpreta obres medievals, renaixentistes, de polifonia religiosa, clàssiques i
contemporànies. També tradicional catalanes, etc. Ha cantat en llocs ben
rellevants d’ací i de l’estranger.
Com a responsables de l’entitat hi figuraven Teresa Casabó (que constava
com a representant), David Sunyer (el director) i Montserrat Juhera.
Segell de la coral en aquell moment →

Hem demanat a la directora del cor Filharmonia que ens comenti breument, ella mateixa, alguns aspectes o
anècdotes de la trajectòria del grup. Ben amablement la Irene Llongarriu hi ha accedit i tot seguit us reproduïm
els seus comentaris. Això ens permetrà veure
com la coral ha tingut una vida ben nòmada.
Il·lustrem la pàgina mostrant fragments de
concerts que el cor va realitzar a mitjans dels 80.
El primer nom va ser el de Coral Oidà, durant els

primers anys de la seva fundació el 1976 per
David Sunyer havent compartit un temps la
direcció amb Jordi Bernardo.
El Cor Filharmonia sempre ha estat arrelat i
tingut les seves seus d’assaig al barri vell de
Girona, fet que ha esdevingut tot un periple per
tal de mantenir les seves activitats. La Coral Oidà,
des de 1976, ja assajava al 1er pis de la pujada
St. Martí 1, lloc que va haver d’abandonar. A
principis dels 80, prèvia petició, els SSTT de
Cultura de la Generalitat, van possibilitar fer els
assajos a l’antiga seu de la Sección Femenina de
la Falange al c/ de la Força 4, ja que eren els
nous propietaris. Un bon dia el sostre, degut a les
pluges, es va desplomar just sobre la sala
d’assaig. La coral no hi era en aquell moment.
Sembla que ningú estava al cas de que això podia
passar. Tot seguit a partir del 1984 i fins el 2006,
el Seminari Diocesà de Girona disposava d’uns
espais a l’antic preparatori i el que anomenaven
magatzem de les serradures al c/ Escola Pia,12 .
Quatre sales que el cor va reformar fent possible
assajar, engegar nous i diversos projectes
relacionats amb la música no només coral, també
arxius de partitures, llibres i discografia. A partir
de 2006 es trasllada a l’edifici Fòrum als espais
municipals del c/Albereda fins el 2012. Des
d’aleshores, realitza els assajos a l’Espai Cívic
Barri Vell de Girona, al carrer Grober, 8.
Properament es preveu un nou trasllat a la Pça.
Jordi de St. Jordi, a la nova seu de l’Espai Cívic
Barri Vell.
Irene Llongarriu (directora del cor Filharmonia)

Actuació a Sant Gregori el 1985, en el marc de l’Aplec

Actuació a la Casa de la Cultura de Girona, el 26 de
juny del 1982, concert organitzat per l’ADAC.

Amb motiu que es representa a Girona.

Carmen

Julià Pascual. 2016

