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QUI

QUÈ, QUAN ON …

Òpera al carrer en el marc de la Dia
Europeu de l’òpera i temps de Flors
Es va celebrar a Girona el 14-V. Amb els Amics
..Al nostre web..

Representada de “Carmen”, de Bizet, al T
Municipal de Girona
Amb presentació pels Amics de l’Òpera de Girona
..Al nostre web..
Begur
Figueres
Girona
Torroella

30

No
juny

Més festivals d’estiu

Òperes al Municipal de Girona pel 2018
S’acaben d’anunciar 2 funcions operístiques per a fer
a Girona: Don Carlo de Verdi (16-III-2018) i Les dues
veristes (18-V-2018) : Cavalleria Rusticana de
Mascagni i Pagliacci de Leoncavallo.
..Al nostre web..

El 21-VII es transmetrà de manera oberta
i gratuïta Il Trovatore de Verdi. Liceu
Nova edició d’El Liceu a la Fresca. A les 22h. .
..Al nostre web..
..vídeo promocional..

La dansa solidària amb Oncolliga
Ballarins de Girona contra el Càncer
serà el 27-VII al teatre de Bescanó
..Al web..
..Filmació promocional ..

Gala dels 50 anys del nou Met.
Una testimoni de Girona ens ho explica
Ens acostem a un gran esdeveniment operístic del
passat mes de maig amb Àngela Mas, dels Amics.
..Al nostre web..

ANAR-HI

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Centenari del moviment coral català
El Palau de la Música ha commemorat amb recitat
(fet el 27-V) i una exposició fins al 30-VII, al palau
..Al web..

Dia Universal de la sardana
Instituït el 1960 per l’Obra del Ballet Popular el 1960
..Al web..

ACTIVITATS
Recital “El Winterreise de Schubert i
l’emprempta de l’escriptura i del traç a l’entorn”

1-VI
(18,30h.)

Està prevista la presentació d’una nova publicació i
l’actuació del baríton Jesús Fernández Borrás i la pianista
Maria-Neus Devesa. A la Casa de Cultura de Girona
..Al web..

Girona

Recital del tenor David Alegret
1-VI
(20,30h.)

Acompanyat al piano per David Blanch. Al Palau
..Al web..

Barcelona

Capella Polifònica. 60 anys.
Concert commemoratiu Auditori de Girona
3-VI
(20 h.)

Amb una selecció de temes significatius de la seva
trajectòria i l’obra El Mirador, de Josep Vila i Casañas
..Al web..

Girona

Concert de Joyce Didonato i Il Pomo d’Oro
4-VI
(18h.)

10-VI
(10,30 a
13,30)

10 i
11-VI

Al Liceu.
..Al web..

Barcelona

Conferència: La Cançó de la terra,
de Gustav Mahler
Curs de Rafael Esteve. A l’Ateneu de Banyoles
..Al web..

Banyoles

Òpera infantil: Espectacle El petit escuraxemeneies, de Benjamin Britten
Per la Coral del Conservatori Isaac Albéniz de Girona.
Al Teatre de Salt. ..Al web..

Salt

Cantates de Bach. Cor de cambra A.
Bruckner i Orquestra Barroca Catalana
11-VI
(19,30h.)

Tres cantates corresponents a la litúrgia posterior a la
Quaresma. A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Concert d’òpera romàntica
11-VI

Tina Gorina (soprano) Carles Ortiz (Tenor)
Stanislav Angelovski (piano). A la Reial
Acadèmia de Belles Arts de sant Jordi
..Al web..

Barcelona

QUI

QUÈ, QUAN ON …

17-VI

Òpera comentada i projectada a Rupià:
Wozzeck, d’Alan Berg

(18h.)

ANAR-HI

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

Rupià

Xarxa Coral: Orfeó Català i altres
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

18-VI
(17,30h.)

Barcelona

Don Giovanni, òpera de Mozart
Al Liceu.
..Al web..

19-VI
a 2-VII
22-VI

Barcelona

XY. Duet de veu i violoncel. Laura Cruells
(veu) i Marçal Ayats (violoncel)
A la sala La carbonera
..Al web..

(21 h.)

Olot

La Traviata de Verdi
Al Palau, amb l’orquestra Terrassa 48
..Al web..

24-VI
(20 h.)

Barcelona

Conferència: Aproximació al Don
Giovanni de Mozart. Per Pol Avinyó
26-VI
(19,30 h.)

27-VI
(21h)

28-VI
(20,15h)

30-VI

Xerrada oberta i gratuïta. A Casa de Cultura de Girona
..Al web..

Girona

La bella molinera de Schubert
(Die schöne Mullerin)
Benjamin Appl (baríton) i James Baillieu (piano) al
claustre del monestir de St. Daniel dins Nits de Clàssica
..Al web..

Girona

Projecció en directe d’ Otello,
òpera de Verdi.
Als Ocine. Transmès en directe del ROH de Londres
..Al web.. ..Guia d’audició..

Girona /
Platja d’Aro

Expedició en bus, des de Girona, per
veure el Don Giovanni al Liceu
Places exhaurides
..Al nostre web..
Números anteriors

GironaBarcelona

Calendari allargat

Històries del Municipal
De la prevenció d’incendis a cavall dels segles XIX i XX (1):
els bombers del teatre.
Un teatre que no s’ha cremat: així titula Josep Maria Birulés1 un dels apartats d’un
estudi sobre el teatre gironí. Efectivament, el Municipal és un dels teatres del mitjans segle
XIX que ha arribat al XXI sense ser víctima de les flames. La cosa no és tant fàcil com pugui
semblar. Molts són els edificis anàlegs que van ser coetanis del gironí que van patir la
destrucció pel foc: massa fusta, massa teles, massa llum d’oli i/o de gas (i, després, els curts
circuïts). La seva preservació dóna encara més valor a un local, ja antic, amb estil a la italiana,
dels que ja en van quedant menys d’entre els originaris.
Diversos són els factors i circumstàncies que expliquen o acompanyen la celebrada preservació del
Municipal. Algunes de les explicacions són resseguibles en la documentació que, sobre el teatre ciutadà,
guarda l’Arxiu Municipal de Girona, la majoria de les fonts usades d’aquí en provenen.
DELS BOMBERS I EL TEATRE
El perill d’incendis per als teatres evident. La premsa gironina de l’últim terç del segle XIX se’n fa
significatiu ressò. Especialment proper havia estat el desastre del Liceu de Barcelona el 1861. En el
contracte elaborat el 18652 per al lloguer del Teatre gironí hi trobem clàusules que afecten els sistemes
d’enllumenat
Clàsusules de seguretat previstes en el contracte de
lloguer de 1865
15.- El llogater ha de fer-se càrrec de que el sistema
d’enllumenat estigui sempre “... en perfecto estado durante
el arriendo, y para la inspección de cualquier falta en el
servicio se nombra al lampista D. Mateo Corominas, quien
queda encargado de practicar las reparaciones necesarias,
que serán, como queda dicho, de cuenta del arrendatario”.
16.- “El arrendatario no podrá hacer uso de gas en los
cuartos del vestuario.”
17 El llogater no pot incloure decoracions ni canvis en el
sistema d’enllumenat sense permís de l’Ajuntament.

Logo del reglament de bombers de Girona
del 1868 [Arxiu Municipal de Girona]

No és estrany que en algun moment una de les prevencions adoptades fos la situar un reten de
bombers al local cada vegada que hi havia funció. Hem localitzat llistats de bombers que feien torn en el
Teatre municipal per a diversos anys. El moment més antic que em consta és el 1883. En aquest
moment inicial hi ha llistats parcials guardats dels anys 1883 a 18863. Posteriorment, hi ha esments
puntuals als bombers el 1893, 1913, 1914. Malauradament, no puc precisar el moment exacte en què
s’inicia la norma que hi hagi diversos bombers en els moments de funció ni tampoc la data de
finalització d’aquesta precaució. Però sí que es recullen altres aspectes.
1

JM Birulés, JM Fonalleras, P. Garcia i I. de Solá Morales. Història del Teatre Municipal de Girona. 1769-1985. Girona:
Ajuntament, 1985, p. 64.
2
Expedient del contracte de 1865 a 1868 que va asignar-se a Joaquim Sureda. [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 8]
3
Lligall 11 de la documentació del teatre a l’Arxiu Municipal de Girona

El nombre de bombers era inicialment de dos en cada sessió. Posteriorment ens costen tres, amb la
presència d’algun comandament. Quan comencem a trobar bombers de guàrdia al Municipal feia poc
que el cos municipal respectiu s’havia reglamentat. Existeix un Reglamento de la compañía Municipal
de Bomberos-pontoneros de la Inmortal Gerona, del 1868. És interessant que a Girona el cos diu també
“pontoneros”, donada la importància que tenia per a la ciutat la freqüència i gravetat de les
inundacions.
L’article 974 del citat reglament dóna peu a portar llista nominal de les persones que cobreixen els
serveis. Hem conservat, com dèiem, diverses llistes en relació a les guàrdies al teatre Municipal. Les
llistes ens informen dels noms dels bombers implicat si generalment de l’import que es cobrava. Com és
normal, les quanties van anar percebent augmentaren amb el temps. Així cada bomber cobrava per
sessió de guàrdia. Entre 1883 a 1886, 0,5 ptes. cobraven per funció teatral i 1 pta. En algun cas que hi
consta sessió de balls de carnestoltes). El 1914, 1,5 ptes. per funció teatral i 2 ptes. per funció de ball
(els brigades i capatassos cobraven, 3,25 i 2,50 ptes. en cada
cas)
Els nom dels bombers que van participar són ben variat
donat que el col·lectiu deuria ser ampli i es deurien aplicar
sistemes de torns més o menys rotatius. Citarem: Pere
Colom i Pere Mitjà, que van fer el primer reten que tenim
documental, el del 13 d’octubre del 1883 [veieu detall en
foto del costat]. Hi ha diverses llistes conservades entre
1883 a 1886 [al lligall 11]. N’hem analitzat una mostra
Bombers que guardaren el Municipal (aleshores
Teatre Principal). Mostra agafada entre 1883 i 1884
Narcís Arxé X
Pere Moret
Narcís Barnada
Narcís Parera X
Narcís Bosacoma
Jeroni Prunell XX
Joan Caralt
Narcís Ramada XXX
Miquel Carreras XXX
Jeroni Riuró
Enric Clascà X
Josep Riuró X
Pere Colom X
Andreu Roca XX
Pere Colomé
Joan Roca X
Isidre Cullell
Jaume Serrat
Andreu Dalmau XX
Benet Sid XX
Joan
Dalmau Antoni Simon XX
XXXXXXXXXXX
Jaume Sitjàs XX
Pere Gallostra XX
Ramon Sitjes
Josep Gironès X
Narcís Mitjà
Pere Meléndez XX
Francesc Sulé XXX
Narcís Mitjà
Alexandre Teixidor XX
Pere Mitjà

Veiem que apareixen una trentena de noms
diferents, tot homes, com és normal en el
moment. Una curiositat anecdòtica també
previsible és la incidència del nom Narcís (fins a
7 vegades): un de cada quatre bombers es deia
com el patró de la ciutat.
El nombre de serveis per bomber és força
variable. Des de qui només apareix una vegada a
qui hi figura en dotze ocasions (en Joan Dalmau
deuria ser molt aficionat al teatre o tenia
necessitat de fer ingressos extres).
Cal fer notar que el pagament de l’import dels
retens el realitzava l’empresari que tenia llogat
el teatre. En les clàusules de lloguer es feia
constar tal obligació. Ens consta una reclamació
de Sra. Magdalena Massa, vídua de Sendra5,
empresària en aquell moment, que interpreta
que el cost l’hauria d’assumir l’Ajuntament
(petició que no va ser acceptada).

La presència habitual de bombers no va ser, però, l’única precaució presa al teatre gironí. Seguirem
parlant del tema en propers capítols.
joan manel barceló sitjes

4

“Para evitar fraude en el abono de las gratificaciones, los capataces y en su defecto los brigadas de cada sección irán
apuntando los nombres de los bomberos-pontoneros à proporción que se presenten, a fin de liquidar por las horas que cada
uno haya empleado.” Article 97 del Reglamento de Bomberos-pontoneros del 1868 [Arxiu Municial de Girona]
5
Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 13.

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
(03)
Una òpera
sempre
apreciada
a
Catalunya
La música
més
trencadora
del segle
XX
El que
cantarà
DiDonato a
Barcelona

Aquesta vegada tenim un
fragment de l’òpera vivaldiana
L’Olimpiade. Concretament
l’ària Gemo in punto e fremo.
La canta la mezzo Andrea
Pellegrini.

Diu qui ens invita a escoltar-lo:
“És un dels fragments d’òpera
preferits. Me’l poso tot sovint”
Lluís Gómez (Banyoles)
El preludi del Parsifal de
Wagner
Adjuntem una versió dirigida
per Georg Solti.
Amb motiu que acaba de
representar-se en concert, a
l’Auditori, a Girona (per l’orquestra
simfònica de la Ràdio de Frankfurt),
en un magnífic concert. Aquí en
recollim el tall final, en format
ballet, amb una de les coreografies
més celebrades de Le Sacre du
Printemps (Stravinski, 1913), la de
Maurice Béjart. Una d eles
músiques més colpidores, expressió
d’un fort primitivisme.
Tal com consta en el calendari,
el 4 de juny està previst un
concert de la Joyce DiDonato al
Liceu. Aquesta és una d eles
peces que estan previstes:
Lacia Ch’ió Pianga, de l’òpera
Rinaldo de Handel,
acompanyada precisament pel
conjunt Il Pomo d’Oro, com a
l’enregistrament

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

Capella de Sta. Maria de Ripoll
La Capella és un dels grups corals més antics de les comarques Gironines, està a punt de celebrar els seus 125
anys. Intentarem repescar o revisar aspectes de la vida de la coral en el primer quinquenni dels anys 80. L’etapa
plantejada coincideix amb un fons important d’informació en els arxius de cultura de la Diputació gironina i,
també, amb l’inici de la direcció de la coral per part d’una persona que ha mantingut la dedicació fins a
l’actualitat, la Sra. Teresina Maideu.
El nom capella en el context del cant és d’origen arcaic i del món italià. Correspon a un conjunt de músics
que depenen d’una entitat que pot ser o de tipus nobiliari o de tipus eclesiàstic. En el present cas va néixer
depenent de la comunitat benedictina de Santa Maria de Ripoll. En el cas del col·lectiu de Ripoll, l’entitat creu que
el seu nom prové de l’italià capella, referit a cantar sense acompanyament musical o a capella.

124 anys
de vida,
des del 1893.

Direcció.- L’entitat ha tingut set diferents direccions: Mn Jaume Bofill (fundador), Mn
Manel Caballeria, Mn Damià Torrents (després del qual hi ha un parèntesi amb motiu
de la Guerra Civil), Mn Enric Bonada, Baltasar Maideu (de professió mèdica, des de
1982), Joaquim Maideu (des de 1970), Teresina Maideu (des de 1981)

La Capella, dirigida per Teresina Maideu Ca 1985 (Arxiu General de la Diputació de Girona)

En la fitxa estàndard que la Diputació de Girona (Arxiu General 08-89 031) tenia l’any 1985 es diu
La capella de Santa Maria és una coral polifònica consta d’una trentena de components. Actualment és
membre de la federació catalana d’Entitats corals. Compta amb tres-centes partitures de polifonia religiosa i
profana que van del s XIV al XIX, espirituals negres, populars, tradicionals d’arreu, sardanes, etc..
Com a responsables A més de la directora a mitjans anys 80 també hi figurava Eulàlia Suñer i Mariné.

EVOLUCIÓ DEL GRUP
L’entitat en el segle i quart de vida ha passat,
lògicament per circumstàncies ben canviants. Aquí
seguirem la informació oferta en el programa d’un
concert (l’ofert el 1984 al castell de Cardona –Arxiu
general de la Diputació de Girona 08/89 034-).

L’iniciador va ser un eclesiàstic, el Sr. Jaume Bofill que
amb la creació del grup assolia, a la vegada, la plaça
de Mestre de capella. D’aquí l’origen del nom. La
fundació va aprofitar l’impuls que va significar la
restauració del monestir, impulsada pel bisbe de Vic
Jaume Morgadas. Seguint els costums del moment, el
cor era només masculí.
La guerra civil va comportar uns anys de parèntesi
en el funcionament de la Capella. Una novetat en la
composició del grup va donar-se el 1948 quan una

nova escolania aportà veus blanques. A inicis dels
anys 50 alguns concerts es realitzaren amb el cor de
noies de les Filles de Maria però no intervenien en
cap església sinó el teatre de La Lira. Les
transformacions litúrgiques impulsades en el món
catòlic en temps del Papa Joan XXIII va facilitar, el
1959, la unificació dels dos cors preexistents en una
coral mixta. Consta que el 1984 la capella assajava els
dimarts i els divendres, de 10 a les 11,45 del vespre.

Arxiu general de la
Diputació de Girona 08/89 080

Actualment els assajos es fan els dimarts i els dijous,
als annexos de la biblioteca Lambert Mata (a la Plaça
Pompeu Fabra) de 9 a 10,30 del vespre, els dimarts i
els dijous.

LA DIRECCIÓ DE TERESA MAIDEU
L’últim terç de segle la coral ha estat dirigida per la Sra.
Teresina Maideu. La directora va rebre la Distinció Guifré
que és la màxima que atorga l’Ajuntament de Ripoll, en
aquest cas per tota una vida dedicada al cant coral.
Va ser fundadora i directora (tasca que manté) de la
coral infantil Follets de Ripoll. Passa a dirigir la capella el
1981. La Teresina es va formar al Conservatori del Liceu
de Barcelona, ampliant estudis de Pedagogia musical.
També es formà en el Zóltan Kodäy Pedagogical Institut
d’Hongria.
En l’aspecte concret de la direcció coral a treballat la
disciplina en el moviment “A coeur Joie”. Ha treballat
amb Oriol Martorell, Ireneu Segarra, Joan casals, Maria
Gamborg i altres.
Ha treballat en escoles del Ripollès i en la Universitat
de Vic i en cursos, seminaris i post-graus per a professors
i llicenciats.

Programa del concert de celebració del 90è aniversari, el
1983, al Monestir de Sta. Maria de Ripoll (Arxiu general de la
Diputació de Girona 08/89 034)

Amb motiu de la seva representació al Liceu.

La fille du régiment

Julià Pascual. 2017

