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QUI

QUÈ, QUAN ON …

Demanda de places pel bus de Girona al Liceu 2017-18
Durant el primer mes d’oferta s’han demanat:

Il Viaggio a
Reims
(15-IX) de
ROSSINI

Un Ballo in
maschera
(21-X) de
VERDI

L’elisir
Andrea
La
d’amore
Chénier
Favorite
(12-I) de (18-III) de (8-VII) de
DONIZETTI GIORDANO DONIZETTI

(cost 110€ socis 105€)
16 demandes

(cost 110€ - (cost 100€ - (cost 110€ - (cost 100€ socis 105€)
socis 95€) socis 105€) socis 95€)
26 demandes 27 demandes 10 demandes 13 demandes

El cost inclou entrades i bus. Podeu fer demandes al següent correu :
operagironabus@gmail.com
Cervià
I més festivals d’estiu
Palafrugell
St Pere de
Rodes

Iniciada la campanya 2017/18 al Palau
Amb una oferta important, en quantitat i en qualitat,
pel que fa a la veu
..Al web..

Bona acollida a la recent interpretació al
Liceu de La Fille du régiment de Donizetti
Amb Sabina Puértolas, Javier Camarena i Ewa Podlés
..Crítica de Jaume Radigales..

Crítica del Don Giovanni del Liceu
Amb comentaris valoratius dels cantants i l’atrevida
direcció escènica de kasper Holten
..Al Núvol Castafiore..

A Figueres s’ha realitzat el curs:
Explica’m una òpera
Amb nou sessions i nou òperes comentades per
Clara Valero, al centre cultural La Cate
...Al nostre web..

Tancament de les conferències dels Amics
de la temporada amb el Don Giovanni
Pol Avinyó apropa a l’obra cimera de Mozart
El 26-VI a la Casa de Cultura, organitzat pels Amics
..Al nostre web..

ANAR-HI

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

ACTIVITATS
Transmissió en directe de
Madama Butterfly, de Puccini
30-VI
(21,30h)

1-VII
(17h)

A Garriguella, des del Teatro Real de Madrid
..Al nostre web..

Garriguella

TREBALLANT AMB LA VEU: MuOM,
Presentació del disc Estatic Voices
Diu el programa: “El cant d’harmònics o difònic és
una tècnica vocal en la qual cada cantant emet dos
sons alhora”. Dins (a)phònica. Gratuït. ..Al web..

Banyoles

El tenor Reinoud van Mechelen
2-VII
(20h)

5-VII
(20,30h

6 i 7VII
(22h)

A la catedral amb el programa Erbarme
Dich: Fragments de cantates de Bach per a
tenor, flauta i baix continu
..Al web..

Girona

Òpera projectada en cine en directe:
La Bohème, de Puccini. Ocine
Transmès des del Teatro Antico de Taormina
..Al web..

Girona

Ballet: Béjart Fête Maurice
Pel Béjart Ballet de Lausanne. A l’Auditori del
Parc del Castell de Peralada
..Al web..

Peralada

Festival de dansa de Figueres: Agitart
6a8
-VII

Una vintena llarga d’espectacles de dansa en diversos
llocs d ela capital de l’Alt Empordà
..Al web..

7-VII

La coral Cerdanya Canta celebra els seus
25 anys a Puigcerdà

(21,30h)

Serà al Museu Cerdà. Entrada gratuïta
..Al web..

8-VII
(22h.)

La soprano Irene Théorin i l’orquestra del
Capitole de Toulouse. Peces de Debussy, R.

11-VII
(20h.)

15-VII
(20h)

Strauss i Mussorgski. Auditori del Parc
..Al web..

Figueres

Puigcerdà

Peralada

Música argentina i Missa tango a Buenos
Aires. Amb Carolina Alabau (Soprano)
Al Saló d’actes de la Reial Acadèmia de Belles Arts de
Sant Jordi
..Al web..

Barcelona

Jean-Christophe Maurice (baríton):
Cançó francesa. Homenatge al Quixot.
A l’església de St Martí d’Empúries.
Elisabeth Guironnet, piano.
..Al web..

St. Martí
d’Empúries
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Òperra: Dido i Ennes, de Purcell

15-VII
(20h.)

Per la 22a acadèmia Acadèmia Barroca
d’Ambronay. A l’església del Carme
..Al web..

Peralada

Il trovatore, òpera de Verdi
Al Liceu.
..Al web..

17 a
29-VII
18-VII
(21h)

19-VII
(21h)

Barcelona

Les musiciens du Louvre i Mark Minkouski.
En concert barroc per a veu
Obres de Händel i Vivaldi. A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

El contratenor Xavier Sabata en Nit musical
itinerant en tres escenaris diferents
Amb repertori fonamentalment barroc. Es succeiran 3
escenaris: Museu d’Art, Catedral; St. Pere de Galligants
..Al web..

Girona

Nit de lírica: òpera i sarsuela
(22h)

En el marc del Festival de Sant Pere de Roda.
A l’església del poble de Port de la selva
..Al web..

21-VII

Projecció oberta i gratuïta Il Trovatore de
Verdi. Liceu a la Fresca

21-VII

(22h)

Port de la Selva

A la plaça dels Jurats de Girona .
..Al nostre web.. ..Girona.. ..vídeo promocional..

Ballet: Ibstage Star Gales

22-VII

Al Liceu.
..Al web..

(17 i 21
h.)

Barcelona

Ballarins de Girona contra el Càncer
Promogut per la fundació Oncolliga Girona.
Al teatre de Bescanó
..Al web..
..Filmació promocional ..

27-VII
(20h.)

Bescanó

La vídua alegre, opereta de Lehár
Al Liceu. Versió concert
..Al web..

27-VII

Barcelona

4 mans a l’òpera.
Germans Aurelio i Paolo Pollice
Amb versions pianístiques de fragments d’òpera.
A l’església de S’Agaró
..Al web..

28-VII
(20 h.)
Números anteriors

S’Agaró

Calendari allargat

Històries del Municipal
De la prevenció d’incendis a cavall dels segles XIX i XX (2):
Bombers (2a part), aigua i informes.
En el darrer número d’Operem iniciàvem una revisió de causes i atzars que han
propiciat que el de Girona sigui un teatre antic que continua sense haver sofert un incendi.
MÉS DE BOMBERS
Parlàvem dels bombers i dels retens de
seguretat que realitzaven amb la seva
presència en les funcions que es
representaven. Veiem com començaven a
citar-se en la documentació del Municipal1,
des del 1883 i com el 1913 i 1914 encara se’n
parlava. Alguns documents de l’època de la
Guerra Civil tornen a fer força esment a la
seva vigilància. L’origen d’una abundant
documentació el 1937 és deguda al sistema
de comptabilitat que va deixar el Comitè
Econòmic d’Espectacles Públics, afí a la CNT
que a partir de mitjans 1936, ja iniciada la
guerra, va incautar el teatre Municipal2. En
uns plecs que van del setembre al desembre
del 1937 s’adjunta sistemàticament el rebut,
que valida un major del reten, de la despesa
de bombers.
Comprovem que el servei es prestava en
totes les funcions. Per cert, que per cada
funció es pagaven 13 ptes. en el concepte
bombers (5 pel caporal i 4 per cadascun dels
altres dos), si bé no es cita quants hi
assistien. Veiem que el cos va canviar el nom
1

Arxiu Municipal de Girona (AMGi) Fons Ajuntament de
Girona. Teatre.
2
Així es comunica en un escrit del 20 d’agost, dirigit al
Ciutadà alcalde de la ciutat que diu: “Aquest Comitè [sic]
havent acordat la incauta cio de tots els Locals, sales i
Teatres per l’organització d’Espectacles sota l’únic control
d’aquest organisme integrat per els autèntics treballadors
de d’espectacles públics ...”. Doncs, bé, el Comitè
econòmic d’espectacles Públics elaborà una relació molt
detallada de les despeses de les funcions que es
realitzaven al Municipal, i va esmentant sistemàticament el
cànon pagat pel servei de bombers.

i que va passa a dir-se Companyia Municipal
de Bombers (ja no s’esmenta la paraula
pontoners)

Un dels rebuts del pagament del servei de bombers.
El del 9-X-1937.

Passada la guerra i durant el franquisme
trobem la presència dels bombers durant
força anys. Com a resum de preus entre
l’època republicana i les dues primeres
dècades del franquisme fem el següent
quadre [amb dades procedents de l’Arxiu
Històric de Girona, fons del teatre, UI
12.960]:
Percepció per
funció

1934
1937
1941
1951
1956

Caporal

4 ptes.
5 ptes.
5 ptes.
10 ptes.
10 ptes

Cadascun dels 2
altre bombers

3 ptes.
4 ptes.
4 ptes.
8 ptes.
8 ptes

Però, què seria d’un bomber sense aigua?

DE L’AIGUA
Element fonamental per a l’extinció, un
local de la complexitat d’un teatre, s’ha de
plantejar com es disposa d’aquest recurs.
El 18763 es procedeix a col·locar un
dipòsit d’aigua de ferro. Un document
d’època recull diverses vistes dels plànols i
alguns comentaris. Diu “y que fue colocado
en el tejado de la casa teatro por prevención
para contingencias de los incendios.”
S’especifica que era de palastre (xapa de
ferro) d’uns 315 kilos i amb capacitat per a
2000 litres d’aigua.

“… observa la necesidad de sufragar un nuevo
gasto para precaver las dolorosas consecuencias
de un siniestro, adoptando aquellas medidas de
seguridad que aconseja la experiencia y de lo cual
ofrece un ejemplo el triste acontecimiento
ocurrido en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona
… “. Així l’arquitecte presentarà un pressupost de
reformes. Se’n citen unes quantes, com ara la
construcció d’una habitació fixa per al conserge,
erigir magatzems amb capacitat per a guardar els
objectes que estaven innecessàriament en espais
inadequats, la substitució de l’enllumenat d’oli
per l’enllumenat de gas, col·locació de canyeries i
dipòsits. En definitiva, “... obras por medio de las
cuales se atienda con eficacia á la extinción de los
incendios á los que se hallan tan expuestos esta
clase de edificios.” [AMGi, Teatre. 29 de juny del
1861 –el document havia estat al lligall 4-]

El 1888 la Comissió municipal d’Hisenda fa
unes consideracions en un escrit. Citem
alguna de les observacions

Secció transversal del dipòsit del 1876.

INFORMES
Diversos són els informes, bé encarregats
pel consistori, bé procedents d’altres
instàncies, que fa advertiment si plantegen
recomanacions sobre la seguretat, es
particular en relació al risc d’incendis. Sense
pretendre ser exhaustius, en citarem tres de
significatius.
Ja poc després de la inauguració del teatre
el 1860, en següent any 1861 ja hi ha un breu
document de la Comissió del Teatre,
auxiliada per l’arquitecte provincial que visit
ai comenta aspectes de seguretat. Entre
altres coses diu,

“El estado de las decoraciones, bastidores,
bambalinas y demás tripería del escenario … es
tan deplorable que ni el argumento de la falta de
fondos puede justificar semejante abandono … “.
[AMGi, Teatre. 6-VII-1888 –el document havia
estat al lligall 13-]

El 1908 el governador civil envia un
contundent escrit, dirigit a l’Ajuntament i a
l’empresari del teatre, on hi consten diversos
dèficits de seguretat, entre d’altres:
“… la carencia de aparatos extintores para casos
de incendio los cuales habrán de colocarse en el
escenario y pasillos … “. [AMGi, Teatre. 18-III-1908
–el document havia estat al lligall 13-]

Veurem més aspectes properament.
joan manel barceló sitjes

3

AMGi. Teatre 1876 (no esmenta dia). Estava en l’antic
lligall 10.

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
(04)

L’obra d’avui no és pròpiament
una òpera, sinó un oratori. En el
cas de Vivaldi i la seva època hi ha
poca diferència. L’ària és Agitata
infido flatu, de l’oratori Juditha
Triumphans. Canta la mezzo
Manuela Custer.

Un
manifest
diabòlic

En l’òpera Mefistofele (1868) d’Arrigo
Boito el dimoni hi ha un moment que
declara la seva filosofia. I quina idea
ha de tenir el dimoni? Cap de bona.
Ens ho canta el gran baríton gal·lès
Bryn Terfel: Son lo spirito che nega.

Un bell
duet de
Händel

Una peça
curiosa

Una recomanació de la Irene
Llongarriu (Girona). Son nata a
lagrimar, de l’òpera Giulio Cesare
de Händel. Diu la Irene: “ està
interpretat per dos cantants que
admiro profundament: Philippe
Jaroussky i Nathalie Stutzmann.
A banda, aquesta òpera és, sens
dubte, una obra cabdal de la història
de la música”
Orfeo Chamán és una òpera
estrenada a Bogotá el 2014, oferint
una recreació del mite òrfic. La
música està composada i arranjada
per Christina Pluhar, qui actua amb la
formació musical L’Arpeggiata. El
fragment és Cubrámonos con
cenizas. Nauel Penisse és Orfeo.
Trobeu aquí un breu comentari.
Per cert, que un dels tres intèrprets
de l’enregistrament, el contratenor
Vincenzo Capezzuto, estarà al festival
de Torroella el dia 18 d’agost: Veieu.

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

La coral ha anat evolucionant fins al punt de rebre diversos noms, cosa que ens indica la seva canviant funció i
institucions sota les que s’ha aixoplugat. Va començar, amb quinze cantaires, amb el nom de Coral Mixta de
Banyoles, en el moment de la fundació impulsada per Pere Frigoler en un entorn parroquial. Més tard el nom
passà a ser Coral del Centre Excursionista de Banyoles. Des del 2008 la denominació és l’actual, Veus de l’Estany.
44 anys de vida
(des del 1973)

Direcció: Pere Frigolé (des del 1973), Antoni Amorós (des de 1991)
i Carme Cornellà (des del 2001 a l’actualitat).

DE LA PRIMERA ETAPA
La Diputació de Girona, quan organitza de manera més sistemàtica la seva informació i suport a grups
artístics de les contrades, ens permet accedir, a partir dels seus arxius, a informacions de mitjans anys 80 (Arxiu
general de la Diputació de Girona –AGDGi-) Comencem amb aquest moment.

La coral Mixta de Banyoles el 1984 (ca) (que així es deia en aquell moment)
pel fotòfraf banyolí Lluís Vilardell (AGDGi 08/89 034)

El 1985 una petita fitxa de la Diputació gironina explicava, sobre el grup, “En els últims set anys i per desig dels
cantaires ha anat ampliant el repertori amb composicions clàssiques i populars. Ha actuat arreu de les comarques
amb gran èxit” (AGDGi 08/89/ 031). Abans, el 1984 quan la coral tenia 37 membres, el fundador i primer director
escrivia en una petició de suport: “Si les corals són un senyal de la vida musical d’un poble, ens agradaria
formar part del col·lectiu cultural que expandeix la nostra música catalana” (AGDGi 08/89 034)

EVOLUCIÓ DE LA CORAL
Carme Cornellà
(directora de Veus de l’Estany)

Els deu anys que va estar dirigida
per l’Antoni Amorós, la coral va
estar molt sol·licitada a participar,
amb els seus cants, en casaments,
aniversaris de noces, misses i
concerts de festa major dels
pobles de la comarca, celebracions
de Setmana Santa a la Catedral de
Girona...
Era pràcticament l’única coral de la
comarca. De manera intermitent,
la coral parroquial de Fontcoberta
també oferia els seus cants en
algunes celebracions litúrgiques.
El catxet de la Coral Mixta era dels
més assequibles i, durant un
temps, va entrar dins la Campanya de Dinamització
de la Diputació de Girona que oferia descomptes als
Ajuntaments i entitats que llogaven corals inscrites.
Com a coral integrada a la secció de música i cant
coral del Centre Excursionista de Banyoles va
prendre’n aquesta nominació i va participar als
Aplecs de corals de caire muntanyenc o vinculades a
entitats excursionistes.
El maig del 1999 va participar a la XXXV Festa de la
Cançó de Muntanya al Santuari de la Mare de Déu de
Núria.
Des de l’any 2008, la Coral té plena autonomia,
s’anomena VEUS DE L’ESTANY i el seu afany de
superació
musical
es
manté
ben
viu.
Actualment, la coral aplega una quarantena de
cantaires.
La il·lusió que posen en cantar i en aprendre repertori

nou, supleix les mancances que presenten en els
coneixements musicals. Hi ha pocs cantaires amb
estudis elementals de solfeig.Això fa que aprenguem
les cançons a base de repetició. Cantem a quatre
veus.Com gairebé a totes les corals, predomina el
grup de noies. Així, actualment a la coral hi ha 13
soprans, 13 contralts, 5 tenors i 7 baixos.
Darrerament s'hi han incorporat dues nenes de 9 i 12
anys. El 70% són noies!
Assagem cada dimarts, de 2/4 de 10 a 11 del vespre
al primer pis de l'Ateneu d’Estudis Musicals de
Banyoles (entrant per la Plaça Major). L'estona passa
com si res. De vegades, aquell fragment que ens ha
costat tant d'aprendre, quan ens tornem a trobar el
dimarts següent, ja l'hem oblidat en bona part. Això
fa que siguem constants en l'assaig i que ens sentim,
cada un de nosaltres, una peça important d'aquest
trencaclosques que és la nostra coral. La directora ho
explica en la darrera entrevista que li ha fet ‘Banyoles
TV’ dins el programa ‘La Tribu’ del 5/05/2017
http://banyolestv.xiptv.cat/latribu/capitol/entrevista-a-carme-cornella-t-2016-17
El seu repertori és molt ampli i variat i dóna especial
relleu a la música catalana, amb composicions
populars i tradicionals, havaneres, cançó moderna,
clàssics del cinema, espirituals negres, nadales, Nova
cançó, rock català i sardanes. Ofereix també cants
populars d'arreu del món, polifonia de diferents
autors i obra clàssica diversa. Solen acompanyar els

concerts amb una explicació de cada peça que
interpreten per tal que es pugui anar entenent el
context en què varen ser creades o la significació que
tenen.
El dia 4 d'octubre de 2009 la Coral Veus de l'Estany va
ser guardonada amb el 8è Premi Flama de la Llengua,
de caire institucional, organitzat per la Mesa Cívica
per la Llengua per:
- La història d'una continuïtat ideològica que ha
permès que tot i el canvi de noms (Coral Mixta de
Banyoles, Coral del centre Excursionista de Banyoles,
Agrupació coral Veus de l'Estany) i d'ubicacions
socials, l'acció portada a terme per part de les
diferents direccions del cor al llarg d'aquests 36 anys
d'existència continuada, feta amb total convicció i
sense defalliment per fer possible que a través de la
música, el català fos el llenguatge d'expressió
normalitzat en tots els seus recitals i concerts.
- La preservació i difusió del nostre patrimoni musical
i de l'esperit coral que tan caracteritza al poble
català, mostrant amb la seva interpretació de peces
tradicionals catalanes o d'autors catalans o traduint
la gran majoria de peces estrangeres per propiciar-ne
el seu arrelament, l'estima a la cultura popular
catalana i al foment i manteniment de les tradicions.
- La seva total disponibilitat en potenciar i adherir-se
a totes les campanyes institucionals o no, que
intenten incrementar i difondre l'ús i correcció del
català i, també, per a qualsevol altre tipus de
demanda social.
- L'aportació a la potenciació de la cultura comarcal i
la tasca d'ambaixada cultural que fa en cada una de
les seves actuacions fora del nostre territori.
- La tasca de possibilitar la integració
intergeneracional i intercultural tot creant llaços
d'amistat, germanor i relacions humanes, valors
imprescindibles per a qualsevol comunitat.

La coral Veus de l'Estany de Banyoles du a terme la
seva activitat, especialment, a les poblacions de la
comarca del Pla de l'Estany i de les altres comarques
gironines i per altres indrets de la geografia catalana.
Han intercanviat també visites i actuacions amb
corals de Vic, Andorra, Mallorca, la Catalunya Nord...
Participen habitualment en les misses de la Mare de
Déu d'Agost (festa petita), de Sant Martirià (patró de
Banyoles) i de Santa Cecília, a Banyoles, i en
processons, celebracions, concerts i misses de festa

major d'altres poblacions, que solen acabar amb un
petit recital de cançons del seu repertori.
Celebren, des de fa moltes edicions, el tradicional i
esperat concert de Sant Esteve a Banyoles, al migdia,
i el Concert de Cançó Nadalenca a Vilavenut
(Fontcoberta) després del pessebre vivent, al vespre,
amb una habitual i remarcable assistència de públic.
Al concert de Sant Esteve, una part del programa es
dedica a les nadales populars, d'arreu i d'autor.
L'altra part es dedica a peces significatives del
moment actual, aniversaris d'algun compositor o
d'algun fet esdevingut o d'altres, amb un fil
conductor o una temàtica comuna.
A https://www.youtube.com/watch?v=iDmbbIcqhkE
hi ha el Concert de Sant Esteve del 2016.

Igualment, dins les celebracions de Setmana Santa, ja
s'ha fet tradicional a Banyoles, la seva participació,
durant tot el recorregut, a la processó dels Dolors.
Des de l'any 2003, ofereix el concert litúrgic de
passió, el Divendres Sant, molt acceptat pel

També estan integrats a l'Agrupació Coral de les
Comarques de Girona i, per aquest fet, intervenen a
les Mostres Corals que organitza aquest col·lectiu.
L’any 2004, va ser coral acollidora, a Banyoles, del
CANTEM EN LLIBERTAT, un passeig per la història de

recolliment i estona de devoció que genera. El
programa de mà amb el text de les cançons que s'hi
interpreten ajuden, als qui ho desitgen, a la pregària.
Són cridats, també, a acompanyar 'La Missa' de TV2
amb assiduïtat.

Catalunya des de l’edat mitjana fins els nostres dies.
Es va fer amb textos, cançons i poemes que, en motiu
de la commemoració del Tricentenari dels fets de
1714, impulsat per l’Agrupació Coral de les
Comarques de Girona. Amb aquest macro-concert
l’objectiu va ser, aplegant més de 20 corals i un total
de 400 cantaires, contribuir a la persistència del
patrimoni musical i d’identitat catalana, a través del
cant coral.
L’activitat coral del curs acaba, pràcticament, amb la
TROBADA DE CANTAIRES DEL PLA DE L’ESTANY que,
des fa 17 edicions, se celebra cada any en un municipi
diferent de la comarca del Pla de l’Estany, amb la
participació de totes les corals de la comarca.

També ofereixen els seus cants en campanyes
solidàries: Mans Unides, Càritas, entitats de suport a
discapacitats, Asil, Clínica...sols, o amb d’altres
formacions de cant coral, orquestra o esbart
dansaire.
Fa una mitjana de 25 actuacions anuals.
Són membres de la Federació Catalana d'Entitats
Corals (FCEC) i, com a tals, han participat i participen
en les diferents activitats que aquesta entitat
proposa: organització i intervenció als aplecs de
corals, participació en els cicles i rodes corals que
apleguen diferents corals de les comarques gironines
i d'arreu de Catalunya.

La darrera actuació de la Coral. Interpretant l’havanera ‘La
bella Lola’ en català, tot fent voleiar els mocadors.
Diumenge,18 de juny. Palol de Revardit. XVIII Trobada de
Cantaires del Pla de l’Estany
Trobareu una Web activa de la coral VEUS DE L’ESTANY a
www.veusdelestany.cat

Amb motiu de la seva projecció a la fresca.

Il Trovatore

Julià Pascual, 2017

