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Demanda de places pel bus de Girona al Liceu 2017-18
Anunciada fa dos mesos la propera temporada, les reserves estan:

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€)
23 demandes

(cost 110€ socis 105€)
33 demandes

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

El cost inclou entrades i bus. Podeu fer demandes al següent correu :
operagironabus@gmail.com

Presentat un llibre sobre un tenor
gironí en el París en l’impressionisme
El cervianenc Llorenç Pagans estudiat per
Joaquim Rabaseda i Joan Gay
..Al web..

Homenatge a Zoltán Kodáli, en
els 40 de la seva mort
Va ser el passat 2 de juliol pels cors de
noies L’Arc i de Claudefaula.
..Al nostre web..

Presentació d’Il Viaggio a Reims, de
Rossini, primera òpera en bus
Girona-Liceu
Breu ressenya d’un dels grans Rossini per veure
si la gent s’anima a afegir-s’hi.
..Al nostre web..

<Òpera a la fresca> amb Il Trovatore el 21
A les comarques gironines les poblacions participants han estat:
Alp, Bellcaire d'Empordà, Blanes, Boadella i les Escaules, Breda,
Cadaqués, Caldes de Malavella, Calonge, Castellfollit de la Roca, Fontanilles, Fontcoberta,
Girona, la Cellera de Ter, la Vall d'en Bas, L’Escala, Llambilles, Lloret de Mar, Madremanya,
Mieres, Puigcerdà, Ribes de Freser, Riells i Viabrea, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant
Martí Vell, Sarrià de Ter, Torroella de Montgrí i Vilobí d'Onyar

..La Vanguàrdia..

..A Barcelona..
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Hi ha opinions que Plácido Domingo no fa bé
de culminar la seva carrera com a baríton
Des del respecte i admiració a la trajectòria del tenor, cada
vegada apareixen més opinions que no el prestigia la seva
actual deriva cap a papers baritonails, que no se li escauen
..Al web.. ..Al web..

L’últim bus de Girona al Liceu de
la temporada: Don Giovanni
El dia 30-VI es va anar a veure l’última
òpera-bus de la temporada 2016-17
..Al nostre web..

Nits de Música al Call. Girona. Agost 2017
. Concerts són els dijous, a les 21h. al Museu i centre
Bonastruc sa Porta. L’entrada és gratuïta però limitada a
la capcitat de l’aforament.
..Al web..

Anunciats els cursos d’audicions musicals,
2017-18, impartits per Rafael Esteve a
Girona i a Banyoles
..Al web..

Aquest mes de juliol ha estat el
d’Il Trovatore, de Verdi, al Liceu
Recollim aquí algunes crítiques :
..Més suau.. ..Dura.. ..Més dura..

Entrevista a Josep Pons,
director musical del Liceu
Publicada per Òpera Actual
..Al web..

ACTIVITATS
2-VIII
(20h.)
3-VIII
(22h.)
3-VIII
(21h.)

La soprano Pretty Yende
A l’església del Carme de Peralada
..Al web..

Peralada

Teatre musical: Dinamita la sarsuela
Pel grup Le Croupier. Dins el 34è Cicle de Concerts
d’estiu. Al Teatre Municipal de Palafrugell
..Al web..

Palafrugell

Recital del baríton Manel Esteve
Al Festival de Porta Ferrada
..Al web..

St Feliu de G.

QUI

3-VIII
(21 h.)

4-VIII
(20h.)

5-VIII
(20h.)

6-VIII
(22h.)
6-VIII
(20h.)
7 i 9VIII
(22h.)

8-VIII
(19h.)
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Roy Zakai&Ofer Ronen:
Ancient Groove. A Nits de
Música al call
Músiques d’influència oriental i marroquina.
Al centre Bonastruc ça Porta. Gratuït
..Al web..

Girona

La soprano Ainhoa Arteta:
Puccini, univers en femení
A l’església del Carme de Peralada
..Al web..

Peralada

Recital de la soprano Julia Lezhneva
Església del Carme de Peralada.
Amb el pianista Michael Antonencko
..Al web..

Peralada

Vespro della Beata Vergine de Claudio
Monteverdi, per Ensemble La Fenice
I amb els solistes vocals. En el marc del festival de
Torroella de Montgrí (església de St. Genís)
..Al web..

Torroella

Recital del tenor Gregory Kunde
Església del Carme de Peralada. Amb el pianista Ramon
Martín
..Al web..

Peralada

Òpera Madama Butterfly, de Puccini
Amb l’orquestra simfònica de Bilbao i el cor del Liceu, a
més dels solistes [consulteu].
..Al web..

Peralada

Conferència-concert: Pictofonies de Van
Gogh a 125 anys de la seva mort.
Per Carme Murio, Daniel Antolí i Cori Mercadé
..Al web..

Cadaquès

Tati cervià: Secreta veu.
A Nits de Música al call
10-VIII
(21 h.)

11-VIII
(22h.)

Amb Toni Pujol, contrabaixista; Dani
Comas, guitarrista, i Marc Clos,
percussionista.
Al centre Bonastruc ça Porta. Gratuït
..Al web..

Girona

El Grial, lament de Perceval.
Música i cançons
trovadoresques
Amb la capella de Ministrers.
A l’església de Sant Doménec

Puigcerà

QUI

12-VIII
(21h.)

QUÈ, QUAN ON …
..Al web..

Dansa: Lindsay Kemp
Al Festival de Porta Ferrada
..Al web..

15-VIII
(18,30h)

16-VIII
(22h.)

16-VIII
(22h.)

ANAR-HI

St Feliu de G.

Mara Aranda: Diàspora
Música i cançons sefardites
A l’església parroquial de Sant Esteve
..Al web..

Llanars

El tenor Andrea Bocelli
Al festival de Cap Roig
..Al web..

Calella de
Palafrugell

Recital: A l’entorn de Carmen.
Amb la mezzo Cristina Segura
Amb el pianista Josep Surinyac. Dins el 34è Cicle de
Concerts d’estiu. Al Teatre Municipal de Palafrugell
..Al web..

Palafrugell

Yael Horwitz: Dos Tierras.
A Nits de Música al call
17-VIII
(21 h.)

17-VIII
(21,30h.)

17-VIII
(22h.)

Al centre Bonastruc ça Porta. Gratuït
..Al web..

Lieder de Schubert. Ilker Arcayürek
(tenor) i Wolfram Rieger (Piano)
A Santa Maria de Vilabertran
..Al web..

22-VIII
(21,30h.)

Vilabertran

Dansa: Acosta Danza
A l’auditori Parc del castell de Peralada.
..Al web..

18-VIII
(22h.)

Girona

Peralada

Soqquadro italiano . Interpretació del
Stabat Mater de Vivaldi pel contratenor
i ballarí Vincenzo Capezzuto
Festival Torroella de Montgrí
(Auditori Espai Ter)
..Al web..

Torroella

Lieder. Matthias Goerne (baríton) i
Alexander Schmalcz (Piano)
A Santa Maria de Vilabertran
..Al web..

Vilabertran

QUI
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Lieder. Sarah Connolly (mezzo)
i Malcom Martineau (Piano)

24-VIII

A Santa Maria de Vilabertran
..Al web..

(21,30h.)

25-VIII

ANAR-HI

Vilabertran

Lieder de Schumann, Loewe i Fauré. Kate
Royal (soprano) i Malcom Martineau
(Piano)
A Santa Maria de Vilabertran
..Al web..

(21,30h.)

Vilabertran

Gala d’òpera. A St Pere de Roda
Amb Cecilia Nanneson (soprano), Edith Barlow
(mezzo) i Carl Pontén (piano).
A l’església del monestir.
..Al web..

26-VIII
(20h)

St Pere Roda

Winterreise lieder de Schubert.
Christoph Prégardien (tenor) i
Malcom Martineau (Piano) .

26-VIII

A Santa Maria de Vilabertran
..Al web..

(21,30h.)

Vilabertran

Evohéh: Cantadme
Galanica.
A Nits de Música al call

31-VIII

Al centre Bonastruc ça Porta. Gratuït
..Al web..

(21 h.)

Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
De la prevenció d’incendis a cavall dels segles XIX i XX (3):
aspectes.
Aquí tancarem la sèrie de tres escrits a l’Operem sobre les precaucions, evidentment
felices precaucions, que ajuden a explicar que a Girona tinguem un teatre de més d’un segle i
mig originari (encara que molt retocat). En part és el fruit dels esforços de molta gent i, en
part sens dubte, de la sort. No ens haurem referit a tots els aspectes que intervenen en la
prevenció del foc, sinó en alguns que siguin significatius i/o que en disposem de documents.

LES ASSEGURANCES
Parlant dels temes que ens plantegem
tota precaució és poca. Què es va fer a Girona
amb el seguru per al teatre?
Ja de seguida es va contractar la corresponent
pòlissa. El cost que s’estableix sempre fa de mal
calcular. El primer que cal tenir present és que, a
nivell europeu, els teatres eren considerats dels
edificis més perillosos i, per tant, tenien
percentatges de recàrrec per sobre de la pura
grandària de l’edifici. Un altre motiu de recàrrec
del cost per a un edifici era que aquest estigues a
prop d’una fusteria o similar. Per mala pata
durant uns quants anys aquest supòsit es va haver
d’aplicar en el cas gironí.
Si el Teatro de la Reina, que així es deia en
aquell moment, va ser inaugurat el 29-X-1860, la
primera assegurança contra incendis va ser
signada a 4-III-1861, amb la companyia La
General Española.

Capçalera de la primera pòlissa contra incendis del teatre.
Document del 4-III-1861 [AMGi1 UI 15633].

Aquella primera vegada el capital assegurat es
calculava en 500.000 rals de billó i s’havia de
pagar una prima anual de 2.500 rals.
1

AMGi correspon a l’Arxiu Municipal de Girona

Fragment de la pòlissa on es concreta el que s’assegura i
les valoracions. Document del 4-III-1861 [AMGi UI 15633].

A partir del 1871 la companyia asseguradora
passà a ser La Catalana. Aquell any el teatre es
valorava en 10.000 escuts (400.000 rals). L’últim
contracte en solitari de La Catalana amb el Teatre
Principal (nom del moment) és pel període 1909 a
1919, amb un capital calculat de 152.400 pessetes
i una quota de 914,90 ptes., amb una franquícia
del 1% del valor estimat per als grup dels objectes
mòbils i de decoració.
En els anys 20 del segle XX van entrant, tant en
el teatre sol com en el conjunt d’edificis
municipals, diverses companyies d’assegurances
contra incendis. Això era degut no només al
repartiment de riscos en cas d’indemnització
important. També es feia per acontentar als

representats de companyies radicades a Girona
que havia protestat. En aquest sentit conservem
una carta de queixa del Sr. Josep Ma Cruañas
Surroca sots-director, a Girona, de la companyia
d’assegurances d’incendis Numancia (carta de
data 14-XI-1924 [AMGi UI 15633]).

Anagrama de
La Catalana en
document del
7-III-1871
[AMGi UI
15633].

actuava la barcelonina La Catalana. Aragon tenia
seu principal a Saragossa i La Aurora a Bilbao.

Incident
Un cas a comentar es va donar quan a un
representant de La Paternal (concretament el
senyor J. Heras Fillol), companyia asseguradora
del Teatre se li va negar l’accés per part de
l’empresa que llogava el Municipal. Hi ha una
carta, de data 3-IV-1930 de queixa signa da per
l’alcalde i dirigida al representant dels llogaters,
el Sr. J. Alier [es localitza a l’AMGi, Teatre, lligall
18]

REGLAMENTACIONS GENERALS

El 1935 tan sols en el teatre (n’hi hauria força
més si consideréssim altres edificis municipals)
intervenien 7 companyies asseguradores: Aragón,
La Aurora, El Águila, La Baloise, La Catalana, La
Paternal, Royal Insurance. Amb un valor total
estimat de 300.000 ptes. i una prima neta de
1.935 ptes [AMGi UI 15633]. Evidentment,
l’assegurança havia anat pujant. Per exemple el
1928 hi ha un augment de costos del 20%, pel risc
suposat que implicava l’activitat de projeccions de
cinema (val a dir que l’Ajuntament va demanar
més endavant suprimir l’augment quan va
renunciar a fer cine davant les protestes dels
locals privats corresponents).

És evident que les mesures de seguretat tenen
a veure amb les normatives estatals i, en alguns
moments, autonòmiques. No entrarem aquí en el
tema però sí que constatarem un cas que està ben
documentat i que coincideix amb la ràpida
adopció de l’electricitat com a font d’il·luminació
més pràctica però també més segura.

Detall de la portada del reglament. Edició de la impremta
Tello de Madrid, 1888 [AMGi Teatre, lligall 10]

Capçal de la Polissa amb La Paternal,
de data 30-XI-1924 [AMGi UI 15633]

Pel que fa a la procedència de les companyies
asseguradores, notem el fet simptomàtic de la
presència d’empreses internacionals en el sector.
En el nostre cas la majoria: la suïssa La Baloise; les
franceses La Paternal i La Áliga (L’Aigle), i la
britànica Royal Insurance. De catalana només hi

Un reglament sobre electrificació
dels teatres
L’arxiu Municipal conserva un llibret amb la
reglamentació reproduïda d’una recent Reial
ordre del Ministeri de Governació de 30 de març
de 1888. ( Madrid, Imp. Tello, 1888 [AMGi Teatre,
lligall 10])

És d’aplicació immediata als teatres de Madrid
als que es donava un termini de mig any per
adaptar-se. Diu l’article addicional que El

Ministerio de Gobernación hará extensiva a los
teatros de cada provincia, en el tiempo y forma
convenientes, teniendo en cuenta las
condiciones y circunstancias de cada localidad.
Entre altres aspectes obliga a canviar altres
sistemes d’il·luminació per l’elèctric; reglamenta
els motors i calderes; normativitza l’ús de piles i
acumuladors elèctrics i els seus circuits; prioritat
per les làmpades elèctriques d’incandescència i
normes estrictes per les d’arc voltaic; normes en
sistemes de calefacció; aspectes com l’ús de
claus de pas i vàlvules de seguretat per a les
calefaccions;.
Art 1. “Será obligatorio el alumbrado eléctrico
para todos los teatros […], quedando proscrito
por completo el gas, que actualmente emplean”.
Art 34. “Prohibido por completo el uso del gas
para el alumbrado de los teatros, establecerá
como supletorio el de lámparas de aceite de
oliva,”. .

Pel que fa al coliseu gironí l’enllumenat elèctric
entra en funcionament el 1892. La instal·lació i
servei inicials van ser la Planas Flaquer i Cia. La
facturació de subministrament elèctric inicial
anava per funcions donades al preu, considerable,
de 20 ptes. per funció realitzada [AMGi Teatre
Lligall 12]. Anys més tard, el 1934, l’Ajuntament
calculava un capmàs de 5 pets. de cost elèctric per
funció teatral i 8 ptes. per balls [AMGI UI 12960].

Detall d’un rebut de Planes Flaquer i Cia per la despesa
elèctrica estimada en uns balls de màscares del carnaval.
[AMGi Teatre lligall 12. Document de 23-III-1896]

MESURES DIVERSES CONCRETES
Sense pretendre una relació complerta ni
sistemàtica de les mesures de seguretat contra
incendis, recollim a continuació una relació
d’actuacions
concretes
que
considerem
significatives.

1883. Es col·loquen dues boques de reg dins del
teatre. (Anotació del 16-X [AMGi Teatre
lligall 12])
1885. Col·locació de dues mànegues d’aigua en
l’escenari (factura del 30-VI [AMGi Teatre
lligall 12])
1887. Col·locació d’una espita per a millorar la
pressió de l’aigua al teatre (factura de 17XII-1887 [AMGi Teatre lligall 12])
1924. Compra per l’Ajuntament duna “camioneta
equipada destinada al servei d’urgència
en l’extinció d’incendis” (Concurs de 18-VI.
El fet que es guardés entre la
documentació del teatre pressuposa que
es preveia que en fes ús, com a mínim en
part [AHGi T UI 12901]).
1925.
Adquisició d’aparells
avisadors d’incendis. Al
respecte es va realitzar un
concurs amb tres empreses
licitadores. Finalment, es va
optar per l’oferta de la S.A.
Avisador Guardián. Oferien
50 aparells per import de
16.120 ptes. Es va demanar a
l’arquitecte municipal que
estudiés la col·locació. [AMGi
UI 12901].
1933
Consta que l’Ajuntament estudia
l’adquisició d’un líquid ignífug per al
teatre que es podia aplicar sobre objectes
de roba, paper o fusta. No hem trobat
constància de si es van adquirir (oferta
d’Ignífugs Atlantis, de Barcelona, amb data
3-VIII [AMGi Teatre, lligall 18]).
1956
Actuacions de millores de l’edifici que
afecta, fonamentalment a les teulades.
1983 Consten fitxes de seguiment d’uns circuits
de revisió en el moment del tancament del
teatre. El personal responsable havia de
complimentar i signar cada vegada una
relació llarga de comprovacions. No
podem dir en quina data va començar
aquest protocol [AMGi UI 12434].

PLA GLOBAL AMB MILLORES DE
SEGURETAT
Més enllà d’actuacions concretes de caire
parcial, un estudi global amb millores de
seguretat el trobem en les reformes que es van

practicar entre 1985 i 1994, uns quants anys
abans de la remodelació, més llarga i profunda,
que va comportar el tancament del teatre entre
2001 a 2006. El 1985-86 els arquitectes Manel
Bosch, Fernando Domínguez i Montserrat Nogués
presentaven informes i propostes per a millorar la
seguretat i funcionalitat del Municipal.

Un informe preocupant
“ Aunque por tratarse de un edificio de
mediados del siglo XIX es imposible adecuarlo
estrictamente a las normativas del Reglamento
de policía de espectáculos y protección contra
incendios, las condiciones en las que se
encuentra actualmente no cumplen los mínimos
exigidos a cualquier edificio de uso público.
Todas las medidas de evacuación son
insuficientes (salidas de emergencia, escaleras
de incendios, señalización e información).
Respecto a las condiciones generales del edificio
en cuanto a la estanqueidad del fuego, no existe
ninguna compartimentación. Los materiales del
edificio (platea, escenario, camerinos y
almacenes) no ofrecen garantía de resistencia al
fuego .“

-

-

Ampliar l’edifici per la part posterior de la
sala, cosa que permetia ampliar els recursos
d’ evacuació.
Col·locació de portes tallafocs

UN INICI D’INCENDI
L’ensurt més gran de foc que estigui
documentat va succeir l’any 1927, un mes de
març. La premsa se’n va fer ressò. A més va
succeir en un moment en què es celebrava un
concert públic. Deixem que els cronistes de
l’època ho expliquin:

(Informe del 1994 sobre obres que es realitzaven
[AMGi, Administratiu. Teatre, contenidor 5420] )

La situació era perillosa. Entre altres mesures es
preveien:
-

-

La substitució de suports de fusta per altres
de metàl·lics, tant en la tramoia com en
fossar.
Noves i millors conduccions d’aigua per a
incendis [veieu dibuix]. Doble escomesa.

Descripció del conat d’incendi del 27 al Teatre Municipal
(El Eco de Gerona. 5-III-1927, p.3)

Acabem aquí la sèrie dels tres escrits amb una
palpitació al cor, però, amb la satisfacció que,
entre uns i altres, se'n van sortir. Ara hem de
procurar que el Municipal segueixi dempeus i
proporcionant-nos un bon gaudi.
Detall del projecte per a les noves escomeses d’aigua.
1985 [AMGi UI 13073]

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
(05)
Preparant Il
Viaggio a
Reims,
òpera que
es es pot
anar a veure
en bus el
setembre
El primer
Bellini

Recordant
Kodály

Avui ens acostem a l’òpera de
Vivaldi Motezuma i
concretament a l’ària Là
sull’eterna sponda. La canta,
la contralt Sonia Prina que
veiem acompanyada per Il
Giardino Armonico, dirigit per
Giovanni Antonini.
Rossini va composar Il Viaggio a Reims el 1825, un
encàrrec oficial per als festejos de coronació de Carles X,
un dels monarques absoluts imposats a França després de
la derrota de Napoleó. La ironia i
l’exhibició de fatuïtat dels nobles
que se’ns mostra és,
possiblement, una manera de
ridiculitzar l’Antic Règim de part
d’un burgès com Rossini. Aquí
veurem les preocupacions de la
comtessa de Folleville pel seu
barret. És el fragment Che miro! ...
Grazie vi rendo, o Dei! . És una exhibició de coloratura.
Del mateix any que l’anterior,
1825, és la primera òpera de
Vincezo Bellini, un dels
successors de Rossini,
Adelson e Salvini. Sentim un
fragment de l’ària Dopo
l’oscuro nembo. Canta Elīna
Garanča.
Com que hem rememorat
Kodály en diverses seccions del
butlletí, aportem un flash mob
(interpretació per sorpresa en
lloc públic) en una plaça de
Budapest, amb la cançó d’arrel
tradicional del mestre, Esti Dal
(Cançó de nit)

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

Recordant la influència de
Kodály en el seu 40è aniversari
Aquest any es celebra a nivell veritablement
mundial els quaranta anys de la mort del musicòleg,
compositor i pedagog musical hongarès Zoltán Kadály
(1882-1967). Precisament, en el present número
recollim la notícia d’un concert a Girona, promogut per
Claudefaula, el mes passat, dedicat íntegrament a
recordar i retre homenatge al músic [VEIEU la notícia].

Un detall del programa del concert en record de Kodály
celebrat el 2 de juliol a l’església de Santa Eugènia.

El personatge és ben conegut entre els professionals
de la música, sobretot els educadors de la veu. Moltes
de les idees de Kodály han anat quallant i convertint-se
en guia per a la pedagogia musical. Des de mitjans segle
XX les metodologies de Kodály, la d’Orff i la de Suzuki
han tingut una gran influència. En el cas d’Hongria
Kodaly prioritzà l’ensenyament musical a partir de les
corals, entre altres causes, degut a que no hi havia
massa tradició d’ensenyament de la música i, en canvi,
sí força vida entre els grups vocals. També es constata
com el repertori coral d’aquí (en parlarem) i de mig
món inclouen, sovint, peces del compositor.

20 anys, va iniciar un treball sistemàtic de visites i de
recopilació d’obres d’origen popular, evitant així la
seva desaparició i/o procurant-ne la difusió. Sobre
aquest tema va realitzar la seva tesi doctoral.

Koday va fer tot un treball
d’investigació
“ Un cop feta la recollida de les cançons va venir
la primera part del treball d’investigació, que era
escriure-les, analitzar-les (modes, escales, tipus
de melodia, frases, cadències). Després vindria la
segona fase del procés, que consistia a
sistematitzar per agrupar tot allò que era comú:
música pentatònica (ningú no sabia que existia
dins del folklore hongarès), modes gregorians,
major i menor, agrupar segons la forma, el
compàs, la funció de la cançó (boda, nadal,
bressol, etc.)”.
[Didàctica de la Música, Conxa Tralleto, 2016]

PROMOTOR I DIGNIFICADOR DE LA
MÚSICA FOLKLÒRICA

Zoltán Kódaly amb un fonògraf.

És evident que el segle XX ha estat un període en el
que, sobretot en alguns moments i àmbits musicals, la
música folklòrica ha tingut protagonisme. Aquesta
sensibilització es deu, en part, a precursors com ara
Zoltán Kodály. Ja quan era estudiant, amb poc més de

Zoltán Kodály i Bela Bartók van tenir l’encert d’utilitzar
els incipients mitjans d’enregistrament sonor per a
capturar i conservar la música popular hongaresa.
Entre els dos estudiosos van arribar a recollir més de
100.000 peces. Van ser dels primers a nivell mundial a
realitzar aquest tipus d’estudis. Bàsicament es van

centrar en el llegat hongarès, viu sobretot en medis
d’ètnia gitana. També es va interessar, encara que en
menor mesura, en els sons d’altres indrets (Romania,
Turquia, ... inclús d’Egipte).

PRO EDUCACIÓ MUSICAL
Encara que el creador no considerava que es tractés
pròpiament d’un mètode, molts dels que han afrontat
la tasca bàsica d’educar en la música i formar la veu han
adoptat, com a mínim en molts dels seus aspectes, el
que coneixem com a mètode Kodály per a
l’ensenyament de la música. Així es pot constatar en
acadèmies, classes de música en les escoles, en la
formació que realitzen les entitats corals. Aquí i arreu.
Gosarem sintetitzar alguns dels trets distintius dels
principis formatius de l’hongarès amb uns curts
paràgrafs.
♦ Tots els infants han de ser formats en la música.
I l’educació no s’ha de limitar, com sovint es feia, als
nois i noies més dotats,
sinó que ha de ser
universal per tal que
cadascú arribi a fruir-ne
fins on pugui. La música
ha de ser una part del
currículum
d’igual
importància a les altres
matèries que s’estudien
a les escoles.
♦ Les principals fonts per a l’aprenentatge són el
folklor i la música culta.
♦ La veu i el cant coral són els principals vehicles
de l’ensenyament-aprenentage musical. De fet les
corals són escoles de música per als seus membres,
cada cas en el grau de desenvolupament en què es
trobi. Així aquesta metodologia prioritza la veu als
instruments per a fer la formació. De fet, la veu es
considera com un instrument més. Els demés
instruments s’aprenen a posteriori i aprofitat l’assolit
amb la veu.
♦ El primer element de l’aprenentatge passa pel
ritme. Hom utilitza el picar de mans per a regularitzar
les pulsacions.
♦ En les etapes formatives inicials es proposa un
solfeig relatiu, en el que no faci falta començar amb
l’estudi del conjunt de l’escala, basat en les síl·labes

rítmiques. Aquest sistema fa més practicable des de
tendres edats la notació musical així com incloure
diversitat de facultats amb què compten els
practicants.

Sobre el solfeig relatiu
Exemples de síl·labes rítmiques són Ta ta ta ta
ti ri ti ri ti ri ti ri [...] pretén indicar mitjançant
diferents postures i moviments de les mans,
l’altura dels sons i que els alumnes els
identifiquin amb els seus noms respectius [...] es
planteja la possibilitat d’entonar qualsevol
melodia representada en una sola línia des del
punt de vista de l’escriptura musical. Aquesta
línia representa el pentagrama convencional i en
ella estan col·locades les diferents notes amb els
seus noms respectius a sota [...] des del punt de
vista de l’entonació, és indiferent la tonalitat en
que es trobi l’obra musical original, doncs
sempre es podrà transportar a la tessitura més
còmoda de l’intèrpret.
https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-kodaly

REPERCUSSIÓ ENTRE NOSALTRES
Les propostes de l’hongarès arriben a Catalunya
entre una mica abans i una mica després del 1970. De
fet, des del congrés del International Society for Music
Education, celebrat a Budapest el 1964, les propostes
de Kodály van gaudir d’un ràpid i creixent interès
mundial. També entre nosaltres. Un dels que aviat
s’interessà en el nostre personatge va ser Oriol
Martorell. Ell és un dels traductors de llibres i difusor
de les metodologies de Kodály.

Recuperació nacional per la música
La reivindicació que Kodály i Bartók van fer de la
música popular no era només una qüestió
erudita o de gaudi estètic. També tenia una
dimensió política nacional. A inicis del segle XX la
música hongaresa, la que es difonia i ensenyava,
era purament d’arrel germànica, fruit d ela
dominació austríaca. Anar a recuperar el legat de
cançons i melodies populars tant en medi rural
com urbà, va ser un dels mitjans de reivindicar la
tradició cultural pròpia.
Potser aquesta és una de les causes de l’interès
per Kodály a Catalunya.

Obres corals de Kodály interpretades per
corals gironines vers la dècada dels 80
Anotem: ANY / CORAL/ OBRA / DETALLS

Un instant del concert, d’homenatge a Kodály, dels cors de noies
de Claudefaula (Girona) i L’Arc (Barcelona) a l’església de Santa
Eugènia de Girona (2-VII.2017)

Són força els formadors/es que actualment
treballen a les nostres comarques, tant en la docència
com en la direcció de corals, que han estudiat la
metodologia Kodály. Uns quants inclús peregrinen per
completar la seva formació al prestigiós Kodály
Institute (des del 1975 i al si de l’Acadèmia de Música
Liszt), amb seu principal a Budapest (encara que hi ha
instituts Kodály oficials a diversos països), meca que
manté i va actualitzant el legat del músic-pedagog del
mestre. Per posar un exemple, citarem a l veterana i
encara en actiu directora Teresina Maideu (corals
Capella Santa Maria i la infantil dels Follets, de Ripoll).
Un altre exemple de les comarques gironines per
acudir a les fonts kodalyanes el trobem, l’any 1986,
entre els arxius de la Diputació.

1975. Polifònica (Girona). “Quan el sol se’n va a la
posta”. A l’església parroquial d’Amer el 8-XI
1983. Nit de juny (Palafrugell). “Cohors generosa”. A
l’església de Llafranc, el 11-VIII.
1983. Coral Ressó (Cassà). “Stabat mater”. Al cinema
de les escoles de Cassà, el 25-XI.
1984. Girona canta (trobada de corals). “Pregària”.
Una de les peces que es va treballar en un cap
de setmana a Llorà, entre el 31-III i 1-IV.
1985. Els Follets (Ripoll). “Abril, maig, juny”. A la sala
Abat Just de Ripoll, el 30-VI. Va seguir a
aquesta una cançó popular hongaresa.
1985. Virolets (Palafrugell). “El rellotge”. Al teatre
Victòria, el 22-XI.
1986. Cor Maragall (Girona). “Stabat Mater”.
Acompanyats per l’Orquestra de Cambra de
Girona, a la casa de Cultura, el 12-VI

Un cant comú de tres corals el 1983

Un cas olotí de peregrinació
kodalyana
Des de la coral infantil Blauet d’Olot es
demanava (amb data de 26-I) un ajut de la
Diputació gironina per a sufragar part de les
despeses que per acudir a un curs a la universitat
d’estiu d’Esztergom (Hongria). Per cert, que la
petició no va tenir bona acollida per part de
l’organisme provincial [AGDGi 08-89 098].
Finalment, constatarem una certa proliferació de la
música de Kodály, així com hongaresa en general, en
els repertoris de corals gironines dels anys 80. Aquí,
sense voler ser exhaustius, esmentarem diversos
concerts que es van donar i que contenien alguna
peça de Zoltán Kodály.

Fragment del programa d’un Concert Primavera
a Palafrugell amb les corals Croscat, Música Viva
i Nit Juny (el 1-V-1083). Arxiu General de la
Diputació de Girona [AGDGi 08-89 081]
Són només alguns exemples.
En definitiva, ara fa quaranta anys moria un gran
impulsor de la música, responsable en part que aquest
àmbit artístic hagi guanyat presència entre tots
nosaltres. És just que el reconeguem.
Joan Manel Barceló Sitjes

Amb motiu de la seva recent interpretació al Liceu.

La vídua alegre
(Die lustige Witwe)
de Franz Leár

Julià Pascual. 2017

