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QUÈ, QUAN ON …

Oferta pel recital de Josep Bros
Del 26-XI al Liceu
Entrada de platea + viatge 60€ (65€ no socis)
..Al nostre web..
..Per a reserves..

Anada amb Operabus al Liceu: el 12-I
a L’Elisir d’Amore, de Donizetti
Entrada (zona 3) més bus 95€ (no socis 100€)
..Al nostre web..
..Per a reserves..

Assemblea anual dels Amics de
l’Òpera de Girona, amb sopar obert
Serà el dijous 14-XII. Cal inscripció prèvia
..Correu dels Amics..

Estrenat al Liceu Un Ballo in Maschera,
de Verdi
Amb molt bona crítica per les veus i no tant per
l’escenografia
..Jaume Radigales.. ..Ara.. ..Al web..

Expedició de l’òpera bus feta al
Liceu per a Un Ballo in Maschera
Va ser el dissabte 21-X-2017
..Al nostre web.. ..Imatges..

Juan Diego Flórez acaba de treure
un disc amb àries de Mozart
Amb l’orquestra La Scintilla
..Al web..

Exposició: Granados, de París a Goya
al Museu de la Música, de Barcelona
Del 21-IX-2017 al 22-V-2018 amb motiu de l’any
Granados, en el 160 aniversari del naixement,
..El museu..
..Notícia..

ANAR-HI

QUI
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ANAR-HI

El restaurant barceloní 7 portes inicia la
seva VIa temporada de sopars lírics
Són set sopars entre octubre i juny
..Notícia..

Comentari del concert de la soprano
Elena Copons, el passat setembre
Amb Lieder de R. Schumann, Johannes Brahms,
E. Grieg, R. Strauss, F. Mendessohn.
..Crítica..

Un cicle de lieder nou acaba de començar
a l’Auditori de Barcelona
Organitzat per l’Associació F. Schubert de Barcelona
..Al web..
Comentari..

Diada tradicional de la música
per Santa Cecília
Es celebra el 22 de novembre
..Al web.. ..Fragment de l’homenatge de Purcell..

ACTIVITATS
El Rèquiem de Mozart
1-XI
(18 h)

2-XI
(20,15h)

3-XI
(21 h)

4-XI
(12,30 h)

Amb solistes i el Cor de l’Orquestra de Cambra
de l’Empordà. Al Teatre Municipal el Jardí
..Al web..

Figueres

Òpera als OCINE de Girona:
Turandot de Puccini
Projectat en diferit
per Òpera Austràlia de Sydney
..Cine..
..Al nostre web..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Concert de cant i paiano sobre
òperes: En clau de mezzo
Clara Gifra i Roser Pagès. A l’Auditori Caputxins
..Al web..

Figueres

Lied: Diversitat vienesa. Ulrike
Haller (soprano) i J. Surinyac (piano)
Al Lied Festival Victoria de los Ángeles.
A la galeria Carles Taché (recital-aperitiu)
..Al web..

Barcelona

Òpera als Cines Olot: Carmen de Bizet
4-XI
(19 h)

Projectat en diferit des de l’Òpera de Roma
..Cine..
..Al nostre web..

Olot

Concert solidari de Gospel
4-XI
(19 h)

Pel cor Gospel Girona en benefici de les activitats de
la fundació SERGI. Al gironí auditori de La Mercè
..Al web..

Girona

QUI
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5-XI

Amb el cantabile Cor de Cambra d’Olot, cor La
Fontana de Barcelona i la Coral Sant Ramon de Lleida
..Al web..

(18 h)

6-XI
(19 h.)

ANAR-HI

Concert de tardor de cant coral
Olot

Conferència: Els imprescindibles.
Cicle l’Emoció de la veu
A la Fontana d’Or de Girona. Pel baríton i divulgador
Enric Martínez-Castignani ..Al web..

Girona

Lied: Carnegie Hall, 24-X-1950. Kate
Royal (soprano) i J. Middleton (piano)

9-XI
(20 h)

10 i
11-XI
(.)

13-XI
(19 h.)

18-XI
(19 h.)

19-XI
(17 h.)

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles.
Capella de Sta. Àgata (Pl. Del Rei).
..Al web..

Barcelona

Dansa: Out of Context – for Pina.
Homenatge Pina baush per Alain Plantel
En el marc de Temporada Alta. Al Teatre Municipal
..Al web..

Girona

Conferència. Schubert: la Música de
l’hivern. Cicle l’Emoció de la veu
A la Fontana d’Or de Girona. Pel baríton i
divulgador Enric Martínez-Castignani
..Al web..

Girona

XVII Trobada internacional.
Coral El Progrés
Al teatre La Gorga. Entrada gratuïta
..Al web..

Palamós

Homenatge al pare Ireneu Segarra (antic
director de l’escolania de Montserrat)
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Il Convito, de Ciamrosa, per Òpera Jove
19-XI

Òpera còmica en 2 actes. Teatre El Jardí de Figueres
..Al web..

Figueres

Dansa: El Més Petit de Tots
19-XI
(17 h)

Akari, Cia. Da.Te Danza. Al Teatre principal d’Olot
..Al web..

20-XI

Conferència: Els amors impossibles de
Schumann. Cicle l’Emoció de la veu

(19 h.)

21-XI
(20,15h)

A la Fontana d’Or de Girona. Pel baríton i divulgador
Enric Martínez-Castignani ..Al web..

Ballet als OCINE de Girona:
Don Quixot de Minkus
Projectat en diferit per l’Òpera estatal de Viena
..Cine..
..Al nostre web..

Olot

Girona

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

QUI
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ANAR-HI

Mülier, espectacle de dansa
Amn la Cia. Maduixa Teatre
22-XI
(21 h.)

Premi Mortiz Fira Tàrrega millor estrena 2016.
A l’Ateneu de Celrà
..Al web..

Celrà

Lied: De List a Tolrà. David Alegret
(tenor) i Albert Guinovart (piano)

23-XI

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles.
Al recinte modernista de Sant Pau.
..Al web..

(20 h)

Barcelona

Òpera: La Serva Padrona, de Pergolesi
24-XI
(21 h)

25-XI

Per Òpera de butxaca. A l’Auditori dels Caputxins
..Al web..

Figueres

Òpera comentada i projectada a Rupià:
I Capuleti e i Montecchi, de Bellini
Consulteu els dissabtes d’òpera al bloc
..Al web..

(18h.)

Rupià

Recital del tenor Josep Bros
al Liceu, pels 25 anys de carrera

26-XI
(17 h.)

Acompanyat al piano per Marco Evangelisti
..Al web.. ..Per a oferta (fins el 7-XI)..

27-XI

Conferència: La mélodie francesa i els
seus colors. Cicle l’Emoció de la veu
A la Fontana d’Or de Girona. Pel baríton i
divulgador Enric Martínez-Castignani ..Al web..

(19 h.)

Barcelona

Girona

Lied: Como en casa. Benjamin Appl
(baríton) i Sholto Kynoch (piano)

27-XI

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles.
Al recinte modernista de Sant Pau.
..Al web..

(20 h)

Barcelona

Grans cors i bandes sonores de Cinema.
Amb l’Orquesta Clásica Santa Cecilia
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

28-XI
(20,30 h.)

Barcelona

L’òpera Tristany i Isolda, al Liceu
28-XI
Fins 15-XII

Amb Stefan Vinke, Albert Dohmen i Irene Theorin
..Al web..

Barcelona

Lied de Wagner, Wolf i Sibelius. Iréne
Theorin (soprano) i M. Svensson (piano)

30-XI

Al Lied Festival Victoria de los Ángeles.
A l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
..Al web..

(20 h)
Números anteriors

Barcelona

Calendari allargat

Històries del Municipal
Músics i música a final dels anys 30 del XIX
En el darrer número a la secció Històries del Municipal parlàvem dels balls realitzats en
el teatre (Teatro de comedias o Pallol, segons es volgués, que era el nom de l’edifici teatral de
l’ajuntament gironí aproximadament on hi ha l’actual Municipal) entre 1837 I 1838.
Constatàvem una activitat quantiosa i de diferents tipologies de balls. Al final de l’escrit
apuntàvem, però, que la música de ball va significar, només, una manifestació entre d’altres del
que va ser una certa efervescència musical. També, evidentment,
es nota un actiu moviment teatral (en donarem algun detall).
Segurament és aquest moment immediat al 1840 que es detecta
una inquietud cultural que va eclosionar al cap de dues dècades
amb el nou teatre, dit aleshores Teatre de la Reina. Recordem que
amb el nou edifici de 1860 es va fer una teatre a la italiana, amb
la idea explícita de facilitar, també, les actuacions musicals i
especialment l’òpera. Finalment, recordem que la historiografia
dels darrers anys ha interpretat que, malgrat la destrucció dels
setges, a inicis de la centúria, Girona no va estar tant de temps
prostrada com s’havia volgut suposar. Aquí analitzem nous
aspectes de l’ambient musical d’aquell moment.
Doc. 1.- Edició a Girona, per la impremta de Joaquim Grases,
del llibret de Norma i diu, com veieu, “para representarse
en el teatro de la Ciudad de Gerona”. De 1839.
Exemplar reproduït de la biblioteca de Peralada →

Sintetitza Lluís Brugués que fins a mitjans s.
XIX, “la música i l’ensenyament de la música
en particular es reduïen a l’àmbit catedralici i
a algun monestir o parròquia”. [BRUGUÉS,
2008: 22]. En línies generals deuria anar així
però els primers indicis de canvi de tendència
els tenim ja a finals de la dècada dels anys 30,
quan es nota que quelcom es mou.

INDICIS D’ANIMACIÓ MUSICAL A
GIRONA A PARTIR DELS FINALS
DELS 30 DEL S XIX
constatàvem en el passat número d’Operem
com la citat de Girona genera demanda, i per
tant feina de músics, mitjançant la proliferació

de balls, no només per Carnestoltes i Fires. La
primera òpera que sabem que obre un cicle ja
habitual de funcions líriques fou Norma, de
Bellini, representada el 1839 [veieu Doc. 1],
segons ens explica Enric Claudi Girbal (1893).
En anys posteriors sovintejaren funcions
operístiques de certa qualitat [es donen
alguns detalls al Quadre 1]. El 1840
l’Ajuntament decideix contractar un violinista
de prestigi, el senyor Francesco Benini per tal
que donés classes de l’instrument a sis joves
de pocs recursos de la ciutat que hagueren de
superar unes proves de selecció. El 1838
s’havia ampliat el contingent de músics de
l’orquestra que actuava al teatre gironí
[Costal, Gay i Rabaseda, 2010, p. 16]. L’any

1840 apareix en els programes del teatre o en
llibrets operístics les primeres referències a
un cor, amb la denominació de coristes del
teatre, el qual “estava integrat per aficionats
de la ciutat.“ [Costal, Gay i Rabaseda, 2010, p.

17]. Els aspectes recollits fins ara ja han estat
analitzats per diversos autors. Tot seguit,
explorant el fons del teatre de l’Arxiu
Municipal de Girona, procurarem recollir més
indicis d’activitat musical.

Quadre 1.- ALTRES MANIFESTACIONS MUSICALS I CULTURALS GIRONINES
DEL MOMENT
Observem en aquest apartat indicis d’una certa eclosió cultura a la Girona de les dues dècades
anteriors a l’inici de le sobres del Teatre de la Reina, finalment Municipal (inaugurat el 1860)
● Entre 6-XI-1836 i fins a 5-V-1838 hi ha un registre a efectes comptables de funcions teatrals. En
un any i mig es van realitzar 224 funcions al Pallol [Arxiu Municipal de Girona, Teatre, lligall 3], xifra
gens negligible.

Doc. 2.- Detall de la portada del registre de 224 funcions teatrals des de 6 de novembre 1936 fins 5 maig 1838. Arxiu
Municipal de Girona. Teatre. Lligall 3 (data final de 5-V-1838)

● A final de 1851 l’Ajuntament reconeix la formació d’una orquestra estable que treballi per al
Teatre i altres encàrrecs municipals [BRUGUÉS, 2008: 23]
● Una companyia italiana o sigui, d’òpera, dirigida per Di-Franco s’instal·la a Girona entre 1849 i
1951 i, posteriorment, “les companyies d’òpera dels anys 1954 a 1956 van ser de les més lluïdes”
[COSTAL, GAY i RABASEDA, 2010: 18 A 20]

Quadre 2.- Acadèmies musicals
realitzades al teatre el 1838

ACADÈMIES MUSICALS AL PALLOL
Amb el nom d’acadèmies apareixen citats
els anys 1830 el que actualment en diríem
concerts. És a dir, funcions purament musicals
per interpretar peces de caire orquestral. Dels
1838
n’apareixen
citades
diverses,
corresponents, com a mínim a cinc concerts.
Veieu el quadre següent

Data

1a

?
3a

Document

Rebut

Rebut de (amb data del
document de 4-VIII) per 24 ptes.

2-VIII1838
“

Balanç Ingressos 184 rals, despeses 148.

?
?

Balanç Ingressos 297 rals, despeses 190

Benefici 36 rals
-

rals. Benefici líquid 106 rals
Diu “función de música”

4-IX- Ingress
1838
os
Última
? Balanç Ingressos 250 rals, despeses 152

4a

rals. Benefici 98 rals

Les despeses d’una primera acadèmia,
segons el balanç corresponent al 2-VIII-1938
[veieu document 4], van ser:
- 96 rals per la Música / - 32 rals per
l’enllumenat / - 6 rals pel cobrador / - 4 rals
pel porter / - 8 rals “alcaldia y talones” / - 2
rals per cartells.

En la relació de despeses de la 3a acadèmia
d’aquell 1838 (no consta dia concret), hi figura
un “músico francés” que va ser gratificat amb
40 rals. Deuria ser, doncs, més prestigiós que
els seus col·legues perquè ell sol cobra quasi
la meitat del cost de l’orquestra.

Doncs, el cost dels músics era de 400 rals
per cada nit. Donat que van ser quatre nits, la
despesa en músics pujà a 1600 rals. Afegeix el
document que en altre ball, del dia 18-II els
catorze músics van cobrar 16 rals
idènticament, exceptuant Cascante que va
cobrar 20 rals. També, que per balls de tarda,
més senzills, que es van efectuar en el teatre,
el 27-II, els 5 músics van cobrar 3 ptes. (12
rals) cadascú. Signa el rebut Narcís Bosch en
nom del director de l’orquestra [lligall III
corresponent al Teatre a l’Arxiu Municipal de
Girona].

DELS MÚSICS QUE TREBALLAVEN A
LA CIUTAT
Des del s. XVIII el teatre gironí comptava
amb una orquestra, conjunt que es va
consolidar en la dècada de 1840 i ja a partir de
la temporada 1838-39 [segons justifiquen
Costal, Gay i Rabaseda, 2010, p. 99]
Tenim la relació de catorze músics que són
remunerats per uns balls de nit de
carnestoltes, executats les nits del 22, 25, 26 i
27 per Carnestoltes del 1838. A continuació
esmentem noms i quanties corresponents als
pagaments per cada nit
Quadre 3.- Pagament per jornada, als
músics, per 4 balls nit el 1838
Rals Nom
40 Pedro Ylla
40 Ignacio Cascante
36 Narciso Ylla
36 Juan Ortiz
36 Narcís Bosch
36 Miquel Bosch
36 Antonio Ylla
22 Juan Ferreiro
22 Lorenzo Seisdedos
20 Francisco Pages
20 Amerio Chías
20 El hijo de Seisdedos
16 Federico Detrell
20 Pelegrín Baltasar
Figlí

Instrument altre
Dr. De l’orquestra
Clarinet
Dr. honorari
Flautí
Clarinet
Violí 1r
Violí 1r
Trompa 1r
baix
Trompa 2a
Flauta
Clarinet 2n
Violí 1r
Violí 2n
Violí 2n
[no en cita
instrument]

Doc. 3.- Signatura de rebut pel músic Narcís Bosch en nom
del director de l’orquestra del document a sobre descrit a
sobre amb que es feia el pagament de 14 músics per balls
de carnestoltes del 1838 [Arxiu Municipal de Girona.
Teatre, dia 28-II-1838 –lligall III-]

També és de l’any 1838 (signat el 3 d’abril i
guardat al lligall II de l’Arxiu Municipal. Teatre)
un contracte, molt formalitzat, amb una
cantant que havia d’acompanyar les funcions
teatrals durant una temporada. El contracte
és interessant però ens porta a altres
qüestions que no toquen aquí: potser en altre
moment ho analitzarem. Ens serveixi el cas
per a recordar que, tot sovint, les obres
dramàtiques
anaven
acompanyades,
bàsicament en els entreactes, per
intervencions musicals d’orquestres i
cantants. Això passava també en el moment
que considerem, encara que costa en la
documentació saber en quantes funcions hi
havia els acompanyaments: en qualsevol cas,
una feina més per als músics del moment.
En definitiva, moltes dades apunten a que a
finals dels anys 30 del segle XIX l’activitat
musical al voltant del teatre de comèdies
gironí estava en un procés d’expansió.
joan manel barceló sitjes, 2017

PER SABER-NE MÉS
BRUGUÉS, Lluís (2008). La música a Girona. Història del Conservatori Isaac Albéniz. Girona:
Diputació,
COSTAL, GAY i RABASEDA (2010). La inauguració del Teatre Municipal de Girona l’any 1860.
Òpera, espectacle, ciutat. Girona: Ajuntament.
GIRBAL, Enric Claudi (1893). <El teatro en Gerona. Apuntes para su historia>. Girona: Revista de
Gerona, nos II, III, IV, V, VI, VII i VIII

Doc. 4.- Conceptes i despeses per l’ Acadèmia del dia 2 d’agost del 1838,
la primera del cicle de concerts

GENT

per la Música

Joaquim Salvatella
En Joaquim Salvatella Vila és un aficionat a la música. Per això l’hem anat a veure, en
particular per la seva trajectòria de
recopilació de material. Ell és un
col·leccionista de discos i enregistraments
en diversos formats. En té un bon recull.
Nascut i resident a Girona, ara fa uns anys
que està jubilat però treballava a la banca,
en les oficines de dues entitats. Bona part
de la seva dedicació laboral va estar com
a responsable delegat de l’oficina de La
Caixa de Girona de Vilarroja, a Girona, on
al llarg de vint-i-cinc anys va trobar-se
molt a gust, particularment pel que fa al
tracte amb la gent.
Li hem demanat que ens expliqui la
seva afició musical i com la conrea. L’escrit
Imatge 1.- En Joaquim ens rep a casa seva
que segueix a continuació n’és una petita
síntesi.
Diu el Joaquim “De bona música n’hi ha molta per gaudir. Per tant, perquè no triar i remenar entre la
que ens envolta i quedar-te només amb el bo i millor da cada gènere? També el bo i millor dels suports en
que s’edita. Escolto música a diari, crec que si no fos així em moriria. Òbviament dependrà de l’estat d’ànim
del moment. Tant me fa escoltar una bossa nova, un rhytman blues, una peça de jazz, flamenc, una
simfonia o una òpera. L’important és delitar-me l’oïda amb varietat de melodies i ritmes que me traspassin
la pell i m’activin totes les cèl·lules del cos. De fet, jo no sóc un aficionat a la música, en sóc un apassionat.
Estic convençut que moriré cercant sons i ritmes d’arreu per incorporar a la meva estimada col·lecció.
Aquesta es compon de 500 discos de vinil, 1200 CD, 360 DVD, 50 Blu-Ray i 60 llapis de memòria USB de 16
GB”.
Pel que fa als inicis, Salvatella considera que l’afició la porta gairebé als gens. Recorda com, de ben
petit, va constatar que el pare era un melòman. Escoltava sovint enregistraments amb el tocadiscos. El
Quim demanava que deixés la porta oberta per poder-ne gaudir també.
En relació als gustos ens comenta “Si se’m demana que comenti les meves preferències en cada estil
musical, em resulta molt difícil la tria. Estimant-me tant si tants títols, de ben segur en resten molts
injustament en l’oblit”. Amb tot, Salvatella accedeix a fer una relació si més no de músics, la recollim de
manera esquemàtica,
● Bossa Nova.- Antonio Carlos Jobim, Ivan Lins, Astrud Gilberto, Joao Gilberto, Caetano Veloso, Yamandu Costa,
...

●
●
●
●

●
●
●

●

Flamenco.- Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo, Miguel Poveda, Diego el Cigala, ...
Rhythman Blues.- Salomon Burke, Etta james, Carla Thomas, Aretha Franklin, Esther Philips,..
Blues.- B.B. King, Taj Mahal, Junior Wells, ...
Jazz clàssic-modern.- Ahmad Jamal, John Scofield, Shai maestro, Avishai Cohen, Christian McBride, Michel
Camilo, Monty Alexander, Chris Botti, St. Andreu Jazz Band, Stanley Clarke, Chris Dave, Hiromi, Tolls
Thielemans, Ramsey Lewis, ...
Veus.- Frank Sinatra, Ray Charles, Diane Schuur, Leonard Cohen, Jamie Cullum, Carmen McRae, ...
Altres.- Roger Waters, Booker T. Jones, Marcus Miller, Fourplay, Ludovico Einaudi, Julian Lage, Rick Braun,
Snarky Puppy, ...
Clàssic.- “El meu compositor favorit és Bach”: La Passió segons Sant Mateu, l’Oratori de Nadal, misses,
cantates; Handel pel seu extraordinari Messies; Gustav Mahler i Beethoven i les seves simfonies. Aprecio
també molt la música sacra en la que destacaria els rèquiems de Mozart, Verdi, Brahams. M’agrada la
música russa: Prokófiev, Mússorgski, Txaikovski, sense oblidar els cors ortodoxes, ...
Òpera.- “En aquest apartat sí que el problema de triar és monumental. Destacaré compositors i no obres i els
citaré en ordre aleatori”: Verdi, Puccini, Rossini, Txaikovski, Wagner, Mozart, Bizet, Mascagni, ...

Finalment, valora els discos d’enregistrament directe, tipologia de la que n’ha reunit uns quants: que
tenen una gràcia i qualitat particulars [podeu veure’n una mostra a la
imatge 2]. Per aconseguir els discos en Joaquim anava a dues o tres
cases especialitzades, que amb el temps ja dominava, algunes a
Barcelona. A Girona el seu referent era Musical Eiximenis. En aquesta
mena d’establiments podia passar força estona, triant i remenant: de
vegades de manera oberta a fer troballes, d’altres, amb un centre
d’interès a partir d’haver escoltat un concert o, sobretot, difusió
radiofònica. D’un temps cap aquí les cerques de noves obres les
realitza, prioritàriament, a través d’Internet. Quan detecta un autor o
intèrpret que li agrada en sol fer el seguiment.
En Joaquim Salvatella és un perfeccionista. Gairebé ratllant en el
meticulós. Els enregistraments han de ser de qualitat. Si per alguna
cosa no resulten així, en prescindeix i, si fa falta, tira els discos que no
compleixin un nivell. Pel que fa als equips, com és normal, els que ha
posseït han anat evolucionant. Ha tingut sis o set sistemes per a reproduir la música. En el moment de
comprar els elements que necessita s’ho pensa i consulta. Prefereix que els components dels seus equips
siguin parts autònomes, evitant els sistemes compactats en un sol aparell multifuncions. Ha maldat fins
aconseguir una qualitat que el convenci. Ens comenta el cas de la sintonització del televisor, per cert de
gran pantalla, que utilitza sovint per a les audicions a la pròpia llar. Recorda com per tal de sintonitzar el
televisor i treure’n totes les possibilitats, Salvatella es va assessorar i hi va dedicar unes quantes hores:
que cada paràmetre estigués en el punt òptim. Considera, i de fet en coneix, que hi ha gent que disposa
de millors equips, però tal com ho té muntant el satisfà força.
Imatge 2.- Una mostra de discos
d’enregistrament directe.

Imatge 3.- Equipament:
A) Aparells de
reproducció;
B) La caixa de pendrives

Escolta música sovint, tal com ja s’ha comentat. Quan ho fa, prefereix no realitzar altres activitats, sinó
concentrar-se en l’audició. Ho sol fer en una sala. Sempre que pot utilitza el televisor, tant per a veure la
música associada a imatge com, també, usant-lo com a pantalla de treball i selecció d’altres aparells i
sistemes que queden interconnectats [Imatge 5]. Per a que s’entengui, el televisor projecta les dades i
característiques associades a un CD (pistes, que té, informacions associades,). La música la sol escoltar sol
però també gaudeix especialment fent-ho en grup. Alguns amics comparteixen l’afició i, de tant en quant,
posem que una o dues vegades al mes, el grup es reuneix per escoltar plegats. L’elecció es realitza en cada
ocasió per consens. I, encara que l’audició és concentrada i silenciosa, algun moment que s’ho valgui pot
concitar algun comentari dels assistents i, inclús, que es faci alguna repetició de la jugada (o, aquí, repetició
de la tocada). Entre els reunits sempre hi ha gen més saberuda que comenta i situa aspectes de l’audició.
El nombre d’aficionats varia segons els dies, però pot anar de tres a cinc participants.

Imatge 4.- Sistema de
classificació de la
col·lecció: A) Les carpetes;
B) Obres per autors; C)
Algunes òperes de Rossini
catalogades

Donat que en Quim té molt de material per escoltar i en formats diferents li hem preguntat com s’ho
fa per a localitzar les coses. En aquest sentit el nostre protagonista ha hagut de dipositar la col·lecció en
diversos llocs de la pròpia llar però, prioritàriament, en la sala on té els equips de reproducció. Pel que fa
als pendrives, ell mateix es va habilitar una caixa de manera adequada. Tots els dispositius de memòria
USB que té són del mateix format i color, concretament blancs, per a poder-los retolar [podeu veure la
imatge 3-B].
Durant l’any hi ha èpoques que inviten a l’escolta regular de determinades peces. Per Setmana Santa,
no pot faltar l’audició de les passions de Bach. I quan s’acosta l’Epifania, l’Oratori de Nadal o El Messies
de Händel.
Com a cosa curiosa, la posada en
valor de les condicions òptimes de
reproducció a casa fa que, sovint, en
Quim prefereix l’audició a la pròpia llar
que l’assistència a gaires audicions
públiques. Coneix i reconeix els
avantatges i l’emoció del directe, però,
per assistir als concerts aquests han
d’oferir un atractiu particular.
En definitiva, hem conegut una de les
bones col·leccions d’enregistraments a
Girona, amb un gust ben variat per la
música i una exigència de qualitat pel
que fa a les peces i la seva preproducció.
joan manel barceló sitjes, 2017

Imatge 5.- En procés de selecció dels materials
aprofitant la pantalla

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 (08)

Una conçó
de denúncia
per l’horror
nuclear
Purcell en
homenatge a
Santa Cecília
Recordem el
200 aniversari
d’Armida

Una de gran
coral, del
segle XX

La fantàstica mezzo
noruega Tuva Semmingsen ens canta l’ària
Anderó, voleró, grideró de
l’òpera de Vivaldi
L’Orlando Finto Pazzo.
La lletra correspon a un poema del
romanès Eugen Jebeleanu que va fer
una visita a la ciutat que patí la
primera bomba atòmica deu anys
després del genocidi. Serveixi
d’homenatge a Horacio Guarany, mort
aquest 2017. D’aquí sorgí Las voces de
los pájaros de Hiroshima . Per Ginamaría Hidalgo.
El dia 22 de novembre es celebra el
dia de Santa Cecília, patrona de la
música. En ocasió d’una diada com
aquesta i en homenatge a la Santa,
l’anglès Herri Purcell li ha dedicar l’
Ode for St Cecilia's Day. I referint´se a
les excel·lències del l’orgue
(instrument atribut de la santa) la peça Wondrous machine.
Armida és una òpera de Rossini que
fa dos segle exactes perquè s’estrenà
el 15-XI de 1817 al Teatro San Carlo
de Nàpols. Aquí sentim D’amore al
dolce impero per René Fleming. Li fa
de parella Lawrenece Brownlee, a qui acabem de veure al I quin tercet de
Liceu (en El Viaggio a Reims).
tenors!
Els Gurre-lieder formen una gran
cantata d’Arnold Schönberg. És
obra de grans dimensions en tots
els sentits. Fa referència a una
llegenda medieval danesa que
s’ambienta en el castell de Gurre. Aquí escoltarem els cors
finals: Seht die Sonne. La interpretació que veiem es va fer
el 2011 a l’Auditori de Barcelona amb la participació de
quatre corals del país i amb la direcció de Josep Pons.

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

Veus Alegres
La coral Veus Alegres és de Sant Hilari Sacalm. Inicialment el nom oficial va ser Els nois alegres però quan el
grup es va refundar per a incorporar la veu femenina el nom, lògicament, es va transformar. Hem parlat amb el
director actual del cor, en el present article recollirem informacions i opinions dels responsables.

71 anys de vida
(fundada el 1946)

Direcció: Mariano Brugués (director fundador 1946-81), Antoni Miralpeix (198088), Marià Brugués (que retorna 1988-99), Eva Codinach (2000-13) Pere-Mateu
Xiberta (2013) i Xavier Garriga (2014-...)

Concert a La Madeleine de París, el 21-X-2016 (Arxiu de la coral)

LA GESTIÓ
Veus Alegres està regida per una Junta directiva, amb els següents membres el 2017: Josep Maria Bonvehí,
president; Manel Serras, vici-president; Conxita Camó, secretària; Marcel Moragas, tresorer. Les vocalies
estan en mans de: Enric Arau, Anna Ma Puigdemont, Emma Puigví i Ma Dolors Taberner.

ASSAIGS
Es fan un dia a la setmana,
habitualment a la sala noble, sobre
el Museu de Les Guilleries,

EL BLOC DE
L’ENTITAT
Enllaç al bloc

ALGUNS LINKS A CONCERTS
► 2015 ► Concert de Nadal 2014
► Musical Jaumet (trailer) ► 2008

JOSEP MARIA BONVEHÍ I XAVIER GARRIGA ENS EXPLIQUEN L’EVOLUCIÓ DE LA CORAL
En Josep Maria Bonvehí és el president de
la coral de Veus Alegres des de fa una vintena
d’anys.
Amb
ell
comentem sobre els
orígens i evolució.
Amb el nom de Nois
Alegres es va formar a
Sant Hilari Sacalm un
grup d’amics, ara fa 71
anys, tots homes com
era freqüent en aquell
moment, que es dedicava a cantar i també a
promoure sardanes. De fet, hi ha unes quantes
sardanes dedicades als Nois Alegres o referides a
St. Hilari i que van ser promogudes per l’entitat. El
repertori inicial va centrar-se força en cançons
tradicionals, d’església i de fer país. L’entitat ha
estat sempre vinculada a una idea de catalanitat.
Sardana Els Nois alegres de Francesc Mas Ros
Sardana La festa dels Nois alegres de Conrad Saló

►
►

Amb l’Antoni Miralpeix a la direcció, el 1980, van
arribar innovacions. La coral va passar a ser mixta.
També es va diversificar el repertori, amb peces
de major dificultat tècnica. En el canvi de mil·lenni,
l’Eva Codinach va dirigir la coral en el moment més
delicat, quan s’estava fent la renovació
generacional, però, amb el rejoveniment del grup
es van poder plantejar nous reptes. Amb l’actual
director, en Xavier Garriga, s’ha posat especial
èmfasi en la formalitat dels assajos i en l’ús
sistemes de treball que permetin als cantants, la
gran majoria dels quals no tenen una formació
musical acadèmica, que puguin afrontar peces de
major compromís. És freqüent l’assaig per cordes
i la distribució d’enregistraments sonors de les
parts que hom ha de cantar.
Preguntat sobre com valora el balanç els seus
vint-i-quatre anys de presidència de la coral,
Bonvehí manifesta: “he estat promovent i
impulsant reptes musicals i les sortides, al·licient

aquest que considero ha estat un estímul molt
important per a la coral, tant en el creixement
musical com de convivència. Nosaltres mateixos
ens diem que som una família.”
●●●
Demanem al director musical, en Xavier
Garriga, quin és el repertori que treballen. La
selecció
passa
per
incloure gèneres molt
variats amb l’únic criteri
comú que les peces siguin
interessants i responguin
a criteris de qualitat. Es
tracta d’anar introduint
reptes musicals que facin
avançar el grup. En
aquesta línia la següent gran fita passa per la
interpretació del Gloria de Vivaldi. Està previst
pels dies 13 i 14 de gener, amb la participació de
l’Orquestra de Girona i la suma d’alguna altra
coral. En les properes dates es preveu que es
confirmi aquest concert. Encara que molts
cantants són purament amateurs es va creant
l’hàbit de cantar i seguir les partitures de manera
que cadascú les vagi llegint fins al grau que li sigui
possible d’assimilar. En opinió del Xavier, a Veus
alegres es viu un ambient de gran cordialitat i
companyonia. Això consolida el grup i l’ajuda a
avançar.
●●●
Passem, doncs, a plantejar el tema de la
motivació per cantar. O sigui, quin o quins són els
motius, i concretament a Sant Hilari, que fan que
força persones s’il·lusionin i es mantinguin en un
esforç exigent. Sembla que aquí hi ha diversos
factors que venen jugant en positiu. El primer a
esmentar són els reptes musicals. En els darrers
anys Veus Alegres s’ha proposat crear espectacles
que tinguin un sentit de globalitat i de
consistència. En alguns casos es tracta d’abordar
peces grans del repertori, en altres, i per a que ens
entenguem, s’ha dissenyat una mena de musicals,
obres que impliquen un concert interrelacionat,

una certa coreografia i atrezzo, en alguns casos. En
aquesta última tipologia citarem l’espectacle La
Nova Cançó, el 2008, amb efectes audiovisuals;
Cantem de pel·lícula que va arribar el 2010; i, el
cas més complert segurament, l’espectacle
Jaumet, la joguina de Sant Hilari, el 2013, en
record d’un personatge entranyable i músic
popular de St. Hilari durant els anys 40 i 50.

Els cantants-actors en el musical Jaumet.

Altres elements de motivació passen pels concerts
realitzats a diversos llocs i ciutats emblemàtics. En
aquesta línia es poden esmentar recitals fets a
Montserrat (2010) La Sagrada Família de Barcelona
(2011) a la basílica de Santa Maria La Maggiore de
Rona (2007), Santiago de Compostel·la (2008), La
Madeleine de París (2016).
A Sant Hilari hi ha encara un altre factor positiu i és
l’existència de la coral infantil Petits cantaires, entitat
de llarga i meritòria trajectòria. Sense que existeixi un
lligam institucional entre els dues corals, evidentment
la coral infantil promou un interès pel cant i de fet
diversos dels cantaires en provenen del grup jove.
●●●

La coral sobrepassa la trentena de membres. El nom
va canviar de Nois Alegres a Veus Alegres oficialment
el 2015, de fet anys més tard de la incorporació de veus
femenines. Semblava que part del poble i l’arrelament
de la denominació “Nois Alegres” frenava un canvi:
però la realitat s’acabà de fer evident: molts membres
ja no eren tant joves i la presència, finalment
majoritària, de dones, s’acabà imposant pel seu pes.

MEMBRES EL 2017 DE VEUS ALEGRES
Arau Vazquez, Enric
Bartés Busom, Mªàngels

Bonvehi Mas, Josep Maria
Camó Padrosa, Conxita
Carné Rodriguez, Epe
Carbonell Germès, Lluis
Carreras Pedret, Nuria
Comas Comajoan, Joan
Donadeu Coll, Llorenç
Donadeu Feliu, Josep
Duran Pidevall, Antoni
Feliu Vila, Montserrat
Farrarons Fugarolas, Rosa
Garriga Bardalet, Xavier
Gutierrez Gutierrez, Betlem
Macias Belmonte, Dolors
Masó Cardona, Joan
Masó Palomera, Marta
Moragas Ripoll, Marcel
Pacheco Fernandez, Fcsec Xavier
Padrós Camó, Angel
Pla Pujol, Adjutori
Puigdemont Reverter, Anna M.
Puigdevall Puigmasdevall, Xavier
Puigví Costa, Emma
Roquet Bohils, Rosa
Ruiz Belmonte, Roser
Ruiz Galiano, Ana
Ruiz Ruiz, Antonio
Serras Vila, Manel
Stolz, Silvia
Taberner Luque, Mª.Dolors
Tudela Bisellach, Joan
Xifré Casadesús, Glòria

En relació als suports, destaca el recolzament de
l’Ajuntament, també l’Agrupació de Corls de les
Comarques Gironines, que vehicula ajuts de la
Diputació a partir dels projectes que es presenten.
Finalment, es vol fer constar el suport del mossèn de
Sant Hilari, Carles Giol, sempre disposat a deixar el
temple per als concerts que s’escaigui, també
acompanyant al grup en els desplaçaments que es pot.
Com a perspectives de futur, ja s’ha esmentat el
gran concert que preparem en relació al Glòria de
Vivaldi. Com a sortides estem gestionant cantades a
Praga i a Viena: a veure si fructifiquen.
joan manel barceló, 2017

HISTÒRIES DE LA MÚSICA
UNA PARTITURA SENZILLA AMB POQUES DADES
Parlarem a continuació d’una petita partitura manuscrita de la que disposem de poques dades.
L’interès es centrarà en interpretar el manuscrit com document històric que, si bé modest, pot ser
il·lustratiu d’un moment determinat
del passat. Malauradament els
elements certs de què disposem són
escassos. El que farem, doncs, seran
dues coses. Primer, presentar el
material, cosa que permetrà que gent
amb més elements pugui dilucidar
més i millor la naturalesa del mateix.
En segon lloc, aportarem algunes
hipòtesis sobre l’origen i època,
malauradament només a nivell de
possibilitats hipotètiques, atès que,
sovint, no hem trobat proves de
certesa absoluta. Sí que creiem
comptar, per contra, amb
interessants i suggeridors indicis.
Aportem un accés a la partitura
analitzada, musicada digitalment per
Sebastià Gironès [Veieu imatge 3] 1:
Imatge 1.- Primera pàgina de la partitura [Col. JM
Barceló]

Enllaç

DESCRIPCIÓ
La partitura apareix manuscrita en paper pautat amb el pentagrama en format rectangular
apaïsat de 35 x 13,3 cm., amb un doblegat que forma un quadernet de quatre pàgines. El pentagrama
apareix imprès en els quatre fulls i porta a peu de pàgina les quatre vegades la inscripció “H. R. PARÍS” a
l’esquerra i “MODÈLE Nº 2” a la dreta. Només les dues primeres pàgines apareixen escrites, a mà, en
bona cal·ligrafia. En la primera [Veieu imatge 1], que fa de portada i en 4 línies hi posa “Musique.
Morceaux Choisis. A. Campredon cap. . 143e d’Infanterie”. A la segona pàgina [Veieu imatge 2] hi
apareixen, també manuscrites polidament, cinc línies justes de música per a un sol instrument. No indica
per a quin instrument. En les quatre pàgines a l’inici del pentagrama hi apareix imprès “Nº”.
Actualment la partitura forma part de la col·lecció J.M: Barceló. Procedeix de Joaquim Carreras,
que la va comprar formant part d’un ampli conjunt de documents procedents del fons documental de la
casa Pastors de Girona, casal de la que va ser una influent família de cognom precisament Pastors2.

1

L’arxiu de so corresponent està penjat al web dels Amics de l’Òpera de Girona
Encara que no se sap les peripècies precises que segueix la partitura, sabem que la familia s’extingeix i s’arruïna amb
l’últim membre de la nissaga, Josep de Pastors, el qual havia empenyorat la casa gironina. Sabem que la mansió va ser
subhastada el 31-XII del 1904 i l va adquirir Cristóbal Grober el qual, un parell d’anys després, en permuta la propietat amb
l’Ajuntament de la ciutat. Entre 1904 i 1906, doncs, és el moment en què la documentació familiar degué de dispersar-se i, si
més no, ja no incorpora nous documents vinculats als Pastors.
2

HIPÒTESIS D’INTERPRETACIÓ
De la datació
Malauradament no apareix cap any en el manuscrit. Evidentment, la música no té perquè ser
contemporània del moment en què va ser escrita, però donat que es tracta d’un document senzill i breu
ens inclinem a suposar que el mateix compositor pogués haver escrit o fet copiar la partitura. És,
evidentment, un supòsit, amb el que treballarem.
Hi ha un element que sí que permet algunes acotacions temporals. Concretament la inscripció
“143e d’Infanterie”. El 143è regiment d’infanteria és un contingent que només s’ha format en
determinats moments de major compromís bèl·lic 3. Va ser creat el 1795 durant la Revolució francesa,
sent dissolt el 1796. Es refà de nou entre el 1813 i el 1814 , any aquest últim en què el contingent es
torna a dissoldre. A mesura que s’acosta la Ia Guerra Mundial del 1914, el regiment és reconstituït el
1908 i el 1914 s’inclou en la reserva del 343è regiment d’infanteria. Consta, en la font que s’acaba de
citar a peu de pàgina, que el 143è d’infanteria va intervenir en la batalla de Ribes de Freser (el 13-V1813 en un enfrontament en què les tropes franceses procedien de Puigcerdà).
Les dates de mobilització del regiment 143è es relacionen amb dos moments concrets, com hem
vist de les primeres dècades o bé del s XIX o bé del segle XX. Només és consistent la primera datació. El
fet que una partitura manuscrita, per tant suposadament que d’ús més personal, quedés en territori
català i concretament a Girona, ens fa suposar que arribés a les nostres contrades al final de la guerra
del francès, entre 1813 i 1814. El caràcter manuscrit i senzill de la música fa suposar que fos composta
recentment, possiblement per algun dels militars francesos, o persona coneguda dels mateixos, que van
intervenir a les nostres contrades. De fet, i això és més concloent, si com hem vist el casal Pastors es
desfà a partir del 1904, queda clarament descartada la procedència des del regiment 143è que es refà
des de 1908

Imatge 2.- Foto del manuscrit amb la partitura

↑

Imatge 3.- Notació del mateix fragment anotada per Sebastià
Gironès →

De l’autoria
La portada de la partitura ens cita l’autor A. Campredon. L’escrit afegeix a continuació “cap.”.
Sabem, doncs, que era militar amb graduació de capità. Llàstima que del nom només ens cita la inicial
“A”, el que resulta poca cosa, encara més és un costum que els francesos utilitzessin un mínim de tres
noms de pila.
3

WIKIPÉDIA, 2017, 143è régimen d’infanterie. Última modificació del document de data 24-V-2017. Consultat en línia el
28-IX-2017. https://fr.wikipedia.org/wiki/143e_r%C3%A9giment_d%27infanterie#1815_.C3.A0_1848

Més pistes ens dóna el cognom, Campredon. Aquest cognom, “Camprodon” o “Campredon”4 ens
relaciona el personatge amb ascendència catalana, d’un o altre vessant del Pirineu. Efectivament, tenim
notícia de l’arrelament del cognom a Perpinyà, com a mínim, des del segle XV5. La família Camprodon o
Campredon6 presenta moltes branques, algunes
emparentades amb la petita noblesa i oligarquies
dels territoris catalans, amb casaments i relacions
de costat a costat dels Pirineus. Sabem que s’establí
parentiu entre els de Pastors gironins i una
Camprodon7 en el primer terç del s. XIX. La germana
del propietari de la casa Pastors, Maria Narcisa de
Pastors es va casar amb un Camprodon. I ja hem
vist que la partitura va ser trobada en un lot
procedent de la casa Pastors de Girona8 [Veieu
imatge 4]. És evident que el parentiu de dos
Imatge 4.- Casa Pastors, lloc d’on procedeix la partitura,
cognoms no demostra un intercanvi directe ni
en una postal antiga de 1905-07: justament en moment
necessari que justifiqui l’arribada a Girona de la
en què la casa s’expropia i ven i presumptament s’inicia la
partitura que estudiem. Sí, en canvi, que origina una
dispersió de la documentació guardada. Reproduït de
relació entre possibles parents, que ho podien ser
Pedres de Girona a partir d’un original de l’Arxiu
de major o menor grau, que facilitaria l’arribada: és
Municipal de Girona
només una possibilitat. Si no era parent dels de
Pastors, el compositor A. Campredon sabem que va
estar a Ribes de Freser, ciutat relacionada amb la nissaga de Pastors, el 1813, i evidentment ben a prop
de Girona: no ens consta que Campredon passés per la ciutat però hi podria tenir relació si més no amb
les tropes aquarterades després dels setges, entre 1812 i 1814.
La nostra hipòtesi, a falta de nova documentació que la corregeixi, és que la partitura fou obra
d’un capità francès oriünd de la Catalunya Nord, A. Campredon, enrolat en l’exercit napoleònic, en el
regiment 143è, que va intervenir a la gerra del francès vers el 1813 . L’ocupació francesa de 1812 a 1814
i, possiblement, el parentiu dels Camprodon/Campredon amb els propietaris de la casa Pastors, una
cosa i/o l’altra, va facilitar l’arribada d’una còpia manuscrita d’una petita partitura, segurament
utilitzada en el context dels músics de la banda militar present a Girona. Aquesta còpia va quedar entre
els arxius de la casa Pastors de davant de la catedral fins al 1904-1906 moment en què s’extingeix la
nissaga familiar i la vivenda experimenta diverses adquisicions.
Joaquim Carreras Turón i Joan Manel Barceló Sitjes, 2017

4

Com passa sovint amb els cognoms, la grafia pot variar, lleugerament amb el temps. Inclús, entre germans pot aparèixer
la transmutació d’una o dues lletres, segons el grau d’atenció dels copistes, o, també de les transcripcions d ela informació
oral rebuda.
5
LAZERME, Philippe, 1975, La noblesa catalana. Cavallers i burgesos honrats de Rosselló i Cerdanya. París, Imprimaire
Centrale de l’Ouest. Vol I, pàg. 261 a 268.
6
Fruit de les imprecisions dels escrivents, durant temps trobem citats indistintament “Camprodon” o “Campredon” a
membres de la mateix afamília, o inclús a una mateixa persona. Entre altres exemples citem un extracte dels registres del
Rosselló, de l’any 1697 en què el cognom varia arbitràriament entre les dues formes citades. El document és de la col·lecció J.
Carreras
7
Els Pastors s’instal·len en la casa, davant de la Catedral, que encara porta el seu nom, a la segona meitat del s XVIII.
L’escut nobiliar de la família Pastors podria procedir de Ribes de Freser. En opinió de Francesc Xavier de Garma [Citat a per
Pere XUNCLÀ i Assumpció PARÉS A Pedreas de Girona: “La casa Pastors”. Consultat IX 2017.
http://www.pedresdegirona.com/casa_pastors.htm
8
Narcís Antoni de Pastors regentava la casa Pastors de Girona i allà hi va allotjar al general Álvarez de Castro, el dirigent de
la resistència dels setges gironins, de qui de Pastors fou col·laborador. Doncs bé, la germana del Narcís Antoni, na Maria
narcisa de Pastors, es va casar amb Josep de Camprodon, comte d’Albereto. Aquest Josep enviava cartes als seus
administradors gironins des de Torí el 1842 [carta de la col·lecció J. Carreras]

BREUS. RECORDANT
L’Associació de Música d’Olot
celebrava Santa Cecília fa 30 anys
Evidentment, la celebració de la diada de la santa patrona de la música és una de les
commemoracions que ha donat més joc a aquest art durant segles. Aquí recollim un
d’aquests Concerts de Santa Cecília.
L’Associació de Música
d’Olot és una de les
entitats de més llarga i
intensa trajectòria a les
comarques gironines dins
de la seva tipologia.
Fundada el 1922, ressorgí
amb força el 1956. Des
d’aleshores el nombre de
concerts que ha
promogut és important,
en quantitat i en qualitat.

[Les fotos del programa provenen de l’Arxiu General de la Diputació de
Girona 08-89 121]

El que aquí teniu és de la
temporada 1986-87. Ho
recordem en mes de l’any
en què es commemora a
la patrona. Com es pot
veure, l’actuació estava
destinada a commemorar
a la patrona de la música.
Podem veure que hi
actuaven diversos
col·lectius, de diferent
gènere musical, vinculats
a la població. Hi veureu
un tercet clàssic, un
solista instrumental, un
grup de dansa i la coral
Croscat.

Amb motiu de la representació al Liceu de

Tristan und Isolde.

Tristany i Isolda

Julià Pascual, 2017

