butlletí de novetats

42

No
juny
2018

Correu / Web

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Hem vist l’última funció operística a de la
temporada al Municipal. Amb els Amics
L’Associació d’Amics de l’Òpera de Girona ha ofert els
comentaris introductoris. Va ser aquest 25 de maig.
..La crítica del Dani Cortés al Punt..

Publiquem una guia d’audició per a
Cavalleria Rusticana i I Pagliacci
Comentari, argument, aspectes musicals i accessos
..Al nostre web..

Última anada: La Favorite de Donizetti
Entrada (zona 3) + bus per 100€ (socis 95€).
39 % descompte. El diumenge 8 de juliol.
..Al nostre web.. ..Guia breu..
Reserves a: INSCRIPCIONS

Propera temporada, 2018-19, d’anades a
l’òpera en bus des de Girona
Organitzat pels Amics de l’òpera de Girona
..Al nostre web..

D’aquí a poques setmanes canviarà el
web dels Amics de l’Òpera de Girona
És degut a que l’Ajuntament cancel·la les concessions
que havia fet, des de fa 10 anys, a associacions.
Properament informaren de la nova adreça
..Al web..

Festivals d’estiu (2)
Sant Feliu G.
Begur

L’EscalaEmpúries

(27-VII a 13-VIII)

(13-juliol- 18agost)

(maig a desembre)

Palafrugell:
Cap Roig
(13-VII a 22-VIII)

Festival Nits de Clàssica, a Girona
Del 30 de juny al 29 de juliol
..Al web..

(a)phonica: festival de la veu de Banyoles
Del 14 al 17 de juny
..Al web..
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Festival de Jazz de Girona
Del 9 al 17 de juny
..Al web..

Cine: un fantàstic reportatge-recital
audiovisual sobre Maria Callas
S’està projectant en cinemes comercials a les nostres
comarques
..Comentari de la peli.. ..On la fan..

XXIV Festival de Jazz de Figueres
Del 13 a 17 de juny
..Al web..

Els de Sarrià (Barna.) acaben una temporada
exitosa amb un Rossini de joventut
Han presentat L’Inganno felice al Teatre de Sarrià
..Al web..

Matthias Goerne hcanvia el lied per Bach
i Handel al Palau de la música
Fou el 1 de maig amb la Freiburger Barockorchester
..Al web..

Entrevista al Dr. Ramón Tebar amb motiu
de la seva recent intervenció al Liceu
Entrevista a “Ópera actual”
..Al web..

L’Òpera d’Oslo: reportatge
recent sobre aquest teatre
a Opera World
..Al web..

“Wagner y el cine”: llibre
de nova aparició
Comentari a Planeta magazine
..Al web..

Bicentenari d4e l’òpera Moisés,
de Rossini
Comentari a Pro Opera
..Al web..

Crítica del darrer concert de la
temporada d’Ibercamera a Girona
Comentari
..Al web..

La soprano Nina Stemme
obté el premi Birgit Nilson
A MuncoClasico
..Al web..
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Debat musical:
Tothom pot opinar sobre música?
A revista Musical catalana
..Al nostre web..

ACTIVITATS
1, 2 i
3-VI

Rèquiem de Dvórak.
Per l’OBC amb Kazushi Ono a la direcció
A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Audiovisual comentat: Orfeo als inferns,
òpera d’Offenbach. Accés lliure i gratuït
1-VI
(19 h.)

Sala d’Actes del Teatre M. de Palafrugell. Per
Jordi Benaghi. Amics de l’Òpera de Palafrugell.
..Al nostre web..

Palafrugell

Conferència: Manon Lescaut, òpera
de Puccini. Per Bernat de Déu
2-VI
(12 h.)

5-VI
(20,30 h.)

7-VI
(20 h)

A la Biblioteca de Palafrugell, dins el cicle
La Biblioteca et porta al Liceu
..Al web..

Palafrugell

Òpera. Orfeo i Eurídice, de Gluck,
amb Philippe Jaroussky
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Òpera als OCINE de Girona:
Boris Godunov de Mussorgski
Projectat en directe des de l’Òpera Nacional de París
..Cine..
..Al nostre web..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Òpera en cinema: Boris Godunov,
de Mússorgski
7-VI
(19,45h)

A La Cate, de Figueres. Sala Toni Montal. En directe
des de l’Òpera la Bastille de París
..Al web.. ..Web del teatre d’òpera..

Figueres

Manon Lescaut, de Puccini, al Liceu
7-VI
I fins
al 22-VI

Amb Ludmyla Monastyrska, Gregory Kunde,
David Bizic i Crlos Chausson
..Al web..

Barcelona

L’Orfeó Català amb Simon Rattle
8-VI
(19,45 h.)

Obres de Casals, Lotti, Purcell i Vaughan.
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Concert Cor Blanc i Side Chick
9-VI
(19,30h)

Amb una barreja de folk i electrònic
Al pati d’entrada al Museu d’Art de Girona
..Al web..

Girona
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Cantates de Bach. Per Acadèmia 1750
9-VI
(19 h)

11-VI
(19 h.)

12-VI
(20,15h)

12 a
17-VI

Marta Mateu, soprano i Marta Infante, mezzo
A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Sarsuela: cançó d’amor i de guerra
per la Simfònica de Cobla i Corda
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

(22 h)

16-VI
(21 h.)

16-VI
(22 h.)

17-VI
(22 h.)

Barcelona

Ballet als OCINE de Girona:
El llac dels Cignes de Txaikovski
Projectat en directe des del ROH de Londres
..Cine..
..Al nostre web..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

S’inicia el Festival de la veu de Banyoles:
(a)phonica
Del 14 al 17 de juny
..Al web..

El Liceu a la Fresca d’enguany serà el
16-VI-2018, a les 22h amb Manon Lescaut
16-VI

Barcelona

L’òpera es transmetrà de manera oberta en moltes
places del país i pel Canal 33. Entre d’altres llocs:
Banyoles, Campelles, Castelló d’Empúries, Girona, La
Jonquera, L’Estartit, Sta. Coloma de F., Riells Viabrea,
..Al web..

Banyoles

DIVERSES
localitats de
les
comarques.
A Girona al
Parc Central

Recital de polifonia tradicional amb el
grup Tornaveus, a (a)phonica
A Juanola la Muralla de Banyoles. Gratuït
..Al web..

Banyoles

Tenors: paròdia dels antics recitals dels
“tres tenors”, per la companyia Iluminati
Al Teatre Municipal de Banyoles.
..Al web..

Banyoles

Concert del cor
Sångensemblen Amanda
A Juanola la Muralla de Banyoles. Gratuït.
..Al web..

Banyoles

Òpera en cinema: Don Pasquale,
de Donizetti
19-VI
(19,15h)

21-VI
(20 h)

A La Cate, de Figueres. Sala Toni Montal. Des de
l’Òpera Garnier de París, en directe
..Al web.. ..Web del teatre d’òpera..

Figueres

Òpera als Cines Olot:
Nabucco de Verdi
Projectat en directe des del Teatro San Carlo de Nàpols
..Cine..
..Al nostre web..

Olot
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Stabat Mater de Pergolesi
26-VI
(20 h)

Gisela Parodi (soprano), Aranzazu Garcia (contralt)
amb acompanyament de piano (Marina Pelfort).
A la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts
..Al web..

Barcelona

Xerrada <apropament a l’òpera>
La Favorite de Donizetti
Per Pol Avinyó. Auditori Viader Casa Cultura.
Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona

28-VI
(19,30 h)

Girona

..Al web..

Del folklore a l’òpera. Piano a quatre
mans: Sandra Landini i Stefano Romani
30-VI

A l’església de sant Martí d’Empúries
..Al web..

(20 h)

Empúries

Inici del festival Nits de Clàssica

30-VI a
29-VII

Del 30 de juny al 29 de juliol
..Al web..
Números anteriors

Girona

Calendari allargat

El Teatre Municipal de Girona, amb bona entrada, el 25 de maig del 2018, poc abans de la interpretació de
Cavalleria rusticana i I pagliacci pels Amics de l’Òpera de Sabadell

Històries del Municipal

ESCENOGRAFIES DEL TEATRE (... i 2)
En l’anterior número d’Operem
constatàvem l’existència, en el teatre que de
fa temps s’anomena Municipal de Girona,
d’uns repertoris força estandarditzats de
telons i altres elements decoratius. Això era

similar al que passava en altres teatres de
l’entorn. Ara intentarem dilucidar aspectes
de sobre com s’usaven en la pràctica els
recursos decoratius i escenogràfics.

Dels decorats i la seva elaboració
Josep Maria Fonalleres ens explica que el primitiu espai escènic del precedent del municipal, l’antic
Pallol, era molt rudimentari i sense gaire condicions. I afegeix, l’habilitació escènica del Local no es du a
terme fins a 1799. [...] les millores efectuades permeten observar una mínima infraestructura escènica
(politges, telons, faristols per als músics, curries per als bastidors, guarniments diversos etc.) (Birulés,
1985:78-79)
Hem trobat algunes referències sobre pintors decoradors que van treballar pel teatre gironí. La primera
referència que hem trobat és un rebut del 1798. El document parla simplement de “pintar decoracions”,
sense que quedi clar si són decoracions de l’edifici en general i/o dels elements escenogràfics. Ho citem
per a que en quedi constància, per si més endavant es poden establir noves associacions. En la signatura
hi apareixen dos noms que, amb alguns dubtes, transcrivim com a Bartumeu Rayon i Joseph Miraguelo.
A continuació transcrivim el document sencer, mantenint la grafia literal
Confecció de decoracions el 1798.

“ Tenim rebut los baix firmants del Sr. Josep Sambola com à Comissionat per lo il·lustre Ajuntament
de la obra del Teatro Dos sentas trentauna lliura sis sous y vuit diners dich 237ll6S8 Son per la primera
paga del preu fet de pintar las decoracions y dema que **** treballar per dit Teatro **** tot per preu
de sis sentes nuranta quatra lliures y perque consti firmen el present à 17 D bre del añ 1798.
Bartumeu Rajon

Joseph Miraguels . “ [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1. Document del 17-XII-1798]

Tot i que aquest rebut podria relacionar-se amb decoracions de l’edifici, sense implicació a
l’escenografia, sabem segur que en el tombat de segles XVIII i XIX s’estava realitzant algunes actuacions o
arranjaments en telons, com és el cas del teló de boca el 18021 o altres referències indirectes2.
En el moment de la construcció de l’actual edifici, dit aleshores Teatre de la Reina, inaugurat el 1860, es
va reconsiderar tot el tema de decorats. Josep Ma Fonalleras ens explica com la societat d’accionistes que
es va formar decidí encarregar-se del tema. Va fer un encàrrec al decorador Eusebio Luccini (el mateix
que dissenyà les ornamentacions sobre tela que encara presideixen el sostre del teatre). Consta que
Luccini fa realitzar un decorat de saló regi, ornamentació que va assolir molt d’èxit. Finalment la societat
d’accionistes va vendre les decoracions a l’Ajuntament el 1863 (Birulés, 1985:109).

1

Així, el Fuster Poseph Ylla signa un rebut en el que entre altres conceptes “posar la barra en lo talo de boca” (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1. Rebut de 11 de març de 1802)
2
Rebut per la compra de corda “per los telons del teatro” (AMG. Taetre. Lligall 1. Data de registre de 6-XI-1812)

Segons ens explica Josep Maria Birulés (1985:55) dues decoracions plegables van ser obra d’un
escenògraf prestigiós, en Miquel Moragas [imatge 2]. Ell havia proposat a l’Ajuntament realitzar diversos
telons, cosa que no es concretà. En canvi, va
realitzar dues decoracions sobre estructures
de fusta, plegables: un saló noble,
concretament una sala estil Lluís XVI, el
18943 (que el 1985 encara es conservava
[veieu imatge 3]; i, una Sala moderna que fa
temps que es va perdre.
Algun dels telons de repertori va ser
realitzat per artesans gironins. Així el 1892
C. Serapio Mirambell emet una factura
[Imatge 1] per quatre conceptes4: “Por
pintar el telon Pompeyano”, “Por pintar el
telon Peristilo”5 “por pintar las bambalinas
teatro” i “alargar 6 barras de los telones”.
Imputa per cada feina, respectivament,
42,50, 38, 45 i 5 ptes. És curiós que els dos
Imatge 1 .- Factura de 1892 cobrada per C. Serapio Mirambell, de
telons siguin pintats per un taller en principi
Girona, per el pintat d’un teló de casa pompeiana i per un altre
no especialitzat, no ja en escenografies, sinó
d’un peristil (Arxiu Històric Municipal. Teatre, lligall 12, data
ni tan sols en pintura. Notem com la factura
de 15-X-1892)
que emet Mirambell porta en el membret el
nom oficial de l’establiment, que respon a l’especificació “Almacén de camas y muebles. Especialidad en
somiers
de
tensión”.
La
falta
d’especialització de l’autor contrasta amb
la recent adquisició que havia fet el Teatre
Principal d’Olot de nou telons i altres
elements escenogràfics, poc després
d’inaugurar l’edifici el 1887, encarregats
als pintors escenogràfics barcelonins més
prestigiosos del país en aquells
Imatge 2 .- Miquel
moments: Fèlix Urgellés i Miquel
Moragas, l’autor del
6
Moragas . Tot i que ens consta, tal
decorat que
com explica Birulés que ambdós
comentem (Foto:
havien ofert a l’Ajuntament per a
Bravo 1986 p83)
Imatge 3 .- Sala Lluis XVI. Decoració plegable
dissenyar telons, Ja hem vist que
realitzada per l’escenògraf barceloní Miquel Moragas,
Girona només hauria encarregat dues decoracions
el 1894 (Birulés 1985 p57. Foto R.Vilà)
plegables a Moragas, com dèiem un xic més amunt. Uns
quants anys després, el 1927, es documenta la compra
d’uns decorats, fets per a una funció, a Vicente Serrano (empresari barceloní, llogater del teatre en aquell
moment), per la meitat del seu preu de cost (250 en lloc de 500 ptes. ) degut a que “dicho decorado puede
ser de suma utilidad para completar la escenografía de dicho teatro.”7
3

El decorat ha de ser el que se cita es va realitzar per a la representació de la sarsuela El duo de la Africana. Redactava el
Diario de Gerona de Avisos y Noticias: “La obra está representada con un lujo y una verdad asombrosas. Para el último
cuadro ha pintado Moragas, el escenógrafo de Barcelona, una decoración preciosa. Los trajes son de un gusto y una riqueza
…” (10-IV-1894, p.5)
4
La factura porta data de 15-X-1892. Al revers hi ha un visat i acceptació del pagament signat per l’alcalde a 5-XI i la
signatura de rebut de Mirambell de data 6-XI-1892 [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 12]
5
Un peristil era un jardí, envoltat de columnes, que les cases acomodades romanes van incorporar per influencia grega.
6
Ho citàvem en l’article del mes anterior (Operem no 41, maig 2018, pàg. 10)
7
Certificat amb data de 15-II-1927 d’un acord pres per la Corporació el 11-II (Arxiu Municipal de Girona. Teatre UI 12.901)

De l’ús que es feia dels decorats
Sabem que l’estat de conservació no sempre estava al dia. Ni molt menys. La manca de cordes per tenir
ben col·locats els telons i altres elements que anaven penjats es reflecteix sovint en els documents
relacionats amb el manteniment que es feia en el teatre, i el que no es feia. No era infreqüent que la mala
col·locació dels elements afectés l’estat de les altres peces veïnes. Vegem-ne a continuació un dels
diversos exemples que es podrien considerar. Transcrivim un fragment de la proposta de millores que
plantejava i signava Joseph Barnoya el 1819.
De la mala conservació dels telons. Informe 1819

“ Conosco muy útil y necesario componer los bastidores que están en muy mal estado, como y
tambien los telones, quales están de un modo que unos a otros se destruyen, faltando cuerdas para
colgarlos . “ [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 1. Document del 25 de març de 1819]

Encara més preocupant era l’informe, força anys després, signat per Josep Canal i altres membres de
la Comissió municipal d’Hisenda de l’ajuntament gironí el 1888:
Del mal estat de les decoracions i de l’aparell escenogràfic. Informe 1888

“ El estado de las decoraciones, bastidores, bambalinas y demás triperia del escenario del teatro y del
escenario mismo, es tan deplorable que ni el argumento de la falta de fondos puede justificar semejante
abandono, el cual, refluir un desdoro del buen nombre del propietario del coliseo, constituye un peligro
para la seguridad personal. Urge, pues, poner remedio á tal estado de cosas y en esta atención, la
comisión que suscribe, se considera en el deber de llamar la atención de V.E. acerca del particular,
proponiéndole se digne acordar se acometan desde luego en el propio escenario las obras de reparación
y de restauración que sean indispensables para ponerlo en condiciones, conforme exige la importancia
del Teatro. “ [Arxiu Municipal de Girona. Teatre. Lligall 13. Document del 6 de juliol del 1888]

És de suposar que aquest alarmant comunicat així com les crítiques que, com veurem, sovintejaren per
aquella època en la premsa, van donar peu a una actuació força global dels recursos escenogràfics,
actuació que comentarem a continuació i que fou realitzada vers 1899: <las cosa de Palacio van despacio>,
que diuen.
Les companyies més ben organitzades solien
portar decorats propis. Aquesta pràctica va
anar augmentant amb el temps. Durant la
guerra civil el Comitè d’espectacles
documentava molt bé l’aspecte econòmic.
S’han guardant comprovants de rebuts de
transportistes entre Barcelona (d’on venien
pràcticament totes les companyies) i Girona i
en alguna ocasió s’esmenta el transport de
decorats [veieu imatge 4].
Imatge 4 .- Rebut, del 10-X-1937, de Transports
Boué de Girona (C/ Figuerola 21) en què consta el
“Trasport decorat” per a la Cia lírica de Paco Vidal, de
Barcelona

Reparació de decorats i escenografia
En alguns moments l’Ajuntament o algun empresari es decideixen a fer millores en els telons o altre
material escenogràfic fix del teatre. Consta la previsió de la reparació d’un quants elements escenogràfics
el 1854: posar una barra de reforç al teló de boca, al teló del “Salón Medio” i altres tres barres per a
bambolines i algun arranjament a “bastidores de Selva grande”8.
En aquest sentit es realitza una àmplia feina de reparació (composición), per part del fuster Pere Subirà,
de la que tenim rebut, en data 20 de juliol de 18809 (en vam parlar a l’article anterior quan citàvem
temàtiques dels telons gironins, pàgines 8 i 9). Aquesta feina va consistir fonamentalment en reposar
barres de cinc dels telons i d’alguna bambolina. Per ella sabem que els telons del teatre Principal de Girona
portaven tres barres de fusta horitzontalment posades (a dalt, al centre i a baix del teló). Poc després un
fuster de Girona, Francisco Callicó repara els carros per a recollir catorze telons del teatre10. El pintor
gironí, que vivia al 2n pis del no 15 del C Cort Reial, Salvio Camós, cobra 26,25,25 ptes. el 1886 “Por la
restauración de parte del pintado del telón de boca”11
Ens consta una altra reparació en què queden implicats els telons és del del 1892. En dos rebuts
diferents es parla de “conservación, limpieza y arreglo del decorado que posee el Municipal” i en mes
següent “restauración y arreglo de los telones del Teatro principal”. La tasca deuria ser àmplia a ella es
van dedicar un total de 135 jornals (amb remuneracions que varien entre 2 a 3 ptes. cada jornal12. Sembla
que es tracta de neteja i restauració simplement i no es detecta que hi hagués un repintat a fons de telons.
L’excepció va ser el pintat de dos telons i un nombre indeterminat de bambolines, encàrrec que ja hem
comentat va realitzar C.S. Mirambell aquell 1892
La modernització més important del aleshores teatre Principal va afectar a la caixa escènica a final del XIX,
amb l’assessorament de Joaquim Manció (tramoista del Liceu). Ens ho explica Josep Maria Birulés:
Reforma de la caixa escènica del 1899.
“ Manció que fou un molt notable especialista, aportà a Girona la modernització de l’escena ... [sistema vigent
fins a les reformes de finals del segle XX] ... El nou teler a tretze metres i mig d’alçada (25 al Liceu) i sustentat en
els encavallats estructurals de la coberta; els nous ponts, o galeries per al maneig del cordam dels telons, a vuit i
deu metres sobre les taules; la construcció del nou taulam i de les trampes al fossat per als efectes d’artifici; i
sobretot l’escurçament de l’escenari a quinze metres [de fondària] ... La gran renovació d’escena de 1899, que
culmina anys més tard amb la instal·lació del llavors modern teló talla-focs [...]. “ [BIRULÉS i altres, 1985:54-55]

La tasca de Manció va comptar com a mínim amb l’assessorament dels dos
escenògrafs més importants del moment: Miquel Moragas i Ricart
Imatge 5 .- Fèlix
(1842-1916) i Fèlix Urgellès de Tovar (1845-1919). Aquest últim
Urgellès, un dels
no l’hem vist recalcat en els estudis del teatre gironí. A
escenògrafs que va
continuació reproduïm una notícia del 1986 on s’exposa la visita
fer d’assessor (Foto:
d’urgellès a Girona per a col·laborar en el projecte de reforma
Bravo 1986 p83)
escenogràfica que s’estava preparant [imatge 6]:
8

Pressupost de data8-XI-1854 (AMG. Teatre. Lligall 9)
Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 11. Document de 20-VII-1880.
10
Factura de 15-VI-1882, La feina es realitzà entre maig i juny (AMG. Teatre. Lligall 11)
11
Factura de 1-V-1886 (AMG. Teatre. Lligall 11)
12
La feina es va fer en dues fases o si més no dividint-,a en dos rebuts.
En la primera fase “para la conservación, limpieza y arreglo del decorado que posee esa Municipalidad”, actuaren set
persones, amb un total de 83 jornals: S Mirambell (16 jornals a 3 ptes.), J. Fontan (16 jornals a 2,50 ptes.), J. Anglada (10
jornals a 2,50 ptes.), J. Canals (13 jornals a 2,50 ptes.), M. Pamies (14 jornals a 2’50 ptes.), C. Bernad (10 jornals a 10 ptes.) i E.
Gelada (4 jornals a 2 ptes.) [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 12. Rebut de 12-IX-1892].
Els operaris que van intervenir en la segona fase, “para la conclusión de la restauración y arreglo de los telones del Teatro
Principal”, amb un total de 52 jornals pagats, foren cinc: S. Mirambell (10 jornals), J. Fontans (12 jornals). J. Anglada (12
jornals), Miquel N. (6 jornals) i J. Canals (12 jornals). Tots reberen 3 petes, per jornada, excepte J. Canals (2,5 ptes.) [Arxiu
Municipal de Girona. Teatre, lligall 12. Rebut de 2-X-1892].
9

Imatge 6 .- Reproducció d’un fragment de notícia: Urgellès i el tramoista del Liceu estudien les reformes de l’escenari
Girona (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 18-VII-1896. p1)

Element valorat per la premsa i el públic
Revisant les cròniques d’època, sobre funcions purament teatrals o líriques, veiem que les condicions
dels decorats escenogràfics són un element significatiu de la valoració. Esmentem només algun exemple.
Crítiques per la mala qualitat de l’espectacle i escenografia el 1897.
“ Deben tener en cuenta el teatro; su situación no puede ser más precaria y el descrédito á que se ha hecho
llegar no puede tampoco llegar á menos grados. Aquel escenario es un conjunto de maderas podridas, de cuerdas
viejas, de andamios desvencijados y de decoraciones que nos recuerdan el <un tiempo fué> del celebrado poeta.
Hay que hacer algo por una finca que tanto vale y tanto cuesta.. Hay que renovar todo lo que constituye la
tramoya que, sobre ser antiguo, es viejo, carcomido y peligroso. “ [La Nueva Lucha, 14-V-1887. Pàg. 1]
“ Teatro Principal. La función del sábado último13 empezó con la Gran Via14, desaliñadamente y con todo
descuido representada. La Sra. Remigia lució como siempre sus estrechos pantalones blancos y las decoraciones,
como otras veces, fueron tratades al igual que en casa de pobre […] Tales obras necesitan arte, estudio, voces,
comparsería, decoraciones, trajes, y precisamente falta casi todo ello. “ [La Nueva Lucha, 24-XII-1887. Pàg. 2]

Com podem veure en les comentaris precedents és el conjunt de la representació que es posa en dubte,
esmentant-se amb claredat les limitacions de les decoracions i vestuari15. A la vegada, l’ús de vestuari i
decorat nou o adient era un element de
Imatge 7 .- →
propaganda o de valoració positiva en les
Un exemple de
representacions dramàtiques o líriques. Es troben valoració positiva
al respecte molts exemples. Aquí en mostrem algun
d’una
representació
pel
[imatges 7 i 8].
seu decorat i
vestuari (La
Lucha 10-VIII1909 p2)

← Imatge 8 .- Aquest
és el cartell més antic
que faria propaganda d
les decoracions. En el
moment anaven mig
impresos i mig escrits a
mà. Hi diu: adornado con
todo a correspondiente
Teatro (AMG Teatre llig
4). És del 11-XI-1817

Fins a tal punt era important
comptar amb uns decorats correctes que quan el bisbalenc i resident a Girona Joan carreres Dagàs va
estrenar al Municipal la seva òpera Rosamunda in Ravena, el 1848, va decidir comprar de la seva butxaca
13

Després cita algunes altres dates i obres de la mateixa companyia. La crítica apareix sense signar.
La Gran Vía és una sarsuela de Federico Chueca i Joaquin Valverde, estrenada a Madrid el 2-VII-1886, que ràpidament va
agafar forta notorietat, representant-se també fora de l’estat i en el cas de Girona, com veiem, a l’any següent de la première
15
L’empresari del moment era Ramon Culí i Pons, que va subscriure un contracte de llogues amb l’Ajuntament per a oferir
42 funcions de sarsuela, des de mitjans mes d’octubre fins a passada la data de reis [Arxiu Municipal de Girona, Teatre. Al lligall
9 hi ha un expedient de l’esmentat lloguer, amb una carta d’acceptació del mateix de l’empresari Culí de 22 d’agost de 1887].
14

els decorats, material que va regalar finalment a l’Ajuntament en agraïment del suport rebut (Brugés i
Garcia, 2014:51)

Imatge 9 .- Representació d'una sarsuela al T Municipal gironí l’any 1929. Hom aprecia l’ús de diversos telons que no ens
consta siguin del teatre o de la companyia (Foto d’autor desconegut. CRDI Col Ajuntament Girona).

Conclusions
Pel que fa a les decoracions podem concloure que al teatre gironí, similarment a altres teatres del
país, comptava amb un repertori de temàtiques, les decoracions de gènere, amb els corresponents telons,
bambolines i altres recursos decoratius complementaris. Aquest repertori podia anar per la dotzena de
temàtiques estandarditzades: casa rica (saló), casa pobra, plaça, església, setials reials, presó, mar, selva
(bosc), jardins (que poden ser d’època o d’estils romans) i algun altre de variable. La conservació dels
decorats era sovint deficient encara que, de tant en tant, es feien millores a base de restauracions o nous
encàrrecs, millores pagades per l’Ajuntament i en ocasions algun promotor. Per assegurar els resultats les
companyies van anar optant per traslladar-se amb els seus decorats o d’adquirir-ne amb motiu de
funcions més lluïdes o importants. Malauradament en el cas de Girona no s’han conservat decorats antics.
El que sí coneixem és algun dels noms de les persones que els van realitzar i d’alguns restauradors.
joan manel barceló sitjes, 2018
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GENT

per la Música

JAUME PÉREZ NUELL
En Jaume és un melòman de l’Alt Empordà. Va néixer a Figueres i ja fa un temps que
resideix a la localitat d’Avinyonet de Puigventós. D’un temps a aquesta part, ja jubilat de
la seva feina de gestió empresarial, compta amb més temps per a seguir l’afició musical.
Ell es defineix ben bé com a mer aficionat, amb un coneixement totalment autodidacta.
Li agrada la música clàssica en general. Hem tingut una conversa per tractar les seves
opinions i experiències. Recollim allò que ens ha explicat agrupant els seus comentaris
per blocs de temes.

ELS INICIS
Encara que en Jaume insisteix que no té
formació musical, hem anat descobrint que no la
té amb títol, però que ha anat assolint un ampli
coneixement. Al cap i a la fi, vistos casos recents
de com s’obtenen alguns màsters, es torna a
constar que sovint els títols són el que menys
importa.

gaudint sense ni adonar-me’n. Vaig tenir la
satisfacció de fer aficionar al pare a la “Cançó
d’amor i de guerra” i a cantants com el Josep
Carreras i la Montserrat Caballé.
He anat aprenent i formant el meu gust a
mesura que he anat escoltant: no tinc formació
musical.
Recordo que la primera vegada que
vaig saber que la música seria important per a mi
va ser en una audició d’un oratori. Era la “Passió
segons Sant Mateu” de J.S. Bach i la vaig sentir
al Palau de la Música, a Barcelona. Aquella
experiència em va sacsejar i a partir d’aleshores
no he perdut mai el meu interès.

SIBARITA DE LA MÚSICA

Imatge 1 .- L’entrevistat

Vaig començar a connectar amb la música a
casa. Mon pare hi era aficionat i escoltava sovint
amb el tocadiscos. Ell era molt de sarsueles, tal
com tocava en aquell moment, i tenia una
predilecció pel Mario Lanza i per obres com
“Doña Francisquita”, “La verbena de la Paloma”
o “Marina”. De passada jo també vaig anar-ne

A mesura que ens explicava les seves
predileccions musicals li hem preguntat al nostre
aficionat si es considerava sibarita de la música.
Després de pensar-s’ho un moment ha dit que
segurament que sí, una mica.
Quan sento enregistraments prefereixo el
disc de vinil per sobre del CD o altres sistemes
més recents. De fet, alguns títols i versions que
m’agrada els tinc en diversos formats i el LP és el
suport que més em plau. Admeto que pot ser una
mica de manies però, amb els seus
inconvenients, que també en té, el vinil et dóna
una millor qualitat. Sobretot en la nitidesa dels
sons greus, que presenten una millor sedositat a

l’orella. També aprecio a casa poder gaudir d’un
sistema d’amplificació de vàlvules.
No em considero col·leccionista de discos però
m’agrada tenir enregistraments de les obres i
versions que em plauen. Sóc partidari de tenir les
versions originals, encara que també aprofito
diversos sistemes per escoltar música quan em
desplaço. Per a localitzar versions actualitzades i
de qualitat em va bé seguir la revista Diapason,
que cada mes valora uns 200 discos i, si convé els
fum canya, encara que es tracti d’artistes
consagrats.
Un problema que tenen les bones versions és
que actualment em costa anar a concerts en que
s’interpreti, por posar un exemple, obres com el
Rèquiem de Mozart: acostumat a sentir-lo amb
una gran qualitat després em decau quan la
interpretació no és tant òptima. Per altre costat,
un també ha de mentalitzar-se d’anar a les
funcions en directe sense expectatives o models
previs: és tot un equilibri que cal vetllar.
M’agrada seguir les informacions i programes
musicals que em donin dades d’interès. Per
exemple, gaudeixo seguint els programes de
ràdio de France Musique. Els que som de l’Alt
Empordà tenim el privilegi que podem agafar
aquesta interessant emissora, que es rep en
condicions fins aproximadament a Bàscara. Va
molt bé per a conèixer intèrprets emergents i
nous talents.

Imatge 2 .- Foto tirada pel mateix Jaume al Mariinski
de Sant Petersburg, acompanyat per la Roser, la seva
esposa, amb qui sol acudir als concerts.

No tinc en l’actualitat un moment particular per
a sentir música a casa. Quan treballava en solia
gaudir els vespres però des que estic jubilat els

horaris són més variats. Com que hi tinc afició
compto amb un equip de reproducció a cada
planta de la casa: així puc escoltar-la en diversos
moments i situacions. Hi ha maneres diferents de
sentir música a casa. De vegades te la deixes
d’ambientació, més de fons, quan estàs fent
alguna cosa, com ara quan cuines, en tals
moments puc sentir coses de Mozart o de Vivaldi.
Però cuinant no puc escoltar Schoenberg, que em
reclama els cinc sentis. Quan em poso a escoltar
amb concentració no faig res més, com a màxim
mirar la llar de foc. En el Mozart mateix, que es
pot gaudir espontàniament, quan hi poses
atenció hi pots anar “descobrint” moltes coses.
És com la diferència entre prendre i degustar el
vi: només canvia el grau d’atenció.
He arribat, amb tot, a la conclusió que amb la
música t’hi has de deixar anar. No convé de
vegades
acostar-s’hi
amb
una
idea
predeterminada. En ocasions em “descobreixo”
buscant i valorant allò que no quadra o el que no

Imatge 3 .- El
violoncel·lista Anner
Bylsma interpretant la
Suite n 1 per a
violoncell de Bach

és adequat en una funció. Això té l’inconvenient
que sovint no et deixa fruir <el moment>, d’allò
que tens. Cal equilibrar el sentit crític amb el pur
gaudi. Crec que en aquest terreny hi estic
avançant.
De vegades no en som conscients però, amb
les seves limitacions, estem en una zona amb
accés a programacions musicals molt
apreciables. Ja que m’ho demaneu, citaré la
programació d’Ibercamera de l’Auditori de
Girona i alguns festivals estiuencs, com els de
Torroella, el de Vilabertran, o les Nits de Clàssica,
entre d’altres.

GUSTOS I PREDILECCIONS
Li hem demanat al Jaume que citi alguns
compositors i obres que prefereix.
Si haig de triar el primer que destaco és la
meva predilecció per Bach. I dins d’aquest autor

quatre grans obres: les Variacions Golberg, les
dues passions i les Suits per a violoncel i
d’aquestes, a part d’alguna versió de Pau Casals,
la que tinc d’Anner Bylsma
[veieu la imatge 3]. Altres
compositors
“clàssics”
que em plauen són
Mozart,
Beethoven,
Mahler, Brahms,.
Pel que fa al segle XX, a
part d’alguns autors que
Imatge 4 .m’han entrat de manera
Christoph Prégardien
natural i ràpida, com ara
Stravinski, em vaig haver
de proposar acostar-m’hi.
Aqui podem sentir
Amb alguns autors he
“Der Atlas” per
sintonitzat i amb altres
Prégardien, ben cantat
no, com ara en general els
compositors minimalistes.
Considero imprescindibles Britten, Xostàkovitx,
Penderecki, Mompou, etc. . També hi ha Strauss
(amb una concepció que no encaixa del tot amb
el s.XX). Hi ha obres que m’agraden de Lygeti,
Montsalvatge, Bernstein, Gubaudúlina, Pärt i
d’altres, però sense arribar a ser els meus
compositors de “capçalera”. Més actuals, hi ha
coses que trobo interessants i estic receptiu a la
seva evolució, com, per posar un cas, el
Cattaneo, una obra del qual ens van oferir fa poc
a l’Auditori de Girona pel Quartet Casals i que
em va agradar molt. En òpera del XX m’agrada
en particular Alban Berg: “Wozzeck”, “Lulu”.

DELS CANTANTS
Encara que l’aficionat s’interessa per un ampli
ventall de música, concretem aspectes del món
vocal.
Evidentment, quan parlem de la música vocal
el factor més important és la senyora o el senyor
que canta. Segons qui ho faci i segons la sintonia
del moment ens pot fer gaudir molt o deixar-nos
més freds. Una mateixa peça interpretada per
diferents solistes pot variar molt. És important,
doncs, com dèiem, veure quins concerts i quins
enregistraments triem.
Val a dir, però, que de vegades som molt
exigents i no tenim present que els que canten
són persones amb el problema que porten
l’instrument a sobre. Recordo haver sentit en una

ocasió mentre cantava com Christoph
Prégardien feia un gall considerable. Cantava el
lied de Schubert, “Der Atlas”. Un error el fa
qualsevol bon professional. Prégardien va seguir
sent un bon cantant [veieu la imatge 4].
A diferència de l’intèrpret de violí o flauta, el
cantant pot quedar afectat per les inclemències
del temps i de la salut. No és d’estranyar que els
professionals siguin molt curosos de tot allò que
els pot perjudicar. He tingut ocasió de veure
directament com persones com el Plácido
Domingo o el Matthias Goerne no volien que el
cotxe amb que se’ls anava a acompanyar
engegués l’aire condicionat.
Parlant del Goerne, en recordo el primer

Imatge 5 .Matthias Goerne, a qui en Jaume va sentir debutant a
Vilabertran

concert que va fer a la Schubertíada de
Vilabertran [veieu la imatge 5]. És curiós que sent
un cantant d’alt reconeixement mundial acudeixi
habitualment als concerts de Vilabertran, un lloc
que per la reduïda cabuda no pot oferir-li el
catxet d’altres institucions concertístiques. Ell ve
per agraïment a la confiança i suport que en els
seus inicis li donar el Festival de Vilabertran i més
concretament per agraïment a un dels seus
promotors, en Jordi Roch.
En la trajectòria professional dels cantants
aquests promotors-mecenes, com ara el que
comentem, hi podem jugar un paper important.
El Roch ja s’ha retirat. En un homenatge recent,
al que vaig tenir ocasió d’assistir, se li va oferir
un concert-sorpresa dedicat. Va ser a l’Auditori
Winterthur de Barcelona. Hi va baixar
expressament el referit Matthias Goerne. No es
pagava entrada i es va invitar directament als

amics d’en Jordi Roch. Resulta que tanta gent el
considera que l’Auditori es va emplenar i encara
alguns que hi hagessin estat no van tenir
finalment cabuda. Va ser un reconeixement just
de la tasca de promoció musical i a la vàlua com
a persona.
Pel que fa als concerts no trobo tant
interessant els recitals de les gran figures
consagrades com els de les figures emergents.
Artistes potser no massa reconeguts, però que
tens el gust d’apreciar tu mateix que allà hi ha un
gran talent, una veu important, sense que això
sigui quelcom que ja vingui definit a priori. És
una activitat estimulant la de valorar un mateix
la vàlua dels cantants. Després, seguir i veure
fins a quin punt acaben fent una carrera.
Recordo el cas del Juan Diego Flórez. El vam
poder sentir, ja fa anys, a Peralada en un concert
que es va realitzar al petit local de l’església.
L’intèrpret encara no era un fenomen mediàtic i
no calia una gran sala. Va ser una satisfacció
haver compartit amb altres l’opinió que ens
trobàvem davant d’un gran cantant abans que
això fos quelcom universalment acceptat.
També es pot fruir de les funcions d’artistes
quan ja estan reconeguts. Fa ben poc la Sondra
Radvanovsky, ja ben consagrada, ha tingut un
gran èxit amb l’ ”Andrea Chénier” al Liceu. No va
ser només la seva gran interpretació de <La
mamma morta>, sinó el poder veure com a cada
acte de l’òpera l’artista era capaç d’assumir un
paper i encarnar un personatge que va canviant
de personalitat a mesura que els esdeveniments
dramàtics avancen: la frivolitat del primer acte,
l’angoixa del segon, la força del tercer o la

Imatge 6 .- La Sondra Radvanovsky en el moment,
que esmenta en Jaume, de l’aclamació i bis que va
haver de donar al Liceu, el març del 2018, interpretant
“La mamma morta” d’Andrea Chénier.

grandesa i heroïcitat del quart acte. Això ho
poden fer les grans artistes i un en pot gaudir
com espectador si s’hi fixa.

ALGUNES VIVÈNCIES
El nostre informador va citar diverses
experiències. Algunes resulten indicatives
d’algunes idees de fons, altres de la trajectòria de
l’entrevistat. Ho recollim en aquet últim apartat.
A part de les meves anades personals a
concerts, he tingut ocasió d’entrar en contacte
amb alguna associació o grup de melòmans.
Durant un temps vaig estar en contacte amb les
Joventuts Musicals de Figueres, que eren
aleshores presidides per Eduard Puig (traspassat
aquest abril).
En ocasions tens l’oportunitat de veure “per
dins”, com funcionen els organitzadors i els
artistes. Recordo una vegada compartint un pa
amb tomata amb la liedista Julian Banse i el
promotor del Festival de Vilabertran, en Jordi
Roch. Preguntada la cantant perquè havia
acceptat en diverses ocasions venir a un escenari
de possibilitats modestes, explicava com feia poc
que havia estat a l’Opera de Sydney, un escenari
en el que molts cantants aprecien estar. Allà va
ser molt ben tractada i la van allotjar en un gran
hotel. Explicava com, en canvi, al Fesival
empordanès l’acompanyaven a un xiringuito,
amb una bona conversa y podent-se banyar de
nit a la platja, cosa que mai havia pogut fer. A la
vegada li oferien una mainadera per a la seva
filla, que era sempre la mateixa persona i amb la
que la nena havia connectat i s’hi sentia a gust.
No tot són els diners en aquet món: tampoc en el
musical.
També vaig connectar amb les Joventuts
musicals de Girona i durant un parell d’anys hi
vaig tenir una certa col·laboració. Aleshores hi
havia en Santi Rodrigo i en Joan Gaya que
promovien concerts i activitats musicals per la
ciutat. Deuria ser a finals dels anys 70. Recordo
el moment en què es va atinar i proposar els
primers concerts a les escales de la catedral
gironina, convertint-les en grades, cosa que,
després, s’ha demostrat eficient en diversos
sentits. No es coneixien les possibilitats
acústiques del lloc i recordo unes primeres
provatures que es van fer amb la col·laboració de
Ramon Casademunt, aleshores viola del Liceu.

Recordo també que les primeres vegades que es
van fer concerts a les escales de la catedral
l’Ajuntament no va voler assumir la vigilància del
trànsit. Vam haver de regular els pas de vehicles
alguns voluntaris i vaig descobrir que és molt
complicat, sense cap autoritat explícita,
convèncer a les persones que hi estan
acostumades que no podran durant unes hores
passar per una via que els és habitual i senten
com a pròpia.
Per l’òpera em vaig aficionar relativament
gran. Fins després de l’incendi no vam agafar
l’abonament al Liceu.
Mai m’havia plantejat calcular els concerts als
que solo assistir. Més recentment, però, amb les
agendes electròniques he comptabilitzat que
oscil·lo entre 70 i 85 audicions a l’any
Per motius professionals he hagut de viatjar a
determinats llocs. Això m’ha donat l’oportunitat,
i l’he aprofitada, de gaudir de funcions a diverses
ciutats, com ara Amsterdam, Madrid, Zurich,.
Quan arribava a un lloc, com que sovint no sabia
la disponibilitat que tindria, adquiria les
entrades a última hora. Això feia que hagés
d’agafar localitats molt diverses i és curiós que
en llocs impensats es pot sentir molt bé una
funció. En una ocasió, a l’ Auditorio Nacional de
Madrid, vaig anar a parar a l’última fila del

galliner. Hi havia un concert de piano en què
actuava Murray Perahia. Ho vaig sentir molt bé i
en vaig gaudir molt.
En canvi, ara em ve al cap una actuació de la
Capella
de
San
Petersburg en un
festival estiuenc de
les nostres contrades
que no citaré i que va
ser per a mi un
desastre per les
interferències
de
Imatge 7 .- El pianista i
fressa que produïa
director Muray Perahia del
un públic d’ocasió
que en Jaume en va gaudir
que
no
deuria
tant en un concert a Madrid
apreciar
massa
l’espectacle. Per a
gaudir d’un concert
Sentim-ne el 3r moviment de
el silencia ha de ser
la Sonata 14, Clar de LLuna
litúrgic. A la vegada,
saps que un concert
ha estat excepcional quan s’ha produït un gran
silenci en l’auditori
Agraïm al Jaume que hagi accedit a compartir
els seus punts de vista amb altres aficionats.
joan manel barceló sitjes, 2018

Imatge 8 .- Foto del Jaume de l’interior del Tòquio Opera Concert Hall, en ocasió
d’un concert.

D’ ÒPERA

Entre els materials de l’interessant fons documental que posseeix l’Arxiu Històric de Girona hi
ha un conjunt de partitures que van pertànyer a Miquel Rosés, el patriarca que havia sigut d’una
important família de comerciants i terratinents gironins. Formen un petit conjunt de partitures
manuscrites, la majoria de contingut operístic, especialment de peces de Rossini (cinc) i dues més
d’altres autors, una de Cimarosa i l’altra de Pavesi. Altres quatre són de tipus instrumental No és segur
que totes siguin del mateix moment però pel seu format similar, excepte una que no analitzarem aquí,
podem suposar amb probabilitat que van pertànyer a Miquel Rosés en vida, certitud total en tres d’elles
que porten el nom del personatge escrit a la portada.

Context
Miquel Rosés i Roger (1792-1863) va ser un farmacèutic gironí, hereu d’un important llegat de
terres en diverses contrades de les comarques gironines, rebut a la mort del
pare, en Francisco Rosés Massanet el 1824, llegat que ell va fer créixer. De tal
manera que a mitjans del segle XIX Rosés era el primer contribuent de la ciutat
de Girona. No és d’estranyar que jugués un paper de cert protagonisme social
en l’àmbit de les comarques.
El fons documental Rosés va arribar a l’Arxiu situat a l’antic convent de Sant
Josep de Girona en curioses circumstàncies. Un veí va avisar que en mig del
carrer hi havia abandonat un important gruix de documents aparentment
antics i d’aquesta manera es van salvar un nombrós conjunt de documents del
que ara només ens incumbeix una petita part. Val a dir que fa poc, en el número
Imatge 1.- Retrat de
30 de l’Operem de febrer del 2018 (pp. 12 a 19) passat fèiem referència a dades
Miquel Rosés.
procedents d’uns altres lligalls del Fons Rosés, tot parlant dels espectacles als
que acudí el fill del Miquel, en Francesc Xavier Rosés, entre 1855 i 1858.
Les partitures trobades es van agrupar en un plec que porta la referència 66/526 del Fons Rosés, a
l’Arxiu Històric de Girona. De les onze en deixarem a part una que té un format clarament diferent, amb
dos fulls solts, en paper més petit i de textura diferenciada, que conté un petit fragment sota el títol “Los
sucesos de la Colonia Güell”.
Les partitures que semblen constituir un conjunt homogeni, pel seu format similar, són deu. Val a dir
que són manuscrites, fetes per mans diferents, amb com a mínim tres copistes. No hi ha seguretat que
siguin totalment contemporànies, encara que podrien ser properes en el temps per la homogeneïtat del
seu format i similituds de les lletres dels manuscrits, atribuïbles a unes poques persones.

Descripció
A manera esquemàtica exposem les dades corresponents a les set partitures operístiques. Les hem
numerat amb una lletra majúscula i les ordenem per any de composició.
A

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

Títol fragment:

ÒPERA

Domenico CIMAROSA

Il Matrimonio Segreto

Udite, tuti udite

Personatge/s de l’òpera:

Acte a què correspon:

Geronimo

Ir (escena III)

Estrena absoluta:
7-II-1792 (a Viena –al
Burgtheater-)

Estrena a Catalunya:

23-V-1793 (T. de la
Santa Creu, Barcelona)

Tessitura/s :

Tipologia peça:

BAIX bufo

ÀRIA

Per Enrico Fissore (5’32”)

Ne de pàgines i mesura:

6 pp / quartilla
Al final apareix escrit dues vegades el nom
“Miguel Rosés” (la segon dins d’un requadre a
manera de cartel·la). Encara que la primera
sembla una signatura amb rúbrica, no sembla
que això sigui aixís donat que no coincideix gens
amb la signatura del Miquel Rosés que apareix
en cartes [veieu imatges 2 i 3].

Imatge 2 .Nom Miquel
Roses dues
vegades al final
de l’ària d’Il
Matrimonio
Segreto (AHG.
Fons Rosés 66526)
Imatge 3 .- Signatura de Miquel Roses en una carta del 4
de març de 1847 (AHG. Fons Rosés 66-530)

B

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

Títol fragment:

ÒPERA

Stefano PAVESI

Ser Marcantonio

Quando, o Dorina amabile

Personatge/s de l’òpera:

Acte a què correspon:

Tobia

Ir (escena II)

Tessitura/s :

Tipologia peça:

BAIX

ÀRIA (Cavatina)

Estrena absoluta:

26-IX.1808 (al Théâtre
Italien de París)
Estrena a Catalunya:
Juliol 1822 (T. de la
santa Creu. Barcelona)
Instrumentació:

Ne de pàgines i mesura:
21 pp (4 de veu i 17
particel·les d’instruments)

Amb particel·les per
a diversos
instruments

SINFONIA
d’obertura de l’òpera

Dr. Massimo Spadano (5’33”)

quartilla

En una de les particel·les hi ha anotat: “Del Sr. Rosés”

Imatges 4 .-

D. Cimarosa / Il matrimonio Segreto

C

Stefano Pavesi / Ser Marcantonio

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

ÒPERA

Gioachino ROSSINI

L’Italiana in Algeri

Personatge/s de l’òpera:

Acte a què correspon:

Lindoro / Mustafà

Ir (escena III)

Tessitura/s :

Tipologia peça:

TENOR / BAIX bufo

DUET

Estrena absoluta:

22-V-1813 (Venèia –TSan Benedetto)
Estrena a Catalunya:
29-VIII-1815 (T. Santa
Creu de Barcelona)
Instrumentació:

Un instrument

Ne de pàgines i mesura:

8 pp / quartilla

Títol fragment:

Se inclinassi a prender
moglie

Edgardo Rocha i Ildar
Abdrazacov (4’31”)

A la partitura hi posa en el títol L’Italiana in Argel. I el nom Miquel Rosés (a la part superior)

Imatge 5 .- Portada de la partitura d’un duetto de l’òpera de Rossini “L’Italiana in Algeri”,
encara que en el manuscrit hi posa “in Argel” (AHG. Fons Rosés 66-526)

D

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

Títol fragment:

ÒPERA

Gioachino ROSSINI

Torvaldo e Dorliska

Quest’ultimo addio

Personatge/s de l’òpera:

Acte a què correspon:

Dorliska / Torvaldo

II (escena VI)

Tessitura/s :

Tipologia peça:

Soprano / Tenor

DUET

Estrena absoluta:

26-XII-1815, a Roma
(Teatro Valle)
Estrena a Catalunya:
10-V-1818 a Barcelona
(Teatre de la Santa Creu)
Instrumentació:

Ne de pàgines i mesura:

Fortepiano

ENLLAÇ A TOTA L’ÒPERA

Festival de Pesaro 2017

3 pp / quartilla

La peça apareix anotada en el mateix quadernet i a continuació que l’ària de l’Otello.
E

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

Títol fragment:

ÒPERA

Gioachino ROSSINI

Otello

Assisa a pie d’un salice

Personatge/s de l’òpera:

Acte a què correspon:

Desdemona

IIIr

Estrena absoluta:

4-XII-1816, a Nàpols
(Teatro del Fondo)
Estrena a Catalunya:
1817 a Barceona
(Teatre de la Santa Creu)
Instrumentació:

Fortepiano

Tessitura/s :

Soprano (adaptable
per a mezzo)

Tipologia peça:

ÀRIA
Ne de pàgines i mesura:

5 pp / quartilla

Per June Anderson,1985

(10’44”)

A la primera pàgina, al costat dret-inferior, hi apareix un nom femení (potser de la persona que va
cantar la peça?): Mariquita Roig y Torredas (tenim dubtes amb la total correcció de la transcripció que
oferim del darrer cognom)
F

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

Títol fragment:

ÒPERA

Gioachino ROSSINI

La Gazza Ladra

Il mio piano è preparato

Estrena absoluta:

Personatge/s de l’òpera:

31-V-1817, a Milà

Gottardo (el podestà,
o sigui l’alcalde)

(La Scala)
Estrena a Catalunya:

1819 a Barcelona
(T. de la Santa Creu)
Instrumentació:

Acte a què correspon:

Ir (escena VII)

Tessitura/s :

Tipologia peça:

BAIX

ÀRIA (Cavatina)

Per Andrzej Klimczak

(4’36”)

Ne de pàgines i mesura:

8 instruments

14 pp / Quartilla

A més de la veu hi ha indicacions per a vuit grups d’instruments: violins, viola, flautes, clarinets, corns,
fagots, violoncel i “moderatto” (baix continu?)
G

Gènere obra:

Compositor:

Títol obra:

Títol fragment:

ÒPERA

Gioachino ROSSINI

La Gazza Ladra

Si per voi, pupille amate

Estrena absoluta:

Personatge/s de l’òpera:

31-V-1817, a Milà

Gottardo (el podestà,
o sigui l’alcalde)

(La Scala)
Estrena a Catalunya:

1819 a Barcelona
(T. de la Santa Creu)
Instrumentació:

12 instruments i cor

Tessitura/s :

BAIX

Acte a què correspon:

Ir (escena V)
Tipologia peça:
ÀRIA (amb interjeccions de
Ninetta i del cor)
Ne de pàgines i mesura:

Per Andrzej Klimczak

(7’20”)

26 pp / quartilla

A la part superior i al mig hi apareix escrit en una tinta de diferent color: “Miquel Rosés”. Figuren els
instruments: violins, viola, flautes, oboès, clarinets, corns, trombes, fagots, trombons, trompetes,
timbales i tambor.
A més de les peces operístiques l’arxiu guarda en un mateix contenidor tres fragments de música
purament instrumental. Presenten un format molt similar a les partitures operístiques, fins al punt que
sembla que hi pugui intervenir la mateixa mà, per exemple en els partitures que corresponen a La gazza
ladra. Malauradament no porten títol. Una d’elles, que anomenarem partitura I, presenta 15 pàgines
manuscrites. És important ressaltar que al marge tenen anotacions amb tres dates concretes: “Empezóla
el dia 4 de diciembre de 1839” (a la 1a pàg.) [veieu imatge 6]; “dia 23 de mayo de 1840” (a la 8à pàg.) i
“dia 23 1840” (sense indicar mes, a la 11a pàg.). A la partitura II hi apareixen 4 pàgines manuscrites, a la
primera només amb l’anotació “Violino primo”. La partitura III només presenta quatre pàgines amb notes,
sense titular. La importància d’aquestes partitures instrumentals, per a nosaltres, consisteix en què
aporten l’única datació explícita, esmentant els anys 1839 i 1840.

Imatge 6 .- Anotació al marge d’una partitura instrumentla del conjunt. La que citem com
a “I”. Hi diu “Empezóla el dia 4 de diciembre de 1839” (AHG. Fons Rosés 66-526)

Interpretacions
La manera casual amb què s’ha conservat el fons documental Rosés i la falta de qualsevol
anotació complementària al lligall de partitures fa difícil oferir-ne una explicació segura. Hi ha
diversos aspectes, però, que es poden deduir o hipotetitzar amb cert fonament.
Sobre la propietat de les partitures sembla que es pot assignar a Miquel Rosés. Tres porten el
seu nom escrit a la primera o a l’última pàgina (partitures A, B i G). Ens inclinem a suposar que
Rosés n’era el propietari i no el copista, donat que ja hem exposat que les anotacions del nom no
semblen correspondre a lletra de l’esmentat Miquel.
La datació és més difícil d’establir. Ens inclinem a suposar que foren anotades en un interval
que va del 1824 al 1863, any aquest últim de la mort del protagonista. En algun cas es pot afinar
més. La data inicial de 1824 la proposem perquè és quan Miquel Rosés passa a ser el patriarca16.
Tal com hem esmentat, una d eles partitures instrumentals, la “I”, conté les dates en què va ser
escrit ai amb tota probabilitat composta ex novo: entre 1839 i 1840. Aquesta data central en
l’existència de Miquel Rosés com a cap de família ens pot oferir la datació aproximada que podem
relacionar amb certitud a les partitures, o si més no a la seva incorporació al patrimoni familiar
Rosés: proposem considerar que aquestes partitures es van incorporar al patrimoni Rosés a
mitjans segle XIX.
L’autoria de les còpies manuscrites dels fragments musicals no sabem a qui és deguda donat
que no apareixen signades. Alguna influència hi podria tenir el músic Joan Carreres Dagàs. Hem
descobert que aquest important músic bisbalenc-gironí havia donat classes particulars de piano a
dues filles de Miquel Roses a mitjans anys 40 17 i per tant podria haver assessorat o inclús treballat
en la confecció de còpies de partitures. Hem comparat la lletra que acompanya diverses de les
partitures i considerem que coincideix amb cartes que sabem que són de Joan Carreres Dagàs (a
continuació mostrem dues imatges d’exemple). Ja hem vist que Carreres va treballar de jove com
a professor de piano per a les filles Rosés i ell mateix va composar òperes. Per tant: Carreras Dagàs
seria un dels copistes de les partitures en possessió dels Rosés.

Imatge 7 .- ↑ A sobre detall de la portada d’una
de les particel·les del Ser Marcantonio [partitura B]
amb l’anotació al final “Del Sor Rosés”.
Imatge 8 .- → A la dreta encapçalament de la
carta, del 10-II-1848, que Joan Carreras Dagàs va
enviar a l’alcaldia en agraïment del suport rebut en
l’estrena de la seva òpera Rosamunda [AMGi
Teatre llig 8]. Creiem que la lletra pot ser de la
mateixa persona en els dos document, o sigui de
Carreras Dagàs
16

Els documents familiars que es conserven mostren una família molt patriarcal en la que l’hereu és qui controla les
compres familiars: així sembla que ho feia el pare de Miquel, Francisco Rosés i així ho va fer Miquel rosés en relació al seu fill,
Francesc Xavier. El més provable és que si uns músics hagessin venut les partitures a la família aquestes s’haurien anotat amb
el nom del patriarca del moment. Evidentment ho apuntem a títol d’hipòtesi que considerem provable.
17
Així consta en anotacions de despeses de Miquel Rosés (per exemple a: Arxiu Històric de Girona. Fons Rosés 5-25), una
fase en què Joan Carreras no havia encara fundat la seva escola de música gironina, cosa que faria el 1848

Pel que fa a l’ús de les partitures, no hem trobat cap document que l’aclareixi. Però podem
deduir idees plausibles. No sembla que els Rosés volguessin les partitures per interpretar-les en
públic sinó més aviat gaudir-ne en l’àmbit familiar o més proper. És ben sabut que les famílies
acomodades del moment no participaven com a protagonistes en espectacles públics. Com a
màxim promovien i/o actuaven en concerts realitzats a la pròpia mansió o a algun casino elitista 18.
Per tant hem de suposar que es van adquirir per interpretar en concerts íntims o en aprenentatges
musicals dins l’àmbit musical (fa un moment hem indicat com alguns membres de la família rebien
classes de piano). Podrien ser casos a part les partitures B, F i G que porten indicacions per a força
instruments. Podríem posar la hipòtesi que s’utilitzessin en audicions del Teatre del Pelló.
Sabem que la família disposava d’un fortepìano com a mínim des de 180319. Posteriorment en va
fer una nova adquisició d’un altre instrument equivalent. Pel que fa a les peces triades es nota
que la majoria són pensades per a ser cantades per un baix, cosa que passa en cinc peces, quatre
àries i un duet (les partitures A.B,C F i G de les set que tenim). Potser algun Rosés tenia la veu de
baix?. Hi ha dues de les partitures que corresponen a la tessitura d’una soprano (el duet D, l’ària
“Assisa al piè d’un salice”, de l’òpera Otello de Rosini -partitura E-). Dues peces són per tenor,
ambdues duets (la C amb baix i la D amb soprano). A la portada del llibret que conté seguides les
dues partitures en què intervé la soprano, hi apareix un nom: Mariquita Roig y Torredas,
personatge al que no hem pogut identificat: és la soprano que interpretà en algun moment l’ària
i el duet?
Imatge 9 .- detall de la
portada de les dues peces per
a soprano (la D i la E) amb el
nom de Mariquita Roig y
Torredas (AHG. Fons Rosés 66526)

El que resulta més evident de tot és l’apartat dels gustos. Es detecta la predilecció per la música
de Rossini. Això no té res d’estranyar donada la popularitat i hegemonia d’aquest compositor, en
l’àmbit operístic, en bona part de la primera meitat del segle XIX a tot Europa.
Com arriben aquestes músiques a Girona?. No sabem si van ser copiades a la ciutat o
importades. El que sí sabem és que per Girona es gaudia de la música de Rossini. Hi ha diverses
evidències de l’interès per aquest compositor a la ciutat. Ja abans de la primera interpretació
d’una òpera sencera en 183920 sabem que Rossini era escoltat a la ciutat, sobretot amb la
interpretació d’àries soltes o “simfonies” (reculls instrumentals de fragment d’obres) que
s’interpretaven en petits concerts musicals o, encara més, en els intermedis de les
representacions teatrals. Tenim un cartell interessant del 1828 [imatge *] d’un concert operístic
ocasional on hi figuren fragments de tres òperes de Rossini (Semiramide –de 1823-, Zelmira –de
1822- i Adelaide di Borgogna, de 1817) i un fragment del Ser Marcantonio de Pavesi (obra aquesta,
18

Apuntarem aquí que el fons Rosés permet comprovar que Miquel va ser soci del Casino Gerundense (fundat el 1848) i
que hi va inscriure al seu primogènit Francesc Xavier. Miquel Rosés va pagar força anys ambdues quotes.
és pagava les dues quotes.
19
El 1803 consta la Compra d’un “Forte piano” (En el Llibre de Negocis i notes de Francisco Rosés consta l’arribada uel dia
10 de desembre. Arxiu Històric de Girona. Fons Rosés 4-24)
20
El 1939, amb una Norma, el precedent del teatre Municipal inicia un cicle, que s’allargarà fins al canvi de segle, de
representacions operístiques. Abans, el 1812, hi havia hagut alguna interpretació d’òperes franceses amb motiu de
l’ocupació napoleònica.

precisament, de la que tenim la partitura B del nostre recull). No volen dir que aquests concerts
siguin causa directa de l’arribada de les partitures, però sí denoten el coneixement dels autors o
obres en l’àmbit gironí. Ja a partir del 1939 sabem per Enric Claudi Girbal21 que es van interpretar
a Girona diverses òperes del músic de Pesaro, Semiramide (1840), Il barbieri di Siviglia (1840) i
altres tres sense data: La Cenerentola, Il nuovo Mósse i La Gazza ladra, aquesta última és una de
les incloses en el recull que estudiem, amb dues àries de baix (la F i la G).

Imatge 10 .- Concert operístic, el 13 de juliol de 1828 al
pallol gironí, amb fragments d’òperes ofert pel cantant
italià Cayetano Galilei, que estava de pas per Girona. (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre. Lligall 2)

Imatge 11 .- Funció teatral al Pallol, el 16-I-1839, amb
interpretació de fragments d’òperes en els descansos, entre
d’altres dos fragments de la Zelmira de Rossini (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre, lligall 2)

A més, tenim força dades d’espectacles teatrals o musicals adquirits per Francesc Xavier Roses
(el fill del Miquel), cosa que vam analitzar en un Operem precedent 22. L’òpera no sembla que
estès entre els seus preferits, com a mínim no tant com el ball, però de tant en tant hi anava. Hi
ha tres funcions operístiques al Liceu el 1858 en que hi van assistir fins a sis persones (no sabem
quines en concret), presumiblement membres i amics dels Rosés. Es van anar a veure dos Rossinis:
Guillem Tell (20-II) i El Nou Moisès (13-V) i un Donizetti: Don Sebastian (13-V).
En definitiva, conservem a Girona un conjunt de set partitures d’òperes italianes de finals del
XVIII i primer terç del XIX, propietat de Miquel Rosés pels mitjans del XIX. Mostren l’afició per
les òperes de Rossini a Girona (com a Europa en general). L’ús no queda clar però algunes
podrien ser de l’àmbit familiar dels propietaris. Creiem que Joan Carreres Dagàs, que havia fet
classe particular de piano a filles de Miquel Rosés, pot ser el copista d’algunes de les partitures.
joan manel barceló sitjes, 2018

21
22

“El teatro en Gerona. Compañías de ópera italina” a Revista de Gerona, 1893 pàg. 129 a 136
Operem de febrer del 2018, pàg. 16

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
(15)

I ara una per baríton:
Se il cuor guerriero, de
l’òpera Tito Manlio., de
Vivaldi. Cantada per
Dimitri Hvorostovski, el
gran baríton rus
recentment
desaparegut,

Passem al
classicisme

Von deiner Güt duet de
l’oratori de La Creació de
Haydn, en què dialoguen
Adam i Eva. Hi posem dues
versions, cadascuna amb la
seva gràcia pròpia

Variacions
de La Folia
per diversos
barrocs

Un dels temes musicals que ha
donat més de si ha estat el de La
Folia, motiu originari de finals de
l’edat mitjana, sorgit possiblement a
Portugal. Fer-ne variacions ha estat
repte que ha fascinat a no menys de
quaranta compositors de tots els temps, especialment durant
el barroc. Aquí interpretat pel tercet Ensembla Musica Narrans
en ofereix una combinació
de fragments de folies
agafats de tres
compositors: Corelli, A.
Scarlatti i Marin Marais.
A sota les podeu comparar amb La Follia (nom de les variacions
en italià) de Vivaldi , per l’Accademia degli Astrusi.

En honor de
Sant
Bonifaci

El mes de juny, i concretament el
dia 5 es celebra Sant Bonifaci.
Dietrich Buxtehude li va dedicar la
cantata Der Herr ist mit Mir. En
sentim l’Allleluia per Insula
orchestra i Accentus.

UN MOMENT EN LA TRAJECTÒRIA DE LES NOSTRES

CORALS

Fundació de la coral
Infantil de St. Narcís
Coincidint a principi de juny amb les festes del barri gironí de sant Narcís volem fer un petit esment per a
recordar-ne el moment de la fundació, el 1974 i retre, a la vegada, homenatge al seu fundador i director, l’Enric
Humet i Romà.
La coral va formar-se, a mitjans anys 70, sota l’aixopluc de la
parròquia de Sant Narcís. La iniciativa va tenir èxit, implicant una
porció considerables dels nens i nenes del barri, de tal manera
que el 1991 constaven cinquanta-cinc cantaires (Arxiu General de
la Diputació de Girona [AGDGi] 19-92 003). La coral es va
legalitzar com associació el 1990 [veieu imatge 1]
Com a objectius de l’entitat, de caire ben humanista com es
veurà, constaven aquets:
● Aconseguir que els nois i noies aprenguin a cantar de manera
lúdica.
● Desenvolupar l’esperit de convivència d ela mainada
● fer noves amistats amb els altres membres de la coral
(De la Guia municipal de les Entitats de Girona, deitad aper
l’Ajuntament el 2011)
← Imatge 1.- Reproducció d’una còpia de l’acta fundacional de la
coral, un 19 de novembre del 1990. Signen Enric Humet, Josep Humet i
Carla Carreras (Arxiu General de la Diputació de Girona, contenidor 1992 003).
↓ Imatge 3.- Cantada a la Plaça de l’Assumpció, davant dels locals.

↓ Imatge 2.- Segell i signatura de l’Enric
Humet. [AGDGi 16-93 001] del 1-XI-1991

HISTÒRIES DE LA MÚSICA
ELS PROGRAMES D’APLEC COM A FONT D’INFORMACIÓ

L’APLEC DE LA BISBAL
Els concerts musicals més o menys formalitzats soles emetre com a mínim un
programa de mà i, sovint, un fulletó o llibret més ampli. Així ha vingut fent el
Gran Aplec de la Sardna de La Bisbal. Aquest certamen sardanista porta ja
cinquanta-cinc ballades realitzades, amb la pràctica totalitat de les edicions
documentades amb un llibret-programa. Ens proposem en aquest escrit fer una
aproximació a la informació, sobretot musical, però també referit a la societat,
que ens ofereix l’esmentat material imprès.

Dels programes
L’Aplec de la sardana de La Bisbal d’Empordà ha estat regular en la seva celebració i en l’edició de
llibrets. L’única possible excepció podria correspondre a la primera edició de l’aplec, de la que no
localitzem el programa. Això pot ser degut a diverses causes i no ens consta quina. Potser en la primera
edició no es va editar l’opuscle. En qualsevol cas el primer programa imprès que hem localitzat és el que
correspon al IIn Gran Aplec, el 1964.
Hem pogut consultar els programes gràcies a la col·lecció del Joaquim Carreras (formada per una
desena d’exemplars), i altres en la Biblioteca Municipal de La Bisbal, que
els té quasi tots. Falten o no hem trobat els números 1 (1963), 38 (2000),
53 (2015) i 54 (2016). En total s’haurien emès fins a l’actualitat més de
cinquanta programes (ja hem dit que tenim dubtes que la primera edició
generés un llibret)
Imatge 1.- Anunci del I Gran Aplec de la Sardana. La Bisbal, que es celebrà el 16-VI-1963
. (Los Sitios de Gerona, 13-VI-1963 p. 7”)

Els llibrets s’imprimiren a Gràfiques Gispert, de La Bisbal, empresa que
es manté fins a l’edició del 2007, amb un excepció, en n0 10 (del 1972) fet
a la impremta Casa Jovés, també de La Bisbal. Entre 2008 i 2014 l’empresa
impressora és Karàcters (que n’assumeix també el disseny). El 2017 la casa
impressora és Versaleta, de La Bisbal (no sabem en quin any s’incorpora a
la feina perquè no hem pogut veure els programes de 2015 i 2016). Les mesures típiques són les de 21,5
a 24 cm d’alt per 15,5 cm a 16,5 cm. . Hi ha només un exemplar, el del 1972, que comportà un intent de
canviar radicalment el format, iniciativa sense continuïtat: el corresponent al 10è aplec (1972) amb unes
mesures gairebé quadrades (22 cm d’alt i 25 d’ample).
Com és habitual en aquesta mena de llibrets la quantitat d’anuncis dels exponsos és molt nombrosa i
sovint ocupa tant o més extensió que la informació sardanista, textos dels responsables polítics o culturals
i temes de divulgació. En el darrer número, el del 2017 s’hi comptabilitzaven fins a 114 anuncis d’empreses
que col·laboraven. Finalment, farem esment, encara que no hi entrem en detall, que l’aplec i el seu
programa són el marc per a potenciar o difondre altres activitats, com ara concursos de fotografia, de
dibuix i pintura o l’elecció de pubilles.

Disseny de les portades
Pel que fa al disseny, aquest prioritza habitualment la realització d’una portada més o menys atraient.
En alguns números hi ha, a més, algun artista que realitza alguna sèrie d’il·lustracions utilitzades al llarg
d’alguns d eles pàgines del llibret. Els artistes que intervenen són diversos. Al no 2, 6 i 7 amb portada de
Jaume Vilà Clara; Aquest mateix artista recupera en una llarga segona tanda la confecció de les portades
en el número 11 (1973), fins al 29è (1991), amb l’excepció del no 13è i del 20è, en aquesta segona sèrie
presenta un format més estilitzat del que s’aprecia en els números inicials. Val a dir que l’últim disseny
signat per Vilà-Clara és molt diferent de tots els anteriors . El 1992 comencen uns nous dissenys, amb un
aire marcadament unitari, signats per Joan Abras Aquest presenta uns grafismes que són el resultat de
la fusió de quatre o cinc imatges , que floten sobre un fons neutre, al·lusives totes a la ciutat, i a la sardana
(balladors, músics, instruments). Bona part dels perfils són d’un fort linealisme i les tonalitats dominants
les ocres i blaves. A Abras són degudes les portades de la 30a (1992) a la 37a (1999).
A partir de l’any 2000 els artistes participants en les portades són molt més variats. Trobem a Laura
Vilagran Grau (2001),; Ferran Vila-Clara i Gassiot (2002): tornem a tenir en aquest afer un Vila-Clara!; Betty
Llensa (2003 i 2005); Nuri Brugué (2004); ; Jordi Alsina i Alenyà (2017). En mig trobem dues autoris que
realitzen alteres sèries de portades: l’entitat publicitària 3DENOU (2006, 2007 i 2008), que es caracteritza
pr la combinació de fotografies amb dibuixos i franges de color pla; i Joan Ferrerós i Pibernat, autor de
(2009 a 2014), caracteritzat per l’ús de dibuixos d’acusada figuració i tarannà naïf que es complementen
en algun número amb alguna foto i que inclouen, en tots els casos, la bandera de Catalunya.

Imatge 2.- Portades de programes d’aplecs, del II on (1964) al 37è (1999). (Biblioteca Municipal de La Bisbal)

Pel que fa als motius inclosos en la portada, sonen respondre a dissenys diversos, sovint coloristes i en
la major part de casos amb la concurrència d’algun dissenyador identificable. En alguns casos, però, la
portada és més simple, resolta amb una foto que acompanya uns textos estandarditzats (cas dels
programes no 3 i 4, 13, 20), Les portades, com és d’esperar solen incloure elements sardanistes: gent
ballant, instruments,. Tampoc estranyarà que en algun cas la portada faci al·lusió a la ceràmica, una de
les indústries més conegudes de La Bisbal (el primer cas en que hom ho pot apreciar al no 6è 1968) o
l’escut de la població: no 168, 1969. N algun ocasió el protagonisme de la imatge davantera és algun
monument o foto ciutadana (com en el número 8, del 1970 i 13 del 1975). Val a dir que el disseny de la
portada a partir d’un moment determinat també es feia servir per al cartell anunciador.

Informació social
El primer que constatem és que els programes ens aporten algunes informacions sobre els factòtums
de l’esdeveniment. Els protagonistes de l’organització. Veiem que es formà una Comissió organitzadora
com a òrgan gestor. La primera comissió que hem localitat, per al 1964, estava formada per nou persones,
encapçalades per Ramon Duran Candales, Josep Puig Gili i Ramon Ponsatí Camps23.
Una constatació significativa podem treure de la composició de la Comissió organitzadora: tots nou
membres són masculins. En canvi, en contrast, apareix una secretària, la Sta. Dolors Teixidor Dalmau. I la
cosa continua en aqueta línia perquè quatre anys després, el 1968 s’incorpora una segona persona de
secretaria que també és una dona. Mentrestant i fins a finals de la dècada dels 60 s’incorporen quatre
membres més a la comissió: tots homes.
Un contingut interessant que porten alguns programes és el d’il·lustracions realitzades per artistes.
Quan surten acullen freqüentment paisatges (urbans o naturals), monuments. Aquestes sèries ocasionals
poden ser fetes per un mateix artista, com en el cas del programa 13è, de 1975, amb mitja dotzena de
dibuixos de Vila-Garriga. En aquest cas no deurien ser executats expressament per al programa donat que
les dates no corresponen amb la de la impressió.
És significatiu l’ús de la llengua en els programes. Els primers, els de la dècada dels 60, estan escrits en
castellà. L’excepció serien els títols de les sardanes i algun article solt que poden anar en català.
L’enumeració de les activitats es redacta en castellà, inclús els noms propis dels membres de la comissió
organitzadora. És perfectament comprensible la situació si atenem al que establien les directrius
governatives del moment. Reproduïm a continuació unes instruccions, emeses per la Delegación
provincial del Ministerio de Información y Turismo, al censor local d’una revista de Palafrugell l’any 1972:
“ Como normas generales para el ejercicio de la
censura debe tener presente lo siguiente:
a) Está prohibida la inserción de anuncios en catalán
b) Se podrá publicar en lengua catalana, poesías,
artículos sobre fondo tradicional o folklócico y
alguno de tema general, siempre que su extensión
esté limitada a una parte relativamente pequeña
en relación con el texto en castellano. ”.
Signat José Ma Noguera Massa (Delegat provincial), a
4-IV-1962
(Document publicat per Jordi Turró i Montserrat Llovera [Coord.]
Revista de Palafrugell 1962-2012. Palafrugell, 2012). A la dreta
Imatge 3.- amb l’ofici del que transcrivim un fragment

Un cert canvi es nota l’any 1970: en el programa 7è les activitats es descriuen en català així com els noms
propis de tots els membres de la Comissió organitzadora, però se segueixi usant força el castellà, per
exemple en el redactat de les bases del IIn concurs de fotografia. A mitjans anys 70 trobem ja els
programes escrits íntegrament en català. Això que diem no exclou que, inclús en dates ben avançades es
pugui trobar algun article d’algun col·laborador que aparegui en castellà.
És curiosa la varietat d’informació que es pot deduir d’uns programes. A títol d’anècdota farem constar
que la ja esmentada secretària de l’organització de l’aplec, que es deia Dolors Teixidor apareixia com a
Sta. Fins que a partir del programa de 1967 consta com a Sra. . Resulta que en el programa de 1968
s’incorporà una segona secretària, la Sta. Carme Cassañas que canviarà a Sra. A partir del llibret de 1973.
Vet ací que podem deduir quan determinades persones canvien d’estat civil només resseguint programes.
23

Els membres que venien a continuación eren: Joan cané Comas, Ramon Darnaculleta Llagostera, Josep Carreras
Llagostera, Salvador Solé Alabau, Pere Coll Martí i Joan Juanola Brasas (Programa del IIn aplec, el 1964).

Com a detall gràfic que és expressiu també de l’ambient sociològic esmentarem que en el disseny d
ela portada dels anys 2012 a 2014 apareix una
senyera gran a la part superior, resultant que en la
versió del 2014 la senyera es converteix en una
estelada, mostra segurament dels moviments polítics
del moment [veieu imatge 4].
Imatge 4.- Portades dels anys 2012, 2013 i 2014. Hom pot
observar els canvis en l’ús de la imatge d ela senyera, a la part
superior. El disseny és de Joan Ferrerós i Pibernat. (Biblioteca
Municipal de La Bisbal)

Sobre l’aplec
El Gran Aplec de la Sardana de la Bisbal s’ha convocat sempre al Passeig Marimon Asprer [veieu imatge
5], una rambla arbrada, en lloc cèntric i paral·lela al riu Daró. La primera trobada sardanista bisbalenca es
realitzà 1963. En l’estructura normal dels llibrets les primeres pàgines solien indicar la Junta gestora de
l’esdeveniment (a mitjans de la sèrie d’aplecs aquesta informació va passar cap a darrera, juntament amb
el nom d’entitats o persones col·laboradores) i, sobretot, les indicacions pràctiques (lloc, sistemes d’accés,
actes paral·lels –com ara balls, concursos,-) i, particularment, el programa musical, amb el nom de les
cobles i els títols de les sardanes.

Imatge 5 .Passeig Marimon
Asprer de la
Bisbal, l’indret on
s’han vingut
celebrant tots els
aplecs

Resseguint els llibrets podem saber quines són les cobles que han participat en l’Aplec. Així veiem que
la cobla que hi ha participat sempre ha estat La Principal de la Bisbal. Quasi sempre hi ha participat quatre
cobles, l’excepció va ser la primera convocatòria de 1963 amb tres orquestres: Caravana, Costa Brava i
Principal de La Bisbal. En total han participat 18 cobles diferents en les diverses edicions
Cobles que han participat en alguna ocasió en l’Aplec de La Bisbal
Amoga, Baix Empordà, Bisbal Jove, Caravana, Cobla de l’escola Municipal de Música Conrad Saló (que ho va
fer com a complement i cinquena cobla el 2015), Ciutat de Girona, Costa Brava, Girona, Jovenívola de Sabadell,
Marina, ; Mediterrània, Miramar, Moderna, Montgrins, Principal de Cassà, Principal de La Bisbal, Principal de
Palafrugell, Selvatana

És un fet curiós que en les darreres vint-i-vuit edicions, des del 1991 i fins a l’actualitat, sempre han
actuat les mateixes quatre cobles: Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell i Principal de la Bisbal

Informació musical i altra
Com és previsible la quantitat i possible utilitat per a documentar el món musical és variable, depenent
dels llibrets. Evidentment, els centres d’interès temàtic també són diversos, però amb un previsible
domini de l’àmbit local i del sardanista. Sense pretendre ser exhaustius aportem una relació d’articles. No
citarem la pàgina perquè els llibrets no venen paginats.
Petita mostra de tipologies de continguts inclosos en programes de l’aplec
Temàtica sardanista
Temàtica musical més
Altres temàtiques
general
● 1964 (no 2).- “<La Peincipal>
d’abans i d’ara” (P. Lloberas). També
una entrevista a Conrad Saló
● 1975 (no 13).- ”Carta oberta a l’amic
Josep Puig <Moreno>” (Josep Puig)
● 1982 (no 20).- Dossier d’escrits
sobre Conrad saló (en memòria)
● 1987 (no 25).- Diversos i
documentats articles sobre els
primers anys de l’aplec, amb una
vintena de pàgines (per Pere
Lloberas, Joan Clares, Enric
Lloberas, Enric Vilà)
● 1995 (no 33).- Sardanes
estrenades a l’aplec de La Bisbal
(Comissió de l’aplec)

● 1971 (no 9).- Homenatge a Juli
Garreta (Jordi Frigola Arpa)
● 1976 (no 14).- Efemèrides
musicals de La Bisbal ss XVII i
XVIII (Francsc Civil)
● 2014 (no 52).- Sobre corals
bisbalenques (Albert Morcillo i
Ma Teresa Solé)
● 2017 (no 55).- “50 anys de la
mort d’Agustí Borgunyó” (Joan
Domènech Moner). “Fons
patrimonials amb música” (Ma
Teresa Solé)

● 1966 (no 4).- Monells (Ll. Pell), Palau sator
(Nicloau Monconill) i Peratallada (A. ferré)
● 1967 (no 5).- El convent dels franciscans
(Josep Franquesa)
● 1969 (no 7).- Hi surt la convocatòria del Ir
concurs fotogràfic, certamen que va tenir cert
ressò.
● 1971 (no 9).- reportarge sobre el castell de La
Bisbal (molt ampli).
● 1983 (no 21).- Sobre l’Arxiu comarcal del baix
Empordà
● 2012 (no 2012).- “Un aniversari reivindicatiu i
l’Avenç de l’Empordà” (Jordi Frigloa i Arpa)
● 2014 (no 52).- “Dos cal·ligrames del 1939”
(Xavier Cortadellas)

Com dèiem, els articles enumerats no són més que una petita mostra parcial per a donar idea dels
tipus i varietat de continguts.

En definitiva, els programes musicals, i concretament els de sardanes, solen ser una font
d’informació a considerar. Concretament els llibrets de l’Aplec de La Bisbal ens ofereixen un
recull ben interessant d’informacions, tant textuals com d’imatges.
Joaquim Carreras Turon i Joan Manel Barceló Sitjes, 2018

Imatge 6 .- La primitiva comissió
organitzadora i secretaria (1964. No 2)

Imatge 7 .-

El passeig Marimon Asprer, on es celebre l’aplec i l’escultura
al·lisiva a la sardana.

Amb motiu de la seva representació al Liceu .

Manon Lescaut. El final

Julià Pascual Fortea, 2018

