butlletí de novetats

2018

Correu / Web

QUI

46

No
octubre

QUÈ, QUAN ON …

Ja podeu demanar places per anar en bus
a L’Italiana in Algeri de Rossini, al Liceu
S’hi anirà des de Girona el dissabte 15-XII per
comensar a les 20h. Entrada a l’òpera + bus 105€ (100
socis/es dels Amics i de la biblioteca)
..Inscripcions.. ..Liceu..

Presentació de la temporada de busos
Girona-Liceu-Girona (13-IX)
Amb conferència: L’evolució de l’òpera al segle XIX
..Al nostre web..

Conferència realitzada sobre l’òpera
I Puritani, de Bellini
Va ser a la Casa de Cultura el 18-IX
..Al nostre web..

Inaugurats els sopars operístics
temàtics de l’òpera que es treballa
Comentari d’aquest sistema obert de sopar si crònica
del primer celebrat el 18 de setembre
..Al nostre web.. ..Per apuntar-se al del 15-XII..

Nova entrevista al Javier Camarena, el tenor
que aquest octubre veurem al Liceu
Com en el número passat una altra entrevista al que farà
el paper d’Arturo a I Puritani, al Liceu. Aquesta acaba
d’aparèixer el setembre a Pro Ópera
..Al web..

Estudiant Meyerbeer des de Girona. El Dani
Cortés treu un article de Les Huguenots
Meyerbeer va ser un compositor operístic francès de gran
influència. El Dani és un dels que vol revaloritzar la seva
música. Acaba de promoure el Projecte Meyerbeer.
..Article a Melómano..

Espectacle líric-literari al Municipal de
en Solidaritat amb els presos polítics
Del Gris al groc, el 27 i 28 de setembre a Girona,
amb Òpera Jove
..Al web..

ANAR-HI
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Comentari del ballet Don quixot que
ha inaugurat la temporada del Liceu
A mitjans setembre s’han ofert 5 funcions de
l’obra de Minkus
..Al web..

Ecos del Festival de Bayreuth
d’aquest estiu: sobre un Lohengrin
Comentaris de Jaume Radigales
..Al web..

A Figueres es programa un nou cicle
de tres òperes que es projectaran
El cicle Viu l’òpera a La Cate
..Al web..

El Liceu i la fundació LIFE Victoria inicen
una col·laboració
Donarà lloc a un concert en el foyer del Liceu que se
sumarà a la rememoració de Vicoria de los Ángeles
..Al web..

Polèmica: Una versió de Carmen
a Florència fa canviar el final
Comentari
..Al web..

Es celebra el 10è aniversari del
teatre d’òpera d’Oslo
En un edifici singular, premiat per diversos
guardons d’arquitectura.
..Al web..

Una nova versió d’Il Trobatore en DVD
Novetat editorial que sembla que presenta una bona
producció
..Al web..

Entrevista al contratenor català Xavier
Sabata
Recentment apareguda a Platea Magazine.
..Al web..

Sobre el recentment creat Club
Wagner de Barcelona i programació
Comentari d’ In Fernem Land
..Al web..
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Exposició sobre el músic de sardanes
Ricard Viladesau
Del 5-X al 23-XI, a la casa de Cultura de Girona
..Al web..

Crítiques per la petició de Les Arts de
60 figurants que no cobrin
Per a una funció de La Flauta Màgica
..Al web..

S’acaba de traduir al castellà un llibre
sobre els últims anys de Mozart
Amb un estudi apreciable de Christoph Wolff
..Al web..

Sobre el retrocés des discos en l’àmbit
musical
Comentari aparegut a la revista Pro Ópera.
..Al web..

A Barcelona aquest setembre s’ha
inaugurat un nou orgue
S’ha estrenat coincidint amb les festes de La Mercè
..Al web..
..Al web..

Publicat el programa del Festival Veus
d’Olot
Entre el 6 al 9 de desembre d’enguany
..Al web..

Mor el baríton català Pere Farrés
Als 87 anys, aquest 21 de setembre, fill de Badalona
..Al web..

ACTIVITATS
5 a 21
-X

6-X
(10,30 h.)

I Puritani, òpera de Bellini.
Amb Pretty Yende i Javier Camarena
Al Liceu
..Al web..

Barcelona

S’inicia el curs d’apropament a les grans
obres de la música amb Rafael Esteve
A Biblioteca Carles Rahola de Girona. Amb inscripció
..El curs.. ..La sessió..

Girona
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6-X
(21 h.)

8-X
(19 h.)

10-X
(20 h.)
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Tenors (concert-paròdia)
Amb Cia Il·luminati
A l’Ateneu de Celrà
..Al web..

Celrà

Conferència sobre l’òpera“I Puritani”
per Pol Avinó
Sala d’actes de la biblioteca Fages de Climent.
..Al web..

Figueres

Lieder: Simon Keenlyside (baríton)
i Malcolm Martineau (piani)
Festival Life Victòria. Al Palau de la Música
..Al web..

Barcelona

Die Schöne Müller (La bella
molinera). Cilce de lieder de Schubert
13-X
(19 h)

13-X
(12,30 h.)

Pel tenor Jordi mas i el pianista Miquel Jorba.
A Alfolí de la Sal
..Al web..

L’ESCALA

Cançons pel divendres a la tarda. Natalia
Labourdette (soprano) i I. Liberal (piano)
Festival Life Victòria. A la galeria Carles Taché
..Al web..

Barcelona

ADAPTACIÓ de l’òpera de Verdi
La Traviata (You deserve a better future)
14-X
(19 h.)

A partir de l’òpera de Verdi. La promoció explica
que esborra les fronteres i convencions entre
músics, cantants i actors. ..Al web..

Girona

Òpera per nens: Òpera for kids
14-X
(12 h)

15-X
(20,15h)

16-X
(19,30h)

Al Teatre de Lloret
..Al web..

Lloret

Ballet als OCINE de les comarques:
Mayerling, música de Liszt
Projectat des del ROH de Londres
..Al nostre web..

..Descompte Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Projecció: Cosi fan tutte de Mozart.
Cicle Viu l’Òpera
En diferit s’ofereix a la sala d’actes de La Cate
..Al web..

17-X

Juditha Triumphans. L’extraordinari
oratori de Vivaldi. Per Jordi Savall

(20 h.)

A l’Auditori de Barcelona

Figueres

Barcelona
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..Al web..

Candide, òpera de Bernstein
18 i 20
-X

Versió concert. Al Liceu
..Al web..

Barcelona

Concert de la soprano Sandrine
Piau: Chimère
14-X
(19 h.)

Acompanyada al piano per Susan Manoff.
A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

Juditha Triumphans, oratori de
Vivaldi. Dr. Jordi Savall
17-X
(20 h.)

19-X
(20 h.)

19-X
(20 h.)

A l’Auditori de Barcelona. S’ofereix un
comentari previ a les 19h.
..Al web..

Barcelona

Tornaveus. Concert de veu a
capella o instrumentació mínima
A la Casa de la Culura: Auditori Viader
..Al web..

Girona

Lied per a contratenor. Jakub
Józef Orlinski i Michal Biel (piano)
Festival Life Victòria. Al recinte modernista
de St. Pau. ..Al web..

Barcelona

Sortida en bus de Girona al Liceu per a
veure “I Puritani”, amb J. Camarena
19-X

20-X
(12,30 h.)

Dins del programa Òpera Girona Bus i per a la
gent que hagi reservat plaça
..Al web..

GironaBarcelonaGirona

Cent anys després de Debussy. Cristina
Toledo (soprano) i A. Viribay (piano)
Festival Life Victòria. A la galeria Carles Taché
..Al web..

Barcelona

Dansa. Un segon més
20-X
(20 h.)

21-X
(18 h.)

Direcció i coreografia d’Eva Durban.
Al Teatre Principal d’Olot
..Al web..

Olot

Concert per la soprano Indira FerrerMorató
Amb romances, sarsuela i peces de Granados. Al
Teatre Municipal de Palafrugell
..Al web..

Palafrugell
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Festival de tardor de cant Coral.
Coral convidada: capella
Polifònica de Girona

21-X
(18 h.)

Olot

Església dels Caputxins. Gratuït
..Al web..

Schubert Lied I, amb la Mezzo
Marie Seidler

21-X

Estarà acompanyada pel pianista Malcolm
Martineu. A la sala 2 de l’Auditori.
..Al web..

(19 h.)

Barcelona

Falstaff, la darrera òpera de Verdi
pels Amics de l’Òpera de Sabadell
Els de Sabadell comencen la temporada.
..Al web..

24-X

Sabadell

Julien van Mellaerts (baríton) i
Simon Lepper (piano)

24-X

Festival Life Victòria. Al recinte modernista
de Sant Pau. ..Al web..

(20 h.)

Barcelona

La Cenerentola, òpera de Rossini
Amb Cecilia Bartoli

25-X

Al Palau de la Música
..Al web..

(20 h.)

Barcelona

Conferència: Músics sense solfa
Sobre els músics sense formació musical
acadèmica. Arxiu Comarcal de La Garrotxa
..Al web..

26-X
(19 h.)

La Missa de Bernstein

26,27 i
28-X

27-X
(12,30 h.)

Olot

Amb la OBC. Auditori de Barcelona
..Al web..

A dues veus. Irene Mas (soprano), Helena
Ressurreiçao (mezzo) i Neus Garcia
(piano). Festival Life Victòria. A la galeria Carles
Taché.

..Al web..

Barcelona

Barcelona

Òpera als OCINE de les comarques:
Aida de Verdi

30-X

Projectat en diferit. Teatro Real de Madrid

(20,15h)

..Al nostre web..
Números anteriors

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Calendari allargat

Històries del Municipal
Gaudir d’una entrada particular al teatre
El tema d’avui relacionat amb el Municipal agafa un detall petit. Una porta. Podem dir
que entem en el que es podria designar com a microhistòria del local. Resulta que un ciutadà
de Girona va gaudir durant uns quants anys d’una porta provada per accedir al teatre. Era un
edifici diferent i anterior al Municipal actual. Com i perquè serà l’objecte del present episodi.
La subsistència d’un teatre en una petita ciutat a mitjans segle XIX depenia molt de la
contribució d’un grup de famílies benestants que s’interessessin per assistir regularment,
agafessin els abonaments i realitzessin aportacions d’ajuda en algun moment. Més enllà de
l’altruisme amb què molts ciutadans actuaren per potenciar aquell centre cultural, si el agents
socials sabien maniobrar bé estaven en situació de demanar i obtenir favors particulars del teatre
amb el què col·laboraven. Veurem com en Narcís de Carles va pressionar per obtenir un privilegi
singular del Teatre i ho va aconseguir.

LA PETICIÓ
Narcís de Carles O-Doyle era un dels hisendats importats de la ciutat en la primera meitat del
segle XIX. Era el propietari de la mansió coneguda coma Casa Carles, casal senyorial per les seves
dimensions i situació, al costat de l’Ajuntament, el qual vol dir molt a prop del teatre. És ben
conegut el prestigi social de Casa Carles, i per tant dels seus propietaris, pel fet que s’hi van allotjar
personatges reials amb motiu de la seva visita a Girona1. De fer la casa era un lloc de referència
que la noblesa que visitava Girona [Veieu imatge 2].
La casa fou adquirida per la família
Carles, que en dóna el nom, a finals
del segle XVIII i en va mantenir al
titularitat fins al 1918 quan es va
extingir la nissaga, moment en què la
construcció fou llegada al Bisbat
gironí, entitat que actualment hi té
les seves oficines.
Imatge 1.- Casa Carles (al centre, sobresortint)
al costat de l’Ajuntament a la Plaça del Vi de
Girona

Narcís fa una petició el 1836, de la que es guarda la corresponent instància de dia 5-II-1836,
demanat que se li permeti practicar una porta particular directament entre casa seva i el teatre
[Arxiu Municipal de Girona. Tetre, lligall 4].
1

A costat i costat de l’entrada que dóna accés des de les voltes encara hi ha dos petit monòlits que simbolitzen que el
casal té categoria de residència reial. El primer en allotjar-s’hi fou Carles IV el 1802 o Alfons XIII el 1824 [Jaume Marquès,
“Girona Vella”. Girona: Ajuntament, 1979. Pàg. 183]

Text de la instància de petició a l’Ajuntament per obrir una porta entre Casa Carles i el teatre
“ Don Narciso de Carles Odoile vecino de esta capital con la consideración debida hago presente que siendole
imposible la mayor parte del año, y particularmente en invierno, salir de su casa, se ve privado de disfrutar de las
funciones teatrales, una distracción aliviaría algun tanto la privación a que le ha reducido la enfermedad de que
adolece. En el jardín de su casa se halla un pabellón contiguo al teatro, en donde podría abrirse una pequeña
ouerta de comunicación con el mismo, y por este medio le sería fácil el pasar al palco de enfrente, que es
precisamente el que tiene por abono.“ .
5 de febrer de 1836. Signat per Narcís de Carreres

Narcís de Carles, com veiem, demana que se li permeti obrir la porta per causa de la seva salut
i les dificultats que té per accedir a un entreteniment dels pocs dels que pot gaudir. També, es
compromet a donar garanties a l’Ajuntament i als empresaris que lloguin el teatre que es farà un
ús adequat de la porta. No s’esmenta la malaltia concreta però sí que és l’origen de la
“impossibilitació” que pateix el demandant.
Imatge 2.- Dormitori reial de Casa
Carles. Foto feta entre la segona i
tercera dècades del segle XX. En
aqueta habitació hi van descansar
entre d’altres, Don Joan Bosco o
Alfons XIII. [Ajuntament de Girona.
CRDI (Valentí Fargnoli Iannetta)]
La família Carles tenia en molta
estima les visites de la família reial i
de personatges notables, motiu pel
que es guarda una llibreta que
descriu els personatges il·lustres
que es van allotjar a la casa [ADG.
Fons Casa Carles. Lligall 19]

DELIBERACIÓ
Tal com era habitual en els afers del teatre, la petició va passar a estudi de la Comissió que
atenia els temes d’aquest coliseu. Els comissionats el que van fer va ser posar unes condicions
sota les quals el ple municipal podia acordar la concessió de la porta. I es van posar unes
contrapartides i condicions: Narcís de Carles havia de fer construir a expenses seves quatre llotges
del teatre, que es trobava en aquell moment en renovació [Observeu la forma de les jjotges en la
imatge 3]. El beneficiat s’havia de comprometre, també, a usar la porta només per accedir a la
seva llotja en dies de funció i el privilegi havia de durar 15 anys, revisables. Posteriorment, la
mateixa Comissió municipal va fer una visita d’obres per a comprovar el correcte acabat de quatre
llotges que el peticionari s’havia compromès a fer habilitar, deixant constància del seu vist-i-plau2.
La concessió de la porta va ser aprovada en acord del Ple municipal de 19 d’octubre de 18363.

2
3

Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 4. Document de 18-X-1836.
Manual d’Acords de l’Ajuntament de Girona. 1836. Foli 121 i ss.

Imatge 3.- Alçat del teatre en
uns plànols del 1838. [en
expedient d’obres 1859-61] A
(Arxiu Municipal de Girona
Teatre lligall 4)].
Hem marcat en vermell el
nivell de llotges del Primer pis o
Principal, zona en la que Narcís
de Carles es va comprometre a
refer quatre llotges, cosa que
realitzà el 1836.

LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Arribats aquí hem de recordar que l’edifici del teatre ciutadà de Girona era anterior al que
actualment està erigit, i que es va construir el 1860. En deien el Teatre de comèdies o, per nom
popular, el Pelló. Era una construcció més senzilla que l’actual, edificada aproximadament en el
mateix lloc però amb diferent orientació.
La petició es va dur a terme, en Narcís de Carles podia des d’un pavelló del jardí de casa seva
accedir per la porteta que es va construir molt a prop de la llotja que justament ja tenia llogada
des de feia temps, la no 18 del primer pis o pis principal [Veieu la imatge 7]. Com veurem, la porta
es va mantenir també quan el coliseu es va reedificar el 1860. La llotja vas mantenir sempre el
número 18, encara que per circumstàncies que potser algun dia analitzarem, la família va canviar
el 1883 la llotja a la que habitualment s’abonaven del número 18 pel número 19.

LA LLENGUA D’ESCRIPTURA DELS MENESTRALS
Una constatació innteressant que permet detectar la documentació del Teatre de Girona és
l’ús que la gent feia de l’idioma en l’expressió escrita. Al llarg del segle XIX tota la documentació
oficial (instàncies, oficis) i inclús la comunicació entre persones de més rellevància social, l’idioma
sol ser sempre el castellà. Però fins ben entrat el segle XIX els escrits dels menestrals (comerciants,
artesans) es fa habitualment en català.

Imatge 4.- Encapçalament de la factura del mestre de cases, en Josep Sabaté. De III-1836 [AHGi. Teatre, lligall 4]

Així ho constatem en la documentació que ha deixat l’afer de la porta particular d’accés al
teatre dels Carles. Les instàncies, informes de l’Ajuntament estan escrits en castellà. En canvi, les
factures dels operaris apareixen en català [Veieu imatges 4 i 5]. Hi detectem el mestre de cases
(constructor) Jaume Torrent i les feines de fusteria i decoració de Josep Sabaté, que són els que
realitzen les feines a les que en Narcís de Carles s’havia compromès amb l’Ajuntament,
bàsicament l’arranjament de quatre llotges.

Imatge 5.- Encapçalament de la factura del mestre de cases, en Jaume Torrent. De 30-III-1836 [AHGi. Teatre,
lligall 4]

La hipòtesi interpretativa d’aquet fenomen idiomàtic és doble: per descomptat que les
instàncies oficials estaven regulades pel castellà. Moltes persones del “poble petit” no estaven
escolaritzades i per tant els costava més expressar-se i inclús escriure en castellà. El català, gens
normalitzat per altra part, que utilitzaven el deurien aprendre en el medi familiar i de l’entorn. Va
ser la universalització i obligatorietat de l’educació, impulsada per l’Estat, el que va provocar que
el català escrit quedés molt restringit, però aquestes mesures no van agafar força sinó
posteriorment i de manera progressiva a la primera llei general d’educació a espanya, la Ley
Moyano, del 1857.

ENFORTIMENT DEL DRET DE PAS: ARA PERPETU
Com que la concessió del 1836 era per 15 anys havà d’espirar el 1851. Precisament d’inicis
d’aquell any trobem una instància de la vídua de Narcís, Joaquima de Carles i el fill, Joaquim,
sol·licitant la pròrroga del privilegi de gaudir de la porta d’accés des de casa seva. A canvi els
peticionaris es comprometien a realitzar una inversió econòmica favorable al teatre similar a la
que la família havia realitzat en obtenir inicialment el privilegi 4. No hem trobat la resposta però
podem suposar que deuria ser positiva perquè la potestat de pas es renova el 1860, ja en el marc
d’un ou edifici, l’actual, que es batejà amb el nom de Tetro de la Reina. Precisament la edificació
de bell nou del coliseu gironí és el que va donar peu a un acord a perpetuïtat. En erigir el nou
teatre convenia ampliar una mica les dimensions i l’Ajuntament va demanar envair el terreny de
casa Carles, i concretament afectant una zona en què hi havia edificats un banys. El titular del
moment, Joaquim de Carles i de Mendoza, va accedir a cedir uns metres de la seva propietat en
benefici del teatre i sense cap cost. A canvi, l’ajuntament va atorgar una concessió de porta
particular d’accés als de Carles, a perpetuïtat per al propietari i els seus descendents, de manera
que la porta es va seguir practicant en el nou edifici.

4

Hi ha còpia de la instancia a l’Arxiu Diocesà de Girona. Fons Casa Carles, lligall 19: document de 3-II-1851.

Text de la concessió de dret a pas propi a perpetuïtat
“ Que tanto el nombrado D. Joaquín de Carles como su familia y sucesores podrán entrar y salir del teatro
por medio de una puerta abierta en la pared que separa su casa de aquel edificio y cuyas llaves quardarán en
su poder, debiendo empero estar abonados o pagar el precio establecido para disfrutar d elas funciones que
se den en el Coliceo [sic].“ .
(Arxiu Diocesà de Girona, lligall 19, document de 23 de gener de 1860)

EVOLUCIÓ CAP A L’EXTINCIÓ
No hem trobat en quin moment es va anul·lar el privilegi de la porta. El que sí ens consta és que
es va restringir el 1884, cosa que feta de manera unilateral pels responsables del teatre va donar
lloc a un petit litigi entre els de Carles i l’Ajuntament. La documentació de l’època informa que
s’havien detectat intrusions i abusos en l’edifici teatral. Sense saber d’on venia el problema es va
decidir restringir tots els accessos, inclosa la porta que comunicava el teatre, que aleshores es
deia Principal, amb Casa Carles, amb un cadenat tancat des del
coliseu. Presentat recurs per Joaquim de Carles per la vulneració
dels seus drets, la cosa va donar lloc a diverses sessions del Ple
municipal5, amb postures contraposades: els consellers que més
es significaren foren el conseller Tuyet, partidari de restringir
l’accés, i el conseller Puig, partidari de mantenir els privilegis.
Imatge 6.- Signatura dels dos consellers que més participaren en
la polèmica de la porta dels Carles: a dalt el Sr. Tuyet i a baix el Sr. Puig,
signatures fetes al llibre de Plens de 1884, el 6 de gener.

Era evident que els beneficiaris tenien un dret perpetu d’accés i, a més el control de la clau
[com podeu constatar en el text precedent que citem]. Però el món del dret i dels advocats pot
ser molt subtil. El conseller Tuyet, contrari a la l’ús de la porta, va buscar manera, i buscant bé
s’obtenen les coses que fan a l’aplicació de les lleis, de manera que va obtenir un informe jurídic
que va permetre mantenir el cadenat d’accés en mans del teatre
Fòrmula legal que va permetre fer que el control de la clau daccés deixés d’estar en mans
dels de Carles
“ Considerando que en los contratos debe atenderse mas bien a la comuna intención de los contrayentes,
que al sentido material de las palabras según la ley 219. Dig. De Setb. Sig., y que por generales que sean los
términos en que se halle concebido el contrato, no comprende mas que las cosas que parezcan haber formado
únicamente el objeto del mismo según la intención de las partes conforme a la ley 9ª, párrafo último dicho de
setiembre.“ .
(Arxiu Diocesà de Girona, lligall 19, document de 24 de febrer de 1885)

el dictamen jurídic6 després de llarga parrafada acaba concloent que no estava en la intenció real
de les parts assegurar el control de la clau d’accés de la porta en mans dels de Carles i que
l’Ajuntament o l’empresari del teatre poden tenir el seu cadenat que obrien mitja horeta abans
de cada funció. És curiós com, al cap d’un quart de segle i sense cap evidència, els advocats acaben

5

El debat i conclusions es conserven en un certificat del secretari municipal, Narcís Font, signat el 24-II-1885 [Arxiu
Diocesà de Girona, lligall 19].
6
L’esmentat dictamen va ser signat pels dos advocats gironins Jeroni Pujol i Hortensi Bajandas.

deduint la veritable voluntat dels que van signar el contracte, davant del notari Josep Casadevall
el 1861, en contra del que diu explícitament el text.
Posteriorment a la restricció que hem esmentat hi deuria haver el pas definitiu a clausurar la
porta d’accés. No podem precisar el moment exacte però podem detectar un moment en què ja
deuria haver deixat d’existir el pas particular directe del que van gaudir els de Carles. Hem
localitzat una instància7 de Joaquim de Carles i de Ferrer (fill del Joaquim de Carles i de Mendoza
que havia estat tant generós amb el Teatre), del 1918, demanant l’eliminació de finestrals o
dipòsits d’aigua que es situaven en la zona fronterera entre la casa Carles i l’Ajuntament i teatre:
tot fa pensar que l’època de bon veïnatge i de compartir espais s’havia acabat precisament poc
abans de l’extinció de la nissaga de Carles.
És curiós com tot s’acaba. Inclús els drets perpetus, o que van ser declarats perpetus.
joan manel barceló sitjes

Imatge 7.- Rebut d’un abonament per a dotze funcions, contret per Joaquim de Carles. Hom pot apreciar com la
llotja és la n 18, la que habitualment havien gaudit durant com a mínim quatre dècades. [Arxiu Diocesà de Girona.
Fons casa Carles. Lligall 19. Document de 18-XI-1870]

7

Instància signada per Joaquim de Carles i de Ferrer de data 21-XII-1918 i que fou contestada concedint la clausura dels
esmentats espais comuns per l’Ajuntament en ofici de 26-IV-1819, ratificat en una escriptura de reconeixement de drets, de
desembre del 1919, signada per Joaquim de Carles i l’alcalde Frederic Bassols. En el document es fa constar:
“Reconocimiento de derecho a favor de Don Joaquin de Carles para la desaparición de elementos de la casa consistorial
que pudieran suponer imposición de servidumbre al edificio de propiedad de dicho señor” escriptura”. (escriptura inscrita
en la notaria de Jaume Genover, amb data 18-XII-1919).
Els tres documents esmentats es troben a l’Arxiu Diocesà de Girona. Fons casa Carles, lligall 19.

GENT

per la Música

Lluïsa Bonal Granés
Palafrugellenca, actualment forma part de la Junta de la
secció del Fraternal dels Amics de l’Òpera de Palafrugell. Tal
com és habitual en aquesta secció dedicada als aficionats a
l’òpera i a la clàssica en general, demanem pels gustos i
opinions musicals de la Lluïsa.
Per motius laborals ha viscut força a Girona, on treballà
als Serveis Educatius de l’Ajuntament, dels que fou cap de
secció. Va ser presidenta dels Amics del Museu d’Art del
2004 l 2007. Actualment resideix entre Calella i Girona.
Imatge 1.- La Lluïsa participant en una vetllada de temàtica
musica aquest mes de setembre del 2018.

ELS INICIS
A casa la mare tocava el piano. De ben petita
vaig assistir a l’escola de música del mestre Sirés
a Palafrugell. Suposo que en aquelles èpoques es
va iniciar el meu gust per la música. Vaig
començar a estudiar piano. El pare deia “que
toqui la guitarra, que és més fàcil de portar”,
però la mare va insistir en què fos el piano. Val a
diu, però, que l’estudi del solfeig se’m feia dur.
<jo vaig estar a gust a l’internat>

Preguntem a la Lluïsa per la petja que ha deixat
a Palafrugell el mestre Sirés, que té fins avui en dia
una coral i un esbart, de llarga tradició, que
porten el seu nom. La nostra entrevistada opina,

però, que la tasca del mestre no ha estat encara
suficientment reconeguda.
Un altre contacte amb la cosa musical, ben
plaent, el vaig tenir, ja a Girona, quan vaig estarhi interna per a prosseguir estudis a partir dels
onze anys. Vaig estar al Doctor Masmitjà. M’hi
vaig trobar a gust, ho trobava més divertit que a
casa, convivint amb companyes de la meva edat.
Allà la mestra de música ens animava i motivava.
Ens permetia anar a l’habitació del piano a
assajar. De tant en tant hi acudia. Però allà
també hi havia una petita biblioteca. Sovint em
tiraven més els llibres que les tecles.
Com és lògic, quan vaig passar a estudiar a
Barcelona [la Lluïsa hi va cursar Història de l’Art]
vaig poder gaudir d’una major oferta de
concerts. Aleshores vaig anar per primera

vegada al Liceu. Per tenir-ho més assequible
anava al galliner, com hem començat molts.

GAUDIM DE MÉS POSSIBILITATS
MUSICALS
Malgrat que en el país l’oferta musical és
limitada, amb la Lluïsa repassem com gaudim de
més possibilitats que antigament.
Recordo l’anècdota que la meva besàvia va
anar de viatge de noces a Barcelona i que allà un
dels moments culminants va consistir en anar al
Liceu. Avui en dia ho tenim molt més fàcil.
A nivell de Girona i els seus voltants valoro
molt el cicle d’Ibercàmera que s’ofereix cada any
a l’Auditori. Es poden contemplar grans
orquestres, solistes i directors. Que hi hagi una
bona assistència denota l’interès musical dels
gironins. Preguntem com és que el cicle ha reunit
un creixent públic fidel. A més de l’interès de la
programació Girona té un entorn geogràfic
ampli d’aficionats a la música que acudeixen a la
ciutat per fruir de l’oferta.

Em ve ara al cap l’esforç de difusió musical que
van jugar les Joventuts Musicals. Van promoure
nou sistema d’acostament dels escolars a la
música. En lloc de realitzar petites audicions a les
escoles van organitzar les anades dels estudiants
de primària i de secundària als teatres de les
nostres comarques. Com a promotors recordo al
Santi Rodrigo i, més endavant, al Joan Duc. Amb
les seves dificultats, aquella va ser una bona
iniciativa que va permetre acostar a joves a
propostes musicals molt variades, com ara
recitals, òperes, formacions orquestrals,.
Als Amics de l’Òpera de Palafrugell m’hi he
anat acostant amb el temps. Curiosament en els
inicis no vaig tenir notícia de la seva activitat.
Més tard amb el meu marit ens vam atansar a les
sessions de comentaris i audicions audiovisuals.
Incús vaig participar en alguna presentació. En
aquests darrers temps que hi ha hagut una mica
de renovació dels coordinadors, ens hem sumat
per ajudar en l’organització de les activitats.
Trobo que és un col·lectiu molt agradable i amb
bons col·laboradors.

<La vida musical de Girona atrau
a força gent de les rodalies>

Una altra oferta musical de les nostres
comarques de bona qualitat i que he anat seguit
és el Festival de Torroella. Ben potenciat amb
l’Espai Ter. Com a fenomen més general també
és molt de valorar la feina feta per Joventuts
Musicals. Jo he tingut ocasió de conèixer de més
a prop les JJMM de Palafrugell, també de llarga
trajectòria. Per això ha valgut la pena que, en un
moment d’impàs en què s’ha trobat hem volgut
oferir suport des de l’Associació de Veïns i Amics
de Calella. Per sort, s’ha constituït de nou una
Junta i aquest estiu s’ha pogut ofertar una
considerable programació musical promoguda
per les Joventuts Musicals de Palafrugell.

Imatge 2.- El passat 7 de setembre veiem a la Lluïsa
presentant el comentari que anava a oferir en Lluïs
Medir a una sessió d’òpera audiovisual comentada
a Palafrugell.

DE LES PREFERÈNCIES DE LA LLUÏSA
M’agraden gèneres musicals ben diversos. Em
plau, en genètic, la música que desprèn energia,
tot i que no m’agraden les melodies de caràcter
marcial. Em plauen, per exemple, les obertures
d’òpera. En canvi, quan a casa em poso música
de fons no n’hi puc posar l’òpera, ja que em
requereix un esforç d’atenció.

discursos dels seus personatges. Els recitatius
també tenen la seva funció: hem de descansar
d’altres moments tant intensos que ens proposa.
Verdi també és de bon escoltar. La diferència
amb l’anterior és que el trobo més “estètic”, més
agradable a l’oïda. Les seves melodies poden ser
particularment vívides.

<Les operes de Wagner
t’arriben molt perquè té una
música molt potent>

Com autor operístic predilecte escullo
Wagner. M’entra molt, és molt “potent”. Em va
facilitar entrar-hi algunes anades a funcions amb
grups d’amics, alguns d’ells d’afició wagneriana,
que contribuïen a promoure’n l’entusiasme. Un
dels aspectes atraients del compositor germànic
són les històries fantàstiques que ens proposa.
Com que tinc una neta de vegades penso que li
explicaré històries basades en les llegendes que
ens narra Wagner.

Imatge 4.- La nostra entrevistada preparant una
presentació de les que es fan a Palafrugell, promogudes pels
Amics de l’Òpera d ela localitat.

És curiós que amb el temps els gustos van
canviant o evolucionant. En alguns aspectes et
fas més tolerant, obres l’orella i la ment a més
tipus de música. En aquest sentit d’estar oberts a
provatures, no em fan massa por els muntatges
novedosos en les òperes, aspecte que
escandalitza a bons aficionats, entre els quals es
troba alguna meva bona amiga. Els muntatges
escenogràfics no sempre els trobo encertats però
entenc que la gent provi coses noves.

Imatge 3.- Wagner és el compositor preferit de la Lluïsa

Preguntem si no troba farragosos alguns
moments en què el compositor allarga els

Ens quedem doncs amb aquesta actitud
d’obertura per a experimentar propostes
novedoses. Agraïm a la Lluïsa la seva acollida.
joan manel barceló sitjes (2018)

D’ ÒPERA

Vers el final del segle XIX estem en el moment àlgid de
l’òpera a Girona. Ben aviat la sarsuela va sobrepassant en
incidència, i segurament en afició, a l’opera. Aprofitant
que el 1895 és un dels anys que, per sort, es conserva força
documentació sobre el tema, resseguirem com va anar
una temporada operística, pels volts de Fires, a la ciutat.

Imatge 1.- Portada
del programa de mà de
la temporada de fires del
teatre Principal de
Girona. 1895 [Arxiu
Municipal de Girona.
Teatre. Lligall 12].

ENGEGAR EL PROCÈS
Convocat a finals de setembre concurs públic8 per
a trobar empresaris que volguessin organitzar
espectacles lírics per Fires del 1895, fossin d’òpera o
bé de sarsuela. Es van presentar cinc aspirants que
dipositessin el requerit dipòsit de fiança 9 entre els
que va ser escollida10 la plica del gironí Àngel Marull.

8

CALENDARI DE LA TEMPORADA OPERÍSTICA
30-IX- El ple municipal convoca concurs per a
llogar el Teatre
1-X.- Avís públic del concurs
6-X.- A les 11 del matí, acte de subhasta per a
concedir la temporada lírica a la millor oferta
(el Ple aprova la concessió el 7-X).
22-X.- S’acaba el termini als espectadors per a
demanar abonaments (fins el 21-X es guarden
les localitats als abonats de la temporada
anterior per si les volen renovar)
23-X.- Arriben a Girona la companyia d’òpera
i el director que actuaran per Fires
24-X.- Debut de la temporada amb l’òpera Gli
Ugonotti de Meyerbeer.
10-XI.- Última representació de la temporada
amb Carmen de Bizet

En còpia de l’anunci hi consta que l’empresari haurà d’organitzar 16 funcions d’òpera o 20 de sarsuela, abonant a
l’Ajuntament, com a mínim, el 8% íntegre dels ingressos obtinguts. Els aspirants havien també d’ingressar un dipòsit de 500
ptes. abans del concurs, import que es retornaria en els eu moment [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 9. Document de
data 1 d’octubre de 1895]. Val a dir que el 30 de juliol ja s’havia convocat un concurs per al teatre que no va acabar de
materialitzar-se tot i la presentació de candidatures, després d’un embolic d’ofertes i contraofertes, cosa que va ser criticada
des de la premsa [com analitzava el setmanari gironí El Guasón del 1-IX-1875, p7].
9
Els aspirants van ser Àngel Marull (de Girona, que oferia un 10% de la recaptació i la realització de 16 òperes), Bru Güell
(de Barcelona, 9% i 16 òperes), Alfons Arquer (de Girona, 10.5% i 20 o 24 sarsueles), Josep Pinet (10% i 16 òperes) i Francesc
Nicolau (10% i 20 sarsueles) [Arxiu Municipal de Girona, Teatre, lligall 9. Data de 6 d’octubre de 1895]. És interessant fer constar
que l’Alfons Arquer conjuntament amb Rafael Martell actuaven en nom de la senyora Ángeles Montilla, soprano i empresària
que havia actuat en molts teatres de l’Estat. I, per cert, ja que no va poder fer-ho a Girona, a inicis de novembre Montilla
actuava al teatre Tívoli de Barcelona [Heraldo de Baleares, 7-XI-1895, pàg. 3]
10
La comissió de Governació, que és la que solia actuar en els temes del teatre, opta per la proposta Marull que ofereix el
10% de recaptació, quan Alfons Arquer feria el 10,5%, donat que l’import de 16 òperes solia ser més alt que el d’una vintena
de sarsueles, espectacle de preu menor pel que feia a entrades. [Arxiu Municipal de Girona, Teatre, lligall 9. Data de 6 d’octubre
de 1895]

ELS ARTISTES
Consta el nom dels artistes que van intervenir en la temporada de fires gironina. I en aquest
cas pràcticament al complet: alb els solistes, els músics i altres professionals de la lírica.
La companyia que va actuar per les Fires a Girona el 1895.
Direcrtor artístic: José Juyol / Mestre director i concertador: Juan Goula (fill) Mestre de cors: Sr. Calsolani
[segons consta en annex manuscrit en el concurs d’adjudicació del teatre] / Primera tiple (soprano) dramàtica:
Srta. Casilda Bergioli / Primera tiple lleugera: Srt. Julieta Wermes / Primera contralt. Srta. Isabel Riera / primer
tenor absolut: Damián Roure / Altre primer tenor absolut: Carlos Caglioni / altre tenor: Àngel Maristany /
Primer baríton absolut: Gabriel Rubi / Primers baixos: Constantino Thos i Abulko Leoni / Segona tiple: Sta.
Antonieta Amat / Segon tenor: Benigno Giardini / Partiquins: Juan Martorell i Albinio Picasa. / 20 coristes
d’ambdós sexes i 22 músics (professors primeres parts del gran Teatre del Liceu de Barcelona) comptant amb el
primer clarinet Sr. Porrini.

Però com sol passar també amb les alineacions futbolístiques, al cap de poc temps d’iniciar-se
la temporada la primera soprano dramàtica, Casilda Bergioli, va suspendre el seu contracte,
segons l’empresari Àngel Marull “per no trobar-se en ple ús de les seves facultats vocals”11. Això
va comportar que fos substituïda en la segona funció d’Ernani el dia 31-X.
Els músics contractats per a la temporada van ser anunciats per la premsa. Reproduïm en foto
el llistat [tal com va sortir al Correo de Gerona del 19-X-1895, pàg. 1]:
Llistat de músics que van actuar en les
operes de Fires el 1895

A la premsa va sortir que la companyia italiana tenia previst anar a Figueres quan acabés les
funcions a Girona12.

EL REPERTORI I FUNCIONS
Tal com estipulava el concurs de fires les funcions van ser setze. Pel que fa a la selecció d’obres,
advertim la tendència a incloure més repertori francès que en dècades anteriors. A mitjans del
XIX quasi tot era italià, ara la cosa s’equilibra força: hi ha 10 obres d’italians i 6 de francesos (dues
funcions de Meyerbeer, dues de Gounod i dues de Bizet). La que més es va repetir va ser Lucia di
Lammermoor (3 vegades), les demés obres van ser fetes en dues ocasions i una en una sola ocasió
(I Puritani, de Bellini) . Les funcions representades van ser:
Data
24-X
26-X
11
12

Autor / títol
MEYERBEER
Gli Ugonotti
DONIZETTI

Comentaris
1a de Fires
Recaptació: 411 ptes.
2a de Fires
Recaptació:
ptes.

225,75

Data
2-XI
3-XI

Autor / títol
BELLINI
I Puritani
VERDI
Un Ballo in maschera

Comentaris
9a de Fires
Recaptació: 835,75 ptes.
10a de Fires
Recaptació: 1266,25 ptes.

Correo de Gerona 31-X-1895 p1. De fet, l’artista s’havia estat queixant que cobrava poc [Correo de Gerona 30-X-1895 p4]
Diario Gerona de Avisos y Noticias 9-XI-1895 p.2. i Correo de Gerona 8-XI-1895 p1

Data

27-X
28-X
29-X

30-X
31-X
1-XI

Autor / títol
Lucia
Lammermoor
MEYERBEER
Gli Ugonotti
VERDI
Ernani
DONIZETTI
Lucia
Lammermoor
GOUNOD
Faust
VERDI
Ernani
GOUNOD
Faust

Comentaris

Data

Autor / títol

Comentaris

di

di

3a de Fires
Recaptació:
ptes.
4a de Fires
Recaptació:
ptes.
5a de Fires
Recaptació:
ptes.
6a de Fires
Recaptació:
ptes.
7a de Fires
Recaptació:
ptes.
8a de Fires
Recaptació:
ptes.

474,65

314,50

1023,25

539,75

677,50

110,75

4-XI
5-XI
6-XI

7-XI
9-XI
10-XI

VERDI
Un Ballo in maschera
DONIZETTI
La Favorita
DONIZETTI
Lucia di Lammermoor
DONIZETTI
La Favorita
BIZET
Carmen
BIZET
Carmen

11a de Fires
Recaptació: 988 ptes.
12a de Fires
Recaptació: 1029,25 ptes.
13a de Fires
Recaptació: 361,50 ptes. A
benefici de la tiple lleugera
Wermes.
14a de Fires
Recaptació: 254,70 ptes.
15a de Fires. Dissabte
Recaptació: 434,05 ptes.
16a de Fires ÚLTIMA. Diumenge. A
benefici del Dr musical Goula
Recaptació: 774,75 ptes.

VALORACIONS
En l’apartat de resultats de la temporada operística
LES FUNCIONS D’HOMENATGE A ARTISTES
de Fires 1895 començarem per l’apartat de despeses.
Consta en una petita comptabilitat13 que la companyia
va comportar un desemborsament de 3.800 ptes,
realitzat en tres fases. També consta l’import del local i
manteniments, amb un total de 2.364,05 ptes. . En total
un cost de 6.164,05 ptes.14. En qualsevol cas per a
l’Ajuntament es va rebre uns bons ingressos degut al
nombrós públic. Vist l’exit de la temporada el conseller
municipal Sr Vallés va proposar invertir els guanys en
una necessària millora de les condicions de l’edifici, cosa
que va ser acceptada15.
Pel que fa a la valoració dels artistes, la premsa va
coincidir en al qualitat de l’orquestra i de la direcció
musical, en mans de Joan Goula Fiter16.
Imatge 2.- Un cas de funció destinada a benefici
Força dels solistes van ser destacats pels seus
d’algun artista que hom vulgui homenatjar[Corro
mèrits. Tot i que en la funció inaugural hi havia hagut
de Gerona 7-XI-1895 p1]
algun comentari poc afalagador. La soprano Julieta
Wermez va lluir en la interpretació de la protagonista de Lucia de Lammermoor17 [veieu també
13

En document indica en el títol: 1894-95. Compañía de Opera y Zarzuela. Temporada de Ferias. Cuenta corriente de
Recaudación del Abono. Sense data final de l’escrit: les dates són d’ingressos i despeses [Arxiu Municipal de Girona. Teatre,
lligall 12]
14
En el mateix document els ingressos, obtinguts entre el 22 d’0ctubre a 11 de novembre, que consten com a “Recibido de
Serapio a cuenta del abono” sumen un sospitós total de 6.164,05 ptes.: o sigui, exactament al cèntim, el que consta com a
despesa. En l’esment del pagador es refereix al recaptador municipal Serapi Mirambell.
15
Correo de Gerona 12-XI-1895 p1
16
A títol d’exemple esmentem una frase de la crítica de la inauguració d’un dels diari que la van comentar “La orquesta
notable por su conjunto y magistralmente dirigida por el maestro Goula Fiter” [Diario Gerona de Avisos y Noticias 25-X-1895
p.2]
17
“Se cantó Luccia. La señora Wermez, superior, en el aria de la <locura>, entusiasmando al público, el cual le tributó
ruidosos y merecidos aplausos.” [Diario Gerona de Avisos y Noticias 30-X-1895 p.1]

la imatge 2]. A la contralt Isabel riera la van destacar en la funció del 3-XI18. A Constantino Thos
se li va apreciar el paper de Mefistòfil al Faust, havent de realitzar un bis al 4t. acte19.
Algun incident hi va haver. En la jornada inaugural havia de cantar el tenor Damià Roure, però
per una indisposició va haver d’actuar un altre dels de la companyia, el Sr. Carlos Caglioni, que
cantà sense haver realitzat cap assaig previ20.
L’assistència de públic va estar animada21, si més no en diverses de les funcions en particular.
Reproduïm uns comentaris periodístics, que contenen, com tantes vegades, alguna observació
una mica masclista
“El teatro, como ninguna noche; resplandeciente de luz y de hermosura. Llenos
los palcos hasta rebosar de no pocas bellezas, que tienen la mala costumbre de no
frecuentarlo á diario.” [Diario Gerona de Avisos y Noticias 30-X-1895 p.1]
“Ayer fue un día de emociones [...] y en el Principal Faust. Si no hubo en el Teatro un
lleno, faltaba poco. Todas las platees y palcos del primer piso ocupados, y en las butacas no
escasa concurrencia. Podemos decir de la ópera que se cantó anoche, lo de aquellas mujeres
<que nunca envejecen>. Siempre tienen algún atractivo. Por muchas veces que se oiga el
Faust, nunca cansa; siempre agrada también” [Correo de Gerona 31-X-1895 p1]

I amb aquests comentaris optimistes acabem amb la ressenya d’una temporada d’òpera que
va donar lluïment a unes Fires que van resplendir, malgrat els habituals entrebancs de la pluja,
precipitació que va ser constant a Girona entre el divendres 3 i el 4 de de novembre del 1895.
Però no així la música i el mateix sol que va resplendir el dilluns 5 i el dimarts 6 de novembre: típic
de Fires.
joan manel barceló sitjes, 2018

Com a complement, esmentarem que algun artista local es va poder lluir en un homenatge que
es va celebrar el dia 10 de novembre a la tarda el mateix Teatre Principal en benefici del director
musical, Joan Goula, concretament la cantant Teresita Batlle i el mestre Feliu al piano [veieu
imatge 3].

Imatge 3.- Ressenya de la intervenció
de dos artistes gironins, el 10-XI, en
l’homenatge al director que havia
actuat durant la temporada [Correo de
Gerona 11-XI-1895 p1

18

En la funció d’Un ballo in maschera [Diario Gerona de Avisos y Noticias 5-XI-1895 p.3]
Correo de Gerona 31-X-1895 p1
20
Segons es recull en la crítica del Diario de Gerona del 25-X-1895, pàg. 4.
21
A més de les dues funcions de les que esmentem les cròniques també van tenir comentaris sobre las gran afluència de
públic la del 1-XI [Diario Gerona de Avisos y Noticias 5-XI-1895 p.3]
19

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
(19)

En aquesta ocasió un
fragment coral, de l’oratori
vivaldià Juditha Triumphans:
Mundi Rector de Caelo
micanti, interpretat per
l’Ensemble Caprice.
Precisament aquest 17-X
l’obra s’interpreta a l’Auditori
de Barcelona

I una
emprada
per Vivaldi

L’aria Sposa son disprezzata sovint
apareix com de Vivaldi. Realment
era de Geminiano Giacomelli i es va
reutilitzar en un pasticcio (obra feta
a retalls, típic en el barroc) per
Vivaldi a l’òpera Bazajet (també
coneguda per Il Tamerlano). Que
sigui de qui sigui però és guapa.
Aquí ve per Vivica Genaux

Una de
coral

Samuel Barber el 1967 va
composar el seu Agnus Dei per
a cor mixt, en un moviment.
Aquí el veiem pel Vlaams Radio
Koor de Brusel·les

Amb
potència,
matisos i
bufera

Pace mio Dio!, de La forza
del destino, de Verdi. Cantat
per l’Angela Meade:. Cal
veure com allarga l’últim
“maledicion”: no hi ha qui la
iguali.

Un lied de
Schubert

Franz Scubert va deixar un darrer
recull de lieder amb el nom de ben
adequat d’El cant del signe
(Schwanengesang). La quarta cançó
porta per títol:
Leise flehen meine lieder (que s’ha
traduït com Suaument et supliquen
els meus cants en la nit). Coneguda
també com Ständchen (Serenata).
Cantarà el baríton Hermann Prey.

HISTÒRIES DE LA MÚSICA
Una dansa misteriosa
Entre els variats materials que s’ajunten en el Fons Rosés que es conserva a l’Arxiu Històric de
Girona, a l’antic convent de Sant Josep, hi ha una breu partitura que conté un recull de rigodons amb el
títol genèric d’ “El Fanfarrón”. Ni el
fons
aporta
aclariments
suplementaris ni hem pogut trobar
pistes certes sobre l’origen i ús de la
partitura. Potser, però, pel misteri
que presenta ens ha fet gràcia
recollir el material i donar peu a que
hi hagi qui n’obtingui més
aclariments.
Imatge 1.- Portada del llibret amb la
partitura que conté Rigodones. El Fanfarrón
[Arxiu Històric de Girona. Fons Rosés]

DESCRIPCIÓ
El recull que comentem està escrit a mà sobre
un pentagrama de dimensió de quartilla, plegat a
manera de llibret amb set dobles fulls. En la
portada [veieu imatge 1] apareix, també
manuscrita la inscripció:
Rigodones = El
Fanfarrón. = Por el Sr. Marqués de Aguilar. A dins
apareixen fins a 5 fragments numerats, sense
títols, només amb el número d’ordre a
l’encapçalament.

SOBRE RIGODONS
El que sí es pot afirmar és que el rigodon és un
tipus de dansa, originària del sud de l’actual
França, que presenta un compàs binari, que tant
pot tenir estructura 2/2 com 2/4. Aquesta forma
apareix a la primera meitat del segle XVII i
persisteix amb certa freqüència en els segle XVIII i
XIX. És interessant fer constar que l’esmentat
tipus de dansa es podia trobar en les
programacions de ball de mitjans aristocràtics
espanyols encara al primer terç del segle XX.

PERSONATGE DIFÍCIL D’IDENTIFICAR
L’anotació inicial és molt clara esmentant el
Marqués d’Aguilar. Ara bé, per la nostra desgràcia

a l’estat hi havia entre els segles XIX i XX diverses
nissagues que portaven tal denominació. Els
Aguilar de Campoo, els Aguliar de Ebro i els
Aguilar de Vilahur (aquet últim cas ens duria a una
cronologia de 1924 a 1937, donat que el títol es
recupera després de molts anys).
Estem força convençuts que el personatge al
que es fa referència és Joaquín Escrivá de Romaní
i Fernández de Córdoba, Marquès d’Aguilar de
Ebro, entre d’altres títols. Va viure entre 1858 (nat
a Madrid) i 1897 (mort Sant Feliu de Llobregat).
Ho suposem perquè de les tres branques i
persones possibles és el que presenta una més
clara vinculació amb les comarques gironines,
essent electe diputat a les corts generals per la
circumscripció d’Olot entre els anys de 1884 i, fins
a quatre vegades, fins el 1893. També hem trobat
una fotografia de l’esmentat marquès a un àlbun
de fotos de familiars i amics de la influent família
gironina de Carles [Veieu imatge]. Recordem que
la família Rosés (la major fortuna reconeguda a la
Girona de mitjans segle XIX) formava part també
del patriciat de la ciutat. No és un argument
definitiu però sí un indici més. Essent, doncs,
Joaquim Escrivà el que té relació amb les

comarques és qui millor explica la presència d’una
partitura que l’esmena en un fons documental
gironí22. Admetem, però, que només es tracta
d’una hipòtesi i que el tal marqués pogués ser
altre persona.

de la seva activitat política (abans no trobem
esment en la premsa del personatge). Una altra
vegada es traca d’una hipòtesi, però creiem que
amb cert fonament.

Imatge 2.- Fotofrafia
amb el nom del
personatge central al
revers: Joaquín de
Escrivá Marqués de
Aguilar, Recollida en
un àlbum en què en la
primera pàgina de
fotos hi ha escrit el
títol “Casa Carles” .[
Fons Casa Carles.
Albums 14 Fotos].

El Joaquim, Marqués d’Aguilar que esmentem
va ser un polític monàrquic de tendència
conservador, molt catòlic i fortament
proteccionista. Va tenir un especial interès pels
temes agrícoles i va ser un dels impulsors de les
cambres agràries a nivell estatal quan, entre 1890
i 1892, va exercir com a Director General
d’Agricultura.

LA MÚSICA
Com hem dit, la partitura conté cinc fragments
indicats per números correlatius en cada
encapçalament. No hi ha altre títol que el general
de la portadeta. Es tracta d’una partitura per a un
sol instrument, sense lletra. Com és propi del seu
gènere, és obra d’estructura binària. En nom
genèric de rigodó suggereix també que la
composició deuria servir per a ser ballada
La inscripció Por el Marqués de Aguilar,
suggereix que aquet en fos el compositor però res
ho assegura. També podria referir-se al donant de
les partitures. Ara com ara no ens inclinem per
cap supòsit. Sí que podem suposar que, en cas
que l’autor o donant sigui el marquès que hem
suggerit, el lliurament de la partitura (no vol dir
necessàriament el moment de la composició) es
podria situar en l’últim terç del segle XIX, moment
en què Joaquim d’Aguilar té una connexió
explícita amb les comarques gironines amb motiu
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A Títol d’exemple esmentarem que el marqués va
col·laborar amb el certament anual de l’Associació Literària
de Girona [La Nueva Lucha, 2-XI-1888 p.2]

Imatges 3 i 4.- Els dos fulls pautats en què apareixen les
notes del primer rigodó. [Arxiu Històric de Girona. Fons
Rosés]

Aquí oferim una versió que podeu escoltar del
primer dels cinc fragments de la partitura,
reconstruïda la peça amb so de piano per part de
Sebastià Gironès, a qui agraïm la col·laboració.
Accés
a
la
reproducció
del
primer dels cinc
rigodons
[versió
Sebastià Gironès]

►
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Hem plantejat un tema amb més incerteses
que no aportant coneixement. Ens ha semblat
interessant, però, di9fondre una música que
deuria ser ballada per gironins dels darrer terç
del segle XIX i que feia molt que estava muda.
joan manel barceló sitjes, 2018

Amb motiu de la representació ► de
Juditha Triumphans de Vivaldi.

Judith
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