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No
desembre

QUÈ, QUAN ON …

El present mes de desembre es realitzarà
l’assemblea de socis dels Amics de l’Òpera
Serà la tarda del dia 13-XII
..Web de l’Associació..
..Us podeu apuntar al sopar amb cant líric i nadalenc
Del dia 13 de desembre (21h)..

El 15-XII es fa un bus Girona-Liceu per
veure L’Italiana in Algeri
Es poden reservar places, mentre en quedin, fins al
dia 3 de desembre al lloc:
..Per a reserves..

Promoció 30% descompte en entrades per
a les 2 òperes del Municipal
L’Elisir d’Amore (3-III-2019) i La Bohème (19-V). En
podeu reservar fins el 15-I, màxim de 2 entrades.
..Per a reserves..

Realitzada una xerrada pels Amics al
Centre Cívic de Sant Narcís
El 14-XI Joan Manel Barceló comentà La Forza del
Destino, de Verdi, davant 40 persones
..Guia d’audició que es facilità..

Realitzada la conferència i el sopar
d’apropament a La Italiana in Algeri
Ha estat el 22 de novembre
..El sopar..

Homenatge a la Montserrat Caballé
a la catedral de Barcelona
Amb la interpretació del Rèquiem de Verdi
..Diari de Girona.. ..Íntegre TVE (1h 37’)..

Estrenada a Girona l’òpera Llull,
de Francesc Cassú
Ha estat estrena absoluta. S’ha realitzat a
l’Auditori de Girona els dies 23 i 24 del XI
..El Punt.. ..Diari de Girona.. ..Ara..
..Viquipèdia..

ANAR-HI
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La coral Saba Nova ha celebrat 50 anys.
La Roser Busquets, directora i
fundadora passa el testimoni
En el teatre Municipal de Girona, ben
pler, es va fer el concert commemoratiu
i un homenatge a la Roser Busquets
..Al web.. ..Video commemoratiu (18’52”)..

S’ha realitzat, amb ressò creixent el
festival Càntut de Cassà de la Selva
Dedicat a la música popular, s’ha celebrat entre els
dies 16 i 17 de novembre, malgrat el mal temps
..Crònica.. ..Balanç dels organitzadors..

Èxit de l’òpera Falstaff produïda
pels Amics de l’Òpera de Sabadell
Hi ha destacat el tenor Toni Marsol
..Al web.. ..Radigales.. ..Video TV3..

Entrevista a la soprano Delphine Galou
Amb motiu de la serà recent interpretació i
enregistrament de l’òpera “”Il Giustino” d’Antonio
Vivaldi
..Al web..

El ROH presenta una Tetralogia molt
lloada, també en escenografia
Comentari
..Al web.. ..Al ROH..

Un especialista gironí en Meyerbeer
identifica un pont de Cerdanya que inspirà
l’òpera Dinorah
Article d’en Dani Cortés
..Al web..

Aquest novembre s’ha commemorat el
150 aniversari de la mort de Rossini
..Resum conferència recent de Joan Vives a Girona..
..Stabat Mater de Rossini. A Sta Creoce de Florència
(on hi ha les seves despulles (59’56”)..

Bon recital de Piotr Beczala al Liceu
Continuen les bones vibracions entre el tenor polonès i
el coliseu barceloní. Concert del 24-XI-2018
..Al web..

Atorgats els premis Primer Palau 2018
L’organista Joan seguí Mercadal n’ha estat el
vencedor absolut
..Al web..
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L’Associació Bilbaina d’Amics de l’Òpera
(ABAO-OLBE) celebra la funció 1.000
Ho ha assolit aquest novembre amb l’òpera Fidelio
..Al web.. ..El Fidelio que fa 1000: trailer..

Aquest novembre s’ha estrenat una
pel·lícula documental sobre Granados
Dirigida per Arantxa Aguirre i amb el títol El amor y la
muerte. Historia de Enrique Granados
..Al web.. ..Trailer..

Nou disc de Javier Camarena
Amb el títol de Contrabamdista. Per DECCA
..Al web..

Nou disc del contratenor català
Xavier Sabata
Amb el títol d’Alessandro amante, referit al
personatge dels final del món grec, Alexandre el Gran
..Al web..

Apareix la traducció d’un llibre sobre els
últims 4 anys de Mozart
És de Ch Wolff i porta el títol Mozart en el umbral de su
plenitud. Al servicio del emperador (1788-1791)
..Al web.. ..A l’editorial..

Nou llibre d’història sobre els orígens de
l’òpera a Espanya
Per Emilio Cesares.

..Al web..

ACTIVITATS
Dansa: Teen Time Gone
1-XII
(21 h.)

Espectacle per Cia. Habemus Corpus. Música
de Beethoven. Al Teatre de Lloret
..Al web..

Lloret

Concert: Música de les 40 hores a la
catedral de Girona ss. XVII i XVIII
2-XII
(19 h.)

A l’auditori de La Mercè de Girona, per Música Antiga
de Girona. Accés lliure.
..Al nostre web..

Girona

Conferència: Introducció al Lied (II)
3-XII
(19 h.)

Pel gran musicòleg Luís Gago. Al Palau de la Música:
A l’hivernacle. Accés lliure i gratuït (places limitades)
..Al web..

Barcelona

Conferència: apropament a l’òpera
L’Italina in Algeri, de Rossini
3-XII

A la gironina biblioteca Carles Rahola, per Pol
Avinyó. Obert i gratuït

(18 h.)

Girona
..Al web..
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Israelis Brünnlein, de J.H. Schein.
Amb el Collegium Vocale Gent. Dr.
Philippe Herreweghe
A la basílica de Sta. Maria del Pi
..Al web..

Barcelona

Ballet als OCINE de les comarques:
El Trencanous de Txaikovski
Projectat des del ROH de Londres
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Schubert Lied II, amb el baríton
Manuel Walser

(20 h.)

Acompanyat al piano per Alexander Fleischer.
A la sala 2 de l’Auditori.
..Al web..

6 al 9
-XII

Festival dedicat a grups corals i vocals
..Al web..

Barcelona

Festival Veus a Olot
Olot

Projecció audiovisual comentada
Il Viaggio a Reims de Rossini
7-XII
(19 h.)

8-XII
(11 h)

Presentarà Joan Manel Barceló
Al Teatre Municipal de Palafrugell
..Al web.. ..Al nostre web..

Palafrugell

Veus a capella: Masterclass.
Per Broadway a Capella
Al Teatre Principal d’Olot
..Al web..

Olot

Concert de Nadal: amb la soprano
Eva Rimas, la mezzo R. Khismatullina
8-XII
(18 h)

Acompanyades al piano per Anna Alvak.
A Alfolí de la Sal
..Al web..

L’Escala

Una voce in off, òpera de
Montsalvatge
11-XII
(20 h.)

11-XII
(20 h.)

12-XII
(17,30 h.)

Orquestra Ensemble de Cadaquès i Cor de
Cambra del Palau. Al Palau de la Música
..Al web.. ..A les 19 conferència R. Alier..

Barcelona

Motets i altres obres religioses vocal
de JS Bach
Per l’Ensemble Pygmalion.
A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Conferència:
Música antiga: quo vadis?
Per Joan Bosch i Anton. A la sala d’actes
Dinàmig (C/ Tomàs Lorenzana, 15)

Olot

QUI
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..Al web..
el sopar dels amics en
una edició anterior

13-XII
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Assemblea anual i sopar dels
Amics de l’Òpera de Girona
El sopar es fa al pati verd (Carlemany), de
manera oberta amb inscripció prèvia
..Al web..

Girona

L’Italiana in Algeri, òpera de Rossini
Al Liceu
..Al web..

13 a 23
-XII

13-XII
(20 h.)

15-XII
(20 h.)

El Messies, de Händel
per l’orquestra de cambra de Munich
Amb el Cor de Cambra Palau. Al Palau de la Música
..Al web..

(19,30h)

18-XII
(20,15h)

18-XII
(20h)

20-XII
(10 h.)

De Girona a
Barcelona

Cantada de nadales
pel Cor de Cambra de Girona

(17,30 h.)

18-XII

Barcelona

Anada en bus al Liceu a veure
L’Italina in Algeri, de Rossini
Bus per anar al Liceu des de Girona. Activitat oberta
però per la que cal haver reservat entrades
..Al web..

12-XII

Barcelona

A Unnamed Venue
..Al web..

Olot

Projecció: L’Italiana in Algeri de Rossini.
Cicle Òpera en directe
Retransmesa en directe des del Liceu de Barcelona
..Al web..

Figueres

Òpera als OCINE de les comarques:
L’Italiana in Algeri de Rossini
Projectat en directe des del Liceu de Barcelona
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Cant gregorià. Mestre anònims. Per
la Schola Gregoriana de Catalunya
A la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi ..Al web..

Barcelona

Tast de Nadal. Brenda Sara (soprano) i
Eudald Buch (piano)
Festival Life Victòria. A Jorquera Pinaos
..Al web..

Barcelona

Triple estrena de dansa
21-XII
(20,30 h.)

En el marc de Fem dansa, sota la direcció de
Peter Mika. ..Al web..

Palamós
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Conte de Nadal de Charles Dickens,
d’Albert Guinovart

22-XII

Cor infantil Amics de la Unió i orquestra del
Liceu. Al Liceu ..Al web..

(12 h)

Barcelona

Cantada de Nadales
per les corals olotines

23-XII

A l’església del sagrat Cor (Caputxins)
..Al web..

(18 h.)

Olot

Concert de Sant Esteve pel cor Maragall
Tradicional trobada amb la coral.
A l’Auditori de La Mercè. Gratuït
..Al web..

26-XII
(19 h.)

Girona

Concert de The Gourmets vovcal quartet.
Espirituals negres, gospel i Soul
28-XII
(17,30 h.)

Alex Delgado, tenor, contratenor i piano; Jordi
Vallespí, tenor i piano; Xavier Mestres, baríton i
piano i Abel García, baix profund. A la Fontana d’Or
..Al web..

Girona

Concert de Nadal pel cor
Ars Nova Lloret

29-XII

Al teatre de Lloret
..Al web..

(21 h.)
Números anteriors

Lloret

Calendari allargat

Amb motiu d’una projecció comentada.

Il Viaggio a Reims

(Rossini)

Disseny Jordi Plana Marti (2018) per al cartell

Històries del Municipal
QUAN S’HA D’ESCALFAR TOT UN TEATRE.
ELS PRIMERS SISTEMES DE CALEFACCIÓ AL COLISEU GIRONÍ
Diversos són els factors que ens permeten fruir d’un espectacle. Els més importants ben
segur que passen per la qualitat de l’obra, dels artistes i de la posada en escena. Però, no podem
negligir els aspectes de confort, sobretot quan la funció té una certa durada. El tipus de cadires,
la visibilitat des de determinades zones o la temperatura, evidentment, que poden influir molt
en la correcta recepció de les representacions. Aquí anem a referir-nos a la calefacció. Caldrà
començar fent l’esforç per imaginar-se èpoques en què no hi havia cap sistema de caldejar el
Teatre: els mesos d’hivern deurien ser durs per als espectadors. Ens centrarem en les primeres
etapes del sistema de calefacció del Teatre Principal, que així és com es deia el coliseu gironí en
el moment que nosaltres ens hi atansarem.

Imatge 1.- Interior del Teatre Principal de Girona (posteriorment dit Teatre Municipal) el 1921,
vers el moment en què s’assajaven les primeres fórmules de calefacció
(Ajuntament de Girona . CRDI, autor desconegut)

De la duresa de la falta de calefacció
Efectivament, tal com dèiem en la introducció, ens podem imaginar dies de molta fred al Teatre quan
no hi havia cap tipus de calefacció general. A més, hem de recordar que fins ben entrat l segle XX els
tancaments de portes i finestres no es feien procurant controlar el pas de l’aire per les escletxes. No ens
estranyarà que es trobin queixes pel fred.

De fet, abans de posar-hi un cert remei, són diverses les constatacions d’una fred excessiva com la que
es patia al teatre en el període d’hivern1,2,3,4. Era un comentari freqüent el del risc per als empresaris que
el públic no acudís als espectacles durant les temporades més gèlides. Fins al punt que en algunes èpoques
ja no es programaven representacions en mesos que podia fer més fred5.
Entre els factors que agreujaven la baixa temperatura en el coliseu municipal es constatava, entre
d’altres, les limitacions dels tancaments del local i, així, els corrents d’aire que es produïen 6. En aquesta
línia d’evitar corrents d’aire es van fer una actuació significativa el 1892 i, segons ens explica la premsa,
“A fin de que durante el invierno no se sienta ninguna corriente de aire en el patio del teatro principal, se
han tapado cuantos huecos no se cerraban herméticamente y se han acristalado todas las ventanas.”.
O sigui, que no totes les finestres tenien vidres!. Però el previsor periodista ja vaticinava tot seguit, “Eso
no bastará […] lo que se necesita, no solamente es impedir la relación atmosférica con el exterior, sinó
estudiar y plantear un sistema de calefacción que, sin resultar caro, produzca la temperatura agradable
que el público necesita.”7
Aportem aquí les lamentacions d’un empresari de l’última dècada del segle XIX,

DOC. 1.- Queixa per la fred que retrau al públic d’assistir a les funcions
El gironí Josep Pinet, empresari llogater del teatre Principal, exposava, preocupat, el desembre del
1893:
“ Que debido al numeroso personal de artistas que actúa en el precitado coliseo y por lo tanto el
crecido presupuesto que lleva consigo y ***? A la poca asistencia por parte del público razón del frío
que durante los espectáculos reina y deseando amortiguar algunos gastos es por lo que
A.V.E. suplica se sirva acordar la rebaja del tanto por ciento que tributa en concepto de alquiler
aa contar desde el día 23 fecha de presentación de la misma como al propio tiempo indicar al
empresario de los bailes de Carnaval ceda dicho local hasta el día 6 inclusive para ver si se consigue
nivelas en algo las incalculables pérdidas sufridas. […]
Gerona 23 Diciembre 1893.”
Veiem, doncs, com l’empresari relaciona el fred que es patia en el teatre amb la minva de públic. Per
tal motiu reclama compensacions al municipi com a llogater del local.

1

“En medio de una atmósfera semi-glacial y con muy poca concurrencia, se puso antes de anoche por tercera vez en
escena en el teatro Principal, la zarzuela El Reloj de Lucrecia cuya interpretación fue, como las anteriores noches, muy
acertada […]”. Tal com es pot constatar pel final la frase, el clima fred s’esmenta en sentit literal. (La lucha, 4-XII-1886, p.2).
Els negretejats aquí i en alguna altra cita els hem afegit nosaltres.
2
Amb motiu de la representació de la sarsuela <Luz y sombra>, afirma el redactor “La concurrencia al coliseo no fue muy
numerosa por causa del mucho frío […]” (El constitucional, 1-I-1888, p3)
3
Comentant l’encert d’una companyia de sarsuela que actuava durant el desembre diu el diari “las noches en el Principal
transcurren llenas de incidentes agradabilísimos que rompen en nutridas ovaciones a los artistas y a las orquestas, y hasta
llega a olvidarse el frío ante el entusiasmo de las ovaciones”. En aquest cas, doncs, el missatge és una mica més optimista,
però es constat la baixa temperatura (La provincia, 11-XII-1892, p3)
4
Repassant problemes del Teatre Principal gironí, el periodista esmenta “El frío que tanto molesta a los espectadores,
especialmente a los de primeras filas de localidades […]” (Herando de Gerona, 28-XII-1917, p.2)
5
Exposava el 1882 un comentarista de la premsa gironina: “Del teatro Principal no quiero acordarme. No puede abrir sus
puertas en invierno porque hace frío” (El constitucional. 10-IX-1882, p.3)
6
“Se dice que en breve vendrá a actuar en nuest5ro Teatro Principal una compañía de ópera. Hay que desengañarse;
interin el público vaya al teatro a pasar frío, no es posible que haya salvación para las empresas”. I apuntava l’articululista
com una possible solució: “es necesario dedicarse a evitar las corrientes de aire cueste lo que cueste, so pena de tener que
cerrar el coliseo todos los inviernos,” i afegia “es decir, todo el año, porque lo mismo se sufre allí cuando hiela que cuando
estamos en tiempo de calores.” (La lucha, 4-I-1885, p.3).
7
“La lucha, 17-IX-1892, p.2”

Prenent la decisió
Prendre la decisió no va ser fàcil.
Es temien els costos d’instal·lació i,
potser encara més, els de
manteniment. El 1914 semblava
que la cosa estava a punt. Inclús
s’havia
fet
una
reserva
pressupostària per a iniciar les
obres per tal de calefactar el
teatre. Però en una Junta
municipal en què s’havia de
ratificar la despesa hi va haver una
llarga discussió i la mesura es va aturar8.

Imatge 2.- L’interessant pont
d’en Gómez, o de de la Princesa,
que tant apreciem els gironins,
va ser construït amb una partida
econòmica que s’havia reservat
per a la que hauria estat la
primera calefacció del Teatre.
Aquesta va haver d’esperar. Els
diners van servir per impulsar el
projecte, de data 9-IX-1914, del
Pont d’en Gómez que connecta
la Pl. Sant Agustí amb la pujada
de St Feliu

Però els fets eren tossuts i davant d’una actuació important, de l’artista de prestigi internacional Fátima
Miris el novembre del 1915, va caldre posar tot d’estufes al Teatre9.
El maig del 1917 l’alcaldia havia resolt que
calia
instal·lar una calefacció central al teatre10.
Imatge 3.- Fatima Miris en una
portada biogràfica. Quan l’artista
La comissió de Foment de l’Ajuntament
actuà al Principal de Girona a
proposà11 que es convoqués concurs per a
partir del 26-XI-1915, va caldre
trobar l’empresa que havia de realitzar les obres
posar tot d’estufes al teatre per a
pertinents, cosa que s’aprovà en el Ple
procurar que la temperatura fos
municipal del 5-V-1917 i es passa a la mateixa
suportable i no desmerèixer de la
celebritat de la diva.
comissió de Foment l’encàrrec de posar les
bases i preparar el concurs. També es va
demanar orientació a l’enginyer assessor de l’Ajuntament, que consta que va fer diversos informes [Veieu
el Document 2]. Tot seguit en veiem notícia d’un, del maig del 1917, referit en concret al Municipal

DOC. 2.- Orientacions de l’enginyer assessor de l’Ajuntament sobre la calefacció del Teatre
L’informe maniucrit, en 11 punts, té data del 10 de maig del 1917:
“ 1º La calefacción será a vapor a baja presión.
2º La instalación debe estar convenientemente proyectada para obtener una temperatura interir
de 18º aunque la exterior descienda a 2º bajo cero, alcanzándose aquella temperatura antes de una
hora de su puesta en marcha. […]
5º Debe presentarse un esquema en corte alzado de la caldera e indicar en la misma sus
características y garantizar un rendimiento superior a un 80%. […]
7º La parte de tubería de vapor del cuarto de calderas y la que atraviese patios descubiertos y
locales que no deban ser calentados ha de estar recubierta de materia aislante.

8

Són interessants els arguments dels consellers municipals que van intervenir. En contra de la despesa en calefacció:
segons el conseller MASÓ, la calefacció és un luxe, és més prioritària la construcció d’un pot sobre el riu Onyar davant d ela
plaça de Sant Feliu; el conseller FRANQUET coincidia i afegia que la calefacció augmentaria les ja considerables despeses del
Teatre, A favor d’invertir en la calefacció defensà el conseller BASSOLS, donat que augmentaria l’afluència al Teatre i que ja
hi havia al respecte acords municipals previs favorables. (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 13-XI-2014 p.7)
9
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 24-XI-1915 p9). Fàtima Miris va ser una famosa actiu i cantant italiana cèlebre per
la seva capacitat de transformar-se en escena assumint molt variats papers.
10
Es comptava, segons una estimació de finals del 1916, que el lloguer del teatre durant cinc anys aportaria els recursos
econòmics necessaris per assumir la inversió (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 8-XII-1916 p3)
11
Ofici de 21-V-1917 (Arexiu Nunicipal de Girona. Teatre, lligall 15)

A més, en el punt 8è, l’enginyer parla del carbó com a combustible, i, en el punt 11è es fixa que la
instal·lació ha de quedar acabada tres mesos després de signat el contracte, extrems aquests que per
cert no coincidiran, com veurem, amb el que succeirà en realitat.
L’informe precedent insisteix en criteris per assegurar la qualitat i evitar sobrecostos del sistema
d’escalfament i portava annex un plànol que no hem localitzat.

Un primer sistema que no va ser efectiu
A inicis de juliol del 1917 el Ple
municipal aprova per unanimitat atorgar
la instal·lació de calefacció al teatre i a
les cases consistorials a l’empresa Hijos
de José Prekler, de Barcelona. Per
aquesta decisió es va acceptar la
proposta del conseller Sr. Font i un
informe de l’enginyer assessor. Cal fer
èmfasi que el sistema de calefacció
acordat el 1917 era global per a tots els
edificis municipals, inclòs el Teatre,
aprofitant que aquest es situa annex a
l’edifici principal del consistori.
La cosa, però, es complicà perquè
l’Ajuntament va demanar una nova
ubicació de les calderes de la calefacció
Imatge 4.- Anunci, del 1910, de l’empresa que instal·là el primer
central, diferent del projecte del
sistema
de calefacció del Teatre, amb un sistema de caldera comú amb
concurs12, decisió que va donar peu a la
la resta de l’edifici annex de l’Ajuntament.
concessionària a reclamar un augment
de l’import de l’encàrrec. S’inicià així l’agost del 1917 una polèmica entre l’empresa i l’Ajuntament i entre
els regidors municipals mateix.
No hem esbrinat massa detalls sobre el funcionament de la caldera. Una constatació és que anava amb
llenya i no amb carbó com havia proposat l’enginyer assessor13.El que és evident és que no deuria anar
massa bé pel que fa al colisei donat que el 1921 es torna a buscar un nou sistema de calefacció en aquest
cas específic només per al Teatre.

Una segona instal·lació. Definitiva?
El 1921 s’acorda posar un nou sistema de calefacció al Principal, en aquest cas per a ús exclusiu del
coliseu. Es va voler fer de manera ràpida i dirigida perquè s’obté del govern civil de Girona l’autorització
especial de concedir les obres sense passar pel preceptiu concurs. Després la cosa no va anar tant ràpida.
La contractació sola ja deuria ser complicada. De fet consta una aprovació de l’adjudicació “definitiva”
de la instal·lació el novembre de 192114 a la casa Laris, S. A., empresa de Barcelona. Però al cap de dos
anys exactes, en un ple de 9-XI-1923, l’Ajuntament gironí torna a aprovar una adjudicació “provisional”
per a la instal·lació de la caldera a la mateixa empresa Laris S. A., per 19.710 ptes.15 . Finalment, la
inauguració es va realitzar el 16 de febrer de 1924, amb bon resultat segons algun diari local:
12

Tema que s’analitza en la sessió municipal del 24-VIII-1917. [El Norte, 24-VIII-1917, p.4]
El novembre del 1918 l’Ajuntament fa una subhasta per a comprar llenya per a la calefacció, al preu màxim de 4,58 ptes.
Els 100 kilos, concurs que per cert va quedar desert, el qual vol dir que la deurien haver de comprar més cara (Diario de
Gerona de Avisos y Noticias 10-XI-1918 p3)
14
Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 23-XI-1921 p5.
15
Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 9-XI-1923 p4.
13

DOC. 3.- De la inauguració d’un segon sistema propi només del teatre. 1924
“Ayer se efectuaron en el Teatro Principal las pruebas de la calefacción central instalada por la casa
Laris, S. A., con excelente resultado. Cuando haya terminado la colocación de las mamparas de cristal
que cerrarán la escalera de acceso al Teatro en la entrada del pasillo de platea, y se hayan reparado
cuidadosamente todas las oberturas y boquetes para impedir que el aire caldeado se escape al
exterior, las condiciones de temperatura del coliseo municipal serán excelentes.”16
Constatem que el segon sistema de calefacció que s’havia encarregat el 1921 tarda tres anys a
concretar-se. També comprovem que persistien els problemes d’entrades de corrents d’aires que ja en
diverses ocasions hem vist que s’havien procurat evitar (recordem com el 1892 es pensaven que ja ho
havien resolt).
Ara cal ressenyar que un inici d’incendi el març de 1927, en cremar part de la llenya acumulada a la sala
de calderes de la calefacció del teatre, va estar a punt de provocar un desastre major. Per sort, en notar
el fum durant la interpretació d’un concert, es va donar la veu d’alarma i es va procedir al desallotjament
ordenat dels espectadors, realitzant-se a temps a l’extinció d’un sinistre encara incipient [en vam parlar,
comentant la prevenció d’incendis al Municipal, en l’Operem n 32, del VIII del 2017, pàg. 9]
Encertar-la en qüestions d’escalfar
un gran local deu ser cosa complicada,
i més un segle enrere. En aquest
sentit, el 1930 s’encarregava a
l’arquitecte municipal un estudi per a
la “reforma i millora del servei de
calefacció de propi teatre”17. Les
obres de reforma es realitzaren a
costa del contracte subscrit amb el
llogater del Teatre Municipal el 1933.
Les
millores
van
consistir,
fonamentalment, en canviar la
teulada del teatre, que va passar a ser
de teules i amb solera, i augmentar la
calefacció a la sala d’espectacles. El
1934
les
actuacions
estaven
acabades. També consta del 1937, en
Imatge 5.- Un de la mitja dotzena de rebuts que es conserva de les
plena guerra civil, que la persona que
despeses que generava l’encarregat d ela calefacció, rubricat per aquest,
en Joaquim Madrenas, que cobra sis ptes. pel servei en una funció. (Arxiu
s’encarregava de fer anar la calefacció
Municipal de Girona, Teatre, UI 12900. Document de 20-XI-1937).
en les funcions en què es requeria es
deia Joaquim Madrenas18 [Imatge 5].
Hem resseguit, doncs, les vicissituds dels primers sistemes de calefacció del teatre de l’ajuntament
de Girona durant vint anys, des del 1917 al 1937. Després de la Guerra Civil començarà tot un altre
període en el que ara no entrem. La calefacció no és un dels aspectes més glamurosos de l’espectacle
però, quan no existia o no rutllava, es trobava molt a faltar.
joan manel barceló sitjes, 2018

16

Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 17-II-1924 p5.
Acord pres en la Permanent de l’Ajuntament gironí en sessió de20 de juny (Arxiu Municipal de Girona, teatre, lligall 18.
Document de 23-VI-1930)
18
Consten diversos rebuts que l’operari signava quan cobrava el jornal, que era de 6 petes. per funció (hi ha uns quants
rebuts del 1937 a l’Arxiu Municipal de Girona, Teatre, UI 12900).
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GENT

per la Música

Vicenç Montserrat Orri
El gironí que aprecia a la música que us presentem és persona que està en
procés de canvi. Quan es publiqui el present butlletí farà dies que s’haurà jubilat
de la seva professió de metge en urologia. Alguns encara el recordem perquè
va ser un concursant de TV3 en El Joc del segle, el 1992: el doctor Montserrat,
que va ser d’aquests que s’hi va estar molts programes. Però avui la cosa no va
de feina ni de concursos. Va d’aficions, l’afició per la música. Deixem-lo dir.
A mi m’agraden músiques ben variades,
de fet de jove, quan seguia el rock amb el
meu grup d’amics, aquets no entenien que
me n’anés a veure òperes. L’òpera em va
entrar a dins de ben petit i de manera
natural. Mon pare estava contractar al Liceu
per a fer papers solistes de repartiment.

Imatge 1.- En Vicenç Montserrat

EL BARÍTON AGUSTÍ MONTSERRAT
Agustí Montserrat Ojeda, mon pare,
treballava a la caixa però era molt aficionat
a cantar i se li donava bé. Va optar per
presentar-se al Liceu , on després de passar

unes proves, el van agafar com a comprimari
de la companyia, és a dir, per a fer petits
papers solistes en diverses òperes que
s’anaven representant. Ell era baríton. Amb
el temps, però, la veu li va anar evolucionat
cap a baix-baríton. Estudiava amb el mestre
Pou, i jo l’havia acompanyat en alguna de
les sessions, per la zona de Ciutat Vella, no
recordo ja exactament on.
Una de les últimes funcions en què va
actuar va ser una Manon Lescaut, de la que
estava molt cofoi perquè havia treballat
amb la Renata Tebaldi [es refereix a unes
funcions al Liceu de l’òpera de Puccini que es
van interpretar el mes de novembre del
1959], una de les grans del moment que, a
més, li va dedicar un autògraf. Mon pare hi
feia el paper del capità del vaixell que surt al
tercer acte.
A casa, doncs, teníem molts discos del
gènere i sentíem assajar el pare. Hi teníem
un piano i la família va intentar que alguns
dels tres fills (dues germanes i jo) sortís
músic: es fa intentar però no era el nostre,
particularment en el meu cas. Tot i això
recordo que a casa, quan venien
determinades visites, em feien cantar. Tinc
present, jo tenia aleshores 6 o 7 anys, com
“cantava” un passatge del primer acte de La

Bohème, quan els enfredorits artistes
cremen els fulls d’una novella a mig escriure,
a l’estufa a la que li faltava la llenya, per
calentar-se. A mesura que jo cantava, en un
moment determinat el pare deia: “i ara ve
l’agut”, però realment se sentia una mena de
crit estrany. He assumit que no estic fet per
cantar.

Imatge 3.- Renata Tebaldi, en una de les seves
caracteritzacions com a Manon, amb qui Agustí
Montserrat va concidir en una Manon Lescaut al Liceu
el 1959.
Podem sentir a Renata Tebaldi cantant
“In quelle trine morbide” de Manon
Lescaut enregistrat aquell mateix 1959
però al MET de Nova

►

VIVÈNCIES I ANÈCDOTES

Imatge 2.- L’Agustí Montserrat, pare del nostre
protagonista i baríton del Liceu . De fet, la foto
correspon a un programa del Liceu d’una
representació de Fedora, òpera de Girodano, de
data 8 de desembre de 1955. L’Agustí hi feia el paper
de Lorek (programa de la col·lecció de J.M. Barceló)

També ens portava sovint al Liceu. Quan
tenia 12 o 13 anys amb ell a la zona de
vestidors o per darrera l’escenari, saludant a
tothom i veient la casa per dins. Vaig ser
presentat al Joan Antoni Pàmies, el que va
ser un temps l’empresari del Liceu, d’estil
una mica particular. Encara recordo, jo de
nen, la llotja del Pàmies des de la que em
saludaven
diverses
senyores
ben
amablement. Altra coneixença que hi vaig
fer, i eren amics amb el pare, va ser el
Manuel Ausensi, baríton de la casa, o el
mestre del cor, el Sr. Riccardo Bottino.

Un cas curiós el vaig viure presenciant al
Liceu un Don Carlo, de Verdi. Un dels
cantants, el tenor Luís Lima, que gaudia
aleshores d’una certa celebritat, cantava
amb veu disminuïda per una afectació del
moment. A mitja audició no va poder
continuar, però, la funció va prosseguir i
quan li tocava cantar al Lima l’orquestra
tocava sola. I parlem d’un bon cantant però
aquell dia no estava en condicions.
Altra cosa curiosa que tinc present i vaig
presenciar en diverses ocasions, és que hi
havia espectadors que preferien només
sentir la música, sense veure la funció.
Recordo llotges de platea, prop de
l’escenari, en els que alguns espectadors
estaven posats d’esquena (les cadirers es
podien moure) només sentint l’obra. I ei!, no
és pas que es mostrés una producció
escènica trencadora (cosa que aleshores no
es portava): era la seva manera de
concentrar-se en la música.

Una de les pitades fortes que recordo al
Liceu va coincidir amb la valoració de la
direcció d’escena d’una funció d’Un Ballo in
Maschera. La posada en escena, amb
protagonisme d’uns urinaris, que va posarhi el Calixto Bieto va ser rebutjada per bona
part del públic.

GUSTOS I OPINIONS
Els
meus
compositors
preferits són els italians, suposo
com molts dels aficionats:
Verdi, Puccini,.
Vaig fruir molt veient una
Turandot en què cantava la
Caballé. Encara que les
relacions entre el Liceu i la
cantant, sobretot per la
intervenció d’algun parent, no
sempre van ser fàcils, la cantant
apreciava el teatre. Sé que en
una època que l’empresari
Pàmies i el Liceu passaven per
mal moment la Caballé hi va
cantar de franc.
Però no deixen d’agradar-me
el Mozart i el Wagner. Això em
fa venir al cap les disputes entre
els amics del pare aficionats a
l’òpera, uns eren més verdians i
altres més wagnerians. Però,
vaja, no arribava la sang al riu.
D’ell que ha conegut bé
l’antic edifici, li preguntem al
Vicens què opina de la
reconstrucció, a semblança de
l’antic teatre, que s’ha fet del Liceu. Em
sembla bé que s’hagi conservat l’antiga
estructura. De fet alguna part, com el saló
dels miralls, es va conservar i ara
harmonitza amb la resta de la construcció.
S’hi han afegit detalls més actuals, com ara
les pintures del Perejaume de la sala
principal, que s’hi combinen molt bé.
Hi ha una falsa visió de l’òpera com a cosa
elitista i supèrflua. A l’espectacle hi acut

gent de tota. El que sempre he vist més pler
és el 4t i 5è pisos, els de preus populars. A
més, darrera de moltes òperes hi ha un
sentit. És bon coneguda la reivindicació
patriòtica que va fer Verdi (el seu Nabucco
l’identifica tothom com un cant de llibertat
nacional) o els problemes de censura que va
tenir per les seves idees liberals, com ara en
Un ballo in Maschera.

ÒPERA A GIRONA
En quant puc m’agrada
seguir les òperes que es fan a
Girona, particularment les
produccions que porten els
Amics de l’Òpera de Sabadell.
Val a dir que una entitat
operística de fora de Barcelona
hagi agafat l’entitat i durada
dels sabadellencs té molt de
mèrit. Aquesta entitat ha fet
molt bona feina, entre d’altres
coses, promovent cantants que
després han anat fent carrera.
Bona part del mèrit del
fenòmen Sabadell ha vingut de
la Mirna Lacambra. L’he pogut
veure i saludar en alguna
ocasió a Girona, on sempre ve
acompanyant
la
seva
companyia. De fet a la Mirna la
vaig conèixer de ben jove quan
me la va presentar el meu pare.
Després l’he anat trobant
ocasionalment en diversos
moments i circumstàncies.
Al Municipal de Girona
m’agrada seguir les òperes des del segon
pis. A part de la panoràmica que té, evites
d’estar massa a prop de l’orquestra.
Malauradament, com que a Girona no tem
fossat, alguna vegada que he estat a platea
he trobat que el so de l’orquestra se’t tira
mot a sobre.
Agraïm els comentaris i testimonis de
primera mà al Vicenç Montserrat.
joan manel barceló sitjes, 2018

D’ ÒPERA

El 1902 es va fer a Girona una temporada, entre octubre i el 10 de novembre, amb
14 funcions. Per cert, que la companyia era bona i així es va reconèixer. Però l’afluència
de públic només va ser notable en les primeres sessions. L’assistència va anar minvant i
inclús es van limitar les funcions en comparació amb el que hom tenia previst. De fet, en
el canvi de segle es noten clars símptomes que el fenomen operístic perd rellevància a la
ciutat. La temporada que tot seguim repassarem aporta pistes sobre aquest retrocés .

ELS PARTICIPANTS
D’entrada la temporada prometia perquè els cantants participants explica la premsa que van ser
contractats a Milà, en canvi, tot i l’esforç de la contractació es van mantenir els preus de les entrades19.
S’aprofitava, això sí, que la companyia posteriorment tenia previst seguir de gira per Palma de Mallorca i
altres poblacions20.
Repartiment de la companyia italiana que actuà per fires al Teatre Principal de Girona21
Mestre director i concertador: Sr. Joaquín M. Wehils [que va arribar a Girona el 20-X-1902] /
Director d’escena: Sr. Edgardo Ferrer / Director de cors: Sr. Francisco Morey /
CANTANTS SOLISTES [que van arribar a Girona el 24-X] (per ordre alfabètic):
Sopranos: Sta. Maria Gressler; Sta. Hortensia Poidebard i Sta. Ysolina Rapalli.
Imatge 1.Mezzo: Sta. Anna de Annini
Franco
Tenors: Sr. Julio Balasch; Sr. Franco Cardinali; Sr. José Paneray
Cardinali.
Barítons: Sr. Alfredo Conti i Gino Giovanelli.
Va fer
Baix: Celeste Saccardi. Baix còmic: Sr. Enrique Barberis.
d’Otello
Comprimària: Sra. Rosina Ginstetti.
CORISTES: 24, d’ambdós sexes / MÚSICS. 30 professors d’orquestra
ALTRES FUNCIONS: Apuntador: Sr. Sebastian Pons / Arpista: Sta. Dª Angela Corominas /
Sastreria i atrezzo: Srs. Germans Peris / arxiu: Srs. Vidal, Llimona i Boceta / Perruquer: Sr.
Sebastián Corominas.
Una anècdota a comentar és que el
perruquer que treballa en les funcions és
de Girona. Es tracta d’en Sebastià
Corominas, que havia sol·licitat el 1891 ser
nomenat perruquer titular del teatre.

19
20
21

La lucha 16-IX-1902, p. 3
Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 16-IX-1902, p. 4
La Lucha 4-X-1903 p3

Imatge 2.- Signatura del
perruquer gironí que preparava als
cantants. Correspon a la instància
en què va demanar ser el
perruquer titular del Teatre. [Arxiu
Municipal de Girona. Teatre, lligall
13 document del 13-X-1891]

Una de les estrelles més significades va ser el tenor Franco Cardinali22, el qual va cantar l’Otello a la
première d’aquesta òpera al Liceu, on va agradar tant que hi va tornar duent una dècada per a fer
reiteradament aquesta popera. A Girona també va encarnar el moro de Venècia amb molt d’èmfasi

FUNCIONS
En total es van representar durant aquella temporada de Fires 14 funcions, repartides entre cinc títols,
amb un nombre de reiteracions ben diferent per a cada títol. Ho resumirem en un quadre

Òperes representades a Girona el 1902 per Fires
La Bohème de Puccini 6 funcions (26-

S’estrenava a Girona
[V. imatge 2]
3 funcions (31-X,
S’estrenava a Girona
X, 28-X)

Otello de Verdi

1-XI i 4-XI)

La
Favorita
de
Donizetti
Il barbiere di Siviglia,
de Rossini
Nabucco de Verdi

2 funcions (30XI i altra)

2 funcions (5-Xi i
6-XI)

1 funció (10-XI)

Que feia força anys
que
no
es
representava a Girona

Imatge 3.- Un dels anuncis de premsa de
la primera representació a Girona de
l’òpera La Bohème de Puccini (La lucha
26-X-1902 p 3)

A remarcar que el 100% del repertori és d’òpera italiana. És veritat que la companyia provenia de Milà,
però a Itàlia es representaven òperes d’altres països, sobretot de França, encara que es traduïssin
habitualment a l’italià. A més, hem vist èpoques a Girona, amb companyies d’òpera italiana el repertori
de les quals oferia una procedència nacional dels autors representats més variada. Podeu trobar un bon
exemple, a Girona, amb incidència del repertori francès vers el final del segle XIX: el 1888 el 21% de les
funcions23 van ser d’autor francès i el 1895 la proporció havia pujat a 37%24.
Una anècdota va consistir en què la primera funció inaugural d ela temporada, prevista pel 25 d’octubre
es va haver d’ajornar perquè es va retardar l’arribada a Girona del vestuari25.
És interessant destacar que en aquell any es van estrenar a la ciutat dues obres: Otello de Verdi i La
Bohème de Puccini.
Hem de fer notar que aquell anys 1902, el 15 de maig, s’havia presentat, en el mateix Teatre Principal,
una òpera curta, d’un sol acte, per part de l’orquestra que acompanyava les funcions teatrals del coliseu
gironí. Es tracta de l’òpera I feroci romani, del músic Mariano Vázquez. En parlarem del contingut més
endavant. Peça que formava part d’un popurri d’espectacles variats que es van representar a benefici
d’un membre de la companyia26

VALORACIONS
En l’apartat dels solistes que van intervenir en la curta temporada hi va haver una valoració més aviat
positiva, però amb alguna excepció. Van merèixer crítiques positives a la premsa la soprano Gressier i el
baríton Conti.
22
23
24
25
26

Podeu trebar un reportatge sobr el tenor a Hisoricaltenors.net [ACCESSIBLE]
Veieu l’Operem no 28, pàgines 4 i 5 [ACCÈS]
Veieu l’Operem no 46, pàgines 6 A 19 [ACCÈS]
La lucha 26-X-1902 p 3.
La funció era a benefici de l’actor i director Manuel Salvat [La lucha 15-V-1902 p3]

La Barbieri va rebre alguna mala crítica, particularment pel que fa a les seves qualitats actorals27.
COMENTARI SOBRE CARDINALI fent OTELLO a GIRONA
“ El gran succés o clou de la temporada lo habrá dado
Cardenali. No somos bastante inteligentes para juzgar a este
artista, de fama universal, quien por lo demás no necesita de
nuestro fallo ni del veredicto del público gerundense para
sancionar su reputación.
[…] nos atrevemos a publicar nuestra humilde opinión […]
Como actor posee un gran dominio escénico; se encarna en
el papel, y acciona con naturalidad. Como cantantge su voz
es de tenor es potente, pero carece de aquella ductilidad
suavemente intensa, dulce, elástica, que Gayarre y Massini
expresaban […] Viéndole representar Otello en nuestro
Teatro Principal, el espectador siente un vacío; pero este
vacío. A nuestro parecer, es el que dejan la orquesta, el coro
y otros elementos que no están a la altura de Cardinalli. Si
oyésemos a Cardenalli en el Liceo de Barcelona, haciendo el
mismo trabajo que en nuestro Principal, nos parecería
mucho más grande que en Gerona. “
[Un profano, a Heraldo de Gerona n249, 6-XI-1902 p2]

Imatge 4.- Veiem
a Franco
Cardinali, el tenor
que va fer l’Otello
de Verdi a Girona
per les Fires de
Girona el 1902.
Apareix en una
foto d’estudi
realitzada per
Antoni Esplugues
a Barcelona en
l’última dècada
del segle XIX,
ciutat en la que
representà
estrenà i
interpretà aquest
paper reiterades
vegades, al Liceu.

L’orquestra va ser força ben vista per la premsa, amb alguna excepció d’alguns instruments que no van
estar a l’altura28. Com és habitual, el principal problema amb l’orquestra és que hi havia pocs assajos. És
important recalcar que els músics que intervenien en les òperes eren de la ciutat i tradicionalment tenien
molt poc temps per a preparar les òperes que s’interpretaven29, tal com ja hem constatat des d’aquest
mateix butlletí en altres articles. El director, el mestre Wehils, va ser molt ben valorat.

SOBRE LA CRISI DE L’ÒPERA A GIRONA
Com hem constatat, els artistes de la companyia eren bons. Alguns altres recursos escassejaven però
la qüestió era que l’òpera estava en retrocés a Girona. Segurament també en altres indrets, possiblement
per motius similars.
Un periodista gironí, que signava amb el pseudònim Un profano, comentant la finalització de la
temporada alguna d eles causes que explicaven la decreixent afluència d públic a l’òpera i els problemes
del gènere en la ciutat
“En Gerona no hay público para llenar el teatro Principal, durante catorce
noches seguidas […] El público amateur de la ópera es en Gerona muy

27

En relació a la interpretació del Nabucco, en un diari gironí s’apunta. “duélenos tenerlo que confesar, la señorita Barbieri
deslució en muchas ocasiones la escena, pues carece de las condiciones más esenciales para representar” (La lucha 13-XI1902 p. 2)
28
“notábase empero en algunos pasajes la falta de mejores intérpretes en ciertos instrumentos” (La lucha 13-XI-1902 p. 2)
29

“los músicos de Gerona, estimables artistas y profesionales, que pueden competir con muchos que trabajan en grandes
teatros Lo que sucede con nuestra orquesta gerundense es que tiene que aprender en unas cuantas horas lo que exige largo
tiempo de estudio y ha de ejecutar, casi a primera vista, las difíciles composiciones de los grandes maestros, pues la mayor
parte no han visto la partitura de esas obras hasta el momento del ensayo. […] de ahí que la variedad en las representaciones
de este género no puede ser muy frecuente en nuestro Principal […] y que hasta la orquesta estuvo muy bien en las últimas
repeticiones de las obras de Verdi y Puccini, lo cual demuestra lo que antes decíamos,” (El Heraldo de Gerona, 13-XI-1902 p2.)

reducido y no puede, aunque su asistencia fuera asidua, mantener los
crecidos gastos de una compañía como la que actuaba en nuestro Principal.
Los simplemente diletantis o aficionados, el público curioso, los profanos, se
cansan de las repeticiones, no gustan de la reprisse. Así es que, por
conveniencia económica de las empresas, se impone la variedad. Pero la
variedad, tratándose de óperas, no es en Gerona tan fácil como a primera
vista parece: se tropieza con el inconveniente que la compañía no sabe todas
las obras del repertorio moderno. Y esto no lo decimos a guisa de censura
para los músicos de Gerona, estimables artistas y profesionales, que pueden
competir con muchos que trabajan en grandes teatros.” 30.

El pes demogràfic de la ciutat no donava per mantenir massa funcions operístiques, encara menys quan
els aficionats al gènere havien disminuït, o en tot cas eren pocs. La migradesa de gent i recursos a la ciutat
comportava la repetició de títols i això dificultava l’afluència
d’espectadors
Sigui pels motius que sigui, l’òpera deixava de ser un gènere emergent
i es veia sovint com quelcom una mica artificiós i antiquat. En aquesta
línia pot ser significatiu que aquell mateix any 1902 s’hagués representat
coma peça curta en un espectacle variat l’òpera “I feroci romani”,
aquesta òpera, de Vázquez, estrenada ja el 1866, que era una paròdia de
les exageracions de l’<òpera italiana>. L’argument presenta una situació
de teatre en el teatre en la que uns espectadors comenten un crim
truculent, per gelosia, en una obra que contemplen i es queixen que el
cant sigui en italià i ells no el puguin entendre.31. En paral·lel assistim a
tot l’Estat espanyol a una pujança de la sarsuela, amb gènere de temàtica
habitualment més popular, i cantada en llengües autòctones.
El periodista gironí, de pseudònim Un profano, acabava l’article de
final de temporada de manera rotunda i en part premonitòria:

Imatge 5.- Frontispici d’una edició de
l’òpera I feroci romaní que posa de
manifest l’artificiositat de moltes òperes
(Imprenta Cosme Rodríguez, Madrid,
1884)

Y para terminar, … no sabemos si despedirnos hasta las ferias del
año que viene o cantar el requiescat in pace a nuestro Teatro
Principal, pues por el camino que van las cosas de Gerona, nos viene
a la mente y nos parece que algún día tendremos que exclamar la
célebre frase de aquel rey de Francia <tont s’ha perdu> [sic]32.
En definitiva, hem resseguit una temporada operística a Girona que coincideix amb el moment de
canvi de tendència de l’òpera com a gènere més rellevant al teatre gironí. El canvi va en paral3lel al
tombat de segle entre el XIX i el XX. Abans ja hi havia hagut símptomes de davallada, posteriorment
encara s’impulsaran noves temporades, però, l’evolució d ela temporada del 1902 i les reflexions
expressades des dels mitjans de comunicació, són bon exponent que està periclitant una època.
joan manel barceló sitjes, 2018
30

El Heraldo de Gerona, 13-XI-1902 p2.
Norma Campo Campo, Recepción y circulación de la obra lírica de Mariano Vázquez Gómez en Madrid durante el reinado
de Isabel II. Oviedo: Universidad, 2014. En particular les pàgines 39 i 40. [ACCESSIBLE]
32
El Heraldo de Gerona, 13-XI-1902 p2.
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Cobles, Orquestres
i Orquestrines de
Girona i Comarques

L’ART GIRONÍ (II)
En el present article continuem repassant l’activitat i composició de la Cobla-orquestra
l’Art Gironí. Ens hi referim durant els convulsos anys posteriors a la Ia Guerra Mundial.

Imatge 4 - Celebració de la festivitat de Santa Anna al Carrer Ballesteries, de Girona,
amb intervenció de L’Art Gironí, el 26 de Juliol de 1917. (Arxiu CRDI (Ajuntament de Girona).

Imatge 5 - Any 1917 - Arxiu CRDI (Ajuntament de Girona)

En aquest detall de la foto anterior trobo curiós
que el flabiol es col·loqui al costat dels cornetins;
potser era degut a l’estretor del lloc on tocaven.
Sembla que només hi ha un tible. Identifico els
músics amb alguna reserva, basant-me en la foto
de 1915: Darrere: Josep Mª Carbonell (flabiol),

Jaume ("Met") Saló (2n cornetí), Josep Gibert (1er
cornetí), Juli Armengol (1er fiscorn), Ferran Prunell
(2n fiscorn) i Joaquim Vidal ("Vila") (trombó).
Davant: Pere Carbonell (1er i únic tible), Josep
Baró (1er tenor), Principi Romaguera (2n tenor) i
Pau Orri (contrabaix).

Imatge 6 - Any 1920 - Foto: Valentí Fargnoli (Arxiu particular)

En el retrat d’estudi d'estudi anterior hi tenim, Darrere: Josep Mª Carbonell, Jaume ("Met") Saló, Juli
Armengol, Anton Fortuny i Vernis* i Ferran Prunell. Davant: Narcís Fullà*, Rafel Roig i Ventós* 33, Josep
Baró, Pau Orri, Joaquim Vidal ("Vila") i Principi Romaguera.

Imatge 7 - Any 1921 - Museu d'Arqueologia de Catalunya (Girona). Col·lecció Enric Botet i Sisó.

Segons consta al Diario de Gerona de Avisos y
Noticias, en la seva edició del 20 de Maig de 1921,
van actuar a la Festa Major del Barri de Les
Pedreres, a Girona, el diumenge dia 22 de Maig
d'aquell any. Aquí els veiem, en plena audició
(algun músic mirant a càmera), amb la Torre
d'Alfons XII de fons.
Darrere: Anton Fortuny (2n cornetí), Jaume
["Met"] Saló (1er cornetí), Juli Armengol (1er
fiscorn, només se li veu la campana de
l'instrument, però consta al Butlletí del Sindicat
d'aquell any, segons m'informa l’historiador Jordi
Gallegos), Ferran Prunell (2n fiscorn) i Josep
Planells (contrabaix)

33

Davant: Josep Mª Carbonell (flabiol), Baldomer
Fontané (2n tible, procedent de la Cobla-orquestra
La Farnense), Rafel Roig (1er tible), Josep Baró (1er
tenor, primera fotografia on el veiem sense
mostatxo!) i Principi Romaguera (2n tenor).
Aquella temporada no portaven trombó. L'únic
nom de la llista del Sindicat que no he pogut
adjudicar a la imatge és el de Joaquim Vidal, podria
ser que només exercís el càrrec de director.
(CONTINUARÀ)
Josep Loredo i Moner, novembre 2018

Diversos músics s’hi van incorporar aquella temporada 1920-1921: els assenyalem amb un asterisc (*)

GIRONINS PER LES ÒPERES

La Scala

, de Milà

Els dies 20 i 21 d'octubre vàrem fer una escapada a Milà. El motiu, anar a veure
una òpera a La Scala, que ens feia molta il·lusió, i de passada, fer una visita a Milà.
La ciutat de Milà és ideal per a un
cap de setmana. El Duomo,
majestuós i molt impressionant, és
visita indispensable. Les galeries de
Vittorio Emanuele II, també molt
recomanables, es troben al costat
del Duomo. Són unes galeries
comercials, construïdes entre 1865
i 1877, i enllacen la plaça del
Duomo amb la plaça de l'Scala, on
es troba el famós teatre d'òpera.
També és recomanable visitar el
castell dels Sforza, a uns quatrecents metres de la plaça del
Duomo, i on ara hi ha diversos
museus. Els exteriors paguen molt
la pena. Construït pels Visconti el
1360, el van finalitzar els Sforza, el
1499.
Del "Teatro Alla Scala" cal dir que
l'exterior és molt senzill i no sembla
un teatre tan important, tot i que
quan falta una hora per a la
representació comença a omplir-se
de gent i ja es nota ambient
d'òpera. L'interior sí que és de la
categoria d'un gran teatre d'òpera,
semblant al Gran Teatre del Liceu, o
al San Carlo de Nàpols, que són els
altres teatres on hem pogut gaudir
de representacions d'altres òperes.

No només d’òpera viu la
humanitat

La sala de La Scala preparada per la funció [Fotos Manel Casanova]

Arc de la Pau, al castell Sforcesco de Milà,
amb en Manel Casanova

L’OPERA QUE VAM VEURE
Nosaltres vam anar el dissabte dia 20 a veure "La finta
giardiniera" (La falsa jardinera), de Mozart. És una bonica
òpera bufa en tres actes, estrenada el gener de 1775 a Munic.
No té cap ària coneguda però en té moltes d'una gran bellesa.
Ens va agradar molt, i el que més ens va sobtar va ser l'horari,
les dues de la tarda. Vam sortir quasi quatre hores després, a
3/4 de 6, amb una sola mitja part de mitja hora. Un cap de
setmana molt recomanable
Manel Casanova, 2018

Video-reportatge sobre La Scala
Comentari i tràiler de l’òpera
Bàsicament visual, encara que hi ha Fets per La Scala, entre 2017-18,
algun comentari en anglès (1’ 21”)
en italià el 1r (3’17”) i (0,57)

Si promete facilmente
Ària d’Arminda (4’ 39”)
de La finta giardiniera

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
(21)
Celebren el
centenari
del Trittico
de Puccini
Una de
lluïment

D’un
oratori del
XX

L’òpera de Vivaldi Agrippo
s’havia perdut. El 2006 va ser
descoberta la major part de la
partitura. Aquí comprovarem
que la troballa ha valgut la
pena, amb l’ària Se lento
ancora il fulmine, per
Michaela Gemrotová
Puccini va fer un cicle de tres
òperes d’un acte, el Trittico, que
culmina amb l’òpera Gianni
Schicchi, amb estrena al MET el
14-XII-1918. L’ària més famosa
més famosa és O mio babbino
caro. La tenim aquí per la
Montserrat Caballé, tot
recordant-la, quan la cantà el
1990 a Munic
El prestigiós contratenor
Franco Fagioli ens ofereix
la seva versió de Vo
solcando un mar crudele,
òpera L’Artaserse de
Leonardo Vinci
Serguei Prokófiev va comprondre
en dues tandes l’oratori Ivan el
Terrible per acompanyar la
pel·lícula de mateix nom del gran
cineasta Serguei Eisenstein. Aquí
enllacem amb la dança dels
Oprichiks, del 1945. L’estètica és
encara expressionista i amb tocs
constructivistes. Imatge i so
tenen les limitacions pròpies de
la seva antiguitat però valen la
pena.

Tres músics

Il·lustració inèdita de Julià Pascual Forrtea (2015), per a l’Operem

