butlletí de novetats

2019

Correu / Web

QUI

51

No
març

QUÈ, QUAN ON …

Última convocatòria per anar amb bus al
Liceu a veure La Gioconda
La sortida serà el dissabte 13 d’abril. Cost
(entrada+bus): 95€ socis, 100€ no socis.
..Al web.. ..Guia breu..
Cap a la 9,30 sopar operístic: ..Inscripcions..

Feta anada en bus Girona-Palau al concert de
la gira de comiat de la Renée Fleming
Amb el OperaGiroBus, organitzat pels Amics, el passat 5-II
..Al web..

Realitzada una presentació i projecció
de l’òpera Turandot a Sant Narcís
Amb conferència de Joan manel Barceló (Amics de
l’Òpera de Girona), el 8-II-2019
..Al web.. ..Fotos..

Continuen les sessions mensuals
obertes de la Junta dels Amics
La properes serà el dimarts 6-III, a les 18h. Hi poden
assistir socis/es o qui vulgui demanar informació
..Al web..

Estre absoluta de l’òpera L’enigma di
Lea, de Benet Casablancas, al Liceu
Entre el 9 i el 13 de febrer
..El País.. ..L’espectacle.. ..L’autor.. ..Crítica..

El festival Black Music a Girona
Del 1 al 17 de març. Dedica aquesta edició a la
recentment desapareguda Aretha Franklin
..Al web..

Valoració de La Scala di Seta,
òpera de Rossini estrenada a Sarrià
Producció dels Amics de l’Òpera de Sarrià que
han inaugurat els dies 2 i 3 de febrer la seva
Cinquena temporada d’òpera.
..In Fernem Land..

Museus i col·leccions d’instruments
musicals a l’estat espanyol
Comentari al web Bachtrack
..Al web..
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Entrevista a Renée Fleming
Que com hem comentat acaba d’estar a Barcelona
en la seva gira de comiat dels escenaris
..A Revista Musical..

Inaugurat un curs d’història de la música
Organitzat per la UdG, a Girona, de cares al seu
personal sènior, però obert al públic si queden places.
En 7 sessions. Professor Josep Pujol. Inaugurat el 27-II
..Al web..

Valoracions de L’elisir d’amore dels
Amics de Sabadell en la fase d’estrena
Recollim aquí crítiques de les primeres funcions
de la producció que s’ha de veure a Girona
..Al web.. ..Ara.. ..P.M... ..Al web..

Convocat el concurs Mirma Lacambra
per a joves cantants
Enguany per a participar en La Cenerentola de Rossini
..Al web..

La GIOrquestra celebra els eu setè
aniversari
Ho ha fet amb un concert a l’Auditori de Girona
..Al web..

Peralada ha comença a anunciar el programa
Es preveu la intervenció de Juan Diego Flórez
..Al web..

Entrevista a Jorge de León, un dels tenors
que acaba defer la Butterfly al Liceu
De la revista musical Codalario
..Al web..

El Liceu és el teatre líric que ha rebut
més subvenció pública el darrer any
Encara que no és el que compta amb més pressupost
..Al web..

Entrevista al compositor Albert Guinovart
que acaba d’estrenar un oratori
Per l’estrena de Gloria a l’Auditori de Barcelona
..Al web..

LLIBRE: Sobre música alemanya
Wilhelm Dilthey: La gran música alemana. De Bach a
Beethoven. Madrid: Fórcola, 2018
..Al web..

LLIBRE: la Justícia en les òperes
Ara que assitim a judicis dubtosos: Uribarri i Anaya
(Ed.) Otros rostros de la Justicia. Vol I. Ópera y Juscia
..Al web..
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Nou disc; Orfeo i Eurídice de Gluck
Amb philippe Jaroussky
Per la marca Erato
..Al web..

LLIBRE: La música en el Renaixement
Richard Freedman: La música en el renaixement.
Madrid: Akal, 2018
..Al web..

ACTIVITATS
1-III
(19 h.)

1-III
(21 h.)

Projecció audiovisual comentada
La Sonàmbula òpera de Bellini
Presentarà Jordi Rosell
Al Teatre Municipal de Palafrugell
..Al nostre web..

Palafrugell

Dansa: Dancing with frogs.
Coreograrfia de Sol Picó
Al teatre Principal d’Olot
..Al web..

Olot

Rodelinda, òpera de Handel
2 a 15
-III

Amb el contratenor Bejun Mehta i la soprano
Lisette Oropesa. Al Liceu
..Al web.. ..comentari previ..

Barcelona

ÒPERA: L’Elisir d’amore, de
Donizetti, al Municipal de Girona
3-III
(18 h.)

3-III
(19 h.)

Per l’AAO de Sabadell. A les
17h presentació de l’obra
pels Amics de l’Òpera de
Girona
..Al web.. ..Guia d’audició..

Girona

Cantates de J.S. BACH:
la BWV22 i BWV 32
Al Caixaforum de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Concert. Club Monteverdi,
per Vox Harmònica
3-III
(19 h.)

Amb un grup especialista en música antiga
que ofereix les obres de Claudio
Monteverdi amb una escenificació moderna
..Al web..

Torroella M.

LIED: La bella molinera, de Schubert
per Matthias Goerne
4-III
(20h.)

Acompanyat al piano per Leif Ove Andsnes.
Al Palau de la Música
..Al web.. Conferència prèvia (10h) per Gago

Barcelona
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Conferència sobre dansa: Giselle
4-III
(19 h.)

5-III
(20,15h)

Cicle “Dansa Filmada” Per Clàudia Brufau.
Els dilluns A la Fontana d’Or
..Al web..

Girona

Òpera als OCINE de les comarques:
Madama Butterfly de Puccini
Projectat en diferit
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

LIED: El viatge d’hivern, de Schubert
per Matthias Goerne
5-III
(20h.)

Acompanyat al piano per Leif Ove Andsnes.
Al Palau de la Música
..Al web.. Amb post-concert

6-III

Requiems de Victoria i Vivancos
Amb el Rias Kammerchor

(20 h.)

A l’Auditori de Barcelona ..Al web..

Barcelona

Barcelona

LIED: El cant del cigne, de Schubert
per Matthias Goerne
7-III
(20h.)

7 i 10
-III

9-III
(18 h.)

9 i 10
-III

Acompanyat al piano per Leif Ove Andsnes.
Al Palau de la Música
..Al web..

Hamlet, òpera de Thomas.
Amb Diana Damrau i
Carlos Álvarez
Versió concert. Al Liceu
..Al web..

Barcelona

Cant coral: VIè concert de Benvinguda
a la Primavera
Corals: Fusions, Xàntica i Turull. Teatre La Gorga
..Al web..

Palamós

La consagració de la primavera
de Stravinski

(20 h.)

A l’Auditori de Barcelona. Dr. Kent Nagano
..Al web..

10-III

La cantata Alexander Nevsky, de
Prokófiev. Amb l’orquestra del
Mariinsky dirigida per Valery Gerbiev

(19 h.)

Barcelona

dins IberCamera Girona, a l’Auditori
..Al web..

Barcelona

Girona

Conferència sobre dansa:
Coreògrafs Kylián/Forsythe
11-III
(19 h.)

Cicle “Dansa Filmada” Per Clàudia Brufau.
Sessions obertes, amb entrada.
Els dilluns A la Fontana d’Or

Girona
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Projecció de l’òpera: Carmen de Bizet
12-III
(19,30 h.)

En la versió de l’Opernhaus de Zürich, del 2008
A La Cate, de Figueres. Sala Toni Montal
..Al web..

Figueres

Tercera simfonia, de Malher
E. Khitkova i cors Orfeó Català
14-III
(20h.)

Amb la Jugenorchester i J. Nott coma director
Al Palau de la Música
..Al web..

Barcelona

Carmen, de Bizet
Òpera projectada en cinema. Sencera
15-I
(19,30 h.)

Amb Vesselina Kasarova, Jonas Kaufmann, M. Perusi,.
Des de l’Operhaus de Zürich. Diferit (del 2008).
A La Cate de Figueres
..Al web..

Figueres

Òpera projectada en cinema:
La Bohème, de Puccini
15-III
(20 h.)

Retransmès en diferit des de Festival Puccini de Torre
del Lafo. A cinemes La Vegas de Figueres
..Al web..

Figueres

LIED: La bella molinera, de Schubert
pel tenor Emili Gispert
16-III
(17,30h.)

Acompanyat al piano per Andrés Moya.
Al Museu Europeu d’Art Modern
..Al web..

Barcelona

El Cor Gospel Girona ofereix una
concert solidadi
17-III
(18 h.)

En favor de fundacions de Senegal i Gàmbia.
Al Teatre de Salt
..Al web..

Salt

Conferència sobre dansa:
NY EXPORT: Opus Jazz
18-III
(19 h.)

19-III
(20h.)

21-III
(20,15h)

Cicle “Dansa Filmada” Per Clàudia
Brufau. Sessions obertes, amb entrada.
Els dilluns A la Fontana d’Or
..Al web..

Girona

La consagració de la Primavera, de
Stravinski, per orquestra del Liceu
Dr. Josep Pons. Al palau de la Música
..Al web..

Barcelona

Ballet als OCINE de les comarques:
Giselle d’Adam
Projectat des del Liverpool Empire
..Al nostre web..

..Descompte Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro
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Apropament a l’òpera La Gioconda,
de Ponchielli. Conferència

21-III

Amb Pol Avinyó, en 2 xerrades:
● A les 18 h. a la Biblioteca Carles Rahola
● A les 20 h. a la Casa de Cultura
..Al web.. ..Al web.. ..Guia breu..
Cap a la 9,30 sopar operístic: ..Inscripcions..

Girona

LIED: El canvi de segle:
impressionisme i Modernisme
Mireia Tarragó (soprano i Marina Pelfort (piano)
Al Museu Europeu d’Art Modern
..Al web..

23-III
(17,30h.)

Barcelona

Dansem. Xè espectacle de dansa
solidària pro Càritas

24-III

Al Teatre Municipal de Girona ..Al web..

(19 h.)

Girona

Allegro: espectacle vocal <a capella>
26-III

Diu el programa: “de la mà de catorze cantants a capella
que esborren les fronteres entre la gran música clàssica i
l’humor visual més sofisticat”. Al Teatre Principal d’Olot

Olot

..Al web..

Schubert Lied IV, amb el baríton
Ludwig Mittelhammer

28-III

I el pianista Johathan Ware. Sala 2 de l’Auditori.
..Al web..

(20 h.)

Barcelona

Winterreise (Viatge d’Hivern)
pel contratenor Xavier Sabata

30-III

És el D. 911 de Schubert. Francisco Poyato
al piano. Auditori de Girona. ..Al web..

(20,30 h.)

Girona

Le Cendrillon, òpera de Pauline Viardot
30 i 31
-III

Pels Amics de l’Òpera de Sarrià, al Teatre de Sarrià
..Al web..

Barcelona

Espectacle Troia, per Cor de Teatre
31-III

Al teatre Principal d’Olot
..Al web..

(18 h.)

Olot

Carme Vilà i les veus de Roses. Concert
31-III
(18 h.)

31-III

Clàudia Schneider (mezzo), Iona Schneider (soprano
coloratura), Rosa Sala i Inés Coca.
Al Teatre Municipal de Roses
..Al web..

Roses

La Passió segons Sant Joan, de JS Bach,
amb l’Oxford Voices Choir
dins IberCamera Girona, a l’Auditori
..Al web..

(19 h.)

Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
DE LA COMPLICADA CONTINUÏTAT DESPRÉS D’UNA GUERRA
I UN LLARG TANCAMENT DEL TEATRE ... PER SEQUERA
L’activitat del teatre propietat de la municipalitat gironina ha estat força analitzada durant
el període de la Guerra del Francès. No gaire, en canvi, en els anys immediatament posteriors.
Aquest és el moment que procurarem analitzar, centrant-nos en particular en la companyia que
va actuar a la ciutat entre 1816 i 1817 i el parèntesi obligat que provocaren unes llargues
rogatives per falta de pluja. Recordem que el que avui dia coneixem per Municipal en l’època
que considerarem s’anomenava el Pallol o el Teatre de comèdies

UN TEATRE QUE S’ESTÀ REFENT DESPRÉS D’UNA GUERRA
La ciutat i el seu teatre pateixen un mal pas amb la Guerra de Francès. Primer uns cruents setges (18081809)1. De 1812 a 1814 Girona quedà sota administració francesa, moment en què el Teatre no era una
prioritat, tot i que els ocupants el van voler fer funcionar, possiblement com element de prestigi i atracció
de la població2 i 3. Inclús, es va oferir un petit programa d’òperes franceses el 18124 i peces teatrals5. Per
tant, el Pallol o teatre de la ciutat, estava si més no utilitzable. Donada la situació de de conflicte bèl·lic no
és de preveure que les inversions de reparació i manteniment fossin gaire significatives. Tot i això, les
autoritats franceses van promoure algunes obres de restauració i millora, dels que consten actuacions al
teulat, el galliner i ampliació del nombre de llotges, sense que s’evités una situació d’abandonament de
què patia l’edifici6.
Imatge 1.- Signatura d’un
rebut: Comte de la ferramenta
que jo Joaquim Torramilans é
feta per la Casa de Comedias ...
(Arxiu Municipal de Giorna.
Teatre, lligall 1, data del 6-X1815)

De fet, el Teatre gironí no degué quedar del tot aturat durant molt temps. Tenim en la
documentació del teatre (Arxiu Municipal) factures de petites reparacions dels anys 1910, 1911, 1912,
1913, 1914, 1815 [Veieu imatge 1], sense interrupció que sobrepassi l’any. El 1815 hi va haver balls de
1

La ciutat capitulava el 10-XII-1809 després de nou mesos el tercer i més dur setge consecutiu. En aquest sentit hom
calcula que sobre Girona caigueren més de 50.000 canonades franceses i amb el balanç de prop de 5.000 morts, quedant la
població d ela ciutat reduïda a la meitat al llarg de la guerra.
2
Anna Costal i altres, La inauguració del Teatre Municipal a Girona l’any 1860. Girona: Ajuntament, 2010. P. 14
3
Pep Vila, <Teatre i òperes franceses representades a Girona durant la dominació napoleònica (1812)>. Annals de l’Institut
d’estudis Gironins. Vol LI. Girona, 2010, p. 465 a 500. Vila comenta que “Després de la predicació, el mitjà més influent per
captar l’atenció del públic eren les arts escèniques” i parla del teatre com un instrument d’aculturació, o captació cultural
per part dels ocupants (pp. 467 i 468)
4
Joan Gay, <Una temporada d’òpera francesa a la Girona napoleònica>. Revista de Girona no 161, no 161, novembredesembre 1993, p. 54 a 57
5
Bàsicament en francès i, possiblement algunes peces menors en castellà i potser en català (Pep Vila, Ob. Cit. pp. 473 i ss.)
6
Pep Vila, Ob. Cit, pp. 468-469

màscares per Carnaval i balls i comèdies per Fires7. No és, però, fins el 1816 que es nota una abundància
d’intervencions en arranjaments de l’edifici, més enllà d’accions puntuals. El 1816 es formalitza un
contracte de lloguer per a explotar el coliseu durant quatre anys, establert entre l’Ajuntament i Francesc
Serra8. El nou contracte i els compromisos econòmics corresponents dóna peu a que tot seguit es
confeccioni un registre sistemàtic de comptabilitat dels arranjaments fets a la Casa de Comèdies9. Del
1817 es troben una sèrie de pressupostos per a la realització de millores10 i albarans de feines
efectivament realitzades11..

UN AUTOR I UNA COMPANYIA QUE VOLEN REPRESENTAR
Per actuar a Girona l’autor Francisco Ortiz, originari de Saragossa, formà una companyia d’una certa
amplitud. Es conserva el pasquí imprès amb els noms del membres de la companyia per al 1917. Hem
d’aclarir que en aquell moment “autor” d’una companyia equivalia al que avui en diríem el director. És
interessant esmentar que l’esmentat empresari ja havia representat a la ciutat de Girona l’any anterior,
el 181612, moment aquest del
que tenim poques notícies de
l’activitat teatral que suposem
que sí existia donades les
continuades depeses en l’edifici.
Del 1817 i de la companyia del
director Ortiz conservem dos
interessants impresos. El primer
és una octaveta en què
l’empresari F. Ortiz fa una
proclama amb les usuals
lloances
de
la
funció
moralitzadora del teatre
Imatge 2.- Octaveta “Al heroico pueblo
de Gerona”, signada per Francisco
Ortiz (Arxiu Municipal de Giorna.
Teatre, lligall 1, data manuscrita de
18817)

L’altre, proper al foli, aporta informació més complerta, enumerant la totalitat de la companyia que ha
d’actuar a Girona. Reproduïm tot seguit el pasquí pel seu interès.
7

Es conserva el document “Producto de los Bailes y comedias de las ferias de Sn. Narciso del año 1815”, en el que s veu
com el que va doanr força més guanys van ser els balls (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, data de 12-XI-1815)
8
Document en esborrany a l’Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, data 29-III-1816. Serra comptava per a fer front a
les despeses amb dos socis que surten sovint en la documentació comptable: Lluís Ros i Benet Corominas.
9
“Compte dels materials i treballs que se han empleat en el teatro ademes del calco que va presentar a 25 març de 1816”
(Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, sense data)
10
Hi ha una interessant quantificació del que costarien diverses millores dels recursos escenogràfics: Relación de los que
importa el componer los talones y bastidores para resguardarlos de un incendio y ponerlos en mejor estado. (Arxiu Municipal
de Girona. Teatre, lligall 1. Data de 25-II-1817). També es guarda del mateix any un inventari sistemàtic de millores [el títol
exacte està taxat] “que deben hacerse en el coliseo de la Ciudad de Gerona”, relació que no queda signada però que
s’especifica que està ordenada per l’Ajuntament (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, data de 18-VIII-1817)
11
Hi ha diverses relacions de feines efectivament realitzades pel Fuster Josep Ylla, una de 22 de juliol, centrada en millores
dels telons i recursos escenogràfics i una altra de 15 de novembre per millores en les “candilejas” de la il·luminació. (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre, lligall 1)
12
L’empresari Francisco Ortiz demana permisos per actuar en diverses poblacions de l’entorn de Girona i exposa com
“Suplica a Vuestras Señorías se dignen tomar bajo su protección pedir el despacho en los mismos términos que tuvieron a bien
el año pasado” [el subratllat és nostre] (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, data 21-X-1817).

Imatge 3.-

13

Cartell de la companyia de Francisco Ortiz que actuà a Girona el 1817 13 i 14

Arxiu Municipal de Girona. Teatre, Lligall 1. Porta imprès l’any 1817Aquest i l’anterior imprès ja foren reproduïts per Josep Ma Birulés i altres, Història del Teatre Municipal de Girona.
Apunts històrics i arquitectònics (1769-1985). Girona: Ajuntament, 1985. P. 83.
14

De la informació que aporta el cartell es poden deduir interessants conclusions. La tropue es va
composar amb artistes forans combinats amb altres de la mateixa ciutat. És evident que els papers més
rellevants corresponen a artistes de fora i que els de Girona, força nombrosos, solen correspondre a
papers més secundaris. Dels 16 actors, 11 són catalans (dues terceres parts): 3 de Reus, 1 de Barcelona i
7 de Girona. De la resta de l’estat 2 són valencians, 1de Palma, 1 de Saragossa (el director) i 1 de Granada.
En el cas de valència, aquest origen es veu reforçat per l’apuntador i un músic titular.
Una part dels actors actuen també com ballarins. Duran el s XIX, i ja abans, era costum que s’amenitzés
el temps teatral amb música i exhibició de ball. Era freqüent, sobretot si la companyia no era molt
nombrosa que alguns dels actors realitzessin les dues tasques. De músics només se n’esmenten dos, però
cal tenir en compte que són considerats com a “músics de la companyia”, per tant, no s’exclou que es
poguessin contractar altres músics en totes o en algunes funcions.
Finalment, recalcarem els artistes de Girona incorporats a la companyia:
● Teresa Rafo, dama jove i ballarina.
● Francisco N. , barbes.
● Juan Aguiló, segon galan. Era a la vegada el ● José Fraustaquio, graciós. i pintor del teatre!
gaurdarroba del teatre
● José García, graciós i ballarí
● José Rafo, barbes (personatge d’edat) i ● Pedro Mártir Garcia, actor “sobresaliente” i 2n
cantant tenor
cantant bufo.
No és d’estranyar que la companyia incorpori a gent del lloc on actuen perquè un apartat de despeses
importants dels empresaris era el del transport i manutenció dels artistes. A més, ja hem esmentat que el
director de la troupe havia estat treballant a Girona l’any anterior.

LA SEQUERA DE 1817. ROGATIVES
Evidentment que al llarg d’uns dos segle i mig el Teatre ha estat tancat o inactiu de representacions
per diversos motius. Ens interessen ara les causes que no són purament materials, com ho serien les fases
d’obres i reformes o els moments en què cap empresari llogater volia assumir els riscos. Esmentarem tot
seguit un cas de tancament voluntari, de manera conscient i premeditada, buscant una abstinència
teatral. De casos de tancament premeditat n’hi pot haver de diversa naturalesa: les interrupcions
quaresmals, motius necrològics (bàsicament quan
moria algun membre significat de la família reial) i
en cas de rogatives, com el que ara analitzem,
rogativa causada per una important sequera el
1917.
Entre 1815, 1816 i 1817 hi ha una situació de
males collites i sequera recurrent15. Això afecta
força a nivell de l’Estat espanyol, exceptuant el
nord, i, especialment la part oriental [veieu
imatge]. Girona va ser un dels llocs particularment
afectat, amb una sequera que es perllongà fins els
primers mesos del 181716.
Imatge 4.- Zones de sequera a Espanya en el període 1815-181717.
15

Centro de Estudios Hidrográficos, Catálogo y publicación de sequías históricas. Informe. Tomo único. Madrid: Ministerio
de Fomento i Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 1913. Pàg. 107.
16
“… el remonte de los precios españoles de 1816 a causa de la ruina general de las cosechas, y que para Europa supuso
un punto máximo a que llegaron los precios, en Girona se hace aún más acusado en 1817. La pertinaz sequía que hundió la
cosecha del año anterior se mantuvo en las tierras de Girona durante los primeros meses de 1817, …” (Antonio Simón
Tarrés, La crisis del Antiguo Régimen en Girona. Bellaterra: UAB, 1985 –p. 132.133)
17
Centro de Estudios Hidrográficos, Catálogo y publicación de sequías históricas. Informe. Anexo 1. Fechas de eventos de
sequía del catálogo de sequías históricas. Madrid: Ministerio de Fomento i Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, 1913. Pàg. 213

Isidre Prades18 ha fet seguiment de le principals sequeres documentades a les nostreas comarques. La
de 1816-17, va ser una de les importants. Les fonts del moment descriuen la situació,

La collita de 1817 no fou bona i no s’assegurà més que la reposició per
la sembra següent Libro de las rentas de la casa y hospital de misericordia de
Gerona Arxiu de la Diputació de Girona. Fons Hospici, 794 f. 333 i 393). Fou un any
de sequera generalitzada arreu (A la sequera s’hi afegiren vens y frets que
encara causaban més perjudici ha las plantas y ha la terra que ja era prou seca Libre
de politiqueses i curiositats. Memòries de Pau Porcet (1788-1856) pagès de Sant Boi
de Llobregat Barcelona,1995 p.91 i 122-140)

Isidre Prades. Sequeres [material mecanoscrit inèdit]

Com a concepte de rogativa podem adoptar la que va proposar el Ramon Alberch, “D’entre les
manifestacions de religiositat popular més tradicional destaquen les anomenades rogatives –enteses com
a pregàries a Déu en cas de calamitats públiques-”19.

EL TENCAMENT DEL TEATRE EL 1817
Va ser el Governador de Girona, Juan José García de Velasco qui va determinar que s’iniciessin rogatives
a la contrada. Concretament envià una carta a l’Ajuntament gironí comunicant que havia establert que
“se fixen y Publiquen los Edictos para anunciar las rogativas generales para conseguir de la Divina
Providencia el beneficio del Agua”20. Entre la documentació conservada del Teatre ens ofereixen una
cronologia. El primer pas és del 13 de gener de 1817, en què es registra notícia d’un “Enero 12 … Oficio al
gobernador avisándole que van a comenzarse las rogativas públicas por agua, y que en semejantes
casos cerraran las diversiones públicas. ... 271.Enero 13… Edicto del gobernador anunciando que mañana 14 comenzaran las rogativas generales por agua, y que cerraran todas las diversiones públicas […]”21.

Imatge 5.- Signatura del governador civil i militar de Girona Juan José García de Velasco en unes disposicions sobre el teatre
de la capital gironina [Arxiu Municipal de Girona, Teatre, lligall 1, carpeta 1802-17. Document del 1-X-1817] ↑

18

Agraïm a l’Isidre Prades la generositat en facilitar la documentació que citem.
Ramon Alberch, <Les rogatives: entre la religiositat i la superstició>. A Revista de Girona, no 116, 1986, p. 92 i 93. En el
mateix article Alberch esmenta una relació d’anys en els que s’han realitzat rogatives per a esperonar la pluja: 1467 (any en
què es feu processó amb una imatge de St. Llorenç), 1507, 1626, 1539, 1567, 1755, 1760, 1784, 1802, 1868, 1920, 1923.
20
Antonio Simón Ob. Cit, p. 133.
21
Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, carpeta “1902-1917”, document sense datació formal però que fa constar
que és del 20-V-1817.
19

Pel que fa a la finalització del parèntesi teatral, hi ha un registre que indica “Mayo 17 … Oficio del
gobernador diciéndole que quedando ya remediada la necesidad del agua por haber llovido han cerrado
las rogativas” . . . 293. 22. No hem localitzat
descripció de les cerimònies i precs que es
realitzaren aquell 1817. Encara es van realitzar
rogatives en anys posteriors, inclús tant
tardanament com el 195323.
Tenim també notícia de la representació que es va
fer per a reobrir el coliseu de la ciutat després de tant
llarga abstinència teatral. Es va oferir una comèdia
(no està mal pensat per animar després de tanta
austeritat) que portava per títol El desdén con el
desdén24 i 25. Això va passar un dimarts dia 20 de
maig .
Imatge 6.- Primera pàgina d’una reedició
d’inicis del s. XIX d’ El desdén con el desdén →

Hem vist com el teatre de comèdies de Girona
no va interrompre del tot la seva activitat ni durant
l’ocupació francesa ni en els anys immediatament
posteriors. Va ser la companyia de comèdies de
Francisco Ortiz la que va actuar a la ciutat, però la
represa es va veure interrompuda més de tres
mesos per unes rogatives provocades per una
sequera greu que s’allargà entre 1816 a 1817. Els còmics no van poder treballar tant com haguessin
volgut i pogut.
joan manel barceló sitjes, febrer del 2019
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Doc. Cit. De l’Arxiu Municipal, del 20-V-1817.
Del 1853 hi ha aquesta descripció del cerimonial seguit, basat en els procediments tradicionals, narrat per cronista Enric
Mirambell: “El dia 22 de març, que coincidia amb el Diumenge de Passió, després de la missa conventual de la Catedral, es
cantaren semitonades les pregàries addients per a la petició de la pluja i es recorria processionalment l´interior del temple,
fins a l´altar dedicat a Sant Dalmau Moner, on es conservava l´urna amb les relíquies del sant dominic gironí. L´esmentada
capella estava profusament il·luminada i durant tot el dia estigué concorreguda pels fidels devots del sant.
A la tarda del mateix dia se celebrà el Via Crucis de costum pels carrers de la ciutat, dedicant-lo específicament «Ad petendam
pluviam». El periodista fa notar que precisament aquell any corresponia ser portat en la processó penitencial el Sant Crist de
la Confraria de la Puríssima Sang, que era el que sortia tradicionalment en les processons per demanar la pluja.
El dimarts, segon dia de les rogatives, a mig matí, acabats els oficis del dia, se celebrà una processó amb les relíquies dels
sants quatre màrtirs de Girona. Processó que sortí per la porta principal de la Catedral i entrà per la dels Apòstols.
Seguidament se celebrà una solemne missa en l´altar dedicat als esmentats quatre màrtirs, capella que quedà il·luminada
durant tot el dia i va ser visitada pels devots dels sants gironins. A l´esmentada processó hi assistí la corporació municipal.
El tercer dia, que era la festivitat de l´Anunciació, acabats els oficis de la Catedral sortí una processó formada pels
seminaristes, clergat de la seu i corporació municipal. El seguici baixà per l´escalinata de la seu i es dirigí al temple de Sant
Feliu, per celebrar una missa solemne a l´altar de Sant Narcís. Retornant a la Catedral, amb el mateix cerimonial i seguint el
mateix itinerari.
Seguint la tradició secular, l´Ajuntament va fer ofrena a la Catedral i a la capella de Sant Narcís d´uns ciris de les
característiques i del pes protocol·laris. Prèviament l´alcalde va fer una pública invitació a tots els ciutadans perquè assistissin
als actes organitzats. ” (Duiari de Girona 18-II-2007)
24
Aquesta és una obra que podem considerar “clàssica”, de mitjans segle XVII, de temàtica cortesana, escrita per Agustín
Moreto, seguidor de l’estil de Calderón de la Barca.
25
Birulés i altres, Ob. Cit., Pàg. 84 ja esmenten la presentació d’aquesta obra a Girona després de les rogatives.
23

D’ ÒPERA

Ens ha interessat el cantant olotí Meroles pel fet d’haver estat que va actuar com empresari al
Tetare Principal (actualment el Municipal) de Girona la temporada operística de 1893. Resulta que es
personatge té tota una interessant trajectòria en el camp líric. Que ens consti hi ha hagut tres
publicacions biogràfiques, totes breus, sobre el garrotxí. Una primera va publicar-se en vida del
protagonista, a la revista Aragón Artístico (1888); la segona de Joaquim Danés (1977); i, una altra, més
àmplia i recent, de Xavier Valeri (del 2017). Aquí procurarem difondre l’interès del personatge i fer
algunes aportacions, sobretot en la revisió de l’actuació de Meroles com empresari a Girona i
sistematitzar-ne una mica la carrera artística.

LA PERSONA
Pau Meroles Isamat (Olot, 2-VIII-1853 – Olot, 22-I-1926)26 era fill de Josep Meroles (mort el 1896).
Va tenir una germana, Carme, i un germà, de nom Joan, que fou advocat i director del Diari de Tarragona
i també diputat i alcalde d’Olot (1912-13). La família era acomodada (Valeri, 2017:6), cosa que facilità que
en Pau evités de fer la prestació militar, donat que se’n va poder deslliurar, com era possible en aquella
època, pagant a una persona que el substituís27.
Malauradament, no comptem amb cap fotografia del cantant. En alguna descripció se’l defineix com
d’elegant figura i fina gestualitat28. Els programes operístics d’època podia aparèixer com a Pablo Meroles
o com a Paolo Meroles.
Va estudiar batxillerat artístic a l’institut d’Olot. Posteriorment va fer notariat i va realitzar dos cursos
de dret (Aragón Artístico 1888:6). Cansat d’estudiar va treballar algun temps en activitats comercials.
L’octubre de 1885 el cantant es casava
amb Magdalena Llambi Bas. La parella va
tenir quatre fills: Josep, Àngela, Maria i
Carme29.
Imatge 1.- Signatura d’en Pau
Meroles, des d’Olot, sol·licitant fer de
llogater del teatre gironí, el 5-VI-1893 (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre, lligall 9)

Com altres artistes, Meroles es prestava a
participar en concerts per motius solidaris, per exemple el 1885 pro damnificats d’Andalusia, i el 3 de
setembre de 1887 cantava en favor de l’Hospital d’Olot en aquesta ciutat30.

26

Deduïm els anys per una nota necrològica a un diari de Madrid: ABC 29-I-1926 p37
Meroles havia de comparèixer per tal d’ingressar a files l’abril del 1876 i en al ocasió figura com a “substituido”, tal com
consta en el suplement de Butlletí Oficial de la Província de Girona, no 121, de 9-X-1876..
28
La Lucha, 3-X-1883 p. 2
29
Aqueta darrera casada amb el fabricant olotí Lluís Masoliver (Danés, 1977:127).
30
La Lucha, 4-IX-1997, p. 2
27

Ja gran, en data que no podem precisar, va retornar a Olot31 on va exercir de professor de cant fins a
la seva mot, precipitada per aguda malaltia, el gener del 1926, celebrant-se el sepeli el 24-I32.

INICI DE LA CARRERA
Meroles va rebre les seves primeres lliçons de música d’un mestre de capella a Olot 33. s’iniciaria en el
cant a mitjans anys 70, en acabar la tercera guerra carlina, conflicte que va afectar de manera important
a Olot. Va ser format i recolzat en l’inici de la carrera pel professor Sr. Cuyàs (Danés,1977:127). Sabem per
declaracions de l’afectat que la primera funció pública com a baix la va realitzar al Teatre Principal de
Girona, no consta quin any34.
El salt a Barcelona el fa l’estiu del 1878 en què intervé en el Teatro Novedades. A partir d’aquí s’obren
els encàrrecs en el Gran teatre del Liceu, que el va contractar per primera vegada a final d’aquell any35

PRESÈNCIA A CATALUNYA
Al Liceu barceloní va incorporar-se en la temporada 1878-79, temporada en què passà a integrar-se
regularment en la companyia que hi actuava, de tal manera que va intervenir en set òperes diferents al
coliseu barceloní com “un altre primer baix”. La seva primera intervenció al Liceu fou en l’òpera Aida
l’octubre del 1878, teatre que sovintejà fins a la temporada 1891-92.
Actucions de Pau Meroles al Liceu

1878-79
1879-80
1880-81
1881-82
1882-83

Aida, La favorita, Fra Diavolo, Lucia di
Lammermoor, Faust, les Huguenots, Il Profeta
Il barbiere di Siviglia (maig)
Il barbiere di Siviglia (setembre), Faust (abril)
Aida (novembre)

188384
188485
188586
189192

Marta, de Flotow (febrer), Faust
(abril)
La favorita, Lucrezia Borgia i I
Puritani
La Gioconda, Rigoletto, Ernani,
Faust, La favorita, Marta, Aida
La Juive, Lohengrin, Der Freischutz,
Licrezia Borgia,

Lihengrin (6 de maig 1983)

El 1880 Pau va cantar en el teatre Espanyol de Barcelona.
Com ja hem comentat, quan Meroles gaudia d’una certa notorietat com a cantant quan va intervenir a
Girona com a empresari per a promoure la temporada d’òpera italiana per Fires de l’any 1893

ACTUACIONS A L’ESTAT I EN L’ÀMBIT INTERNACIONAL
A nivell de l’estat espanyol Meroles va tenir una intensa activitat com a cantant. Sense que pretenguem
ser exhaustius farem constar diversos teatres en què va actuar. En la temporada 1979-80 trobem al nostre
protagonista cantant diverses òperes al Teatro Real de Madrid. El febrer del 1882 deixava Cartagena per
dirigir-se a Santander36. Un que sovintejà fou el Teatro Cervantes de Màlaga, on debutà la temporada
31

Diu Joaquim Danés: “no tornà [a Olot] fins que, vell i gastat, no es trobariem més contactes; en entretant, si bé no feu
fortuna, sí que aconseguí una bona anomenada” (Danés,1977:127)
32
Van a parèixer diverses necrològiques en diversos diaris. Totes destacaven la carrera internacional del cantant però
sense excessiva extensió. Consten obituaris a La Vanguardia (2l 24-I-1926, pàg. 27); en el madrileny ABC, (29-I-1926 pàg 37)
33
***
34
La Lucha 24-VI-1893 pp. 2 i 3
35
El primer contracte amb el Liceu va ser el 1878 i no el 1898 com esmenta, per error, Joaquim Danés (Danés,1977:127)
36
La Vanguardia 25-II-1882, pàg. 2

1882-8337. A final del 1883 retornava a Barcelona després d’una extensa gira per Espanya en companyia
dels celebrats tenor Gayarre i la soprano gallega Carolina Casanova de Cepeda. El 1884 cantava a Còrdova.
Pel maig del 1885 consta que va estar a Sevilla on actuà al Teatro de San Fernado novament amb Gayarre
i amb el baríton barceloní Eugeni Labán Echegaray. El 1887 torna a estar a Sevilla amb la companyia de
José Tolosa. El 1888 el contracten al Teatro del Príncipe Alfonso de Madrid38. El 1892, i el 18 de maig
iniciava les representacions al Nuevo Teatro de Bilbao39, pel juny formava part de la companyia italiana
que va actuar al teatre Principal de Santander40, i el 24 de setembre comença les funcions al teatro Circo
de Cartagena41.
Per Europa i Amèrica també va tenir força presència. Hem pogut determinar presència en diversos
teatres, en citem alguns. El 24 de desembre de 1880 assumeix a Gènova el Ramfis d’Aida, a, teatre
Politeama Genovesi. El 1887 actua al teatre San Carlos de Lisboa fent el Mefistófele a l’òpera Faust42.
L’any 1889 va intervenir, amb bona acollida, al teatre Plagiano de Florència, ocasió que va intervenir en
Els huhonots. També va actuar al Gran Teatre de Viena, a Budapest, a París.
Entre les actuacions destacades de Merolescal fer constar que va actuar en dues ocasions amb Adela
Patty, soprano que es pot considerar la més cèlebre a finals del segle XIX43.

DECLIU COM A CANTANT
Vers inicis dels anys 90 la veu del cantant deuria haver quedat molt mermada, les funcions en què
participava deuria haver de tirar dels recursos professionals adquirits amb l’experiència. Així ho valorava
Ramón del Río Moyano, que havia sentit a l’olotí al Teatro Principal de Cádiz, i que escrivia: “Pablo
Meroles, de cuando le oímos hace algunos años a la fecha, ha cambiado mucho. No se le oye lo que canta;
despareció el cantante, y quedó el buen artista dramático.”44. Altra valoració amb ombres es produeix a
Girona a l’any següent quan en pau ve com empresari i cantant: “Del señor Meroles solo diremos que les
hallamos a la altura de su reputación en Lucrezia; pero no nos pareció lo mismo en Los amantes [de
Teruel]”45. Aquestes crítiques podia respondre a un moment de baixa forma però poc després deixem de
trobar citat a l’artista en els programes operístics. Precisament el 1893 veiem a Meroles assumint el paper
d’empresari teatral a Girona, indici que el personatge buscava altres sortides professionals.

D’EMPRESARI A GIRONA
Quan Pau Meroles s’interessà per actuar com empresari a Girona ell
estava fora. Inicia les gestions el 5 de juny de 1893 des d’Olot [veieu imatge
1] i consta que envià correspondència des de València el 21 de juny
acceptant les condicions que li van permetre esdevenir llogater.
←Imatge 2.- Anunci de la primera òpera de la temporada (El Correo de Gerona 28-X-1893 p2)
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Comentant les intervencions de Meroles al Cervantes de Màlaga. Fernández Serrano ens en dóna diverses notícies
(Baldomero FERNÁNDEZ SERRANO, Anales del Teatro Cervantes de Málaga. Málaga: Tipografía de S. Parejo y Navas,1903):
“Por primera vez cantaba en Málaga esta temporada [1882-83] el bajo señor Meroles, que después en tantas más se ha
hecho aplaudir en la escena del Cervantes.” . (Pàg.154). Consta en el mateix teatre consta una sessió realitzada en benefici de
Meroles el dia 5 de gener de 1883 (pàg. 155). En la temporada 1883-84 Meroles coincideix al Cervantes amb el tenor Julián
Gayarre, moment en el que sobre el primer es fa la valoració “sin que olvidemos a Meroles, que esta vez acabó de consolidar
en Málaga su ya comenzada reputación de cantante de grandes alientos y buena escuela.” (p-165). El nostre baix encara va
actuar a l’esmentat teatre el desembre de 1886 (pàg. 193), desembre de 1892 (pàg. 286) i gener del 1893 (p. 287).
38
Crónica de Cataluña. Edición de la tarde, 17-VIII-1888, p.1
39
La España Artística, 16-V-1892, p.2
40
La España Artística, 20-VI-1892 p. 3.
41
La España Artística, 24-IX-1892, p.2
42
Diario Ilustrado. Lisboa, 28-X-199, pàg. 1
43
Ens vam referir a aquesta cantant en el no 47 d’Operem, de novembre de 2018, p. 24
44
La España Artística, 20-IX-1892, p. 3
45
Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 31-X-1893, p.5.

El representava legalment Rafael Serra46. Meroles aconseguir ser l’empresari per organitzar,
inicialment, vint òperes per Fires. El percentatge d’ingressos que
percebria l’ajuntament seria el 6% del recaptat. Cal tenir present
que aquell mateix any, el junr deel 1893, la companyia d’Antonio
Garcín acabava d’oferir una petita temporada d’òpera al mateix
Teatre Principal amb mitja dotzena de funcions, cosa que deuria
mermar un xic l’afluència potencial de públic.
Imatge 3.- Enumeració de la companyia reunida per
Pau Meroles (La Lucha 17-X-1893 p2). →

Ente les gestions que Meroles va realitzar per a formar la companyia
lírica que actuà a Girona fou la d’anar a Cartagena per a contractar
cantants47, ciutat aquesta en la que en Pau havia actuat l’any
anterior, com hem vist. El que l’Ajuntament demanava i Meroles
havia acceptat era la representació de vint òperes però va
aconseguir rebaixar-les a dotze a mitjans d’octubre48. Existeixen en al documentació conservada del teatre
un parell de fulls on es controlaven els ingressos del abonaments i la taquilla a fi i efecte de fixar els
pagaments que havia de percebre l’Ajuntament49.

Data
28-X

Les dotze òperes ofertes per Meroles per Fires [en els parèntesis el taquillatge, sense els abonaments]
Autor i títol
Data
Autor i títol
Data
Autor i títol

BRETÓN
Los amantes de Teruel
29-X
DONIZETTI
(952 ptes.) Lucrezia Borgia
30-X
DONIZETTI
(425 ptes.) Lucrezia Borgia
31-X
VERDI
(656 ptes.) Rigoletto
(404 ptes.)

1-XI

BRETÓN
Los amantes de Teruel
2-XI
VERDI
(732 ptes.) Rigoletto
3-XI
GOUNOD
(885 ptes.) Faust
4-XI
VERDI
(947 ptes.) Un ballo in maschera

(1147 ptes.)

5-XI

GOUNOD
Faust
6-XI
VERDI
(266 ptes.) Un ballo in maschera
7-XI
BIZET
(273 ptes.) La jolie fille de Perth
8-XI
BIZET
(233 ptes.) La jolie fille de Perth

(1040 ptes.)

La companyia va portar dues estrenes a Girona de
títols que no s’hi havia sentit abans: Los amantes de
Teruel, òpera espanyola, i La Jolie fille de Perth.
←Imatge 4.- Crítica de l’última òpera oferta en la temporada
(La Lucha 9-XI-1893 p2)

Pel que fa a les opinions de la premsa en relació a la
temporada promoguda per Pau Meroles durant les Fires
de Girona, en general es va apreciar l’esforç i interès
posat per l’antic cantant com a empresari. Tal com era
habitual, van ser criticats els cors i valorada com a
irregular l’actuació de l’orquestra.

46

Serra estava censat a Girona, com consta en una instancia de 5-IX-1893 demanat a l’Ajuntament que s’eximeixi al seu
representat de dipositar les 500 ptes. De fiança, cosa que li va ser concedida. [Arxiu Municipal de Girona, teatre, lligall 9]
47
Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 10-IX-1893, p.6. Meroles viatjà amb un col·lega anomenat Ventura.
48
Instància del representant Rafael Serra de 7-X-1893 (Arxiu Municipal de Girona, Teatre, lligall 9)
49
Arxiu Municipal de Girona, Teatre, lligall 12. Documents de 28-X i 3-XI-1893

EL DOCENT
Una dimensió, tant o més destacada, de Pau Meroles va ser la de pedagog. Ja a Catalunya va tenir
deixebles. Però el moment més destacat com a mestre el va tenir a Cuba, a La Habana, ciutat on fundà
l’Acadèmia Meroles. No podem precisar en quin any s’instal·la La Habana però ja hi era en iniciar—se el
segle XX.
A nivell d’Espanya conten com a deixebles de Meroles consten el tenor Jaime Casañez, que va tenir una
carrera notable en l’àmbit de la sarsuela50.
Entre els deixeble cubans de Meroles hi va haver cantants de cert renom., tant del mon d ela lírica com
de la músic amés arrelada al país. Esmentem, entre d’altres, el tenor Mariano Meléndez, la soprano Rita
Montaner, el tenor Francisco Dominicis,.
Imatges 5.-

Alguns dels deixebles cubans de Meroles

Mariano Meléndez
(tenor)

Rita Montaner

Francisco (o Francesco)
Dominicis (tenor)

Retornat a Olot va continuar exercint de professor de cant. Entre els alumnes dels últims anys destaca
el tenor Jaume Castellví Malet, que debutà a Olot el febrer de 1927 amb Tosca51. També va tenir de
d’alumne a Pere Grabolosa, que no aconseguí reeixir en la carrera de cantant.

En vista dl que hem comentat, podem considerar que Pau Meroles ha estat un dels cantants
importants que va generar les comarques gironines, àmbit que ha promogut més talent líric del que es
vegades es té consciència.
joan manel barceló sitjes, 2019

Per saber-me més
Aragón Artístico (1888). “Pablo Meroles. Primer bajo de ópera”. Zaragoza: Aragón Artístico, no 2, 20-X, p.
6-7.
DANÉS I TORRAS, Joaquim (1977). Històra d’Olot. XXX. Biografies (G-P). Olot, Ajuntament d’Olot, p. 127-128
VALERI, Xavier (2017). “Un olotí entre els gran de l’òpera”. Girona: Diari de Girona. Dominical, 26-II, p. 6-7.

50

Baldomero FERNÁNDEZ SERRANO, Anales del Teatro Cervantes de Málaga. Málaga: Tipografía de S. Parejo y
Navas,1903, p. 288
51
La Vanguardia, 9-II-1927 pàg. 22
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Cobles, Orquestres
i Orquestrines de
Girona i Comarques

L’ART GIRONÍ ( i V)
Amb aquest article tanquem la sèrie que hem dedicat a un dels grups històrics que ha portat el nom
de la ciutat de Girona. Ens centrarem en l’etapa final, abans de la desaparició a inicis dels 30.

Imatge 17 - Any 1928 - Arxiu particular

L'any 1928 es va organitzar al Parc Bosc Municipal de
Figueres (inaugurat feia vuit anys) un Festival per
recollir fons per fer un monument a Pep Ventura, amb
l'actuació de sis Cobles: Antiga Pep, La Principal de
Peralada, Montgrins, La Principal de La Bisbal, L'Art

Gironí i Selvatana. Hi va haver una sardana de Conjunt,
que va ser dirigida pel mestre Eduard Toldrà.
Drets: Jaume ("Met") Saló, Ignasi Company, Salvi
Pumareda i Ferrer, Joan Costa, Lluís Abella i Genís Miàs

Asseguts: Narcís Cla (director a partir d'aquesta
temporada, i només aquesta temporada, doncs l'any
següent formarà part de la Cobla-orquestra Barcelona-

Albert Martí), Narcís Costa, Rafel Roig, Pasqual Mulí i
Principi Romaguera.

Imatge 18 - Any 1928 - CRDI, Ajuntament de Girona

Entre el 28 d'Octubre i el 5 de Novembre de 1928,
durant les Fires de Girona, hi va haver diversos
actes i exhibicions folklòriques, tal com es pot
veure en aquest reportatge del Centre de
Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del Servei de
Gestió Documental, Arxius i Publicacions
(SGDAP) de l'Ajuntament de Girona. En aquesta
imatge presa a la Plaça de Braus podem veure les
Cobles L'Art Gironí i La Principal de Peralada
tocant una sardana de conjunt (en el vídeo es pot
veure les seqüències en el minut 36:07 i el minut
36:39).
S'hi pot identificar gairebé la majoria de
components indicats en la foto anterior (Imatge
17).
El mes de Setembre de 1929 s'anunciava la
dissolució d'aquesta formació, tal com es pot

llegir en aquest article del Diario de Gerona de
Avisos y Noticias, de 10 de Setembre de 1929. No
obstant, en notícia apareguda el 10 d'Octubre en
el mateix diari, s'anunciava la seva continuïtat.
Tinc documentades actuacions durant l'any
1930, cap durant l'any 1931, i una sola actuació
anunciada en el Diario de Gerona de Avisos y
Noticias, de 2 de Novembre de 1932 (en un
certament musical i literari); possiblement ja
s'havien dissolt l'any 1931, i aquí col·laboraven
en una reaparició puntual.
L'any 1930 Rafel Roig marxa a la Cobla-orquestra
Selvatana, i entren els seus dos fills Rafel i Miquel
Roig i Gimeno.

Una de les últimes cròniques
Al Diario de Gerona de Avisos y Noticias, pàgina 1 de la seva edició de 22 de Gener de 1930 hi ha el
següent escrit:
La orquesta-cobla "L'Art Gironi" ha quedado integrada por el profesorado siguiente:
Orquesta:
[Josep] Reus, Abella, [Narcís] Cassà [i Tarinas, conegut també com "Tutut"] y [Pere] Magret [i Alsina]:
violines; [Jaume] Puig [i Lleonart]: flauta; [Eleuteri] Alou y [Josep] García [i Serra]: clarinetes; [Joaquim]
Sais [i Fàbrega] y [Rafel] Roig [i Gimeno]: trompetas; [Salvi] Pumareda: fiscorno; y [Miquel] Roig [i
Gimeno]: contrabajo.
Cobla:
García y Alou: tenores; Magret y Puig: tiples; Reus: flaviol; Sais y Roca: trompetas; Pumareda y Cassà:
fiscornos; Abella: trombón; y Roig: contrabajo.
Con la nueva formación de nuestra entidad, pasará a ser esta, registrada en el Sindicato como a orquestacobla de segunda categoría, empezando su actuación, pasado el próximo Carnaval. Seria de desear que la
constitución actual de "'L'Art Gironí", fuese una cosa transitoria y que muy pronto, recobrara aquel
prestigio que por su notable actuación se había conquistado.
Nuestra ciudad bien ha de contar en que lo mismo la aplaudida cobla "Girona" que "L'Art Gironí", se
mantengan siempre al nivel que les corresponde haciendo que su labor artística, sea inspirada cada día
más y más, hacia una progresión francamente ascendente.

Malgrat els bons desitjos de la crònica, no van anar gaire més enllà de 1930. Sic transit
gloria mundi !
(En el proper article iniciaré la informació de la Cobla-orquestra GIRONA)
Josep Loredo i Moner, febrer 2019

AVÍS
La biblioteca Carles Rahola de Girona ha posat un enllaç per a
facilitar informació bibliogràfica d’òperes que s’estan fent al Liceu,
molts d eles quals s’estan organitzant amb anades de l’ÒperaGiroBus.

AVÍS
Continuen els sopars operístics, inspirats en l’òpera que s’està treballant.
El proper serà després d ela conferència de La Gioconda, per tant serà un
àpat venecià, el dijous 21 de març, a les 21,30. Preu 25€. Podeu inscriureus des d’aquí

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
(24)

Musica
coral
russa
Un
Rossini
no massa
habitual
I Beethoven a la
lluna
Acabant
amb
Dvorak al
mateix
satèl·lit

A l’òpera Farnace Vivaldi hi
va composar una ària de títol
Forse o Caro in Queste
Accenti. Canta la contralt
Sara Mingardo i dirigeix Jordi
Savall
Una petita peça coral a capella
del compositor rus Pavel
Chesnokov (1877-1944). És la
composició litúrgica Op 27 n 6,
vindria a titualr-se Et cantem.
Està interpretada pel Cor de
Cambra de sant Petersburg
E palese il tradimento és un número
concertant, de sextet, de l’òpera
Matilde di Shabran de Rossini, obra
que si no és de les més difoses del
Cigne de Pesaro, sent d’ell,
evidentment que té interès.
Comprovem-ho amb Florez,
Peretytko i Orfila, entre d’altres
En Lluís, des de Banyoles, ens diu
que li plau en particular la Sonata
Clar de lluna (Moonlight Sonata),
la número 14 per a piano. En
sentim el primer moviment,
Adagio sostenuto en mans de
l’acreditada pianista ucraïnesa
Valentina Lisitsa

Aquest febrer al Palau de la Música
Catalana la Renée Fleming va tenir
el moment més reeixit del seu
recital interpretant la Cançó de la
lluna de l’òpera Rusalka, de
Dborak. Aquí veiem a la cantant en
el mateix tema en una d eles molts
ocasions que l’ha cantat.

+ D’ ÒPERA
LES ESTRENES DE L’ELISIR D’AMORE
En relació a la cèlebre òpera que es representarà aquest mes de març al Municipal de Girona, L’elisir
d’amore, de Gaetano Donizetti, volem fer-ne record a partir dels moments en què va ser interpretada
per primer cop en diversos llocs, a partir dels llibrets del text que se solien imprimir, sobretot quan una
òpera s’estrenava en algun lloc.

ESTRENA
ABSOLUTA

1832

La primera representació de L’elisir d’amore es va produir
a Milà, el 1832 (12 de maig) al Teatro della Canobbiana. Al
costat veiem el frontispici del llibret editat amb motiu de
l’estrena per la impremta Truffi e comp. [imatge obtinguda
d’ arxive.org]

ESTRENA A
A nivell de Catalunya l’òpera de Donizetti va ser
CATALUNYA estrenada a Barcelona, en el Teatre de La Santa Creu
(més tard dit teatre Principal). Era un 5 de maig de
A la dreta podeu veure el llibret, amb el text en
1833 1833.
italià i un resum argumental en castellà, que la
impremta Brusi de Barcelona va editar, aquell 1833,
amb motiu de l’estrena [llibret de la col·lecció J.M.
Barceló]

ESTRENA A
GIRONA

1847

A Girona L’elisir es va estrenar
al teatre del Pallol (amb el temps
i un nou edifici, el Municipal) un
juny del 1847. Al costat veiem
dues pàgines del llibret que va
treure la impremta gironina de
Joaquim Grases (situada davant
de l’Ajuntament) amb motiu de
l’estrena [de l’Arxiu Històric de
Girona]

Amb motiu de L’Elisir d’amore, de Donizetti.

Dulcamara

Julià Pascual Fortea, 2019

