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En memòria de María José Gayán Marruedo
que ens ha deixat prematurament per malaltia. Recordem a l’amiga
amb qui hem compartit l’afició per l’òpera i amb la que hem gaudit del
seu bon tracte.

Nova activitat operística, en col·laboració
amb la biblioteca Carles Rahola:
Club de lectura: una biografia de Puccini
Amb participació conjunta de la biblioteca i els Amics
de l’Òpera, es convoca als aficionats a llegir una de les
biografies, assequible i llegidora, del compositor. La C.
Rahola facilitarà els exemplars demanant-los al pis 1
de la biblioteca.
La trobada en comú serà el dimarts 4 de juny a les
18,30 a la biblioteca Carles Rahola de Girona
..Al web..

El LLIBRE:

Puccini
de Peter
SouthwellSander.
Barcelona:
Robinbook, 2002

Presentat L’elisir d’Amore a Girona,
amb presentació dels Amics
Els Amics de l’Òpera de Sabadell van portar un
molt digne Elisir al municipal: 3-III
..Al web..

Realitzada conferència La Gioconda
Es va donar per Pol Avinyó, a la Casa de Cultura de
Girona, el dia 21 de març, amb assistència d’una
seixantena de persones
..Al web..

Celebrat el sopar operístic venecià
Cuinat per amics aficionats a l’òpera i a la
cuina. Es va fer el dia 21 de març, després de
la conferència i amb motiu de La Gioconda.
..Al web..

Anunci de les noves temporades musicals 2019-2020
Liceu, 2019-20

Palau 100, 2019-20

F. Peralada, 2019
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Celebrat el recital de Xavier sabata del
cicle schubertià del Viatge d’Hivern
A l’Auditori de Girona es va celerar el 30 de març amb
la particularitat d’una veu de contratenor, en una
versió emotiva, molt ben secundada al piano per
Francisco Poyato.
..Al web..

Hem estat de passió amb la de
Sant Joan de J.S. Bach a l’Auditori
Fou el 31 de març,
amb l’Oxfor Consort of Voices
..Fotogaleria.. ..Funció.. ..Programa mà..

29-IV. Dia internacional de la
dansa
Establert per la UNESCO
..Al web..

Concert fet a Amer amb l’orquestra del
Liceu i la violoncenlista Ionut Podgoreanu
En el marc de Sona Amer, a l’església, el 24 de febrer
..Al web..

Article sobre les òperes de Meyerbeer a
Girona: de finals del XIX a inicis del XX.
Publicat per l’estudiós del mestre francès, el gironí
Dani Cortés a la Revista de Girona març-abril 2019.
..Al web..

Retorna el festival de la veu
Girona a capella, del 11 al 19 de
maig
En diversos indret de Girona
..Al web..

Entrevista amb Irene Theorin, la soprano
que protagonitzarà La Gioconda al Liceu
Publicada a Club de Ópera el passat desembre
..Al web..

Muntatge del concurs pianístic
Maria Canals
A Barcelona l’última setmana de març
..Al web..
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Comentaris sobre la Rodelinda,
òpera de Handel, oferta al Liceu
Amb crítica de Dani Cortés. Sobre la versió
del Liceu la primera quinzena de març
..Al web..

Polèmica presentació
de la 9a de Beethoven
A l’Auditori de Barcelona, acompanyada
d’un espectacle amb audiovisual
..Al web..

Valoracions de l’òpera Hamlet.
Oferta al Liceu, amb la Diana Damrau
Una òpera de molta tradició al Liceu que ara feia
temps que no es representava. En versió concert
..Al web..

Ja se sap la data i títol de la ja tradicional
jornada oberta: Liceu a la Fresca: Tosca
El 28 d de juny d’aquest any en places i llocs
oberts de Catalunya i de fora s’oferirà projectat
en directe l’òpera Tosca, de manera gratuïta.
..Al web..

Nou CD de polifonia sacra: Amarae Morti
Enregistrat per El León de Horo amb la discogràfica
Hyperion
..Al web..

Nou disc d’Elina Garanca: Sol y vida
Amb cançons populars en castellà. L’ha produït amb
Deutsche Grammophon. Sortirà al mercat el 9-V-2019
..Al web..

ACTIVITATS
La Gioconda, òpera de Ponchielli
1 a 15
-IV

2-IV
(20,15h)

Al Liceu. Amb Irene Theorin,
Dolora Zajic i D’Arcangelo.
..Al web.. ..Guia breu.. ..Comentari..

Barcelona

Òpera als OCINE de les comarques:
La Forza del Destino de Verdi
Projectat en directe del ROH de Londres
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro
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LIEDER: Josep-Ramon Olivé, baríton
4-IV
(20h.)

Acompanyat al piano per Ian Tindale
Al Palau de la Música
..Al web..

Barcelona

Concert handelià: Desperate Lovers
6-IV
(20.)

Peces de Händel que tracten el tema de l’amor.
Amb Concert d’Astrée i la soprano sandrine Piau
..Al web..

Barcelona

Conferència per Rafael Esteve:
Missa en si menor de JS Bach
7-IV
(17 h.)

A l’Escola Municipal de Música Xavier
Montsalvatge d’Olot
..Al web..

Olot

Cantata 1714-2014, 300 anys vencent

7-IV
(18 h.)

Director i compositor Josep Rosinach. Maite Mer
(soprano) Gina reiner (mezzo), Néstor Pindado
(baríton), Pere Puig (piano). Cantaires per la
República, cor veus de l’Estany, cor les veus del
Bruguera, Rapsodes per la República.
Auditori de Girona
..Al web..

Girona

La Gioconda, de Ponchielli
Òpera projectada en cinema. Sencera
10-IV
(19,45 h.)

11-IV
(19 h.)

Amb Iréne Theorin, Dolora Zajick, Ildebrando
D’Arcangelo. Des del Liceu de Barcelona. En directe.
A La Cate de Figueres
..Al web.. ..Guia breu..

Figueres

La bella dorment, de
Txaikovski,
pel Ballet de Moscou
A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

El somriure de Montserrat Caballé.
Concert d’homenatge a la soprano
12-IV
(20.)

Amb intervenció de diversos cantants que
han conegut i tingut amistat amb la soprano.
Al Liceu
..Al web..

Barcelona
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Anada en bus Girona-Liceu per veure
l’òpera La Gioconda,
13-IV
(20.)

Amb una quarantena de participants que es van
inscriure en el seu moment (inscripció ja tancada).
..Al web.. ..Guia breu..

Barcelona

Òpera projectada en cinema:
Lady Macbeth de Mtsensk, de Xostakóvitx
14-IV
(19,30 h.)

Retransmès en directe des de l’òpera nacional de París.
A cinemes La Vegas de Figueres
..Al web..

Passió segons Sant Mateu de JS Bach
Dr. Jordi Savall

16-IV

A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

(20 h.)

Al Liceu ..Al web..

27-IV
(10,30 h.)

Barcelona

Festival de dansa Sismògrag

25 a 29
-IV

(20 h.)

Barcelona

Ballet de l’òpera de Lyon.
Dança: Bella figura

25 a 28
-IV

26-IV

Figueres

Organitzat per l’Ajuntament d’Olot
..Al web..

Olot

Concert del quartet vocal 4GAMI,
amb un programa variat
A l’Auditori Vaider de la casa de Cultura de Girona
..Al web..

Girona

Comentari de King Arthur, òpera de
Purcell, en el curs de Rafael Esteve
A Biblioteca Carles Rahola de Girona. Amb inscripció
..El curs.. ..La sessió..

Girona

Concert vocal: Escstatic Voices,
Pel grup MuOM
27-IV

Basat en tècniques vocals de cant d’harmònics
o difònic. A l’església de Roses ..Al web..

(21,30 h.)

27-IV

Roses

Ladysmith Black Mambazo, grup vocal
sud africà de cants d’arrels pròpies
A l’auditori de l’Ateneu de Banyoles
..Al web.. ..Una mostra (4’19”)..

(21 h.)

Banyoles

Òpera als OCINE de les comarques:
Faust de Gounod

30-IV

Projectat en directe des del ROH de Londres

(20,15h)

..Al nostre web..
Números anteriors

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Calendari allargat

Històries del Municipal
El cafetí del teatre en el primer terç del segle XX
El cafè o bar d’un teatre no és l’espai més significat de la institució. Però és un annex viu
que té també la seva funció i que pot ajudar o no a promoure un determinat ambient. Avui
mirarem
d’acostar-nos
al
seu
funcionament un centenar d’anys
enrere, durant el primer terç del segle
precedent. El nom més habitual del que
avui potser en diríem bar del teatre va
ser el de cafetí, tot al llarg del segle XIX i
durant el període que considerem.
Imatge 1.- El cafè del Teatre Municipal de Girona, en
alguna data no precisada, entre 1895 a 2009
(Ajuntament de Girona. CRDI (Fons El Punt – Rafel
Bosch))

SOBRE EL PROCÉS DE CONCESSIÓ
. Igual que el teatre pròpiament dit, se’n llogava l’explotació en subhasta al millor postor. Una duració
freqüent de concessió va ser un any de durada entre concursos, però es troben cessions més llargues. Una
particularitat és que el cafè, i també temporades específiques de ball, com ara per carnestoltes es llogava
a part del teatre.

L’acta d’una sessió de subhasta del cafetí (1915)
“En la Ciudad de Gerona a ocho de octubre de mil novecientos quince: siendo las doce, hora señalada al efecto
en los anuncios para la celebración de subasta de arriendo de los cafetines del Teatro Principal por plazo de un
año y tipo de 500 pesetas, constituyéndose en su Salón despacho de la Casa Consistorial el Señor Alcalde
Presidente Don Francisco Coll, asistiendo el infrascrito Secretario, declarando abierto el acto de la referida
subasta y la licitación de la misma por espacio de media hora.
Transcurrido el expresado plazo, el Señor Alcalde Presidente procedió a la apertura de los pliegos
presentados, en número de tres, ofreciendo el resultado siguiente: [...]
En su virtud, el Señor Alcalde Presidente, declarando inadmisible por no ajustarse a las condiciones del
anuncio, la última de las citadas proposiciones [la de Felix Ullastres], y resultando más beneficiosa entre las
dos restantes la de Don Federico Vila, otorgó al mismo la adjudicación provisional, sin perjuicio de la definitiva
que habrá de acordar el Exmo. Ayuntamiento.” [Consta, al final de l’acta, la protesta d’un dels concursants
present]

El guanyador del concurs de 1915 va ser Frederic Vila, que va oferir 650 ptes. anuals, vencent
la proposta de la llogatera anterior, Magdalena Massa, que oferia 650 ptes. Anuals. La tercera
plica, la de Felix Ullastres, que oferia 800 ptes. anuals va ser declarada nul·la perquè reclamava a
canvi un contracte de cinc anys, quan el concurs era d’un sol any de durada.

ELS LLOGATERS
Arrendataris
del cafetí
♦ José Norat.- Ja
era el titular a
finals del XIX i fins
al 1908
(Aquí hi ha un
buit que no hem
pogut emplenar)
♦ Magdalena
Massa.- 1913 i
1914. 501 ptes.
/any
♦ Federico Vila
Gibert.- 1915 i
1916. 652
ptes./any
♦ Juan Busom
Domènech.- 1917
a 1923. 800
ptes./any, després
700 ptes/any.
♦ Ramon
Casagran Palés.1923 a 1925, a 501
ptes./any
♦ Enric Planells
Blanch.- 1925, a
501 ptes./any. I
consta de 1930 a
1935, amb alguna
interrupció en el
servei va obtenint
pròrrogues.
No tenim clara la
situació del fagetí
durant la Guerra
Civil. En qualsevol
cas Enric planelles
va sobreviure a la
gestió del bar
(potser amb alguna
interrupció?)
perquè consta com
a llogater el 1949.

Van ser força els llogaters que van
gestionar el bar del teatre durant el
primer terç de segle XX. Consta el nom de
la majoria d’ells al llarg del període, amb
algun buit que no hem pogut precisar.
José Norat mantingué la gestió en el
canvi de segle, donat que el detentava
des del concurs de 1892 i durant setze
anys. Norat fou desnonat per
l’Ajuntament entre setembre i octubre
del 1908.
Després de 1908 s’obre d’un període
amb poca informació, exceptuant que el
26-X-1911 hi ha una moció al ple de
l’Ajuntament proposant que cal fer obres
al cafetí.
El 1913 i en subhasta Magdalena
Massa passa a ser la titular. Ella era la
vídua d’un dels llogaters amb més
presència al teatre, en Josep Sendra.
Aquest havia actuat com a empresari del
teatre el 1883, el 1899, 1908. La llogatera
va gaudir d’un any de pròrroga. En
algunes gestions actuà com a
representant de la Sra. Massa el seu fill,
Luís Sendra y Massa.
El 1915 guanya el concurs Federico
Vila, que detentà la titularitat per dos
anys.
De1917 i durant quatre anys el titular
va ser Juan Busom, beneficiant-se de
pròrrogues algun dels anys en què no es
van presentar postors al concurs.
Ramon Casagran va obtenir el cafè el
1923 i hi va estar dos anys.
El darrer del que tenim notícia és el
llogater Enric Planells, que entrà el 1925 i
que va tenir continuïtat fins força després
d’acabada la Guerra Civil. No ens consta si
amb alguna interrupció, sobretot durant
la Guerra.
Tots els titulars del cafetí eren
residents a Girona, a diferència del teatre,
en què hi actuaren també llogaters
foranis.

Signatures dels llogaters

Magdalena Massa, 25-IX-1913
(AMGi Teatre llig 13)

Frederic Vila Gibert, 8-X-1915
(AMGi, Teatre, lligall 13)

Juan Busom, 18-X-1917
(AMGi, Teatre, lligall 13)

Ramon Casagran, 23-VI-1923
(AMGi, Teatre, lligall 13)

Enrique Planells demanant Pròrroga,
26-VII-1932 (AMGi Teatre, lligall 13)

SOBRE L’ESTAT DEL LOCAL I EL FUNCIONAMENT
Quan es parla del cafetí en realitat s’està parlant de dos espais, situats en diferents pisos: la planta
baixa, al nivell d ela platea i un altre al tercer pis. Aquesta estructura diferenciada responia a la concepció
de l’edifici del 1860, pensat per a diferenciar les categories socials de la zona del galliner per separat de
la zona més prestigiosa dels primers pisos. Ens consten diverses actuacions de reforma del cafè-bar
realitzades el 1893 i 18971.

Descripció de les parets abans d’aprovar la seva reforma el 1897
“Deslucido por los estragos del tiempo y por las operaciones de la instalación del alumbrado eléctrico, para
cuyo sistema se utilizaron los vetustos aparatos del alumbrado por gas, el modestísimo tapizado con que en su
día se decoró el salón café del teatro, se impone realmente la restauración […].”
L’informe, del 17-IX-1897 [AMGi, Teatre, lligall 13] anava signat per la comissió de Governació i adjuntava
un pressupost de l’arquitecte municipal i va ser aprovat pel plenari de l’Ajuntament, assumint aquest el cost,
tal com havia demanat el llogater del cafè. En poc temps es van fer les millores, que foren formalment
inaugurada, el 23 d’octubre, per tenir-les per Fires. Aquí en reproduïm la notícia:

(Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 24-X-1897 p. 4)

Passat els episodis de millora que descrivim, no deuria haver-hi més arranjaments perquè la llogatera
escrivia el 1914: “se cree en el deber de poner en conocimiento de V.E. el mal estado en que se halla el
local destinado a <Café> en el citado teatro Principal, el que no ha sido objeto de reforma alguna desde
hace muchos años, hallándose en la actualidad en un estado que a parte de distar mucho de ser el que le
corresponde a la categoría del Teatro, imposibilita a la que suscribe a intentar mejoras en el servicio.”2,
Sabem que en el bar del teatre, depenent d’èpoques, s’hi realitzaren diverses activitats. Una d’elles i
en diades que no hi hagués funció, sabem que alguns partits hi realitzaren trobades de petit format. Hi ha
diverses notícies en els periòdics al respecte. De més calat són altres notícies que comenten al realització
de petits concerts instrumentals al bar mateix, hem d’entendre que ne la línia dels cafè-concert. Aportem
una de les notícies que es guarden sobre l’activitat:

(Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 8-VIII-1902, p. 4)
1
2

Aprovades per l’Ajuntament el 15-II-1893 [AMGi Teatre, UI 12.901] i en sessió de 15-XII-1897 [AMGi, Teatre]
Instància de Magdalena Massa [AMGi, teatre, lligall 13, document de 27-VI-1914]

UN LLOC PERILLÓS?
Acabarem el repàs d’aspectes del bar del teatre amb un parell d’anècdotes de fets que donaren peu a
les denúncies corresponents. En primer lloc, el 1900, un tal Miquel Aymerich va haver de pagar una fiança
de 500 ptes per ser l’autor “del disparo de arma a un mozo del Cafetín del Teatro Principal.”3. I, anys més
tard, passat el període que hem analitzat, l’inquietant lloc va ser objecte d’un robatori. Ho explic en dtall
la denúncia presentada pel longeu llogater, l’Enric Planells:

Denúncia d’un robatori al cafè-bar del teatre
“el jueves dia 1º del actual, al entrar en el cafetín de referencia, se encontró la puerta de entrada, limítrofe al
pasillo del citado Teatro y que da entrada al mismo abierta, habiéndola dejado cerrada, dando cuenta al Cabo
de la Guardia Urbana D. Esteban Bosch Ayats, y a otro guardia, como asimismo al portero Sr. Puig, que estaba
de servicio en el Ayuntamiento, de que le habían sustraído del cajón del mostrador 200,00 pesetas […].”
[AMGi, Teatre, UI12901, document de 1-XII-1949]

Direm que al cap de prop d’un mes, el 28 desembre del mateix 1949, s’arxivaven les diligències
constatant que no s’havia trobat a la persona responsable de la subtracció.
I fins aquí hem resseguit la petita vida d’un espai pel que molts dels usuaris del teatre haurien passat
moments de descans i de xerramenta.
joan manel barceló sitjes, 2019

DE QUAN ES VA REPRESENTAR LA GIOCONDA A GIRONA
La Gioconda,
l’òpera que l’abril es
presenta al Liceu, va
ser representada a
Girona el 1917.
Aportem aquí
reproducció d’un
article de presentació
del mateix dia que es
va estrenar a la ciutat.
Reproduït del Diario de Gerona de
Anuncios y Noticias, 28-X-1917 p4) →
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Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 20-I-1900 p. 4

GENT per la Música
Lluís Vergara Colomer..
En Lluís és un palamosí que es dedica
professionalment a tasques jurídiques però té una forta afició per la
música i molt en particular per la lírica. Ell mateix, imbuït per la seva afició,
ha participat en diverses corals grups vocals i s’ha preocupat conrear la
veu, cosa que li ha permès realitzar actuacions com a tenor en conjunts
vocals o recitals. Anem a recollir el seu itinerari i gustos
gustos musicals. Deixarem que ell mateix s’expliqui.

ELS INICIS
Encara que a casa s’apreciava la música,
sobretot per part de ma mare, no vaig viure cap
especial ambient al respecte. Recordo el moment
precís que l’òpera em va captivar. Jo tenia uns vint
anys i vaig anar a veure uns amics a Roma. Ells
disposaven d’unes bones entrades i em van
proposar d’anar a una sessió a les Termes de
Caracalla. Hi feien Aida. Allò em va impressionar,
tant per l’efecte de l’obra com per l’entorn
grandiós del marc en què es representava. A partir
d’aquí vaig quedar atrapat pel gènere.

que vaig assistir va ser un Wagner, autor en el que
no he entrat mai. Concretament, feien l’Holandès
errant. Allò em va refredar una mica, però, per
sort, vaig anar insistint.

EVOLUCIÓ
Aquí a Catalunya una de les primeres grans
experiències va ser la Turandot que es
representava al Palau de la Música Catalana,
perquè el Liceu s’havia cremat. Va ser una funció
d’aquestes que no se t’obliden. Ja reconstruït el
Liceu el vaig anar freqüentant. En una primera
etapa vaig aprofitar que un meu amic, en Gaspar
Delso, tenia un abonament i això em permetia,
amb el seu dret a compra preferent d’entrades
soltes, accedir amb més facilitat a les obres que
m’interessaven. El següent pas va ser agafar-me
un abonament petit, de poques obres i finalment,
un dels amplis. Ja fa temps que estic abonat al
Liceu en el torn “T”, un dels amplis, que pel fet de
concentrar-se en només diumenges a la tarda, a
partir de les cinc, em fa més accessible el
desplaçament des de Palamós.

Imatge 1.- Un reportatge breu d’un muntatge de l’escena
triomfal d’Aida a les >Termes de Caracalla de Roma el 2008.

La continuïtat en el conreu de la nova afició el
vaig practicar lluny. Vaig estar estudiant un any als
Estats Units, concretament a la ciutat de Seattle.
Allà vaig constatar com a aquel país hi ha una
afició important per l’òpera. Vaig tenir ocasió
d’assistir a concerts, molt en participat a
Metropolitan de NY. A Amèrica no vaig començar
pel més adequat per a mi. La primera funció a la

Imatge 2.- En al
foto la Gruberova
amb Josep Bros, el
2001 al Liceu fent I
Puritani, En
l’enregistrament la
sentim cantant
“Vien diletto”.

Normalment hi vaig sol a l’òpera. O, més ben
dit, n’hi ha una que la solo anar a veure amb ma
mare, Lluïsa Colomer. Quan fan la Madama
Butterfly, la mare m’hi acompanya perquè és la
seva òpera preferida.

la funció ens en vam anar tots plegats de copes.
Tal com se’l veu en escena, és un personatge molt
vital. El que més m’agradava d ela seva manera de
cantar era l’espontaneïtat i despreocupació en què
actuava i donava al cant, fruint-lo. En aquest
sentit, van ser molt representatives les seves
funcions al Liceu fen L’elisir d’amore: no sabies si
fruïa més ell o el públic. Posteriorment, el van
haver d’intervenir i la seva manera de cantar ha
evolucionat i s’ha fet més prudent. En acabat d’una
sessió de L’elisir vam coincidir de nou en un sopar
en el Cercle del Liceu.

Imatge 3.- El nostre entrevistat amb la Lluïsa Colomer,
la mare, al Liceu

Com a funcions per a mi memorables recordo
una representació al Liceu d’I Puritani, de Bellini,
amb l’Edita Gruberova. Em van saltar, literalment
les llàgrimes. La Gruberova ha estat una gran
soprano, molt apreciada al Liceu, on hi ha fet grans
aportacions. També tinc un gran record de l’última
representació que vaig veure al Liceu abans de
cremar-se, va ser una versió de La Fille du
Régiment, de Donizetti.
També recordo amb agrat una Taïs, en versió
concert, que vaig veure amb la participació de la
Renée Fleming. Ella sola omplia tot l’escenari.
Recentment l’he sentida en el concert de comiat
que ha fet al Palau i la veu ja no era la mateixa.
Vaig tenir el privilegi de sentir al Pavarotti al
Covent Garden de Londres. Va se runa funció molt
especial i emotiva. Acabava de morir la mare del
tenor i s’especulava en suspendre la funció. Però el
cantant va dir que no, que calia tirar endavant.
Potser per l’esforç de voluntat, el Pavarotti es va
donar totalment a la funció. Es notava en
l’ambient que aquella era una vetllada particular,
plena d’emocions
Per diverses circumstàncies he pogut conèixer
algun cantant conegut, com és el cas del Rolando
Villazón. Hi vaig connectar, quan feia el duc de
Mantua a un Rigoletto del MET de NY. En acabar

Imatge 4.- Roberto Villazón, a qui el nostre aficionat va
conèixer, interpretant Parigi, o cara, de La Traviata, duet
que per cert al Lluís li agrada molt de cantar, encara que
sigui de caire més líric. La interpretació és amb l’Anna
Netrebko

GUSTOS
Pel que fa a les meves preferències, m’agrada
en especial el Bel canto, aquest cant més
espectacular que va abastar des de Mozart als
primers romàntics. És precisament el que s’adiu
millor al meu tipus de veu, lleugera.
Ja que em preguntes una òpera predilecta, en
citaré una altra d’un àmbit diferent. La Bohème.
La trobo una obra molt complerta, amb una
història molt ben lligada, amb unes parts de gran
bellesa.
En canvi, no he pogut mai entrar en Wagner.
Fins al punt que quan tinc obres d’ell en
l’abonament, dono les meves entrades a coneguts.
Sí que reconec que hi ha fragments molt bons del
compositor alemany però trobo mltes de les seves
obres desmesurades i amb moments que es fan
feixucs. Admeto i reconec que només es tracta de
no haver fet el pas. Conec alguna persona que

defugia també el Wagner i posteriorment l’ha
assimilat i ara n’és fervorós seguidor.
Dels cantants coneguts he admirat molt Plácido
Domingo. Com a soprano actual l’Anna Netrebko
té un prestigi merescut. La veu li ha anat
evolucionant, fent-se més fosca però guanyant en
consistència.
També m’agraden cantants iberoamericans
com el Juan Diego Flórez, un tenor lleuger, amb
una veu molt natural i el Javier Camarena, potser
més versàtil i amb possibilitat de variar més els
seus papers. Aquest últim té una veu més gran, és
més líric.
Cal advertir que de vegades els cantants
famosos ofereixen recitals en què sembla que ens
prenguin el pèl. Amb quatre peces de poc calat i
sense que l’espectacle tingui consistència.
Aprofitant només el seu nom. He assistit indignat
a algun d’aquets concerts.

Com que el cuc de cantar m’ha anat atrapant,
procuro actuar, sempre en el camp no
estrictament professional, en grups o amb recitals
específics. El darrer recital el vaig fer amb la
Natàlia Salís a l’església de Calonge, o, en altra
ocasió, amb la Imma Presas. Però el que em dóna
més peu per a cantar és la meva participació en el
grup vocal Meraki. Amb aquest grup i amb
l’agrupació de teatre amateur La Gespa vam fer un
espectacle aquest any passat, Somiant sota la
pluja [aquí en teniu accés a un anunci del setembre
passat], que va tenir bona acolli ai amb el qual vam
tenir ocasió de fer diversos concerts. Ara estem
preparant un altre espectacle, centrat en el tema d
ela mort, però vista aquesta des de la vida. Crec
que pot donar de si.

DEL CUC DEL CANT
Cap als trenta anys, per tant ja gran i fora de les
edats habituals per començar, vaig decidir formar
la meva veu. El primer pas va ser apuntar-me a
l’escola de música de la Rita Ferrer, a Palafrugell
[veieu un article sobre aquesta professora i la coral
Nit de Juny al no 43 d’Operem, pp. 20 a 27]. Va ser
un bon començament. Aviat vaig gaudir d’una
bona professora, la Pilar Páez, que ara és fora per
motius professionals. Posteriorment vaig estudiar
amb Xavier Mendoza, baríton encara en actiu
[aquí teniu un accés a una fragment d’actuació
d’aquest cantant el 2010]. També he estat format
per Jorge Carrasco, de qui vaig fruir amb els seus
coneixements i perícia com a pianista. Finalment
esmentaré a Rimma Khismatullina, d’origen rus,
que m’ha aportat un particular recorregut com a
cantant. Tot plegat m’ha permés anar definint la
meva veu, que és de tenor lleuger.

Imatge 6.- Cartell del 2018 del grup vocal Meraki,
amb el que actua en Lluís.

DE LA DIVICULTAT DE CANTAR
Quan ho practiques ets més conscient de la

Imatge 5.- En Lluís (a la nostra esquerra) en un recital
aquest Nadal 2019

dificultat que té cantar i, sobretot cantar bé i en tot
moment. He presenciat, com és lògic, funcions de
cant en què algun dels artistes comet errades
greus. Recordo al Liceu un Rigoletto i precisament

en el moment més esperat i conegut d’encara “La
donna e Mobile”, la pifiada va ser clamorosa. En
altra ocasió, també un tenor a L’elisir d’amore, va
prepar malament l’escomesa inicial, potser en
agafar aire, i de seguida vam beure que allò no
funcionaria. L’errada va ser mot evident. Val a dir
que, en canvi, al llarg de la resta de l’òpera el
cantant havia estat molt correcte i la gent no va
expressar cap rebuig i al final el “Nemorino” va
rebre els seus aplaudiments.
Conscient de la dificultat i de les eventualitats
imprevistes que poden afectarà un cantant, sóc
molt respectuós amb la gent que s’hi dedica. En
aquest sentit no estic d’acord amb la pràctica de
xiular o esbroncar els possibles errors o actuacions,
cosa que he tingut malauradament ocasió de
veure. Cantar, i fer-ho a un alt nivell, requereix
molt d’esforç, hores i assoliment de tècnica.
Ser-ne practicant també et dóna més
possibilitats d’apreciar el cant quan estàs
d’espectador. Aprecies els recursos tècnics que
s'utilitzen.

cantants més discrets que es fan comercials i grans
veus que no prosperen
Em preocupa que al nostre país no hi hagi gaire
públic jove que segueixi l’òpera. Una situació així
té poc futur. Cal fer els màxims esforços per
revertir la situació. Solucions? Segur que han de ser
molts factors: posar més a l’abast els preus, fer
promoció, no defugir dels nous muntatges
innovadors, mantenint la qualitat.

Imatge 8.- en Lluís Vergara durant l’entrevista.

Imatge 7.- Amb el grup vocal Keraki

Interessat per les noves veus vaig assistirà la
recent edició el concurs de cant Tenor Viñas, a
Barcelona. Vaig sentir cantants que pugen molt
brillants.
Que què fa que uns prosperin i altres no? Fa de
mal dir. El del cant és un molt complicat. Suposo
que és important tenir uns bons promotors. Hi ha

Hi ha puristes que rebutges les funcions
populars. Per exemple, els espectacles centrats
només en unes quantes peces més brillants. Si això
porta gent a l’òpera, ben vingut. Quan hi agafin
costum els nous públics ja explotaran altres
possibilitats. En aquesta línia hi ha qui va criticar
molt els concerts dels Tres tenors. No hi estic
d’acord. Van popularitzar moltíssim l’òpera.
Poques vegades s’ha aconseguit acostar a públics
tant amplis.
No vull ser pessimista, però. Crec que s’aniran
trobant vies de futur. Nosaltres tenim la sort de
viure en unes comarques gironines en que la
música té força pes. Quedo admirat de la quantitat
i qualitat e festivals d’estiu que es celebren. Cito
com a un bon exemple el Festival de Torroella. O la
meva població mateix, Palamós, on existeix gran
quantitat de corals i grups vocals, malgrat no ser
un lloc massa poblat
Agraïm al Lluís Vergara les aportacions
d’experiència i punts de vista: gràcies.
joan manel Barceló sitjes, 2017

D’ ÒPERA

L’Albert Rossich té una de les col·leccions particulars més àmplia i selecta de gèneres ben
variats de l’ampli món de la cultura. De la cultura i de la Cultura. Evidentment, també de música i,
d’òpera. Amb l’Albert ja havíem parlat d’una col·lecció de discos operístics antics [Veieu Operem no
47, de novembre del 2018, pàg. 12 a 15]. Ara ens aturarem en una col·lecció de llibrets amb el text
complert d’òperes, llibrets editats a Barcelona al llarg del segle XIX, força dels quals correponen a
edicions realitzades amb motiu de l’estrena a Catalunya de l’òpera respectiva.

Estem parlant de prop d’una quarantena de llibrets, tots de més d’un segle d’antiguitat, i que
s’imprimien per tal que els aficionats poguessin tenir el text de les òperes que els païen. La
manera més habitual d’utilitzar-los consistia en comprar-los quan hom anava a veure una òpera:
com que, evidentment, no existien els sobretitulats, qui volia podia anar llegint el text a mesura
que avançava la representació. Hem de recordar que en el segle XIX el costum era deixar la sala
il·luminada, cosa que permetia llegir.

LA COL·LECCIÓ
La col·lecció està formada per una setantena llarga de llibrets del segle XIX amb els textos d’òperes,
sobretot de mitjans segle. Es completa amb dos exemplars situats poc abans i poc després d’aquest
segle que també tenen el seu interès. El col·leccionista disposa d’altres llibrets, com ara resums
argumentals, que també proliferaven en l’època, i que es reduïen a petits fulletons, normalment de
quatre a vuit fulls, impresos amb els que ara no ens posarem.
Els llibreta amb el text operístic solen tenir sobre la trentena de pàgines (lògicament, l’extensió depèn
del text, la tipografia i de si porta traducció). Presenten una estructura més habitual que resumim
esquemàticament:

ESTRUCTURA TÍPICA
DEL LLIBRETS OPERÍSTICS

COBERTA
PORTADA
DADES DE
FUNCIONS
ARGUMENT
TEXT

Títol, paper de color,
algun GRÀFIC
Amb el títol, autor (del
text i/o las música, però
no sempre), ciutat, any,
impremta, algun gràfic.
En mols casos
s’indiquen els artistes
que participen en un
teatre determinat
Resum de la trama, en
castellà
En italià i paulatinament
amb traduccions al
castellà, en paral·lel

Imatges 1.Coberta de Macbeth de Verdi
(col·lecció A. Rossich)

Portada de Macbeth de Verdi,
edició de 1848 (col·lec. A. Rossich)

RELACIÓ DE LLIBRETS AMB TEXT OPERÍSTIC DEL S XIX DE LA COL·LECIÓ ROSSICH
Ref.

Data

Autor

Ro.01 1794
Ro.02 1798
Ro.03 1821

Nasolini
Palma, S. di
Stuntz, G.H.

Ro.04 1825

Rossini

Ro.05 1827

Rossini

Ro.06 1828
Ro.07 1829
Ro.08
Ro.09
Ro.10
Ro.11
Ro.12
Ro.13

1830
1830
1830
1831
1831
1831

Ro.14 1831
Ro.15
Ro.16
Ro.17
Ro.18
Ro.19
Ro.20
Ro.21
Ro.22
Ro.23
Ro.24
Ro.25

1832
1833
1833
1836
1837
1839
1839
1840
1840
1841
1842

Ro.26 1842
Ro.27 1845
Ro.28 1845
Ro.29 1846
Ro.30 1846
Ro.31
Ro.32
Ro.33
Ro.34
Ro.35
Ro.36

1846
1846
1847
1847
1848
1848

Ro.37 1848
Ro.38
Ro.39
Ro.40
Ro.41
Ro.42
Ro.43
Ro.44
Ro.45
Ro.46
Ro.47

1848
1848
1849
1849
1849
1849
1849
1850
1850
1850

Títol

Represent?

Mestre o Dr.

Eugenia
Pietra Simpatica, La
La Rappresaglia

Genéras, Francesc a Santa Creu
Genéras, Francesc a Santa Creu
Roca, Vidua de
a Santa Creu

Mosè in Egitto

Torner, Josep

a Santa Creu

Brusi

Matilde di Shabran
Caritea regina di
Mercadante
Spagna
Il Borgomastro di
Donizetti
Saardam
Carafa, M.
Il Sonnambulo
Pacini
Crociati a Tolemaide, I
Pacini
Gli arabi nelle Gallie
Bellini
La Straniera
Pacini
Alessandro nelle Indie
Pacini
Il Corsaro
L'ultimo Giorno di
Pacini
Pompei
Vaccai, Nicola Zadig ed Astartea
Donizetti
L'Esule di Roma
Mercadante I Normanni a Parigi
Coppola, P.A. La Pazza per amore
Coccia, Carlo "Caterina de Guisa"
Donizetti
Marino Faliero
Mercadante Il Giuramento
Mercadante Élene da Feltre
Mercadante Uggero il danese
Mercadante Francesca Donato
Pacini
Saffo
Il nuovo Mosé (Moïse
Rossini
et Pharaon)
Maria Tudor, Regina
Pacini
d'Inghilterra
Verdi
Hernani
David,
Il deserto, Oda-sinfonia
Feliciano
Donizetti
Donizetti
Mercadante
Mercadante
Nicolai, Otto
Donizetti
Pacini

Maria di Rohan

Maria Padilla
Le due illustri rivali
Bravo, Il
Templario, Il
Dom Sébastien
La fidanzata corsa
Un'avventura di
Els Ricci
Scaramuccia
Rossini
Semiramide
Verdi
Macbeth
Donizetti
Poliuto. I martiti
Donizetti
Torquato Tasso
Pacini
Saffo
Pacini
Saffo
Weber
Der Freischütz
Buzzi, Antonio La lega lombarda
Donizetti
Il Furioso
Donizetti
La fille du Régiment

Editorial

Estrena?

Llengua

Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
?

Italià
Italià
Italià

Estrena a Cat.

Italià

a Santa Creu

Carnicer, R.
Broggialdi,
Dionisio
Ferrer, Matteo

Estrena a Cat.

Italià

Brusi, vidua i fills

a Santa Creu

Ferrer, Matteo

Estrena a Cat.

Italià

Brusi, vidua i fills

a Santa Creu

Ferrer, Matteo

Brusi, vidua i fills
Brusi
Brusi, vidua i fills
Brusi, vidua i fills
Brusi, vidua i fills
Brusi, vidua i fills

a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu

Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo

Estrena a Cat.
?
?
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
?
Estrena a Cat.

Brusi, vidua i fills

a Santa Creu

Ferrer, Matteo

?

Italià

Brusi, vidua i fills
Brusi, vidua i fills
Brusi, vidua i fills
Bergnes, Antonio
Bergnes, Antonio
Estivill
Estivill
Brusi, vidua i fills
Estivill
Estivill
Tip. Constitucional

a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu
a Santa Creu
a Liceu Filar.
a Liceu Filar.
al T. Principal
a Liceu Filar.
a Liceu Filar.
al T. Principal

Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Donatutti, P.
Donatutti, P.
Ferrer, Matteo
Donatutti, P.
Maseras, G.
Ferrer, Matteo

?
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
NO
NO
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.

Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià

Tip. Constitucional

al T. Principal Ferrer, Matteo

Estrena a Cat.

Italià

Estrena a Cat.

Italià

Estrena a Cat.

Ital-Cast.

?

Ital-cast.

Vedova e figli di
Mayol
Gaspar i Roca
Gaspar i Roca,
Agustí

al T. Nou
a Barcelona
-

Levilli, Casimiro.
DR.
Ferrer, Matteo
-

Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià

Gaspar i Roca, Agustí

Ferrer, Matteo

Gaspar i Roca
Gaspar i Roca
Gorchs
Gaspar i Roca
Gorchs
Tip. dell Fomento

Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Obiols, Marinao
Ferrer, Matteo
Obiols, Marinao
Ferrer, Matteo

Error a
Viquipedia
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
Estrena a cat
?

Obiols, Marinao

No

Ital-Cast.

Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
1a al Liceu
&
Estrena a Cat.
Estrena a Cat.
No
No

Ital-Cast.
Ital-Cast.
Italià
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Italià
Italià
Ital-Cast.

Gorchs
Oliveres i Matas
Gorchs
Gorchs
Teatre Principal
Gorchs
Gorchs
Gorchs
Litografia del Sol
Litografia del Sol
Litografia del Sol

al T. Principal
al T. Principal
al Liceu
a Barcelona
al Liceu
al T. Principal
al Liceo
Filarmonic.
al Liceu
al Liceu
al T. Principal
al Liceu
al Liceu
al T. Principal
al T. Principal
al T. Principal

Ferrer, Matteo
Obiols, Marinao
Obiols, Marinao
Ferrer, Mateu
Obiols, Marinao
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo
Ferrer, Matteo

Italià
Italià
Italià
Italià
Italià
Italià

RELACIÓ DE LLIBRETS AMB TEXT OPERÍSTIC DEL S XIX DE LA COL·LECIÓ ROSSICH
Ref.
Ro.48
Ro.49
Ro.50
Ro.51

Data
1850
1850
1850
1851

Autor
Donizetti
Verdi
Verdi
Verdi

Rigoletto
Crispino e la Comare

Editorial
Represent?
Gorchs
al Liceu
Gaspar i Roca, Agustí
Gaspar i Roca
Gorchs
al Liceu
? Esmenta
Gorchs
cantants
Gorchs
GT Liceu d'Is.
Gorchs
al Liceu

Verdi

Il Trovatore

Gorchs

GT Liceu d'Is. Ballart, Gabriele

Estrena a Cat.

Ro.56 1855

Bellini

I Puritani

Gorchs

GT Liceu d'Is.

-

Ro.57 1855

Donizetti

Campanello, Il

Gorchs

al T. Principal

-

Ro.58 1855

Donizetti
Solera,
Temistocle

Favorita, la
La Hermana de Don
Pelayo

Gorchs

al Liceu
? Esmenta
cantants

No
ERROR a
Viquipedia
-

Traviata

Gorchs

al Liceu

Les vêpres Siciliennes
Luisa Miller
Dom Sébastien

Gorchs
Gorchs
Gorchs

GT Liceu d'Is. Obiols, Marinao
GT Liceu d'Is. Obiols, Marinao
al Liceu
-

Gualtero di Monsonís

Gorchs

al Liceu

Obiols, Marinao

Guillaume Tell
Hernani
Norma
Lorenzino de' Medici
Saltimbanco, Il
Stifelio
Robert le Diable
Ballo in maschera, Un
Rigoletto

Gorchs
Gorchs
Gorchs
Gorchs
Gorchs
Gorchs
Gorchs
Gorchs
Gorchs

Obiols, Marinao
?
Obiols, Marinao
Balart, Gabriel
Obiols, Marinao
-

Aroldo

Gorchs

al Liceu
al Liceu
GT Liceu d'Is.
al Liceu
[al Liceu]
al Liceu
al Liceu
al Liceu
al Liceu
? Esmenta
cantants

Don Giovanni

Gorchs

Hernani
Otello. Il mori di
Valenzia. Paròdia

Ro.52 1852

Mercadante

Ro.53 1853
Ro.54 1854

Verdi
Els Ricci

Ro.55 1854

Ro.59 1855
Ro.60 1855

Verdi

Ro.61 1856
Ro.62 1856
Ro.63 1857

Ro.65
R.66
R.67
R.68
R.69
R.70
R.71
R.72
R.73

1857
1857
1858
1858
1859
1860
1861
1861
1862

Verdi
Verdi
Donizetti
Manent,
Nicolau
Rossini
Verdi
Bellini
Pacini
Pacini
Verdi
Meyerbeer
Verdi
Verdi

R.74

1865

Verdi

R.75

1866

Mozart

R.76

1873

R.77

1902

Verdi
Coma,
Abelardo

Ro.64 1857

Títol
Lucrezia Borgia
Hernani
Hernani
Nabucco
Il Giuramento

Gorchs

Mestre o Dr.
Obiols, Marinao
Obiols, Marinao

Estrena?
-

Llengua
Italià

No
Estrena a Cat.

Ital-cast.
Ital-Cast.

Vicenzo Bonetti

No

Ballart, Gabriele
Ballart, Gabriele

Estrena a Cat.
Estrena a Cat.

Obiols, Marinao
-

?
Estrena a Cat.
"La estraviada"

Estrena a Cat.
No
Estrena
ABSOLUTA
Estrena a Cat.
&
No
Estrena a Cat.

Italià
Ital-Cast.
Ital-Cast.
ItalCaste.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Castellà
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
?
Ital-Cast.

?
-

Ital-Cast.
Liceu
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.
Ital-Cast.

-

-

Ital-Cast.

al Liceu

-

?

Gorchs

-

?

&

Badia

al T. Tiboli

-

ItalCaste.
Liceu

Tal com es pot observar en el quadre precedent, en la primera columna es dóna el número de
referència (cosa que permet fer cites abreujades); pesprés venen els anys en què s’editaren els llibrets;
la 3a columna ´s la desl compositors, la 4a la dels títols (els solem deixar en la versió original, no
necessàriament la que apareix en el llibret); en la 5a columna hi ve el nom de l’editor; la següent indica
si el llibret diu amb motiu de quina representació s’editava; la 7a columna assenyala el director musical;
després si el llibret correpon a l’estrena d el’obra a Catalunya i l’última columna l’idioma o idiomes en
què apareix el text de l’òpera (no així altres informacions que hi poden aparèixer).

←

Imatge 2.- Quatre edicions del text de l’òpera
Ernani, de Verdi, respectivament dels anys 1845, 1850,
1857 i 1873 (Col·lecció A. Rossich)

QUÈ ENS ENSENYA
Els llibrets operístics del moment ens aporten informacions sobre com anava l’òpera al segle XIX. En
primer lloc que pràcticament tota l’òpera s’escoltava en italià (inclús obres escrites originalment en altres
idiomes. També, que l’edició dels textos era una cosa freqüent i amb abundants títols. El més habitual era
editar els textos quan l’òpera s’anava a representar en algun lloc determinat. Així és freqüent veure en la
portada l’expressió italiana “da rappresentarsi nella città di ...” o “para representarse en el teatro ...”.
Imatges 3.Dades amb el
repartiment d’artistes que va
intervenir en la representació de
Matilde de Shabran en el teatre
de la Santa Creu de Barcelona el
1827. Aleshores Rossini era el
compositor més de moda (del
llibret corresponent de la
col·lecció
Albert
Rossich).
Apareix el maestro al cembalo –
referit a qui dirigia l’òpera des
del clavicèmbal-, el director del
cor
i
els
principals
instrumentistes.
Imatge 4.- A la dreta veiem els
cantants i els papers que
encarnaven →

Habitualment comprovem que el llibret era per
acompanyar una funció també perquè ens indica els
principals artistes que hi intervenien: habitualment hi
consta el director musical, els cantants i també el nombre
de músic si de coristes, a la vegada que alguna altra tasca
destacada [observeu els dos fulls de llibret de la imatge 3].
En els primers llibrets l’habitual era posar la lletra només
en italià. Inclús s’italianitzaven les dades del llibret i els
noms dels artistes o del mateix editor. Posarem com
exemple el llibret de Mosè in Egitto del 1825: tota la
informació està en italià, inclús en nom de la ciutat
(Barcellona) i el nom de l’impressor (Giuseppe Torner).
Aquest curiós costum ja l’havien detectat en els llibrets
que treia el tipògraf gironí Josep Grases. La gran excepció
era l’argument, que si apareixia, anava en castellà, així, en
el Mosè in egitto apareix en castellà l’argument i una
“Nota” amb aclariments sobre la representació que
s’anava a oferir. Veiem que en la col·lecció el primer llibret
bilingüe amb el text de l’òpera italià-castellà no apareix
fins més tard (en el nostre recull a partir de 1848).

←

Imatge 5.- El col·leccionista, l’Albert Rossich,
capturant alguns dels articles del seu fons, en un dels sectors
destinats a contenir la basta i variada munió d’articles.

Donat que tenim una mostra relativament àmplia entre els anys 30 i 60 del segle XIX podem fer
observacions que, sense ser concloents, ens donin pistes provables de com funcionava el món operístic
del segon terç del vuit-cents.

Dels impressors
En la col·lecció Rossich de llibrets operístics del XIX hi trobem fins a catorze impressors diferents. Tots
eren radicats a Barcelona.
Ne

Impressors

1

Badia
Oliveras i Mates
Teatre Principal
Tipografia dell Fomento
Torner, Josep

2

3

Vídua i fills de Mallol
Vídua Roca
Bergnes, Antonio
Generas, Francesc
Litografia del
Constitucional
Litografia del Sol

4
8
14
35

Estivill
Gaspar Roca
Brusi
Gorchs

Com a casos particulars esmentem que la impremta del periòdic El Constitucional va emetre algun dels
llibrets. Interessant que el Teatre Principal apareix ell mateix com impressor [Ro. 41], hi consta: “Della
tipografia del Teatro Principale”. Els dos llibrets més antics, de l’última dècada del segle XVIII van ser
impresos per Francesc Genéras.
Hi ha lligam entre teatres que representaven les òperes a les que el llibret es referia i les impremtes
que els hi treien. Així, El teatre de la Santa Creu (després Principal), que té una cronologia més ampla i
major nombre de llibrets, va treballar amb Brusi, Gaspar Roca i la Litografia del Som; l’únic llibret del
Teatre Nou va ser emès per la Vídua de Mayol; del Liceo Filarmónico tenim
llibrets d’Estivill i de Gorchs; del Liceu, de Gorchs.
Destaca pel nombre d’impressions i per les seves particularitats la
impremta Gorchs. És dels impressors més tardans d ela sèrie. El primer que
tenim és del 1847 i va anar lligat inicialment a les obres que oferia el Liceu.
Però Gorchs presenta una novetat molt interessant. Paulatinament deixa de
dependre de les funcions que es presentaven i comença a treballar per
aficionats que podrien adquirir el llibre per a seguir l’obra en qualsevol teatre
i població. De fet, apreciem que Gorchs comença a vendre segons un catàleg
(llistat que s’imprimia a la contraportada del llibret), amb una concepció més
moderna del negoci editorial. En aquest afany d’expansió trobem que la
impremsa passa de tenir domicili només a Barcelona a tenir-lo també a
Marid. Tot plegat també denota la consolidació d’una clientela considerable
per als llibrets d’òpera.
Imatge 6 .- Contraportada de Gorchs amb el catàleg imprès, el 1857, amb un
Guillaume Tell. Rossini. [col A.Rossich-el 2019] →

De compositors
Una observació evident passa per plantejar-se quins eren els compositors més de moda en aquell
moment. Són els mateixos de l’època que resulten més populars avui en dia?
Tenim que d’un total de 77 llibrets, la freqüència d’autors es distribueix de la següent manera:
♦
♦
♦
♦
♦

Nombre de llibrets dècada compositor que formen la col·lecció
16 òperes: Verdi
♦ 3 òperes: Bellini
Nasolini, Nicolai, Palma,
14 òperes: Donizetti
♦ 2 òperes: Ricci
Solera, Stuntz, Vaccai, i
12 òperes: Pacini
♦ 1 òpera: Buzzi, Carafa,
Weber.
9 òperes: Mercadante
Coccia, Coppola, David,
5 òperes: Rossini
Manent, Meyerbeer, Mozart,

Del qual deduïm quatre compositors més populars. Per
ordre: Verdi, Donizetti, Pacini i Mercadante. Avui en dia
Mercadante i, sobretot Pacini, estan força oblidats. En un
segon nivell de popularitat es situarien Rossini i Bellini. Amb
una o dues òperes tenim fins a setze músics.
Per nacionalitats, dels 22 compositors, la3 gran majoria
Imatges 7.- Giovani Pacini i Saverio
eren italians. Més enllà d’això tenim 3 alemanys (Mozart,
Mercadante van gaudir d’una popularitat
Stunts i Weber), tres espanyols [Veieu Ro. 29, 64 i 77] i un
que han perdut amb el temps.
francès (Meyerbeer). L’escassa presència gala entre els
compositors contrasta amb el que passarà a mesura que
avanci la segona meitat del segle XIX. Constatem, doncs, la gran preeminència italiana fins als anys 60.
És un fet molt simptomàtic, que lliga amb el que va passar, que de Mozart tan sols en trobem un
llibret. Això contrasta amb la repetició de noms de compositors avui en dia força oblidats. Resulta que
poc després de la seva mort Mozart va quedar una mica relegat i, particularment, les seves òperes.
Precisament el Don Giovanni, que podem trobar imprès en la col·lecció (sota el títol D. Juan Tenorio o el
disoluto castigado. Drama en dos actos. Música del maestro Mozart), va ser un dels títols del
salzburguès que va aguantar una mica l’oblit.

Sobre els directors
Pel que fa als directors musicals, els títols que designaven la seva funció van anar variant. En les
primeres èpoques la preeminència la sol tenir el que porta el títol de Maestro al cembalo, per sota
d’aquest càrrec principal sol aparèixer el Primo violino e direttore della Orchestra, com trobem els anys
20 i 30 [llibrets Ro. 05 a 19]. A mitjans segle la cosa pot variar una mica, així el 1847 [Il Bravo –Ro. 33-] ens
trobem a tres personatges, citats en el següent ordre: primer Direttore della Nusica, segon Maestro al
Cemballo i tercer Direttore della orchestra –que consta que és professor de violíCom a primers responsables de la interpretació musical trobem noms com Gabriele Ballart [Ro. 53, 54,
55 i 69], Vicenzo Bonetti [Ro. 52], Dionisio Broggialdi [Ro. 04] Raimondo Carnicer [Ro. 03], Pietro Donatutti
[Ro. 20 i 21], Casimiro Levilli [Ro. 27], Giuseppe Maseras [Ro. 24]. Els que presenten més freqüència són
dos. Un és en Mariano Obiols, que trobem en 15 llibrets, i que s’associà als orígens del Liceu. Però el que
s’endú el rècord és Matteo Ferrer, que apareix esmentat en 28 llibrets, coma director sempre en el Teatre
de la Santa Creu, en un arc molt ampli de tems: el trobem des del 1827 fins al 1850.
D’alguns músics els llibrets ens donen informació. Per exemple de Marinao Obiols [Ro. 33]: el 1847 era
director de l’escola del Liceu i soci de diverses acadèmies espanyoles i estrangeres. Aquell mateix moment
consta en molts dels músics destacats que eren mestres del Liceu dels respectius instruments.
Entre els primers violins (que feien, com els és propi avui en dia) de coordinadors del conjunt de
l’orquestra, trobem noms com ara Giovanni Barrau (set vegades al liceu, de 1848 a 1851), Joan Batista
Dalmau (quinze vegades, al Liceu Filarmònic i al Gran teatre del Liceu, de 1853 a 1859), Francesco Berini
(quinze vegades, al teatre de la Santa Creu, de 1827 a 1837), Michaele Angelo Rachel –de vegades
esmentat Rachelle- (en deu ocasions, al Teatre Principal i al Nou, de 1840 a 48) i Vicenzo Bonetti (cinc
vegades al teatre Principal, el 1848 i 49).

Relacions amb Girona
Alguns dels directors i primers membres de l’orquestra van tenir en el seu moment relació amb Girona, així, el
1840 l’Ajuntament contracta el violinista Francesco Berini per venir a Girona a donar classes de violí, traslladant-se
des de Barcelona a la ciutat dels quatre rius, fet que va comportar una important millora ne la formació dels músics
de la contrada4 a Berini el trobarem regularment fent de primer violinista o dirigint òpera en el Teatre gironí com a
mínim fins a ben avançada la dècada dels 50. El mateix any que arriba a Girona Berini, s’inicia com a maestro al
4

Ens ho explicava ja Francesc Civil, El fet musical a les comarques gironines en el lapse de temps 1800-1936. Girona:
Dalmau Carles, 1970 (2a edició), p. 31.

cenbalo (director principal, en aquell moment) Pietro Donatutti També trobem dirigint assíduament a inicis de la
dèca da i encara ocasionalment a mitjans anys 505.

Imatges 8.- Detall d’un cartell amb el
llistat dels artistes d’una companyia
lírica que actuà a Girona en luna
temporada entre 1854 i 1855 (AHGi,
Teatre, lliagall 8). Hi figura com a
director d’orquestra Francesco Berini,
el mateix que hem trobat com a primer
violí en el Teatre de la santa Creu entre
els anys 20 i 30 . Apareix acompanyat
per Joan carreres Dagàs com a Maestro
al Piano.

Diversos locals a Barcelona
Per l’època a que corresponen els llibrets, aquests ens fan un bon testimoniatge sobre quins teatres hi
havia a Barcelona en cada moment. En el primer terç del segle XIX, quan el llibret esmenta la interpretació
de l’òpera que documenta diu, habitualment: “Da rapresentarsi del teatro dell’eccelentisima citta di
Barcellona”, no citant més que la ciutat donat que el teatre de la Santa Creu, depenent de l’hospital del
mateix nom, tenia l’exclusiva, cosa que li afavoria uns ingressos per a una institució de caire benèfic. La
implantació progressiva del liberalisme a espanya fa que les activitats es vagi “liberalitzant” i que es
suprimeixin monopolis tradicionals, més propis del sistema d’Antic Règim. A Barcelona s’obrirà el dret a
fundar teatres nous a partir del 1837.
Una de les institucions que aprofitarà la nova llibertat
d’actuació serà el Liceu, que sorgirà al cap de poc temps.
Però haurà de seguir una evolució i canvi d’ubicació. El
1847 es funda el Liceo Filodramático, que va rebre
2
diversos nomes, com Liceo de Montsió (per estar ubicat
al carrer Montsió) o Licei Filarmónico Dramático de S.M.
la reina Isabel II (de 1838 a 1845). Perdut l’edifici en
4
recuperar les monges titulars el corresponent convent
desamortitzat, el nou local es va construir a la Rambla,
3
aprofitant l’espai d’un altre convent (el que havia estat
dels trinitaris). Així sorgeix el nom de Gran Teatre del
Liceu el 1847 a la Rambla de Barcelona.
Encara apareixeria un nou teatre que, entre altres
1
coses representava òpera, el Teatre Nou, a l’antic
convent dels caputxins (actualment Plaça Reial, amb
accés pel carrer Ferran), per això era conegut també com
a Teatre nou dels caputxins o teatre dels caputxins. Va
tenir curta vida, entre 1843 a 1848.
Teatre de la santa Creu (després Principal) ;
Teatre del Liceo Filarmónico ;
Teatre Nou
Gran teatre del Liceu
5

Imatge 9.- Ubicació dels teatres dels que apareixen
llibrets en la col·lecció Rossich, sobre un plànol actual.
Les lectures apareixen al costat.

Enric Claudi Girbal: “El teatro en Gerona. Apuntes para su historia. Compañías de ópera” . ARevista de Gerona, no 5, V1893 p.130.

Imatges 10.- Les denominacions de teatres de Barcelona en els llibrets
Teatre de la Santa Creu

Liceo FilarmónicoDramático (o Montsió)

Teatre Nou

Gran teatre del Liceu

A) Portada de La Straniera
de Bellini. 1831 (Col.
Rossich)

B) Coberta de Il Giuramento
de Mercdante. 1839 (Col.
Rossich)

C) Portada de Maria Tudor
de Pacini. 1845 (Col.
Rossich)

D) Portada de Don Giovanni
de Mozart. 1866 (Col.
Rossich)

APORTAR CONEIXEMENT
Un llibret antic referit a un assumpte interessant, a més d’un objecte venerable, és també un material
arqueològic que ens serveix per a obtenir informacions, algunes de les quals no estan encara en llibres o
revistes d’estudi de tema de referència. És el cas de la col·lecció de l’Albert.
Ja hem comentat que en relació a l’òpera original, molts dels llibrets són molt primerencs. Força d’ells
corresponents a l’estrena de l’obra a Catalunya i, concretament, a la ciutat de Barcelona.

Detectant Errades
Doncs revisant les informacions històriques sobre les òperes hem pogut localitzar i demostrar dues
errades que els llibrets que aquí estudiem demostren. Es refereixen a la data d’estrena entre nosaltres de
les òperes. Ho mirem. El primer cas es refereix a l’òpera de Donizetti Maria di Rohan. El llibret és del
1846 i es va editar a Barcelona. Era típic de treure el llibret quan es
representava una obra. El llibret no esmenta la representació. Però sí que
Jaume Radigales6 confirma que l’obra va ser representada i que aquest és el
llibret de l’estrena. De fet es van realitzar fins a 18 interpretacions, al Teatre de
la Santa Creu de Barcelona. Per tant, és errònia la informació que s’ofereix
actualment a la Viquipèdia que afirma que Maria di Rohan va ser estrenada a
Barcelona el 1849 al Liceu.
El segon cas ens l’ofereix el llibret de I Campanello de Donizetti. Apoareix a
la Viquipèdia com estrenada el 1977. L’error esbasa en un anunci de La
Vanguàrdia del 15-XI-1977, pàg. 58 [accediu] que afirma que el 1977 s’estava
estrenant. Però la col3lecció Rosseich conté un exemplar del 1855 “da
rappresentarsi nel Teatro Principale d’ Barcelona”
Imatge 11.- Portada de Il Campanello del 1855, amb motiu de la
representació de l’obra, imprès per la impremta Gorchs, a Barcelona
(Col·lecció A. Rossich) →

Encara hi ha una altra constatació que analitzarem en el següent apartat

6

Tesi doctoral de Jaume Radigales, Representacions operístiques a Barcelona (1837-18842). Barcelona: UB, gener 1898.

UN CAS QUE POT ESTAR RELACIONAT AMB GIRONA
En la col·lecció hi ha un interessant llibret dedicat a contenir el text del Rigoletto de Verdi. Va ser
editat a Barcelona el 1862 per la impremta de Tomàs Gorchs. La principal gràcia i misteri és que algú hi
va fer anotacions , majoritàriament en llapis i alguna en tinta.
Podria semblar que els guixats del llibret el podrien desvaloritzar. Doncs no: sembla que l’escrit a mà és
fet el 1887 i que es va fer a Girona o en relació a teatre Principal de Girona. Hi ha anotat Gerona Abril
1887. Al costat dels personatges de l’òpera hi apareix imprès els artistes que van actuar el 1862 i a mà
altres noms, a dreta i esquerra dels noms dels antics cantants.
Hem pogut comprovar que diversos noms escrits a mà coincideixen amb els d’artistes que van actuar
a Girona la temporada de Pasqua de 1887. De fet la companyia va ser relatada per Enric Claudi Girbal7,
cosa que permet completar molts noms manuscrits.

Imatge 12.Anunci de la
primera funció
de Rigoletto al
Principal de
Girona (La
Nueva Lucha
21-IV-1887 p3)
→

←

Imatge 12.- Pàgina amb el noms dels personatges i actors
en el llibret “Rigoletto” imprès el 1862. Els escrits a mà sembla
que poden ser del 1887 (col·lecció A. Rossich)
Els noms manuscrits són:
● Duc de Màntua.- Puig / ● Gilda: Irigoyen [Sifia]
● Rigoletto.- Ventura [Pedro] / Campins [Luís]
● Spadafucule.- Duran [José]
● Magdalena.- Werghes [Regina] / ● Juana.- Montaner
● Monterone.- Giardini [Benigno] / ● Marullo.- Estades [José]
● Borsa.- Josep (sic) [Estades ?] / ● Comte Ceprano.- Mallorquí
● Comtesa Ceprano.- Montaner / ● Porter.- Estades [José]
● Patge de la marquesa.- Montaner
Al final de pàgina hi ha el que sembla un nom: Sigia Chapez:
no sabem de qui es pot tractar.

El fet que els noms manuscrits coincideixin amb
els dels cantants que van actuar a Girona el 1887,
resultant que Rigoletto es va, efectivament, representar a la ciutat [veieu imatge 7] dóna versemblança a
la hipòtesi que les anotacions siguin d’aquest darrer any. Però qui ho va anotar? Un aficionat que
disposava del llibret? Algú de la companyia per a distribuir els papers?
En definitiva, tenim a les nostres contrades un fons de llibrets operístics del XIX ben notable i del que
val la pena treure’n informació.
joan manel barceló sitjes, 2019

7

Enric Claudi Girbal, “El teatro en Gerona (apuntes para su historia) Compañías de ópera italiana” Revista de Gerona, no 5,
maig de 1893 (pp. 129 a 136- p.136), p. 135.
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Cobles, Orquestres
i Orquestrines de
Girona i Comarques

GIRONA ( I ...)
Després d’haver parlat en aquesta secció de L’Art gironí, avui presentem una formació de molta tradició
a Girona, precisament la que ha portat per nom el de la ciutat: la Cobla-orquestra Girona.

Imatge 20 - Any 1926 - Valentí Fargnoli. Arxiu Lluís Ferrés i Planella

Cobla-orquestra creada a Girona l'any 1925, i presentada l'any 1926, amb alguns músics procedents de la Coblaorquestra L'Art Gironí. A continuació llisto els components fundadors, amb expressió de l'instrument que tocaven
a la Cobla i a l'Orquestra; en un gest de modernitat, ja havien substituït els cornetins per les trompetes.
Darrere: Joan Giralt i Paradell (1er tenor i flauta), Joan
Baró i Vilà (flabiol i viola), Ferran Prunell i Cruz (2n
fiscorn i 1er violí), Pere Baró i Coll (2n trompeta), Juli
Armengol i Aupí (1er fiscorn i fiscorn) i Josep Mª Boix i
Risech (2n tenor i primer violí)
8

Davant: Jaume Chiribella i Arbonés (1er tible i 1er
clarinet), Josep Planells (contrabaix), Jaume Baró i
Coll8 (trombó i violí director; també era el
representant), Baldomer Fontané (2n tible i 2n clarinet)
i Antoni Ferrer (1er trompeta).

Pere, Jaume i Joan Baró eren germans, els dos primers d'una mare i el tercer d'una altra.

Imatge 21 - Any 1927 - Valentí Fargnoli. A.C.A.E. (Arxiu Montserrat Mauné - Javier Gironella)

Darrere: Pere Baró (2n cornetí), Joan Baró (flabiol), Juli
Armengol (1er fiscorn), Antoni Ferrer (1er cornetí),
Josep Mª Boix (2n tenor) i Ferran Prunell (2n fiscorn)

Davant: Joan Giralt (1er tenor), Baldomer Fontané (2n
tible),
Jaume
Baró
(trombó,
director
i
representant), Robert Vilallonga i Vila (1er tible) i Josep
Planells (contrabaix).

Aquesta temporada es va incorporar Robert Vilallonga, fet que va tenir molt ressò mediàtic (promogut, això sí, per
la Cobla-orquestra Girona), doncs es va anunciar en diversos diaris i en diversos dies la imminent incorporació del
músic en qüestió, com per exemple el diari "L'Autonomista" a la pàgina 36 del dia 1 d'Octubre de 1926.
Imatge 22 - Any 1927 - Arxiu Municipal
de Salt. Fons Pau Masó →

A la imatge del costat tenim un
concert de migdia a l'envelat.
Aquest tipus d’interpretacions era
un dels actes habituals de les
Festes Majors. Es interessant
observar aquí, a l'envelat de Salt,
que els músics no fan servir atrils, i
en canvi es col·loquen com ho
solien fer en els Concerts que es
feien als Cafès, és a dir, al voltant
d'una taula ben llarga, i usant els
estoigs dels instruments per
recolzar-hi la partitura.

← Imatge 23 - Any 1927 - Museu de la
Mediterrània

Observem el segell que posaven en les seves
partitures, on s'anomenen Cobla Orquesta
Jazz. Cobla, per les sardanes, Orquestra pel
Concert i el Ball més clàssic, i Jazz, fent
referència a la nova música que s'estava
posant de moda, amb nous instruments com
els saxos, el banjo i el jazzband (bateria).
Un detall que pot passar desapercebut: tot i la
imposició del castellà (estaven en plena
Dictadura de Primo de Rivera), Josep Mª Boix
devia rascar la "E" de GERONA en el tampó del
segell, transformant el nom de la formació en
GIRONA, bé, de fet queda GI RONA.

Imatge 24 - Any 1928 - Valentí Fargnoli. Museu de la Mediterrània

Darrere: Pere Baró (2n cornetí), Joan Baró (flabiol), Juli
Armengol (1er fiscorn), Antoni Ferrer (1er cornetí),
Josep Mª Boix (2n tenor) i Ferran Prunell (2n fiscorn)

Davant: Joan Giralt (1er tenor), Baldomer Fontané (2n
tible), Jaume Baró (trombó i director), Robert
Vilallonga (1er tible) i Josep Planells (contrabaix).
Fan servir la mateixa foto de 1927, només canviant els
números de la temporada.

Imatge 25 - Any 1930 - Valentí Fargnoli. A.C.A.E. (Arxiu Montserrat Mauné - Javier Gironella)

Darrere: Joan Giralt (1er tenor), Robert Vilallonga (1er
tible), Jaume Baró (trombó i director), Juli Armengol
(1er fiscorn) i Antoni Ferrer (1er cornetí)

Davant: Pere Baró (2n cornetí), Ferran Prunell (2n
fiscorn), Josep Planells (contrabaix), Josep Mª Boix (2n
tenor), Joan Baró (flabiol) i Baldomer Fontané (2n
tible).

I fins aquí deixem presentats els orígens d’una formació de llarga trajectòria, sorgida en mig d’una dècada
crucial per a la música popular arreu del món
(CONTINUARÀ)
Josep Loredo i Moner, març de 2019

RECOMANEM EL CLUB DE LECTURA: UNA BIOGRAFIA DE PUCCINI
Promogut conjuntament per la biblioteca Carles rahola
de Girona i els Amics de l’Òpera de Girona.
Es llegeix una biografia d’escriptura assequible sobre el
compositor italià: Puccini, obra de de Peter Southwell-Sander,
Barcelona: Robinbook, 2002. La posada en comú será a la
biblioteca Carles Rahola el dimarts 4 de juny a les 16,30. Podeu
recollir en prèstes un exempalr del llibre al taulell de la biblioteca.

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
(25)

Una variació
de
Rakhmàninov

Un dels
moments
àlgids d’Il
Trovatore
De la
Rodelinda
feta a
Barcelona

Agitata da due venti és
una ària vivaldiana de
l’òpera Griselda. Ens canta
la Vivica Genaux

El compositor rus Sergei
Rakhmaninov va estrena
la seva Rapsòdia sobre
un tema de Paganini, per
a piano i orquestra, el
1934. L’obra és propera a
un concert per a piano i
orquestra en el que es
recullen vint-i-quatre
variacions. Una de
cèlebre, que sentirem
sola, és la varació no 18, que és un andante cantabile
L’escena del Miserere de
l’òpera Il Trovatore de
Verdi, amb protagonisme
de la soprano, en aquest
cas l’Anna Netrebko, amb
sots titulats en castellà.
Per cert, que la soprano
farà de Leonora aquest
juliol a l’Arena de Verona
Al Liceu el març
s’ha ofert l’òpera
Rodelinda de
Handel. Aquí
n’oferim el duet Io
t’abracio. La
producció
escènica i el paper de Bertarido, pel contratenor Bejun
Hehta, són els mateixos que s’han vist a Barcelona.

Amb motiu de La Gioconda
que es representarà aquest abril al Liceu.

Ladansa de les hores

Julià Pascual Fortea, 2019

