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SEGÜENT
TEMPORADA
Oberta pre-inscrició als busos operístics
Girona-Liceu 2019-2020, amb 6 obres.
Amb dues novetats: A) Hom podrà agafar seient
millor (de zona 2) per 25€ més; B) Amb descompte
de 20€ agafant 4 de les 6 funcions
..Full informatiu..

..Pre-inscripció en línia..

En marxa el Club de lectura:
una biografia de Puccini
Es celebra a la biblioteca Carles Rahola de Girona,
on es poden recollir exemplars en préstec.
Serà el dia 4 de juny 2019
..Al web de la Bib. C. Rahola.. ..Al web dels Amics..

Convocada l’última conferència de la
temporada: “Tosca”, el 23-V
El divulgador operístic Pol Avinyó farà dues
xerrades el 23 de maig: a la Biblioteca Carles Rahola
(18h.) i a la Casa de Cultura (19,30 h.)

..Al web..

Amb ..sopar.. optatiu

Entrades per a 2 concerts Auditori Girona
Els
amics
ofereixen

És una parella d’entrades de 2 concerts d’abonament,
i per tant ben col·locades i amb descompte. Són:
a) 12-V (20 h) Orquestra simfònica Txaikovski, amb
Alexander Volodin al piano . Veure. 50,50 €
b) 24-V (20 h) Concert per a violí i piano. Veure. 50,50 €
Contacte: 610 33 21 63 .. sgirones@gmail.com ..

Més Puccini: Anunciat a Girona el Ir Curs
d’Estiu d’Òpera Marcel Gorgori
Sobre vida i obra de Puccini. Seran 5 tardes del 10 al
14 de juny, de les 16,30 a les 20,30h., a La Mercè.
Matrícula 140€. Els interessats han d’indicar el nom
complert i DNI al correu: ..Curs.. ..Inscripcions..

Inscripció sopar:

QUI
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Munió de concerts corals coincidint amb
Temps de Flors: 11, 12, 18 i 19 de maig
Organitzat per la federació catalana d’entitats corals.
A l’església del Carme de Girona. Gratuïts
..Al web..

26a edició del Femjazz de Banyoles
Entre 23 i 26 de maig
Organitzat pel taller de Música de Banyoles
..Al web..

Programació 2019-2020 del Palau
S’ha fet pública la programació de la propera
temporada del Palau de la Música Catalana.
..Al web..

Sobre els grans festivals
musicals internacionals d’estiu
Perspectives per a l’estiu del 2019
..Al web..

La compositora catalana Raquel García
Tomás acaba d’estrenar una òpera
Ha estat a Barcelona amb el títol Je suis nacissiste
..De l’estrena.. ..Al web..

27 anys de Schubertíada
En relació a la trajectòria del festival de Vilabertan i
les previsions per a la propera temporada
..Al web..

Exposició a Madrid:
Ópera. Pasión, poder y política
Acaba d’inaugurar-se al CaixaForum de Madrid,
del 26 d’abril a 11 d’agost
..Al web..

El debat sobre la presència de la dona
en el món de l’òpera
En unes jornades a Barcelona el passat mes d’abril
..Al web..

Acaba la vaga de l’orquestra Filarmònica
de Chicago després de quasi dos mesos
És de les vagues de músics llarga. Finalment s’ha
arribat a un acord per a cinc anys
..Al web..

La musicòloga catalana Aurèlia
Passarodona ha estat guardonada
Ha estat per la University of California Riverside
..Al web..
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Anunciada la temporada d’òpera
d’Oviedo 2019-2020
..Al web.. ..Al web..

Entrevista a Jonas Kaufmann
Sobre les últimes feine si l’evolució d ela carrera del
tenor alemany. A Bachtrack
..Al web..

Estrena d’una òpera sobre el llibretista de
Mozart i aventurer, Lorenzo Da Ponte
Amb un títol llarg: The Phoenix or The Operatic
Adventures of Lorenzo Da Ponte on Two Continents in
Two Acts. Estrenada a Huston aquest abril
..Al web..

El Liceru presesenta una iniciativa per a
joves cantants
En el marc del Concurs Tenor Viñas i la participació
de la soprano d’Eva Marton
..Al web..

Una història de la música del XX i XXI
Llibre de Joseph Auner
..Al web..

Un llibre sobre l’òpera recentment
estrenada al Liceu: L’Enigma di Lea
A la col·leció Cuadernos del Acantilado
..Al web..

Llibre Diálogos sobre música y teatro:
Tristán e Isolda.
Amb un diàleg entre Daniel Berenboim i el director
d’escena Patrice Chéreau
..Al web..

Apareix una biografia sobre Granados, per
Josep Maria Rebés
..Al web..

Apareix un CD amb música religiosa de
Meyerbeer: Sacred Works
Forma part del procés de recuperació de l’influent
compositor franco-alemany
..Al web..

Nou DVD dels Mestres Cantaires de Wagner
Per DG a partir de la representació que es va fer a Bayreuth
..Al web..

Un DVD amb una òpera del 2018: Lessons
in Love and Violence, de G. Benjamin
Acaba de sortir aquesta estrena, pel ROH
..Al web..
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ACTIVITATS
1-V
(10,30 h.)

1-V
(20,30 h.)

Comentari del Rèquiem de Fauré,
en el curs de Rafael Esteve
A Biblioteca Carles Rahola de Girona. Amb inscripció
..El curs.. ..La sessió..

Girona

La Flauta Màgica, de Mozart,
amb l’orquestra Terrassa 48
Al palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

La Bohème, òpera de Puccini
1, 3 i
5-V
6-V
(20 h.)

Al teatre La Faràndula de Sabadell. Posteriorment de
gira per Catalunya
..Al web..

Sabadell

Conferència sobre l’òpera de Bizet
Les pêcheurs de Perles
A la Biblioteca Jaume Vicens Vives de Roses.
Per Pol Avinyó
..Al web..

Roses

Concert Juan Diego Flórez
7-V
(20 h.)

Amb Vincenzo Scalera al piano.
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Bach: Magníficat i
Concerts de Brandenburg
10-V
(20,30 h.)

Orquestra de Girona amb el Cor de cambra de
la Diputació. Dr. Xavier Puig
..Al web..

Girona

Inici de Girona a Cappella
11-19-V

11-V
(20,30 h.)

12-V
(18 h.)

Festival d ela veu sense protagonisme
d’instruments d’acompanyament. A
diversos indrets de la ciutat.
..Al web..

Girona

Concert de Six Appeal.
Grup vocal a capella
A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

Tarda d’Òpera i sarsuela, amb la
Banda Municipal de Barcelona
I la soprano Ruth Rosique. Auditori de Barna.
..Al web..

Barcelona

Trobada coral de primavera
12-V
(19 h.)

Amb les Veus de l’Estany, Coral
Camprodon i Coral de Peralada. A
L’auditori de l’Ateneu de Banyoles
..Al web..

Banyoles
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Les Pêcheurs de peles, òpera de Bizet
13 a 25
-V

Amb E. Bakanova i John Osborn.
Al Liceu
..Al web..

Barcelona

Die Fliegende Holländer, de Wagner
Òpera projectada en cinema. Sencera
14-V
(19,30 h.)

16-V
(20,15h)

Amb Samuel Youn, K. Youn, I. Brimberg. Des del
Teatro Real de Madrid. Diferit (del 2016).
A La Cate de Figueres
..Al web..

Figueres

Òpera als OCINE de les comarques:
La Traviata de Verdi
Projectat en directe des del Teatro Real d Madrid
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Beat voices. Grup vocal a
capella, amb continguts variats
17-V
(20 h.)

A l’auditori Viader de la casa de Cultura
de Girona
..Al web..

Girona

Ballet projectat en cinema:
La bella dorment, de Txaikovski
17-V
(20 h.)

17-V
(20,30 h.)

18-V
(18,30 h.)

18-V
(20h.)

Retransmès en diferit des del Bolshoi de
Moscou. A cinemes La Vegas de Figueres
..Al web..

Figueres

Concert de quinzè aniversari.
Cor Gospel Girona
A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

La Bohème de Puccini. Versió concert
Per l’Orqu. Simfònica del Vallès i
l’AAOS
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Agrippina, òpera de Händel.
Amb Joyce DiDonato i Franco Fagioli
Versió concert. Amb Il Pomo d’Oro. Al Liceu
..Al web..

Barcelona

Il matrimonio segreto, òpera
de Domenico Cimarosa
18 i 19
-V

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

Barcelona
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ÒPERA: La Bohème, de Puccini al
Municipal de Girona
Per l’AAO de Sabadell. A
les 17h presentació de
l’obra pels Amics de
l’Òpera de Girona
..Al web..

19-V
(18h.)

Girona

Concert de música coral dels
segles XV a XX. Per Music’s son
A l’església de Sant Feliu de Girona.
Gratuït. Organitza la Societat Handeliana
..Al web..

19-V
(19,45 h.)

Girona

Tornaveus: polifonies i cants
populars dels Països catalans i
de la Mediterrània
21-V

Presentat per Xavier Chavarria.
Caixaforum Girona
..Al web..

(19 h.)

Girona

Concert de Diana Damrau (soprano)
i Xavier de Maistre (arpa):
La subtilitat en la Intimitat

22-V

Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

(20 h.)

Barcelona

Conferència sobre l’òpera Tosca
En el cicle Liceubib.
Impartit per Pol Avinyó
a la biblioteca Carles Rahola.
..Al web..

23-V
(18 h.)

Girona

Conferència Apropament a Tosca
Per apropar a la gran opera de Puccini.
Impartit per Pol Avinyó a la Casa de Cultura.
Organitzen els Amics de l’Òpera de Girona
..Al web..

23-V
(19,30 h.)

Girona

Turandot. L’òpera de Puccini serà
en versió concert. Amb l’OBC

24,25 i
26-V

A l’Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Einstein on the beach, òpera de
Philip Glass, amb Suzanne Vega
27-V

I amb el Collegium Vocale Gent.
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

(20 h.)

Números anteriors

Barcelona

Calendari allargat

Històries del Municipal

Una baralla al teatre de Girona
Encara que l’actual Teatre Municipal ha estat motiu bàsicament de notícies profitoses
per als que n’han pogut gaudir Però tenim també notícies sobre moments de mal rotllo. En el
cas d’avui una disputa entre dos militars que assitien als balls durant les Fires de Girona el 1807.
Per sort, i per a que el lector no pateixi, ja avancem que la sang no va arribar al riu, però la
situació va ser ben complicada i perillosa. A més, ens trobem davant d’un bon exponent sobre
els mecanismes socials a l’Antic Règim.

EL CAS
El que ara té per nom Municipal era conegut com a Teatre o Casa de Comèdies, popularment
el Pallol. Un dels espectacles més esperats durant els segle XVIII, XIX i bona part del XX eren els
balls. Entreteniment que es realitzava a la platea del teatre quan encara no era tant inclinada i
retirant els seients i posant un enfustissat per als ballarins.
Reproduïm a continuació un manuscrit en tres pàgines que és l’esborrany que es va
confeccionar per escriure un comunicat de l’Ajuntament gironí al governador de Girona, Joaquín
de Mendoza, “gobernador político y militar de la Ciudad de Gerona” i que es guarda a l’Arxiu
Municipal de Girona1.

DOC. I.- Informe municipal sobre l’incident, dirigit al governador de Girona
“El Sr. Regidor Don Horacio Gelabert que presidió el baile de anoche en el coliseo acaba de hacer
presente al Ayuntamiento que Don pedro Sarsfield, teniente del Regimiento de Infantería de Ultonia
insultó armado de palabra y por hecho al Capitán del 1r extinguido tercio de Migueletes Don
Narciso Rich, que se hallaba desarmado, y al cual costó no poco contenerle sufriere y aguantare las
más atrevidas desvergüenzas e insultos del otro Don Pedro Sarsfield. Para evitar todo motín o
desorden que seguramente habría sido de los más pesados en un coliseo lleno de militares y
paisanos, no encontró otro medio que prevenir al Ayuntamiento contuviere al referido Sarsfield o
bien le mandase salir del baile, y sin embargo de haber respondido que quedaba a su cuidado en
procurar por la quietud ello fue que no se contuvo al teniente insultante, antes bien con el mayor
arrojo y desvergüenza se presentó por 2 o 3 veces consecutivas delante del palco del Ayuntamiento
donde se pudo conseguir entrase Rich después de muchos ruegos y en donde sufrió sin *** por la
persuasión de los que le *** las más atrevidas expresiones, en vista de lo que viendo el Regidor que
no le auxiliaba la tropa pues el ayudante sin embargo de su promesa no contenía a Sarsfield se
determinó pasar a casa de Vuestra Señoría para darle parte de lo que ocurría, pero
desgraciadamente halló que Vuestra Señoría estaba ya acostado.
Mientras que el desarmado Rich a persuasiones de los que se hallaban en el palco del
Ayuntamiento sufría con ejemplar inaudito tan desagradable bochorno, se presentaron algunos
1

AMGi. Teatre, lligall 1, carpeta 1802-1917. Hem actualitzat l’ortografia de l’escrit, mantenint per altra part la literalitat. Hi
ha alguna paraula que no hem pogut llegir amb certesa: quan és el cas hi deixem tres asteriscos [***]

oficiales de Ultonia para inducirle a que se separase del baile, porque otramente veían a Sansfield
fuera de tino y resuelto a cometer algún exceso: Excusábase Rich pero finalmente pudo conseguirse
que acompañado de alguno de los oficiales, se fuese a su casa.
Ese escandaloso desorden en un paraje público merece el mayor castigo. El Ayuntamiento no
entra ahora en averiguar los motivos que causaron tan terribles insultos, y solo en cumplimiento de
su obligación de dar parte a Vuestra Señoría para que en su dar las providencias que estime por
conveniente; pero no puede dejar de manifestar a Vuestra Señoría que es absolutamente necesario
el precaver que por ahora, y mientras se aclara y castiga al de los dos que resulte reo, se puedan
hallar, ver ni hablar los dichos Rich y Sarsfield, porque es muy temible que al primer encuentro pase
el lance a ser aún más pesado de lo que ha sido.
Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Gerona 6 Noviembre 1807
Delas, Burguet, Quintana”
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 2, carpeta 1812-1817. Document del 6-XI-1807]

O sigui, que ens trobem amb un incident sumament escandalós el dia 4 o 5 de novembre, al
Teatre, on s’havia de realitzar un ball. Es van produir insults i amenaces entre dos oficials destinats
a Girona. Un d’ells, Pedro Sarsfield, és el que presenta una actitud bel·ligerant i a més anava
armat. L’altre, Narciso Rich, que anava desarmat, tot i que va costar calmar-lo, accedí a refugiarse en la llotja de l’Ajuntament i posteriorment retirar-se a casa seva. El que va intentar posar
ordre, amb moltes dificultats, va ser el regidor Horaci Gelabert, que en aquella ocasió actuava
com a president del ball. Veiem que hi ha altres militars en el Teatre per assistir al ball i que no
col·laboraren a apaciguar l’ambient. Només al final alguns oficials del regiment Ultònia van
persuadir a Rich d’abandonar el ball i de retirar-se a casa. El dia 6-XI tres regidors municipals
escriuen un informe dirigit al governador.

ELS PROTAGONISTES
Els dos personatges enfornats en l’incident, tots dos destinats a Girona. Al cap de pocs anys
ambdós van tenir un paper rellevant als Setges de Girona, episodi al que van sobreviure.
Pedro Sarsfield y Waters (Ceuta 1781 – Pamplona 1837). Provenia d’una
família de militars d’origen irlandès catòlic. Va ser fill del tinent coronel del
regiment Ultònia Patricio Sarsfield i d’Inés Water2. Havia estat destinat a Girona, al
regiment Ultònia [Imatge 1], quan comptava amb el grau de tinent, provinent de
Canàries. Es va distingir en fets de la Guerra del francès, tant en els setges gironins3,
particularment en la defensa del baluard de Santa Clara i el sector de Pedret el
19094, com en altres episodis diversos. La seva valentia a Girona, on va entrar amb
un grup de voluntaris burlant el setge francès5, li va servir per ascendir a capità.
Altres serveis a favor de Ferran VII i Isabel II i contra els carlins li van potenciar una
carrera militar exitosa, arribant a assolir càrrecs com el de governador de
Barcelona o virrei de Navarra i els graus de tinent general i capità general.
Imatge 1.- Uniforme d’oficial del regiment Ultònia, al qual estava adscrit Sarfield
(làmina de Marc Morillón: Sitios de Gerona. 1808-1802. Regimiento Ultonia) →

2
3
4
5

El Pueblo de Ceuta.es, 2016: https://elpueblodeceuta.es/art/14245/pedro-sarsfield-water-ceuta-1781-1837-pamplona
Real Academia de la Historia: http://dbe.rah.es/biografias/15383/pedro-sarsfield-y-waters
Pedres de Girona: http://www.pedresdegirona.com/guerra_frances/diari_girona_17_6_9_c.htm
Guillermo Minali, Historia militar de Gerona. Girona, Imp. Figaró, 1840, p. 166 i ss.

Narciso Rich sembla que deuria ser natural o arrelat a Girona, donat que, com veurem, va
ajudar a guiar-se a les tropes defensores de Girona pels voltants. Va ser primer ajudant de camp
del comandant militar de Girona durant els Setges, Mariano Álvarez de Castro6. El càrrec d’ajudant
de camp l’havia obtingut per recomanació del governador de Girona, com a persona de confiança
entre els habitants de Girona7, i que va tenir un paper de gran utilitat en algunes sortides de tropes
de la ciutat de Girona durant el mes de juliol del 1909 per ser de les persones de confiança que
“conocía perfectamente aquel dificultoso país”8. Com ajudant del ja molt malalt Álvarez de castro,
Rich va ser un dels oficials que va rebre al general francès Augereau després de la rendició de
Girona9. També va actuar com a diputat (càrrec de control sobre els regidors) de l’Ajuntament
gironí entre 1808 i 180910. Curiosament, després de la capitulació de la ciutat, el desembre de
1809, davant dels francesos, va continuar per uns mesos gairebé les mateixes persones ocupant
els càrrecs a l’Ajuntament, entre ells en Narciso Rich, que va seguir actuant com a diputat del
comú fins al març de 191011. Va arribar a assolir el grau, com a mínim, de tinent coronel.

LES NORMATIVES
Per als balls corresponents a les Fires del 1807 conservem un ban amb les normes que el mateix
Governador Civil i Militar, Joaquín Mendoza, havia establert i signat [VEIEU IMATGE * amb la
signatura]. Pel que fa al nostre incident ens interessen dos articles, que són els que transcrivim
tot seguit, afegint èmfasi en negreta a les idees que més ens interessen.

DOC. II.- Normativa del governador per als balls de Fires de Girona el 1907. Extracte
“deberán los concurrentes a ellos [als balls de la Casa de Comedias de Girona] arreglarse a las
previsiones siguientes.
I.
Deberán presentarse con vestidos decentes pero sin ninguna arma blanca, ni de Fuego, ni
bastones, pudiendo únicamente llevarlos los que asistan de Oficio y sargentos de división y
carácter a quienes corresponde
Los contraventores a las referidas prevenciones serán castigados según su clase, y distinción,
bien que espero del carácter pacífico de estos naturales, que no darán el menor motivo, […]”
[Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, carpeta 1812-1817. Document del 29-X-1807]

Recalquem, doncs, que estava prohibit entrar al ball amb qualsevol tipus d’arma, cosa que va
obviar Pedro Sansfield. Per a les infraccions, hom pot ser castigat segons la seva condició i
categoria social. És a dir, el sistema
d’enjudiciament i sancions són
diferents segons els grups socials.

Imatge 2 ↑ .- Signatura del governador civil i militar de Girona, Joaquín de Mendoza,
en un document amb normatives de comportament en relació als balls previstos del 31 d’octubre al 4 de novembre
(Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 1, carpeta 1802-17. Data del 29-X-1807).
6

Antoni Moliner Prada, La Guerra del Francès a Catalunya segons el diari de Raimon Ferrer. Bellaterra: UAB, 2010, p. 121.
Francesc Girbal Jaume, <Páginas históricas del sitio de Gerona en 1809 escritas por el general Saint-Cyr (continuación)>. A
Revista de Gerona, no V, 1 de maig de 1895, pàg. 158
8
Francesc Girbal Jaume, ob. Cit., pàg. 157.
9
Joaquim Pla Cargol, 11 de diciembre de 1909. El día más triste para Gerona. A Los Sitios 9-XII-1984, Dominical, pàg. 8
10
Genís Barnosell <El govern de Girona durant la Guerra del Francès (1808-1814). Un estat de la qüestió>. A El govern de
la ciutat (II). De la Guerra del Francès al final del franquisme. Girona: >Ajuntament, 2012, p. 42 i 58
11
Antonio Simón Tarrés, La crisis del Antiguo Régimen en Girona. Bellaterra: UAB, 1985, pàg. 193 i 194
7

COM VA ACABAR LA COSA I QUÈ APRENEM DE L’ÈPOCA
Donada la importància del perill i amenaça potencial de produir un greu conflicte al teatre, es
va reunir l’Ajuntament el dia 6-XI, recapitulant en l’acta de la reunió els fets en termes semblants
als que consten en l’informe que s’envià al
Governador. En les consideracions de l’acta es
deixava constància que es decidia enviar comunicat
al governador “para que después de averiguado el
motivo que ocasionó semejante insulto, y
castigado el reo, conforme corresponde, se sirva
dar las disposiciones […].”12 [veieu la imatge 3 amb
la signatura de l’acta municipal a la que fem
referència].
Imatge 3 ↑ .- Signatura del secretari de l’Ajuntament gironí en lacta en què el Ple
decidí denunciar la baralla al governador. Signa com a secretari Juan Perez Clarar, de manera que
podem comprovar que moltes rúbliques d eles signatures d’aquella època eren ben florides. [A.
M.Gi. Documents Singulars, Manual d’Acords i Actes del ple municipal, 1807, f. 178]

En virtut de la denúncia municipal sembla que el tinent Garsfield va estar algun dia en arrest en
el seu batalló, celebrant-se una Junta a casa del Governador en què foren convocats els dos
oficials participants en la disputa, donant-se el capità Rich per desagreujat amb les disculpes de
Garsfield, l’incident es va donar per tancat i reconciliats els dos militars implicats 13.
Pel que fa a les conclusions o aprenentatges que fem a partir del cas analitzat, resumirem el
següent:
1) En una ciutat relativament petit, de prop de 10.000 h., amb aquarterament de tropes i on
encara no s’havia iniciat la industrialització, l’estament militar constituïa una part
significativa de la clientela del teatre, així en el document de denúncia dels fets [Document
I] hem vist que a la casa de comèdies hi havia força components de la milícia presents en
el ball.
2) Comprovem com les persones de l’època estaven sotmeses a sistemes judicials diferents,
depenent d’estaments. Ja ho proclamava la normativa vigent per als balls del teatre: “los
contraventores a las referidas prevenciones serán castigados según su clase, y distinción”
[Document II] En tractar-se de militars el cas de l’avalot passarà a ser valorat i resolt en
l’àmbit castrense, per cert amb una “solució” gens lesiva per als implicats, a diferència del
que demanava la part municipal, donat que aquesta reclamava un càstig exemplar que
servís per a dissuadir possibles casos futurs.
En definitiva, d’un fet puntual i que, per sort, no va tenir major transcendència, n’obtenim mostres sobre el funcionament del teatre i de la societat. De passada hem vist implicats a dos dels
oficials que posteriorment es van destacar en els setges de Girona durant la Guerra del francès.
joan manel barceló sitjes, 2019
12

Arxiu Municipal de Girona. Documents Singulars, Manual d’Acords i Actes del ple municipal, 1807, f. 178
D’aquest desenllaç en donaren fe els tres regidors municipals que havien iniciat la denúncia en un document de data 9XI-1807 [Arxiu Municipal de Girona. Documents Singulars, Manual d’Acords i Actes del ple municipal, 1807, f. 182]
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GENT

per la Música

LLORENÇ VALLMAJÓ
En Llorenç Vallmajó Riera és nat a Banyoles i viu a
Girona. Havia estat professor de filosofia, ara
jubilat, en diversos instituts. A ell li preguntem
sobre les seves opinions, experiències i, en
definitiva per què li agrada la música. Recollim a
continuació el que en Llorenç ha expressat.

APROPAMENT PERSONAL
De sempre m’ha agradat la música i
concretament la clàssica, però fins que vaig tenir
una mica de temps, després d’estudiar i guanyar
la plaça de professor de filosofia, que no vaig
tenir suficient temps i ocasió per a seguir més el
tema. És des de que tenia vint-i-llargs anys que
no vaig freqüentar els concerts. Va ser sobretot
quan vaig estar un parell d’anys destinat, a
resultes de les oposicions, a Tenerife. Allà vaig
gaudir de més temps i tranquil·litat. A més, les
bones condicions comercials de l’illa em van
facilitar la compra de discos, que resultaven molt
barats. Encara en conservo forces d’aquella
època. Avui en dia, tot i que segueix tenint sentit
i utilitat adquirir discos, comptem amb moltes
altres possibilitats de sentir música. Va ser
també a Tenerife que vaig adquirir l’equip de so,
també aprofitant els avantatges insulars en el
preu, que encara conservo.
Amb el temps me n’adono que de les peces que
ens agraden anem seleccionant unes versions
preferides. De vegades són les que vam sentir per
primera vegada però molt sovint el que marca la
diferència és un bon intèrpret.
Com que el món de la música és tant ampli i
mai acabes de conèixer i copsar moltes de les
obres i aspectes, a mi m’ha anat molt bé,
darrerament i amb més temps que hi puc
dedicar, les conferències d’En Rafael Esteve. Em
refereixo al que ha estat, entre d’altres professor

d’Història de la Música al Conservatori Superior
del Liceu. Va iniciar el 1998 una Aula Oberta a
Girona, on ja porta per tant just vint anys, i ho
deu fer bé perquè hi ha gent que s’hi manté des
dels inicis i ara com ara aplega un públic
nombrós que pot ajuntar una vuitantena de
persones [veieu]. Jo m’hi he afegit farà una mitja
dotzena d’anys. M’ha resultat molt útil i
interessant i m’ha obert tot un camp
d’apropament a les obres clàssiques que
desconeixia. És ben estimulant entrar a les obres
a partir d’una reflexió sobre l’autor i la seva
època i també, i aquest és un aspecte que el
Rafael cuida molt, buscant les versions de més
qualitat.
És curiós com els nostres gustos evolucionen.
Posaré com exemple el concert per a piano núm.
5 de Beethoven. El que m’hi va fer fixar en primer
lloc i la part que més m’agradava era el primer
moviment. Posteriorment, m’ha anat agradant
més l’adagio del segon moviment. Les persones
anem evolucionant. També en música.

<Amb el temps he anat
preferint el segon
moviment sobre el primer,
del Concert no 5 per a
piano de Beethoven>

SOBRE LA MÚSICA
En música tinc preferències ben variades.
Potser amb una certa preferència per autors
alemanys. Això a més de la qualitat de la
producció musica d’aquest país pot ser degut al
meu gust per aquesta llengua. Poder seguir el
textos.
Alguns autors, encara que tinguin la seva
dificultat per entrar-hi, val la pena de fer l’esforç.
És el cas, per exemple, de Brahms. És dels
compositors potser no més fàcils però que ens
ofereix moments sublims. Per exemple, el seu
Rèquiem alemany, per exemple quan el tenor
brama <Herr lehre doch mich> (Senyor, mostreume que la vida té un sentit), són moments en què
la música presenta arriba a ‘excepcional.

comunicatiu. Preguntes com ara què té de
particular la música clàssica?, la relació amb
altres arts, la música té més d’emoció o de
racional? hi ha temes dominants i quins són?
Sobre aquests temes se’n va parlar durant
l’entrevista. Donada l’amplitud i aspectes
múltiples que presenten les esmentades
qüestions, Operem ha sol·licitat al Llorenç
Vallmajó de recollir algunes de les seves reflexions
en butlletins posteriors i fer-ho per apartats. Així
s’ha acordat: haureu de seguir-ho, doncs en
propers números.
Pel que fa a la música més contemporània hi
ha alguns compositors que m’han interessat
més. Per exemple Stravinski, Xostakòvitx,
Prokòfiev, Britten. També obres més recents. Pel
que a la música contemporània i la seva
comprensió hi ha un llibre que he trobat
interessant i m’ha ant bé, em refereixo a El ruido
eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música,
obra d’Alex Ross (Ed. Seix Barral) [enllaç].
Crec que és cert que la música a partir del
segle passat és d’accés més complex. Has de
conèixer més els llenguatges musicals i el context
que dóna significació a les peces. Però entenc
que avui en dia ja no és vàlid seguir pintant com
ho feia Velàzquez. El mateix amb la música.

PARLANT D’ÒPERA
El Herr, Lehre Doch Mich, del Rèquiem
alemany de Brahms.

Pel que fa a concerts “especials” que tens
ocasió de viure recordo en particular una
interpretació de la 7a Simfonia de Beethoven a
l’auditori de Girona. La vaig fruir molt. De fet la
setena és la meva preferida de les simfonies del
germànic. Al mateix lloc recordo també una
funció amb les Estacions de Vivaldi per un
quartet: en ser una obra ben coneguda vaig estar
dubtant d’anar a sentir-la. En canvi, la versió que
hi vaig trobar va ser esplèndida.
Pot passar
que les músiques que sentim molt
reiterativament, per exemple en publicitat, ens
les acabem malmetent una mica.
Com que sempre m’ha interessat, i potser per
la meva dedicació a la filosofia, m’he formulat
sovint preguntes sobre aquest art i mitjà

Una de les coses que em penedeixo a la vida
és de no haver-me interessat abans per l’òpera.
Durant anys, tot i que gaudia de la clàssica,
menysvalorava el món operístic. Recordo molt
bé com me’n fumia d’un amic, profe de química
a la universitat de La Laguna, perquè assistia a
funcions d’òpera. Ho trobava tronat i avorrit.
Evidentment perquè encara no ho coneixia. Jo hi
vaig entrar cap als quaranta anys. A partir d’aquí
he anat descobrint que m’havia perdut un món
molt interessant.

< Em penedeixo de no haver-me
interessat abans per l’òpera >

En relació a les produccions escèniques i la
tendència a canviar el context original de l’òpera
no crec que hi hagi una única valoració a fer.

Reconec que, en alguns casos, hi ha produccions
que resulten atraients i poden ajudar a persones
que s’inicien el l’òpera a interessar-s’hi.
Però, precisament, és quan veus per primera
vegada un títol que pot resultar enganyosa
segons quina escenografia. Posaré per exemple
una posada en escena que vaig veure al Liceu del
Lohengrin de Wagner. Em va xocar molt que la
història es narrés en el context d’una aula escolar
en què el protagonistes eren criatures que
assitien a escola. Considero que pot dificultar
força la comprensió de les situacions i conflictes
que Wagner vol explicar. En el meu cas, com que
ja coneixia l’obra amb anterioritat, vaig poder
fer una lectura de la transformació escènica que
crec que vaig arribar a trobar curiosa però
mantenint consciència de les implicacions
argumentals. Penso, però, que qui s’acostés a
l’obra per primera vegada havia de quedar-li
lluny algunes de les intríngulis que Wagner ens
ofereix.
Personalment i en general prefereixo
recreacions escèniques austeres i minimalistes,
per tant, sense massa elements superflus que
distreguin del fil argumental i musical. Amb el
temps, i quan ja coneixes l’obra, pot resultar
interessant alguna relectura de directors
d’escena que et plantegin algun contrapunt. Per
això he començat dient que la valoració de les
propostes escèniques resulta relativa.

< Personalment prefereixo les
escenografies austeres i minimalistes >

També resulta relativa la valoració que es pot
fer dels compositors i les seves obres. Algú em va
plantejar el dilema de qui preferia, si a Wagner o
Verdi. Evidentment Wagner és un geni, penso,
posem per cas, en l’escena final de La valquíria en
què Wotan castiga la seva filla retirant-li la
immortalitat. Però hi ha també obres de Verdi
que les trobo d’una gran categoria, per exemple
el Don Carlo. En canvi hi ha obres que, sense
desmerèixer altres aspectes decauen pel seu
argument simplista de venjances, o de vendetta,
de poca consistència argumental.

De com pot interessar tant Wagner com Verdi

El duet de l’amistat del
Don
Carlo
entre
Rodrigo i Carles, de
Verdi

Wotan llevant la
immortalitat a la
seva filla Brünnhilde
a La valquíria de
Wagner

Ara que parlo de les característiques
argumentals de determinades òperes vull posar
de manifest la incomoditat personal que en
ocasions em produeixen algunes trames. Per
posar un exemple, com és tractada Gilda a
l’òpera Rigoletto. Ja sé, és clar, que el maltracte
femení i altres abusos són testimoni d’una època.
A mi, però, em resulta més factible agafar
distància quan llegeixo una novel·la antiga que
quan contemplo mals tractes en una òpera.
Segurament que el fet que la representació es fa
en pla present provoca que ho patim de manera
més viva.

< A mi em costa més agafar distància en
una representació d’òpera que en una
novel·la >

Agraïm al Llorenç que ens hagi transmès el seu
punt de vista i quedem amb ell que aprofitarem
algunes de les seves reflexions sobre aquest art
sonor per a donar peu a donar-hi cabuda en
propers números del butlletí Operem.
joan manel barceló, 2019

D’ ÒPERA

El 19 de maig d’aquest mes està previst que es representi La Bohème de Puccini al
Municipal gironí. Ens sembla un moment oportú per a recordar com va anar l’estrena, el
1902, al coliseu ciutadà, que aleshores es deia Teatre Principal. Va ser per Fires i amb una
companyia, amb els cantants anats a contractar a Milà, que s’havia format amb una certa
solvència.

Abans de l’estrena
La Bohème ja des dels seus inicis (estrenada el 1-II-1896) va ser una obra de gran èxit. És normal que a
Girona hagués arribat ben aviat la
remor de la celebritat de l’òpera de
El 1900 ja s’enyorava que arribés La Bohème a Girona
Puccini. Per tant, que hi hagués ganes
que arribés a la ciutat. Així és maco de
veure avui en dia com hi havia qui es
lamentava el 1900 que no s’hagués
programat el títol en la temporada de
fires de Sant Narcís [observeu la
Imatge 1]. Els que llegien la premsa a
la ciutat es trobaven notícies com la
que afirmava el 1901 que “la Bohème,
òpera de pocos años a esta parte
favorita del público barcelonés”14. En
definitiva, que hi havia expectativa
per a contemplar la quarta òpera de
Puccini.
Igual que avui en dia quan anem a
veure una òpera per primera vegada
ja en coneixem algun fragment més
popular, potser perquè l’hem sentit
per la ràdio o hem contemplat algun
Imatge 1.- Comentari publicat a Lo Geronès el 15-XI-1900, pàg. 3
concert de fragments cèlebres, així
també en tenien el seu sistema en el
segle XIX i inicis del XX, abans de l’aparició dels transistors. Era molt freqüent que les orquestres, les
bandes militars o els participants en vetllades culturals amb cant introduïssin àries, duets o fragments
síntesi d’una òpera. En el darrer cas en solien dir simfonia de l’òpera <tal> i corresponia a una recopilació
de fragments més representatius de l’òpera. Així ens consta que el Sexteto Gerundense va interpretar
entre 1901 i 1902 fragments de La Bohème, com a mínim mitja dotzena de vegades per bars de Girona i
14

Diaro de Gerna de Avisos y Noticias, 16-X-1901, pàg. 10

*

al Casino Gerundense. També la banda del regiment Àsia
oferí a la Rambla de Girona una simfonia de La Boheme. En
l’aspecte de cant consta que la senyoreta Ramos, cantant
d’una companyia de sarsuela que actuava a la ciutat, va oferir
un fragment de l’òpera15 a inicis del 1901, abans per tant de
l’estrena.
Imatge 2.- El Sexteto gerundense interpreta fragments
de La Boheme i ‘altres òperes al Casino Gerundense el novembre
del 1901 (Lo Gerones 15-XI-1901 p.3)

Estrena gironina
Val a dir que fer l’esperada funció no va ser tant fàcil com es pugui pensar. La primera vegada que La
Bohème es va veure a Girona el públic es va haver d’esperar un xic més del previst: la sessió inaugural (que havia
de fer-se el dissabte dia 25) es va ajornar un dia pel retard de l’arribada del vestuari que s’havia d’utilitzar i que
venia de Barcelona

De La Bohème el primer any que arribà a Girona se’n representaren sis funcions: Quina empenta! Val
a dir que l’assistència de públic va ser decreixent, no per la qualitat dels intèrprets, sinó perquè la ciutat
no donava per emplenar tantes funcions, com a mínim segons diuen els cronistes dels diaris de l’època (i
el sentit comú).

Imatge 3.- un dels anuncis que van sortir a la premsa anunciant la primera funció a Girona de La Bohème.
Era el diumenge 26 d’octubre del 1902 (Diario_de_Gerona, 26-X-1902, p4)

Del dia de l’estrena al teatre de l’Ajuntament de Girona en tenim cròniques periodístiques:
En la noche del domingo último tuvo lugar en nuestro Teatro Principal la
inauguración de la temporada de ópera, cantándose por primera vez en esta
ciudad la del maestro Puccini titulada <La Bohème>.
Había en los aficionados verdaderos deseos de conocer la citada ópera, ya que
no en balde habían llegado hasta aquí algunos trozos sueltos de ella y las críticas
de la misma, que aunque en contradicción al juzgarla como obra musical en su
factura y composición, se presentan bastante unánimes y conformes en calificarla
de bonita, inspirada y agradable.
El público acudió llenando casi el Teatro y aplaudió la ópera con gran convicción
ya que no con entusiasmo. Puede la Empresa estar satisfecha al ver premiados los
esfuerzos que supone el darnos a conocer <La Bohème>, sabido lo que importan
los derechos de propiedad y la necesidad de confiar su ejecución a buenos y
reputados artistas.
La ejecución de la obra puede calificarse de excelente en su conjunto,
mereciendo por ello un especial aplauso el maestro Sr. Vehils. […]

15

La Lucha 26-I-1901, pàg. 3

El público aplaudió la labor de los artistas, llamándoles repetidas veces al
escenario junto con el señor Vehils. La <mise en scéne> nada más que regular, a
juzgar por lo poco que pudimos ver, gracias a estar colocados detrás de uno de los
monumentales sombreros de señora que había en butacas.
Hoy se repite <La Bohème>, que no dudamos ha de proporcionar buenas
entradas.16

Una crítica de l’estrena gironina de La Bohème
REPARTIMENT A L’ESTRENA
GIRONINA:
Dr. musical:
Joaquín Ma Wehils
Rodolfo: Julio Balasch
Mimí: Maria Gressler
Marcello: Alfredo Conti
Musetta: Sta. Motta
Coline: Sr. Miró
Schaunard: Gino Giovanelli
El cor estava format per 24
cantants d’ambdós sexes i
l’orquestra per 30 músics.
Dr. d’escena: Edgardo Ferrer
Apuntador: Sebastián Pons .

↑ Imatge 4.- Anunci de l’estrena:
La Lucha, 26-X-1902, pàg. 3

Imatge 5.- Reproducció del

comentari a La Lucha,
28 d’octubre de 1902, pàg. 2

I fins aquí el ressò i circumstàncies en què els gironins es van estrenar en el clàssic puccinià.
Joan Manel Barceló Sitjes, 2019
16

Heraldo de Gerona 29-X-1902 p2

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 (26)
Una d’instrumental de
Schubert
Un Ravel,
també amb
instruments i
petit format
Una ària d’un
oratori de
Hasse
I del religiós...
...A una música
demoníaca,
d’una òpera
sobre el mite
de Faust ,del
1995: Una
passada!

Ens acompanya l’ària Dov’e
la figlia? De l’òpera Bajazet
de Vivaldi. Canta Ildebrando
D’Arcangelo
I aquí tenim el bonic moviment
lent, el segon del Trio op 100 de
Schubert: Andante con moto.
Interpretació dels francesos del
Trio Wanderer
La Introducció i
Allegro per a arpa,
flauta, clarinet i
quartet de cordes és
una peça molt típica de l’estil de Ravel, que és ben
agradable d’escoltar en un moment que estiguis
tranquil i sense presses.
Ja fa temps que el compositor
operístic barroc alemany Johann
Adolph Hasse es va revaloritzant.
Aquí en tenim un petit exemple:
Mea tormenta properate!, que
forma part de Sanctus Petrus Et
Sancta Maria Magdalena. Apareix cantada pel també
emergent contratenor J.J. Orlinski, acompanyat per Il
pomo d’oro.
El compositor alemany Alfred
Schnittke estrenava el 1995 l’òpera
Historia von Johann Fausten. Una
versió més sobre la llegenda de
Faust, de tanta tradició en musica i,
concrtament, en òpera. I mentre la
composava va trure la Faust cantata.
El fagment que escoltem és el VII de la cantata, Es gescjanh
(va succeir), que també apareix idènticament en l’acte
tercer de l’òpra. Sentim el moment en què el diable s’en riu
de l’intent de Faust de penedir-se, poc abans que l’arrastri a
l’nfern. Canta Iva Bittova, en la millor traició expressionista.
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

GIRONA (... II ...)
I continuem amb la cobla-orquestra que porta el nom de la ciutat dels quatre rius. En
veiem l’evolució des de mitjans del període republicà fins els inicis del franquisme.

Imatge 26 - Any 1933 - SGDAP - Ajuntament de Girona

Comencem amb una fotografia de composició molt típica dels anys 30 i 40.
Darrere: Desconegut, Ramon Perich i Josep Mª Boix
Al mig: Desconegut, Desconegut, Desconegut i Josep
Cunill

Davant: Josep Planells, Pelayo Llorens i Serrano, Rafel
Roig i Ventós i Desconegut.

Extrec una part de l'article publicat a L'Autonomista el dia 30 d'Octubre de 1934:

El desè aniversari de la inauguració de la primera emissora catalana a l'Hotel Colom, de
Barcelona, ha estat commemorat per Radio Associació de Catalunya amb una sèrie de festivals
destinats a donar a conèixer al món els tresors espirituals del poble català.
Un d'aquests festivals, organitzat per Ràdio Girona, emissora de Ràdio Associació, tingué lloc
la passada setmana, al Teatre Municipal, festival que fou retransmès per les emissores
catalanes E. A. J. 15, de Barcelona, les de Tarragona i Lleida, i per E. A. Q. d'Aranjuez, que amb
ona de 30 metres féu arribar a América la festa de Girona.
El Teatre Municipal, obert als socis de Ràdio Girona, oferia un bell aspecte. El programa del
festival fou seguit estrictament i en pla d'èxit esplendorós.
En primer terme, la cobla Girona desgranà cinc belles sardanes de Pep Ventura, Cantó, Juncá,
Manen i J. Serra, respectivament. La cobla Girona refermà el prestigi de què gaudeix a la nostra
terra.

Imatge 27 - Any 1934 - Brangulí Fotògrafs. Arxiu Nacional de Catalunya

A la foto, on s'hi observa la presència no gaire habitual de dos trombons, hi reconec (amb reserves) algun músic:
Darrere: Antoni Ferrer, Desconegut, Jaume Baró,
Juli
Armengol
i
Josep
Planells
Desconegut, Narcís Fachini i Arqué (després de la
Davant: Desconegut, Desconegut, Desconegut, Josep
guerra es va canviar legalment el cognom per Fachi),
Mª Boix17 i Josep Cunill i Saura.
17

No crec que hi hagi cap més foto de Josep Mª Boix fent
el 1er tenor !

Imatge 28 - Any 1934 - Foto: Unal. CREDI (Ajuntament de Girona)

Darrere: Desconegut, Josep Planells, Desconegut i
Josep Mª Boix

Davant: Narcís Fachini, Antoni Ferrer, Desconegut,
Desconegut, Desconegut, Josep Cunill i Desconegut.

Imatge 29 - Any 1943 - Arxiu Antoni Sàbat i Aguilera

Darrere: Francesc Codina i Moner ["Paco Pic"]
(contrabaix = veure'n petita ressenya a l'entrada del
Quintet Jazz-Band L'As d'Anglès, d'on aniria, a la seva
dissolució, a la Cobla-orquestra Girona, al igual que
en Pere Pruñonosa), Germà Sàbat i Soler (flabiol),
Pere Pruñonosa i Costa ["Trumfa"] (1er trompeta),

Joan Baró (2n fiscorn), Josep Maymí (2n trompeta) i
Josep ["Pitu"] Comalada i Culubret (trombó).
Davant: Josep Mª Boix (1er tible i director des de
1933), Lluci Badosa i Compte (2n tible), Josep Puig i
Castelló ["el Moreno"] (1er fiscorn), Pelayo Serrano i
Llorens (2n tenor) i Lluís Cotxo i Güell (1er tenor).

Imatge 30 - Any 1944 - Arxiu Antoni Sàbat i Aguilera

Darrere: Josep Maymí, Pere Pruñonosa ("Trumfa"), Josep ("Pitu") Comalada, Josep Puig ("el Moreno"), Joan Baró i
Pere Serra
Davant: Germà Sàbat, Lluci Badosa, Josep Mª Boix, Lluís Cotxo i Pelayo Serrano.
(CONTINUARÀ)
Josep Loredo i Moner, abril de 2019

..NUNCI NO COMERCIAL..
Podeu participar en el sopar
operístic que es dedicarà a la Tosca
Serà el dijous 23-V cap a les 9 del vespre, després de la
conferència que s’haurà ofert a la Casa de Cultura sobre la
mateixa obra. Ells plats estan inspirats en l’òpera que es
treballa, cuinats pels aficionats a l’òpera Alfons Bonet i Joan
Escuder. El preu és de 25€ de comensal, preu de cost.
El sopar és obert a qui li vingui de gust però les places estan
limitades a un màxim de 15.
Els interessats/es us podeu inscriure telemàticament AQUÍ.

d’òpera
L’estrena de La Gioconda a Girona el 1917
La Gioconda, música d’Amilcare Ponchielli i text
d’Arrigo Boito, òpera que durant el mes d’abril s’ha
interpretat al Liceu i de la que, per anar-la a veure,
s’ha organitzat un transport del OperaGiroBus, va ser
representada en diverses ocasions a la ciutat de
Girona.
La primera ocasió en què es va interpretar va estar
al Teatre Principal (actualment Teatre Municipal) un
28 d’octubre del 1917.
Abans havia estat estrenada a La Scala de Milà un
8 d’abril del 1876. A Catalunya la primera
representació arribà al Liceu en data de 26 de febrer
del 1883.
Els intèrprets van estar:
● Gioconda.- Sta. Paulina Albertini (soprano)
● Laura.- Sta. Conchita Callao (mezzo)
● La cieca.- Sta. Carmen Casas (contralt)
● Enzo.- Sr. Mario Costada (tenor)
● Barnaba.- Sr. Inocencio Navarro (baríton)
● Alvise.- Sr. Joan Bosch (baix)
El director musical fou Joaquín Ma Wehils.
Tal com és normal en aquesta òpera, hi actuà un
cos de ball, grup que tenia a Emilia Sellen com a
primera ballarina
A la premsa gironina va sortir una crítica de la
interpretació després de la segon interpretació el dia
30-X, i la cosa es valorava així:
“ fue objeto de una acertadísima ejecución […]
Comprendiéndolo así el público, les premió
repetidamente con cariñosas ovaciones que se
hicieron extensivas a los coros, muy acertados por
cierto y brillantes en el brioso concertante del acto
segundo, y kla orquesta muy dignamente dirigida
por el maestro Wehils.
Velada de arte fue la de anteanoche que mereció los
más cumplidos elogios del inteligente público que
asiste a las representaciones del Principal.” (Diario
de Gerona de Avisos i Noticias, 1-XI-1917 p. 3)
← Cartell de l’estrena gironina de La Gioconda, el 28-X-1917
(Biblioteca Carles Rahola de Girona. Fons de cartells no 0411)

Amb motiu de la representació de l’òpera de
Puccini al Teatre Municipal de Girona, el 19-V.

La Bohème

Julià Pascual Fortea, 2019

