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A DESTACAR
Per encarregar places per al bus Girona-LiceuGirona a veure l’òpera de Puccini, Turandot

Pel dia: 13 octubre
(sortida a les 14,30)

Cost (bus+entrada)
115€ (socis 110)

NOTES Es poden demanar només
entrada o només bus, o una entrada
millor de “zona 2” per 30 € més
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NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Ha mort Franco Zeffirelli
El director de cinema, als 96 anys, aquest
15 de juny. Ell ha estat un dels millors
directors d’escena operístics del segle XX
..Al web.. ..Al web..

Obertes les inscripcions per al
bus operístic Girona-LiceuGirona temporada 2019-220
..Informació i reserves..

S’ha fet l’última sortida de
l’OperaGiroBus: Tosca al Liceu
Va ser el diumenge 9 de juny, amb 86
participants repartits en dos busos.
..Al web..

Participat recital de la soprano
Maite Mer a Sant Narcís
La funció es va donar el 15 de juny. La
cantant, dels Amics de Girona va ser
acompanya da per Pau Zabala
..Al web..
..Fotogaleria..

Celebrat a Girona el Ir curs
Operístic d’estiu Marcel Gorgori
He estat al centre de La Mercè, la segona
setmana de juny. Amb col·laboració dels
Amics. Bones impressions dels assistents
..Al web..

Realitzada una conferència sobre
La Traviata, amb Abigaïl Prat
Ha estat el dia 13 de juny, organitzada pels
Amics de l’Òpera de Girona i amb el
patrocini del Festival Castell de Peralada
..Al web..

Un teatre ambulant d’òpera al
País valencià: Les Arts Volant
Un camió durà una òpera de Mozart a 12
localitats valencianes. Serà la 3a edició.
..Al web.. ..Les Arts Volant..

Girona en moviment. Del 4 al 7-VII
Segona edició d’aquest festival de dansa que
té una utilitat benèfica contra el càncer
..Al web.. ..Al web..

ANAR-HI

Crítica de la Tosca recentment
presentada al Liceu
14 sessions entre el 9 i el 28 de juny
..Al web..

El festival Bachcelona porta la música
del gran mestre al metro de Barcelona
Sota el títol Bach underground,
entre el 13 i el 15 de juliol
..Al web..

Sobre la bellesa de cantar en un
coro, per Simon Halsey
Opinió d’un afamat directors corals
..Al web..

El festival de música de Begur es
celebrarà entre el 27-VII al 24-VIII
Festival de tradició. Amb ubicacions en
diversos espais naturals
..Al web..

Els Concerts d’Aro passen a ser
organitzats per l’Ajuntament
L’Ajuntament de santa Cristina d’Aro prepara la 12à
edició del seu festival que es farà el mes d’agost.
..Al web..

Crítica de la Missa en Si menor de JS
Bach dirigida per Ph. Herreweghe
Es va presentar al Palau de la Música
Catalana el 12 de juny.
..Al web..

Presentació del festival LIFE
Victoria 2019, a Barcelona
Serà entre el 25-IX al 17-XII. Enguany girarà
al voltant de: la dona en el lied
..Al web..

Sobre la democratització de
l’òpera.
Seflexions d’Alba Nogueras sobre una de les
controvèrsies més antigues de l’òpera
..Al web..

Polèmica entre Cecilia Bartoli i
el teatre de La Scala
La mezzo no participar`en la propera
producció de Julio Cesare.
..Al web..

ACTIVITATS
28-VI
(22 h.)

1-VII
(19 h.)

ÒPERA A LA FRESCA: Tosca
Projecció simultània i gratuïta a
moltes poblacions i a TV3
En espais oberts i públics. Explicació
..Poblacions i llocs.. ..A Girona ciutat..

MOLTES
POBLACIONS

Xerrada i fragments: Visions
sobre obres de Richard Staruss
Al Club Wagner. Gratuït
..Al web..

Barcelona

Concert sobre les relacions entre la
música de Bach i de Mendelssohn
2-VII
(20 h.)

Concert inaugural de la presnt edició de festival
Bachcelona. A l’Auditori.
..Al web..

Barcelona

Ballet Mariïnski:
Les quatre estacions
4-VII
(22 h.)

4a7
-VII

Dr. Valery Gergiev. Festival Peralada, a
l’auditori del parc
..Al web..

Peralada

Festival benèfic de dansa,
Girona en moviment
Amb cinc espectacles de dansa. Amb
funció benèfica pro Oncolliga
..Al web..

Girona

Ballet Mariïnski:
In the night i d’altres
5-VII
(22 h.)

Dr. Valery Gergiev. Festival Peralada, a
l’auditori del parc
..Al web..

Peralada

Ballet BC
6 i 7-VII
(22 h.)

7 i 8-VII
(20 h.)

Diu la promoció: Elegant i formal, però també
atrevida i innovadora, aquesta companyia és
un dels fars de la dansa al Canadà
..Al web..

Barcelona

L’òpera Dido i Aeneas, de Purcell,
Amb el Cor Jove de l’Orfeó Català
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

13-VII
(20 h.)

13-VII
(21 h.)

Concert amb romances de Xostacòvitx,
amb la soprano Susanna Puig
Dins el cicle Música als masos
..Al web..

Olot

Ballet de Moscou: El llac
dels Cignes, de Txaikovski
A l’Auditori de Girona
..Al web..

Girona

El Credo de Magrané ipeces
de Tomás Luís de Vitoria
14-VII
(20 h.)

14 a 27
-VII

Música vocal a la Catedral gironina
per Música Reservata de Barcelona
..Al web..

Girona

Luisa Miller, òpera de Verdi
Amb Radvanovsky i Beczala
Al Liceu
..Al web..

Barcelona

Recital líric: Paraules d’amor.
Rimma Khismatullina (mezzo)
17-VII
(19,30 h.)

Acompanyada al piano per Anna Balvak, amb
peces franceses i catalanes. Organitza Joventuts
Musicals. Al teatre Municipal palafrugellenc.
..Al web..

Palafrugrell

Estrena d’una òpera de cambra:
Diàlegs de Tirant e Carmesina
18-VII
(22 h.)

De Joan Magrané. Festival Peralada, al
claustre església del Carme
..Al web..

Peralada

Història d’un soldat, d’Stravinski
19-VII
(22 h.)

Obra teatral acompanyada de música i
dansa. Escenografia Àlex Ollé (Fura).
Festival Peralada, a l’auditori parc
..Al web..

Peralada

Gaudint Bach: soprano, trompeta i
orgue al Palau Güell
19-VII
(20,30 h.)

En un espai singular
..Al web..

Barcelona

Ludovic Téziers (baríton)
20-VII
(20 h.)

Amb àries d’òpera i cançons. Festival
Peralada, a l’esgésia del Carme
..Al web..

Peralada

Trio barroc del cafè: S Puig (soprano),
24-VII

Joan Vives (flauta) i D. Regincós (violoncel)
A l’església de Calella
..Al web..

(22 h.)

Palafrugell

Die schöne Müllerin. Lieder de
Schubert. Baríton Benjamin Appl
25-VII
(20,30 h.)

La bella molinera, amb el pianista Simon Lepper. Al
claustre de Sant Pere de Galligants
..Al web..

Girona

Concert simfònic Wagner:
L’Anell sense paraules
Amb la síntesi de l’Anell del nibelung de
Wagner que el Dr. Lorin Maazel va
arranjar per a orquestra
..Al web.. ..Guia de l’Anell..

25-VII
(20.)

Barcelona

Schwanengesang. Lieder de
Schubert. Baríton Benjamin Appl
26-VII
(20,30 h.)

El cant del cigne, amb el pianista Simon Lepper. Al
claustre de Sant Pere de Galligants
..Al web..

Girona

Ballet Nacional Sodre Uruguay:
El Quijote del Plata
Coreografia de Blanca Li. Festival Peralada,
a l’auditori del parc
..Al web..

26-VII
(22 h.)

Peralada

Malandain Ballet Biarritz: Noé
26-VII
(22,30 h.)

Un grup que barreja el ballet clàssic i la dansa
moderna. Al festival de Porta Ferrada: Espai Port
..Al web..

St. Feliu G.

Winterreise. Cicle de lieder de
Schubert. Baríton Benjamin Appl.
27-VII
(20,30 h.)

El viatge d’hivern, amb el pianista Simon Lepper. Al
claustre de Sant Pere de Galligants
..Al web..

Girona

Joan Baez: Fare Thee Well
27-VII
(22,30 h.)

Una de les veus de la cançó protesta sorgida els
anys 60. Amb acompanyament de banda.
Al festival de Porta Ferrada: Espai Port
..Al web..
Números anteriors

St. Feliu G.

Calendari allargat

d ’ Òpera
Ir CURS OPERÍSTIC D’ESTIU
MARCEL GORGORI A GIRONA
No és la primera vegada que el periodista i divulgador operístic Marcel Gorgori ha dissertat a
Girona però sí que hi imparteix un dels seus cursos estiuencs com els que ve pronunciant en altres
llocs. Ha estat del 10 al 14 de juny. Una de les assistents ens explica i valora la seva experiència.
Poc després d’haver acabat el curs d’estiu d’òpera de Marcel Gorgori a Girona vull comentar-ne
l’experiència. Vaig tenir la sort de poder-hi assistir aquests cinc dies on Gorgori va compartir el seu
coneixement sobre l’obra de Giaomo Puccini. EL curs es feia en una de les
aules del centre cultural de la Mercè. Allà, durant 5 dies vam viure una màgia
especial que ens feia sentir aquest gran comunicador i divulgador de l’òpera
que ens va il·luminar amb el seu saber. Gorgori va estructurar les 5 Jornades
amb molt bon criteri d’una manera didàctica, entenedora i planera. Així, vam
poder entendre una miqueta el que és el Verisme, com s’estructura i quina
influència reben les obres de Puccini. També, ens va explicar què és el
leitmotiv i com l’utilitzava aquest compositor. Vam gaudir molt amb les
comparacions de diferents tipus de veus, distingint entre els cantants lírics o
spinto, amb uns exemples molt clars.
Van ser 5 jornades durant les que cada tarda anàvem aprofundint més i més
en aquest món de la lírica. Un món on, un cop hi has entrat, n’és impossible
de sortir-ne.
Només puc dir que estic immensament agraïda a qui hagi fet possible que es
fes aquest curs a Girona. Estaria molt bé que cursos com aquest es poguessin
repetir, o fer-ne més sovint. Gràcies de debò i gràcies a Marcel Gorgori per compartir tanta saviesa!!!!

Foto de grup l’últim dia del curs. El 14-VI-2019

Marina Donat, juny 2019

Històries del Municipal

Els beneficis per a artistes
Una pràctica generalitzada en els teatres va ser la de concedir funcions realitzades en
homenatge i per a procurar un guany econòmic per a algun membre de la faràndula. Se’n
deien abreujadament beneficis. També existien beneficis en favor d‘alguna causa o institució
benèfica, però aquest darrer supòsit pot quedar per altre article.

UNA PRÀCTICA HABITUAL I GENERALITZADA
Efectivament, trobem en la documentació del teatre ciutadà de Girona notícies de funcions a
benefici de persones relacionades amb espectacles
teatrals, de dansa o operístics. Els més habitual és que els
agraciats siguin artistes de la companyia que està actuant
però també poden ser empresaris o altres professionals
relacionats. Consistia en la celebració d’una actuació,
sempre fora d’abonament, de la companyia del moment.
Quan s’acordaven, la totalitat dels guanys, un cop restades
les despeses per tant, eren lliurats a la persona
homenatjada. Aquesta pràctica de premiar a determinats
personatges no era exclusiva de Girona, sinó que era una
pràctica generalitzada1. En alguns casos es fa constar com
els beneficis eren un complement important del sou 2.
Imatge 1.- EXEMPLE DE BENEFICI EN ALTRES INDRETS. En
aquest cas al Liceu de Barcelona, Benefici per a l’actor Odón payés,
el 27-XI-1848. [Arxiu Històric de Girona. Fons Rosés, I 1.127] →

QUI ELS CONCEDIA
Les funcions a favor d’artistes havien de ser
expressament aprovades per l’Ajuntament.. L’Ajuntament
podia fixar en els contractes el nombre i condicions per a la concessió de beneficis, deixant-los en
mans de l’empresari llogater del local. En tals acords se solia fixar el nombre màxim de
1

“Todas las Compañías, especialmente aquellas que permanecían en un teatro durante una prolongada temporada, antes
de su despedida, solían preparar una o varias funciones que se denominaban <de beneficio> y que venían a ser un acto de
reconocimiento a la labor de los principales elementos de cada Compañía. Generalmente había una función a beneficio de la
Primera actriz y otra, el último día de actuación, para el Primer actor. En alguna ocasión se hacía también a beneficio del
Maestro concertador o cualquier otro elemento de la Compañía, o el Coro general en las agrupaciones líricas, aunque no era
esto lo normal” [Francisco Reus Boyd-Swan, El teatro en Alicante (1901-1910). Tesi doctoral. UNED, 2012 ]. Accessible a
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/reusboydswan.pdf
2
“Ya hemos comentado en otro punto que un actor podía manar lo mismo que un jornalero (unos seis reales diarios), por
eso las últimas funciones que solían dar las compañías eran las llamadas de beneficio, fuera de abono, dedicadas a alguno de
lsos actores o actrices, generalmente los más importantes, donde los ingresos eran como un extra, así como los numerosos
regalos que, en ocasiones, recibían de los espectadores y abonados”.]

concessions que es podien efectuar. També condicions, en particular s’hi solia posar que el
benefici no es realitzés en dia festiu.
Tenim exemples de concessió de beneficis en la documentació del teatre de Girona
Una concessió anual de beneficis a l’empresari de la temporada 1847-28
En la temporada còmica 1847-48, en el contracte amb el llogater, hi consta en la clàusula no
13: “Se concede al Empresario diez beneficios por durante este arriendo, y el producto líquido
de uno de ellos se consigna para los expósitos, eligiendo el adjunto el día que bien le pareciese
para el dicho beneficio, el que no podrá ser festivo” 3.

Ens consta que sovint els interessants sol·licitaven de gaudir d’un benefici. Aquest podia estar
pactat en els acords contractuals entre empresari i artista o no. Sovint es produïen estires i
arronsa entre els peticionaris, els empresaris i l’Ajuntament. Tenim documentat un cas
interessant a Girona, provocat per una instància de petició, de l’actriu de tipologia dama jove
Catalina Mirambell, corresponent al 1839
Una petició d’una actriu dama jove, no concedida 4
L’empresa informa per escrit a petició de l’Ajuntament, que havia rebut una instància de
petició de benefici per part de l’actriu, i diu:
“En vista de la solicitud de la Sra. Catalina Mirambell, la Empresa expone a V.E. lo
siguiente: Que ateniéndose al artículo 10 del arrendamiento de la casa teatro, la Empresa
no concedió más beneficios y los que por prescripción tuvo que ceder al acto de formar las
escrituras. La exponente firmó su contrata sin este requisito; y aunque es verdad que dicha
señora hace lo posible para complacer al público, cual es su deber, no lo es menos que en la
Compañía hay primeras partes con mayores servicios, más obligaciones, y menor diario que
también carecen de beneficio.
Por lo tanto, concederlo a la exponente sería, al parecer de la empresa, abrir la puerta a
muchas reclamaciones por este estilo, y que tal vez vendrían apoyadas, y debería accederse
a ellas por más ciertos e incontestables motivos. No obstante, deja la empresa y se resigna
a la decisión de V.E. sobre la determinación de este extremo.
Dios guarde a V.E. Muchos años. Gerona 8 Agosto 1839”
El empresario, Felipe Flores
El Comisionado por la Compañía, Joaquín Grases

Imatge 2.Signatura del
document

3

[Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 8. Document datat el 1846 amb el títol Espediente instruido para el arriendo de
la casa-teatro por durante el año cómico de 1847-1848.] Trobem una situació similar en el plec de condicions per al lloguer
del teatre de l’any 1848 .
4
Es conserva instancia de la peticionària [Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 2. Document de 4-VII-1839]

En relació al cas a sobre exposat, l’Ajuntament gironí va resoldre no concedir el privilegi a la
Sra. Mirambell en resolució de 21 d’agost.

COM FUNCIONAVA
Com ja hem dit, un benefici és una funció especial que té com a principal característica que
està dedicada a homenatjar a una persona relacionada amb el món tetaral.
Els artistes que actuaven en un benefici eren predominantment companys/es i amics/gues del
beneficiat. Els que volien destacar la seva amistat assumien major protagonisme. Aquesta
estructura ad hoc de l’espectacle propiciava que l’espectacle fos, habitualment, un poupurri, o
calaix de sastre, amb fragments de diverses obres i tipus d’espectacles. L’estructura tipus podria
ser, idealment:
Estructura
prototípica
d’una funció
de benefici

A) Inici orquestral,
amb una obertura o
“simfonia”-resum
d’una òpera

B) Una
peça
teatral
curta

C) Una
demostració de
danses

D) Alguna ària o
duet operístic,
més tard de
sarsuela

E) Acabament
amb un sainet
teatral

A part de la funció en homenatge i la percepció dels beneficis del taquillatge, és habitual que
es concedissin alguns obsequis. Alguns comentaristes ho recalquen en els llocs que han estudiat
[Sancha, 2015]. En el cas de Girona hem trobat alguna referència als regals. Per exemple, en
l’homenatge del 8-XI-1890 a la contralt Sta. Magdalena Fábregas, indica la premsa que “Fue
obsequiada con varios regalos por sus admiradores que le arrojaron al propio tiempo a la escena
flores, palomas y poesías”5.
De vegades eren els artistes que feien obsequi a alguna causa benèfica amb l’import del
benefici que se’ls havia atorgat. Així consta, el 1863 a Figueres, on Juana Fossa, cèlebre soprano
del moment, que va destinar els cèntims rebuts a l’Hospital de caritat6.

BENEFICIARIS
Les persones que podien rebre un benefici eren
ben diverses, encara que el més típic és que els
agraciats resultessin els actors, cantants o
directors. Eugénie Sancha7 ha fet un repàs dels
beneficis atorgats un dels teatres importats de
Madrid durant l’últim terç del segle XIX i inicis del
XX, i estableix les següents tipologia de
beneficiaris: actors i actrius, ballarins, autors
teatrals, músics i cantants i, finalment, operaris del
teatre.
Imatge 3.- Notícia d’un benefici, el 1861-02-07,
amb balls andalusos i flamenrcs per a profit del cobrador
Sr Coca DETALL (La Espingarda 10-II-1861 p1) →

5
6
7

Diario de Gerona de Avisos y noticies, 11-XI-1890 p4
El Ampurdanés n190. 26-XI-1863 p3
Sancha Fernández, E. (2015), pp. 730 a 747.

En el cas de Girona, hem analitzat una quinzena de casos en què ens consta que es va demanar
i/o realitzar un benefici. La selecció no és ni exhaustiva ni sota cap mètode, amb tendència a
centrar-se més en l’àmbit operístic.

Data
1840
1840
1840

Relació d’alguns beneficis registrats al teatre del municipi de Girona
Nom
Funció
Resultat
Referència
Dos actors dramàtics

Actors

Pío del Castillo

Apuntador

Juan Francisco Berini
(Dr. i primer violí de
l’orquestra de Girona)
No consten noms

Director orquestra

Per al cos de coristes

Membres del cor

Antonieta
Donatutti
Juana Fossa

Primma
donna
(soprano)
Prime
donne
assolute. Soprano
Cobrador

?

1841
1843
1846
1861
1861
1864
1865
1888
1890
1890
1895
1895

Aguiló-

José Coca
Juan Artau
Francisco Balestroni
Sr. Grajales
Joaquim M. Vehils
Magdalena Fábregas.
Wermez
Juan Goula (fill)

Empresari. A l’Odeon i al Teatre Reina
Primer actor joven
Director de sarsuela
Director
d’orquestra (òpera)
Contralt
Primera
tiple
(òpera)
Director
d’orquestra (òpera)

Concedit per l’Ajuntament,
tot i negativa empresarial.
Es passa consulta a la Junta
d’accionistes
Es passa consulta a la Junta
d’accionistes, junt amb 8
peticions més.
Ajuntament. dóna vist-i-plau
a 3 dels 4 beneficis acordats
per la temporada còmica
Realitzat el 9-II-1843
Realitzat el 22-XII
Es va realitzar
Realitzat el 7-II, amb un
espectacle de dansa.
Fet el 27-V. Consta ingrés
brut de 220,30 rs.
Realitzat el 28-VI-1865

AMGi, lligall 5, providència de 8I1840
AMGi, lligall 6. Decret 28-XII-1840
AMGi, lligall 6. Decret de 20-XII1840
AMGi, lligall 6, data 26-XI-1841

Cartell imprès per J Grases
[Imatge 4]
Col·lecció J.M. Barceló (octaveta
editada per J Grases)
AMGi, lligall 7, 19-I-1861
La Espingarda 10-II-1861 p1 [V.
Imatge 3]
AMGi, lliall 8. Data 27-V-1864)

Realitzat el 8-XI. Consta
lliurament de regals
Realitzat el 6-XI.

AMGi, lligall 6. Data 28-VI 1865
(octaveta)
La Nueva Lucha 1-I-1888 p 3
Diario de Gerona de Avisos y
noticies, 7-XI-1890 p4
Diario de Gerona de Avisos y
noticies, 11-XI-1890 p4
Correo de Gerona 5-XI-1895, p1

Realitzat el 10-XI.

Correo de Gerona 11-XI-1895, p1

Fet el 29-XII-1887
Realitzat el 6-XI.

De la petita mostra deduïm que els més beneficiats són directors i primers artistes. Com a casos
més particulars destaquem: un apuntador (1840), conjunt dels coristes (1843) [Veieu imatge 3] i
el cobrador del teatre (1861) [veieu imatge 4].
En aquesta ocasió ens hem centrat en un aspecte de l’entorn social i econòmic de l’activitat
teatral. El prestigi social de la gent de la faràndula, sobretot actors, solistes i directors, n’obtenia
un rèdit significatiu, cosa que es demostra per l’interès dels implicats en obtenir aquelles
funcions dedicades.
joan manel barceló sitjes, 2019

PER A SABER-NE MÉS
Reus Boyd-Swan, Francisco [2012]. El teatro en Alicante (1901-1910). Tesi doctoral. UNED. Accessible a
https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/reusboydswan.pdf

Sancha Fernández, Eugénie (2015). El Teatro de la Comedia de Madrid (1875-1915): su historia y reconstrucción
de la cartelera. Tesi doctoral. Madrid, UNED. El tema analitzat es tracta entre les pàgines 730 a 747.
Accessible a: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/Tesis_Teatro_Comedia_18751915.pdf#page=730&zoom=100,0,649
Suárez Muñoz, Ángel (1998). “El teatro extremeño en el tránsito del siglo XIX al XX”. A Revista de estudios
extremeños, vol. 54 pp. 65 a 112.

Imatge 4.- Benefici a favor del cos de coristes en el seu conjunt. Funció realitzada al teatre de comèdies
(actualment Municipal de Girona un 9 de febrer de 1843. Cartell imprès per Joaquim Grases.

Preguntar-se la música
Què inspira una creació
musical, és a dir, quina
motivació hi ha al darrera?

.2a pregunta:.

Em ve al cap un lied de l’obra de Schubert, Die schöne Müllerin, amb poemes de Wilhelm Müller.
En ell s’afirma que quan un està satisfet i ha aconseguit el que anhelava, aleshores penja a la paret
el seu llaüt, és a dir, deixa de crear. És el dolor del desig no acomplert el que es pot expressar en
cants. Són moltes les creacions artístiques que sorgeixen després de profundes crisis o dificultats.
Un exemple, entre molts altres, seria el Concert per a piano núm 2 de Rakhmàninov, obra
dedicada al psicoterapeuta que l’ajudà a superar una depressió. Semblant es pot dir de Txaikovski,
que composà el seu Concert per a violí tot sortint d’un conflicte també depressiu. Complint-se el
proverbi llatí: Ad astra per aspera. Certament, aquesta és segurament només una de les
motivacions o forces que impulsen la creativitat. Ben diferentment, Mozart explicava, es diu, que
la música li arribava a la consciència sense fer cap mena d’esforç ni cap tipus de treball previ, com
si fluís de l’inconscient. En canvi, es sabut que Beethoven produïa gran nombre de materials
musicals preliminars, idees genials inicials, que posteriorment reelaborava. Així la seva Fantasia
Coral era com un avançament del 4t moviment de la Novena Simfonia. I què dir de Bach, que pel
seu càrrec havia de presentar, motivat o no, una nova cantata cada diumenge de l’any? Estava
constantment inspirat o més aviat disposava de recursos tècnics apresos? Sovint Bach partia de
materials seus antics i els recreava, també de materials aliens transformant-los en quelcom molt
superior.
Llorenç Vallmajó, juliol 2019

Per escoltar sobre el que es diu
SCHUBERT
Die schöne Müllerin

RAKHMÀNINOV
Concert piano no 2

TXAIKOVSKI
Concert per a violí

BETHOVEEN
Fantasia Coral

(La bella molinera): Wohin?
(Cap on caminat?)

El segon moviment,
l’dagio

L’allegro vivacissimo del
final

Fragment final, amb
solistes vocals i coral

GENT

per la Música

Joan Boadas
Joan Boadas Bech de Careda és un gironí
que lamenta haver-se aficionat tard al món de la
clàssica però que procura gaudir-ne i recuperar el
temps perdut. Li hem preguntat sobre les seves
experiències i aficions i recollim tot seguit, en les
seves paraules, el que ens ha explicat.
No sóc gens expert en música. Però m’hi he
arribat a aficionar. D’aquest procés és del que
puc parlar. Excepte concerts puntuals, no vaig
començar a dedicar temps a la música clàssica
fins poc abans de jubilar-me. La meva
descoberta d’un món fascinant va produir-se
en diversos cicles de conferències. Els primers
van ser uns que es realitzaven a l’edifici de La
Caixa, en instal·lacions situades prop del Pont
de Pedra. Un dels primers grans
conferenciants que vaig sentir va ser el Joan
Vives. Més tard em vaig matricular als cursos
del Rafael Esteve, qui encara sovinteja Girona
i segueix el sistema d’analitzar en detall una
composició en cada sessió.

NO TENIEM GAIRE FORMACIÓ
MUSICAL
Sóc d’una generació de quan a l’escola no
es rebia una formació musical específica. Si no
t’apuntaves, o t’apuntaven a una acadèmia o
a classes particulars, no tenies cap contacte
amb la música o a tocar cap instrument.
Recordo que en la meva adolescència
l’estudiar música es considerava més propi de
nenes. Quan veies que un nen estudiava un
instrument ho trobaves estrany.

En el meu cas, encara vaig viure uns anys
d’una coral escolar. Va ser a La Salle de
Girona. Entre els 9 i els 13 anys vaig formar
part de la coral escolar. Cantàvem cançons
religioses, populars, també alguna sardana.
Actuàvem a l’església del col·legi i, en algunes
ocasions, al teatre Municipal. El que ens
dirigia habitualment era el Senyor Julià i el
germà Guillermo tocava l’orgue.

El record d’un cor infantil de La Salle
Aquesta referència que en Joan ens explica de
quan era un nen correspon a un moment en què el
cor infantil del col·legi gironí va tenir una certa
presència, tant a nivell intern de la institució com a
nivell ciutadà. Se li va donar el nom de Petits
cantaires (en català) Anem a recordar algunes
activitats de les que en queda registre
1959-0517 El cor
del
col·legi La
Salle
canten la
missa
Cum
Jubilo (Los Sitios 16-V-1959 p3)

1959-12-06
Participació en
el Festival de
la Campanya
de Nadal, al
Teatre
Municipal,
organitzat per
la Delegación
Provincial del
Frente de
Juventudes
(Los Sitios 4XII-1959 p3)
1960-05-14 El cor
interpretà motets
a la Missa, al
col·legi La Salle,
en les
celebracions
patronals de St. Joan Baptista (Los Sitios 14-V-1960 p2)
1961-01-29
Actuació, amb
altres corals,
festa
Associación
padres
Alumnos al Teatre Municipal (Los Sitios 31-I-1961 p4)

Un parent músic
En Josep Maria Pagès (Sant Feliu de Guíxols, 1896
– Girona, 1981) va ser músic i compositor. De
formació autodidacta, va ser bon coneixedor de la
música del moment gràcies als seus viatges per
Europa. Va treballar musicalment sobretot en les
dècades dels 20 i 30. Amb el canvi de règim va anar
quedant aïllat del món artístic.
Hi ha un fons documental, donat per la família a
l’Ajuntament, que es guarda a l’Arxiu Municipal de
Girona. Es conserva sobretot correspondència i
material musica. Pel que fa a cartes n’hi ha
d’intercanviades amb personatges d ela cultura i la
música, com ara Joan Lamote de Griñón, Frederic
Mompou, Eduard Toldrà, Pau Casals, entre d’altres.
Pel que fa a la música es conserven llibres i
revistes i molt en particular partitures
corresponents a vuit composicions del mateix
Pagès, entre d’altres Els contes de la llar (1922),
Càntic d’amor (1926), La princesa blanca (1929) i
una òpera: Las bodes de Camacho.
D’aquesta òpera, Las Bodas de Camacho (1940)
n’hem pogut esbrinar que va ser interpretada la
seva obertura al palau de la Música catalana, a
Barcelona, els anys 1948 i el 1951 [veieu la imatge
posterior]

Malgrat aquests tres o quatre anys de
contacte amb el cor, de petit, no vaig tenir cap
continuïtat de formació musical.

TAMPOC EN LA JOVENTUT
En la meva joventut el tipus de música que
m’agrada i seguia era la més popular. Els
Beatles, Els Rolling Stones, també Lluís Llach.
No vaig aprofitar gaire els anys d’estudiant a
Barcelona per a gaudir de l’oferta musical de
la capital, quan vaig estar estudiant
enginyeria química.
És curiós i simptomàtic que havent-hi algun
personatge músic en la família, això no va ser
estímul per acostar-nos a concerts. L’oncle de
la meva mare, Josep Maria Pagès, va ser
músic i compositor. Els pares ni el mateix oncle
no ens van posar mai a concerts. Tot i que la
relació familiar era bona i coincidíem en les
celebracions habituals.

Programa de mà d’un concert al Palau, dirigit per
Eduard Toldrà, amb motiu del 4t centenari de Cervantes,
en què s’interpretà l’obertura de l’òpera de Pagès
Vicenç, Las bodas de Camacho (centre de documentació
del Palau de la Música)

En la meva joventut determinat tipus de
música va significar un motiu d’afirmació
nacional i de reivindicació d’una societat
millor. A mi em va agafar de jove i estudiant a
Barcelona el maig del 68 i final del franquisme.
També aquí arribaven ànsies de llibertat i de
protesta. Els recitals d’en Llach, en Raimon,
l’Ovidi Montllor, es convertien en actes
reivindicatius. Altres, de manera més
paxanguera encarnaren una reivindicació de
catalanitat, com ara La Trinca. Recordo sortint
d’un recital, crec que del Raimon, als químics
de Sarrià que es va produir un aldarull amb els
grisos [es refereix al nom popular amb què era
designada la policia nacional franquista], amb
trets a l’aire inclosos.

Lluís Llach va ser un dels referents musicals de la joventut
d’en Joan Boadas.

L’allunyament de la formació musical ha
anat canviant en les generacions següents. Les
meves dues filles van estudiar piano. Com és
normal ho vam promoure els pares,
interessats per facilitar una formació més rica.
De les dues una s’hi va aficionar més que
l’altra però cap d’elles hi va donar continuïtat.

GUSTOS I PREFERÈNCIES
A mi escoltar música en disc, inclús per la
televisió, em costa. No m’hi concentro gaire.
Prefereixo el concert en directe. Veure els
intèrprets. Inclús gaudeixo de les projeccions
de ballets o òperes en cinemes, actuacions en
les que pots veure bé als intèrprets. Solo
preferir anar a veure obres que ja conec. Sé
que m’agradaran. Evidentment que procuro,
també, buscar i assimilar nou repertori

No m’ho hagués cregut fa uns anys però he
anat agafant gust pels ballets. A part de la
bellesa de la música, admiro la capacitat
tècnica prodigioses que solen mostrar els
ballarins. És admirable quan penses en la
intensitat de la preparació que han necessitat.
De dansa n’he vist alguna funció en directe,
però més en les que s’ofereixen projectades en
cinema. Vaig tenir ocasió de veure El Llac dels
cignes a Sant Petersburg, al teatre
Alexandriski. Allà te n’adones que el públic
musical rus és diferent al del nostre país.
Semblen un espectadors acostumats a
freqüentar els teatres i de tipologia de públic
és més variada (per exemple amb gran
diversificació d’edats).
Hi ha algunes obres que m’han estrat amb
més facilitat. Sobretot quan he comptat amb
un bon suport per acostar-m’hi gràcies a
cursos i conferències musicals. A mi m’ha
passat amb obres com Schéhérazade de
Rimski Kórsakov o el Lohengrin de
Wagner.També m’agraden i segueixo els
concerts d’Ibercamera a l’Auditori de Girona.
Hi he assistit a bones funcions i amb músics de
qualitat.

SOBRE L’ÒPERA
L’òpera m’ha anat agradant en particular
per l’aspecte teatral que porta associat. Haig
de dir, però, que no m’agraden els muntatges
operístics “estranys” que alguns directors
d’escena
proposen
de
vegades,
descontextualitzant l’obra originària. La
primera òpera que vaig veure va ser Turandot,
la vam anar a veure amb les meves filles.
Puccini m’agrada en particular: Tosca, La
Bohème.
Per motius de coneixença personal vaig
tenir ocasió de fer una visita a les parts
internes del Liceu. Coneixem el que havia estat
director del Liceu, en Josep Caminal, i amb la
meva dona vam poder recórrer, acompanyats
per aquest, l’escenari (que és enorme vist de
prop), camerinos, espais d’assaig,. Va ser
realment interessant.

M’agrada molt veure bé l’orquestra.

En general m’agrada més veure les òperes
des dels pisos que no situat a la platea: crec
que tinc millor panoràmic ai audició. Com ja
he dit per a altres facetes, considero vàlid i
interessant veure òperes en projeccions
cinematogràfiques. Amb aquesta finalitat
vaig sovint als Ocine de Girona.
Algunes obres que plauen al Joan
Schéhérazade ,
(1r moviment)
de Rinski-Korsakov

Lohengrin (fragment)
De Wagner

El llac dels cignes
(tall) de Txaikovski on
es pot veure la la
condició tècnica que
admira en Joan
El Joan a l’escalinata d’entrada del Liceu de Barcelona

Recordo que vaig estar una vegada al Liceu
situat en una de les banyeres, prop de
l’escenari. De l’escena ens quedava ocult
algun dels angles però la visió dels músics i del
director era molt propera i vívida. Et podies
fixar en molts detalls de la interpretació. Va
ser una ocasió especial.

Agraïm al Joan l’acollida cordial que ens
ha fet i les facilitats per a conèixer
experiències i punts de vista en aquesta
afició comuna que és la música.
joan manel barceló, 2019

Panoràmica del teatre Alexandrisnki de Sant Petersburg,
en una foto treta pel Joan Boadas amb motiu de l’assitència a un ballet

D’ ÒPERA

Evidentment, Tosca, de Giacomo Puccini, és un dels grans títols del repertori
operístic. Sol estar entre les deu més representades pràcticament totes les temporades
en els darrers anys. A Girona, com no resulta d’estranyar, ha estat una de les òperes amb
certa presència. Però com que fa temps que no ens la representen, s’acaba d’organitzar
un Bus operístic Anem a fer una revisió d’aquesta presència.

ABANS
La primera vegada que el drama de Tosca va arribar a Girona va ser en forma teatral, en la tragèdia en
quatre actes de l’escriptor francès, Victorien Sardou, de fet la font literària de l’òpera de Puccini. Quan
s’oferia la versió teatral el títol que apareixia era La Tosca. A Girona apareix per primera vegada el 1904 i
apareix amb força perquè van ser fos els teatres que la van programar: El Jardín de Novedades i el teatre
Principal (aquest dit actualment Teatre Municipal). Posteriorment la Tosca teatral va reposar-se unes
quantes vegades (com a mínim el 1907, 1909, 1910, 1913, 1915 i 1920). També hem de fer constar que el
tenor Laroc havia interpretat una ària de Tosca en un concert al casino Gerundense, el 9 de desembre de
1906. També el 10 de juliol de 1907, a sant Feliu de Guíxols, la soprano Benimeli havia cantat l’aria Visi
d’arte.

UNA PRIMERA FUNCIÓ
La primera vegada que Tosca es va representar a Girona va ser el dia 22 d’octubre del 1907 [veieu
imatge 1]. Va ser al Teatre Principal (actualment Municipal). La mateixa companyia va oferir poc
després, una segona funció de la mateixa
obra, el 27 d’octubre de 1907 (La Lucha 28-X1907 p2).
← Imatge 1.- Anunci de la primera funció de Tosca
a Girona, el 22-X-1907 (La Lucha 22-X-1907 p2) .

Una crònica del moment comentava sobre
la funció de l’estrena “Nunca con mejor gusto
cogemos
la pluma, que cuando se trata de prodigar merecidas alabanzas; por
Repartiment de Tosca el
ello en esta ocasión sentimos no disponer de espacio y carecer de
1907
extensos conocimientos musicales para hacer una reseña crítica de la
representación de Tosca que tuvo lugar ayer noche en el Teatro
Tosca.- Emilia Vergeli.
principal. […] solo recoger las impresiones unánimes que produjo la
Mario.- Miguel Mulleras.
interpretación de la obra de Puccini. […]. La señora Vergeri posee una
Scarpia.- Matías Pascual.
agradabilísima y extensa voz que emite sin esfuerzo alguno aun en los
Dr. Musical: Francisco Pérez
Cabrero
registros agudos; es además verdadera artista mímica y por ello ayer,
en las muchas situaciones trágicas que contiene la obra, dio perfecto

concepto de la lucha que sostiene el alma de Tosca. La trrible escena del final del segundo acto fue
acabadísima.
El señor Mulleras debutaba ayer y en gracia a ello pueden perdonarse
algunos defectos de actor; en cuanto a cantante es artista de porvenir;
voz de agradable timbre, sin más defecto que ligero tremolo, y
sentimiento en el canto son condiciones que hacen un artista. En el
tercer acto obtuvo una ovación. El señor Pascual muy discreto y con
dominio perfecto de su papel es también un excelente barítono de voz
agradable y dúctil.
En resumen, que el público aplaudió con entusiasmo repetidas veces
a los artistas demostrando su agrado; aplausos de que participó
merecidamente el Maestro Pérez Cabrero, pues excepción de ligeros
lunares en el número de las campanas, toda la obra fue ejecutada con
esmero.” (La Lucha 23-X-1907 p2)

Imatge 2.- Postal autògrafa de Mulleras, el tenor que fa fer el
paper de Mario en l’estrena gironina de Tosca el 1907 i ell 1929. La foto ve
signada a Milà amb data 26-V-1923. →

EN SEGUEIXEN D’ALTRES
El 1910 torna a venir l’obra pucciniana a Girona. Se’n fan també dues representacions. La primera de
la temporada va interpretar.se .

El 31 d’octubre 1910 es fa una funció amb el tenor Biel. El 3 de novembre 1910 debutarà en el
paper protagonista el tenor Hipólito Lázaro. En aquella ocasió consta que els decorats van ser
confeccionats per Ros i Güell i Folch.
Posteriorment, ens trobem amb un parèntesi fins al 29 d’octubre de 1926 en què Tosca es torna a
interpretar al Teatre Principal. Els decorats eren de Manén i Muela 8.
Altres dues funcions va tenir lloc el 1927. El director d’escena va ser Juan Sangenís i els decorats de
Valera-Zabala i Campsaulinas. Actuaven 20 coristes i vuit ballarines del Liceu. Les representacions van ser
el 30-X-1927 i el 1-XI-1927, amb idèntic repartiment9.
Novament el 28-X-1929 . Va acudir a Girona per Fires una companyia amb dues seccions de cantants,
d’òpera i de sarsuela. La part d’òpera s’havia format a partir de personal del Liceu de Barcelona. El director
d’escena va ser Jaime Serra i els decorats de Valera i Zabala10.

Intèrprets de Tosca en diverses funcions a Girona

8

1910

1926

1927

Tosca.- Sta. Maria Darnia.
Mario.- Sr. Julián Biel (31-X)
/ després Hipólito Lázaro (3XI).
Scarpia.- Sr. Bautista M.
Corts.
Altres: Sr. Giralt
(AngelottiI i Sr. Pomer
Dr. Musical: Sebastián Rafart

Tosca.- Josefina
Blanch.
Mario.- Pedro
Mañé.
Scarpia.- Juan Jordà.
Altres: Franco
Fionti (Angelotti)
Dr. Musical: Joaquín
Vehils

Tosca.- Carmen Bau
Bonaplata.
Mario.- Aurelio Anglada.
Scarpia.- José Canudas.
Altres: Conrado Giralt
(Angelotti) i Ramon
Escuté (sagristà)
Dr. Musical: Francisco
Ribas

1929
Tosca.- Sra. Carmen Bau
Bonaplata.
Mario.- Miquel Mulleras.
Scarpia.- Ricardo Fuster.
Altres: Sr. Montany
(Angelotti)
Dr. Musical: José Sabater

Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 3-X-1926 p2, i 29-X-1929 p4]
Hi ha un programa de mà i de presentació de la companyia i els cartells d eles dues funcions a la Biblioteca Carles Rahola
de Girona, com a cartells, respectivament, no 1068, no 1131 i no 1133.
10
Es conserva el programa de mà que anunciava la companyuia i le sobres (Biblioteca Carles Rahola. Cartells n o1218)
9

Elements gràfics relacionats amb les representacions de Tosca a Girona

Imatge 3.- Cartell de la funció del 3-XI-1910 (Biblioteca
Pública Carles Rahola de Girona. Cartells no 0138).

Imatge 4.- Cartell de la funció del 3-XI-1910 (Bibiteca Pública
Carles Rahola de Girona. Cartells no 1131).

El sentim
cantant la gran
ària del 3r acte:
E lucevan les
stele. En
enregistrament
de 1916
Imatge 5.- Anunci de la funció del 3-XI-1910
(Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona. Cartells no 1218).

Imatge 6.- Carme Bau Bonaplata
Imatge 7.- Tenor Hipólito Lázaro
Va actuar a Girona el 1927 i 1929
Va actuar a Girona el 1910

UNA FUNCIÓ HISTÒRICA
És curiós constatar que després de temps sense veure l’obra a la ciutat, els responsables el Municipal
van rebutja un oferiment per porta l’obra a la ciutat per part
Repartiment de Tosca el 1989
de l’Ensemble Orquestral de Perpinyà. Hi ha una carta
dengatòria que diu “Hem rebut amb satisfacció la creació de
Tosca.- Martha Colalillo.
l’òpera Tosca per la Vila de Perpinyà, però en el període que
Mario.- Francisco Ortiz.
indiqueu per la representació el teatre no està lliure i la
Scarpia.- Franco Bordoni.
programació d’enguany ja està realitzada.”11.
Dr. Musical: Maurizio di Robbio
Tosca i Girona van tenir l’honor, ambdues, de ser la primera
Dr. Escena: Jordi Voltas
en participar i inaugurar el cicle Òpera Catalunya. Un
iniciativa de Mirna Lacambra i els Amics de l’Òpera d Sabadell
que es proposava produir i portar òperes per diversos teatres del país. Com veiem, el primer experiment
es va fer a Girona, inclús abans d presentar
l’obra a Sabadell. Va ser el 19-V-1989 al teatre
Municipal de Girona. La funció va obtenir èxit
de públic [Veieu imatge *].
Imatge 8.- Capçalera de la notícia de la primera
funció del cicle Òpera Catalunya, inaugurat a Girona i
amb Tosca (Avui 19-V-1989 p.38)

Imatges 9.- Aspectes del programa de npa de la Tosca que es va estrenar a Girona el 9-V-1989 [col. J, M. Barceló]

11

La carta està datada a Girona el 3 d’octubre de 1990 i ve signada pel regidor delegat Joan Puigbert i Busuqts [Arxiu
Administratiu Municipal de Girona, no 3798]

El sentit transcendent d’aquella primera funció operística itinerant per teatres de Catalunya es reflectia
en el comunicat que l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell escrivia al final del programa de mà de
Tosca. Efectivament, l’experiència va tenir ressò i encara està viva avui en dia,
Comentaris del programa de mà del llibret de Tosca del maig de 1898, el primer d’Òpera Catalunya
“Estem assistint a un d’aquests esdeveniments que fan història: ha nascut l’ÒPERA A
CATALUNYA. Si bé aquest és és l’inici d’un camí que pot ser molt llarg i del que encara no en podem
albirar ni les repercussions ni l’abast, [...] comença ara una nova etapa amb més feina, amb més
preocupacions, però sens dubte, amb moltes més satisfaccions. Pel públic català versat o no, neix
una important possibilitat del gaudir musical i cultural, que és l’òpera. “ [Programa de mà de Tosca.
Sabadell, V-1989, p 16]

Imatge 10.- Notícia de l’èxit de Tosca a Girona el 19-V-1989 (Diari de Girona 21-V-1989 p.41)

L’ÚLTIMA VISITA DE FLORIA A GIRONA
El 14-IV 2011 el títol romà de Puccini, protagonitzat per Floria Tosca, tornava al teatre Municipal gironí.
Ho feia amb l’Orquestra Simfònica de Pleven (Bulgària). La productora Ópera 2001, entitat que es dedica
a promoure funcions líriques que porta de gira per l’estat.
Pels voltants de la funció
Repartiment de Tosca el 2011
gironina, havia presentat
Tosca.- Monike McDonald.
l’obra al Teatre la Llotja
Mario.- Juan Carlos Valls.
de Lleida (el 13-IV)12, al
Altres: Paolo Ruggiero (sagristà)
Principal d’Alacant i al
Dr. Musical: Martin Mazik
Principal de Saragossa13,
en una gira que havia
començat el 10 de març del 2011 al Teatro Principal de Burgos14.
Imatge 11.- Anunci aparegut a la premsa (Diari de Girona 3-IV-2011 p 54) →
12
13
14

Hi ha un petit tràiler de TV3 de la representació, un dia abans que a Girona, a Lleida el dia 13-IV (emès el 14-IV),
Ópera actual, n 139, abril 2011, p. 10
Europa Press. 9-III-2011. Accessible

Imatge 12.- Foto
de la producció de
Tosca que ens
visità el 2011. La
imatge, aportada
per la companyia,
correspon a una
representació
anterior i va ser
publicada al Diari
de Girona (El Punt
11-IV-2011 p 43)

ALTRES MANERES DE VEURE TOSCA
No sempre s’ha pogut tenir a prop una representació operística a les contrades gironines. Ha calgut
acostar-s’hi com s’ha pogut. Evidentment, amb la discografia, la ràdio, el televisor, l’ordinador i el mòbil,
tots ells han estat un bon recurs. Però un recurs un xic solitari. Anem a citar alguns recursos socials, volem
dir, amb altra gent, de veure Tosca, de manera més o menys fidedigna.

Intèrprets de Tosca en diverses funcions a Girona

En pel·lícula

En projecció

Anada en grup en bus

Existeixen
diverses
Diversos cinemes de les contrades
El 21-III del 2014
versions cinematogràfiques ofereixen
regularment
òperes
l’institut Narcís Xifra de
inspirades en Tosca. No ens retransmeses en directe o en diferit.
Girona noliejava un bus
referim
aquí
a
amb pares, professorat
interpretacions fidedignes de
i alumnes per anar a
l’òpera sinó a films, en bona
veure Tosca al Liceu
part parlats, que només
incorporen algun fragment
[Imatge 15.- portada del
tríptic del viatge. Col. JM
musical de l’òpera. A Girona
Imatge 14.- Anunci projecció de l’òpera
Barceló].
han arribat, evidentment,
als Ocine de Girona i Platja d'Aro el dia 6
com en el de juny del 2010 [El Punt 8-VI-2010 p20]. I
Els Amics de l’Òpera
cas
que
després el 19—II-2011.
de
Girona
ha
organitzat
dos busos,
mostrem.
amb 87 participants per anar a veure
Imatge 13.També en grups pro òpera, com els
Anunci diari
l’òpera al Liceu. Abans es va fer una
Amics de l’Òpera de Palafrugell,
film de Carl
conferència divulgativa a la Biblioteca
Kock
(Los El 26-VI-2010, amb comentari de Josep C. Rahola casa de la Cultura (23-V),
Sitios 27-III- Maria Oroval.
amb Pol Avinyó conferenciant.
1943 p.5)

EN ALTRES LLOCS DE LES COMARQUES GIRONINES
L’obra Puccini, amb la seva popularitat, és de les que ha arribat a a diverses poblacions de les nostres
comarques. Sense pretendre ser exhaustius citarem llocs on s’ha representat.
Olot ha tingut l’òpera en dues ocasions. La primera el febrer del 1927, amb intèrprets del Liceu. És quan
va fer el debut a la ciutat el tenor Jaume, Castellví,
vinculat a la capital de la garrotxa per haver estat
deixeble del cantant olotí Pau Meroles [La
Vanguardia, 9-II-1927]. L’altra representació es

va efectuar, amb el patrocini d el’Ajuntament
durant les festes del Tura, el setembre de
1963, amb els cantants Mirna Lacambra
(Tosca), Bernabé Martí (Mario) i José Simorra
(Scarpia) [Los Sitios 5-IX-1963 p8]. Aquesta va

Imatge 16.- Foto de la noticia de la representació
apareguda al Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 2III-1927, p.6

ser la darrera d’una sèrie d’òperes representades
al Teatre Principal d’Olot entre mitjans anys 50 i
60 [Alexandre Cuéllar, El Teatre Principal

d'Olot. Olot: Ajuntament, 1989, p264].
L’altra ciutat afortunada agraciada en
algun moment ha estat Sant Feliu de Guíxols

Molt més tard ens consta una funció al Tetare El Jardí de Figueres el març del 2005 en el narc del
programa Òpera Catalunya. Van ser-ne intèrprets Carme Ribera (Tosca), Albert Montserrat (Mario),
Alberto Arrabal (Scarpia), Antoni Fajardo (Angelotti) i Toni Marsol (sagristà) [El Punt 6-III-2005 p50]. Alguns
dels solistes mateixos van actuar aquell any, l’agost del 2005 als jardins de Cap Roig, a Calella de
Palafrugell: Carmen Ribera (Tosca), Albert Montserrat (Mario) i Albert Arrabal (Scarpia), en una producció
dels Amics de l’Òpera de Sabadell (Diari de Girona, 10-VIII-2005 p34).

REPRESENTACIONS DE TOSCA EN DIVERSOS MUNICIPIS DE LES COMARQUES
SANT FELIU
PALAFRUOLOT
PERALADA
FUGUERES
DE G.
GELL
22-II-1927
10-VIII30-VII-2010
6-III-2005
i 8-IX-1963
2005
Amb la companyia
Les dues vegades Amb l’orquestra i
Al teatre El jardí
Als jardins
que venia de les Fires al Teatre Principal cor de la Comu- pels
Amics
de de
Cap
de Girona15.
d’Olot,16
nidad de Madrid17. l’Òpera de Sabadell18 Roig19.
23-X-1907

En definitiva, hem localitzar nou funcions de Tosca a Girona. Des de que es va estrenar, el 1907
i en una vintena d‘anys es representà set vegades, amb una mitjana d’una sessió cada tres anys,
amb artistes provinents del Liceu en bona part. Després seguí un silenci de justos seixanta anys
i a partir d’aquí Tosca ens ha visitat un parell de vegades. I sense voler ser exhaustius hem trobat
mitja dotzena de funcions per poblacions de les comarques gironines. Déu ni do!, pel que ha
sigut l’últim segle en òpera gironina
joan manel barceló sitjes, 2019
15
16
17
18
19

La Lucha 28-X-1907 p2
La Vanguardia 9-II-1927 p22 i Los Sitios 5-IX-1963 p8
Diari de Girona 30-VII-2010 p50
El Punt 6-III-2005 p50
Avui 10-VIII-2005 p52
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

GIRONA (IV)
Aquí tenim la cobla-orquestra Girona a finals dels 40, un cop vam veure en el número
anterior com s’havia superat la fase de canvi de règim. Els seguirem fins a mitjans 50.
Veurem com el grafisme dels anuncis de la formació comencen similars als anteriors i
com es va fent el disseny més modern i complex.

Imatge 36 - Any 1949 - Arxiu
particular

Començant pel vèrtex
superior, i continuant en
sentit horari:
Josep
("Pitu")
Comalada, Joan Saliné,
Emili
Juanals,
Lluci
Badosa, Josep Colomer,
Josep Mª Boix, Joan
Bosch, Josep Genís, Martí
Font Triadú, Antoni Vilà
("Pirro"), Pere Serra i
Josep ("Pitu") Faixedas.

A punt de començar el Ball a l'envelat de Bonmatí, el dia 5 de Juny de 1949. A davant de l’escenari veiem
les caixes amb què transportaven el material, i el bombo de la bateria es recolza sobre l’estoig d’un
instrument.

Imatge 37 - Any 1949 - Arxiu particular
Darrere: Josep ("Pitu") Comalada, Joan Bosch, Pere Serra,
Antoni Vilà ("Pirro"), Emili Juanals, Martí Font i Josep Genís.

Davant: Josep Mª Boix, Joan Saliné, Josep Colomer,
Josep ("Pitu") Faixedas i Germà Sàbat.

A sota, tocant a la Festa Major de Palau-Sacosta.

Imatge 38 - Any 1951 - Biblioteca Pública Carles Rahola (Girona). Fons Josep Mª Boix
Segons anotacions mecanografiades per Josep Mª Boix els
músics són els següents:
Darrere: Desideri ("Dèri") Brugués i Gou, Agustí Prunell i
Egea, Joan Moreno i Ramos, Joaquim Carbonell, Salvi Bach i
Planas i Joan Esponellà i Saballs

Davant: Lluís Buscarons i Pastells, Jacint Salvadó i Pla, Josep
Mª Bosch i Risech, Francesc Batlle i Soler i Pere Buscarons i
Pastells (amb qui vaig coincidir cinc anys a la Cobla-orquestra
Màxim's).

I en aquesta pàgina, el Cartell 1952-53, de Lluís Cairó i Soms, amb el mateix disseny de 1949.

Imatge 39 - Any 1952 - Arxiu particular
A dalt de tot hi ha els dos músics que dirigien la formació:
Lluís Buscarons i Pastells i Josep Mª Boix i Risech. Seguint cap
a la dreta en sentit horari hi tenim: Desconegut (Joan
Moreno i Ramos ?), Salvi Bach i Planas, Joan Esponellà i

Saballs, Francesc Batlle i Soler, Pere Buscarons i Pastells,
Joan Molina i Pardo, Jaume Prunell i Egea, Olegari Freixas
("Gari"), Joaquim Carbonell, Jacint Salvadó i Pla i Desideri
("Dèri") Brugués i Gou.

Cartell promocional de la temporada 1953-1954, molt original, fet per Antoni Varés i Martinell, amb fotos
de Barber (fotògraf que es va instal·lar a la Rambla de Girona).

Imatge 40 - Any 1953 - Arxiu particular
Pàgina esquerra: Joan ("Nitu") Fabra i Bassegoda, Josep Mª
Boix i Risech i Josep Miralda i Puig
Pàgina dreta, d'esquerra a dreta, i de dalt a baix: Salvador
Grau i Domènech, Àngel Cutrinas i Valls, Ramon Rodríguez

i Riera, Isidre Call i Masó, Joan Mulí i Jou, Juli Puerto i
Oliveras, Lluís Palet i Pou, Josep Forcada i Estrany, Joan
Molina i Pardo i Salvi Bach i Planas.

(CONTINUARÀ)
Josep Loredo i Moner, juny de 2019

RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES
Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musicals 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
(28)

En l’òpera Ottone in vila
Vivaldi hi va deixar la
turmentada ària Gelosia, tu
già rendi l’alma mia. Ens la
plora Lea Desandre

Una per
piano de
Liszt

Khatia Buniatishvili
interpreta Ständchen
(serenata), una transcripció
per a piano d’un tema de
Schubert

De la
primera
gran òpera
de Bizet
I aquí una
peça
orquestral

A Barcelona s’acaba de
representar Les pêcheurs de
perles, de Bizet. Aquí en
tenim el duet Au fond du
temple saint. Al MET per
Javier Camarena i Nariusz
Kwiecien

Un duet
del Gran
Mestre

Del mexicà Arturo
Márquez, Danzón no 2,
obra composada el 1994.

La catata BWV 140 de JS
Bach conté un duet per a
soprano i baix, amb obligat
de violí amb el títol Wann
lommst du; mein Heil
(Quan arribaràs, Salvador meu?). Una altra demostració
de perquè Bach és l’amo

Amb motiu de la representació de l’òpera de Verdi
al Liceu aquest mes de juliol.

Luisa Miller

Julià Pascual Fortea, 2019

