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A DESTACAR

Podeu agafar entrades amb un 20% de descompte
per anar al concert que la soprano Anna Netrebko
oferirà al Liceu el proper dilluns 4 de novembre 2019
al Liceu. Preu d’entrada més bus 155€ (150€ pels
Amics. O sigui, que la dia següent dels focs artificials
que clouran les Fires de Girona, encara gaudirem
d’una darrera traca final.
PODEU RESERVAR DES D’AQUÍ

Teniu a l’abast anar a veure al Liceu mitja dotzena
d’òperes en la temporada 2019-2020. Sempre amb
primers repartiments i un descompte del 33% en
l’entrada.
●
●
●
●
●
●

Turandot, de Puccini
Doña Francisquita, d’A. Vives
Cavalleria Rusticana i I Pagliacci
Aida, de Verdi
Lohengrin, de Wagner
Carmen, de Bizet
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QUI

QUÈ, QUAN ON …

Un viatge a veure òpera a l’Arena de
Verona amb Amics de Girona
Aprofitant que l’Anna Nertrebko participava en Il
Trovatore un petit grup de membres del Amics de
l’Òpera de Girona s’hi van desplaçar el 7-VII.
..Fotogaleria..

Acord de col·laboració amb la Biblioteca
Carles Rahola per a clubs de lectura
Des dels Amics de l’Òpera de Girona es participarà en
tres clubs de lectura relacionats amb les obres líriques
que s’aniran a veure. S’anirà publicant
..Al web..

Acord de col·laboració amb el
Laboratori de Cultura AVV St. Narcís
En el marc de les celebracions per la reconstrucció
del Pont del Dimoni, els Amics oferiran una
conferència, seguida d’un espectacle audiovisual amb el tema: el dimoni en l’òpera. Serà el mes
d’octubre en data que s’anunciarà.
..Al web..

Gran èxit de la Luisa Miller de
Verdi oferta aquest juliol al Liceu
Grans aplaudiments i bravos per a un
repartiment encapçalat per S, Radvanovski i P
Betzala. Amb bona crítica també per la Mezzo
gironina Gemma Coma-Alabert.
..Crítica.. ..Els protas.. ..Dani Cortés..

Festival Internacional de Música
de Cadaquès
És el 48è festival. Del 2 al 31 d’agost.
..Al web..

Festival de Música Antiga de Poblet,
enguany amb vuit activitats
Sota la direcció artística de Jordi Savall.
Del 16 al 18 d’agost
..Al web.. ..Programa..

Festival Ésdansa 2019
El consolidat festival de dansa d’arrel
tradicional. Del 19 al 25 d’agost a Les Preses
..Al web..

Estrena de l’òpera de Magrané
Diàlegs de Tirant e Carmesina
Estrenada aquest juliol a Peralada.
..Al web.. ..Al web..

ANAR-HI
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Mireia Barrera s’acomiada com a
directora del Cor Madrigal
Ha estat en un concert al Palau el passat 7 de juliol
..Al web..

Entrevista a Josep Pons,
el director titular del Liceu
El juliol a Bracelona Clàssica
..Al web..

Contestant l’ homofòbia en el
camp de l’òpera
Escrit d’opinió d’Enrique Sacau rebatent un
article aparegut a “La Razón”
..Al web..

Deu directores actuals
Breu descripció de les deu batutes
femenines emergents del moment.
..Al web..

Entrevista a un jove director d’escena
lírica: Raul Vázquez
Amb motiu de la seva intervenció en una sarsuela
a Tenerife
..Al web..

L’Orquesta Filarmónica de Jalisco
reconeguda com la millor de Mèxic
Reconeixement recent per part de la
Sociedad Mahler México.
..Al web..

250 aniversari del naixement de
Beethoven
Comentari a Mundoclasico.com
..Al web..

Programació de la tardor lírica de Vigo
Amb Tosca (21-IX) i Il Barbiere di Siviglia (27-V), i
amb altres gales i activitats
..Al web..

Entrevista a la soprano Sònia Iontxeva
A Planeta Magazine, aquest juliol conversa amb la
cantant búlgara.
..Al web..

ANAR-HI
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200 aniversari de la música
alemanya Clara Wieck
Pianista virtuosa i compositora
..Al web..

Un jove director finlandès dirigirà
l’Anell a Bayreuth: Pietari Inkinen
Resulta novetat que no es recorri a un director
consagrat. Serà el 2020.
..Al web..

Espectacular versió de Turandot al
Teatro Colón de Buenos Aires
S’ha recuperat la producció de R. Oswald
..Al web..

Entrevista al tenor USA
Bryan Hymel
A pro Opera
..Al web..

Una novel·la de temàtica musical
recomanada per Jaume Radigales
LLIBRE

El pianista cerc, de David Puertas. Lleida:
Pagès editors, 2019.
..Al web..

Sobre la relació de l’òpera amb el
cinema i els mitjans audio-visuals
LLIBRE

Per Jaume Radigales i Isabel Villanueva
(editors). Madrid: Cátedral, 2019
..Al web..

Un nou disc (CD -DDD-) amb àries
d’òperes i cantates profanes de Vivaldi
CD

Arie e cantate per contralto. Per la contralt Delphine
Galou amb l’Accademia Bizantina. Editat per Naive.
..Al web..

Editat un disc amb l’òpera
Sigismondo de Rossini
CD

Obra rara interpretada per l’Orquestra de la
Radio de Munich. Per BR Klassik
..Al web..

Disc amb obra sacra de Meyerbeer
CD

En el context d ela recuperació de l’obra del que
va ser cèlebre compositor. CD (DDD) de Naxos
..Al web..

Un DVD d’una òpera poc comuna:
Medea in Corinto, de Mair
DVD

Una recent recreació de l’òpera del que v ser
mestre de Donizetti. Per Dynamic
..Al web..

ANAR-HI
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ANAR-HI

ACTIVITATS
1 a 3VIII
(22h.)

Dansa: Zaguán & Alento.
Ballet Nacional de España
Al Liceu.
..Al web..

Barcelona

Memòries de l’esclavatge.
Dr. Jordi Savall
2-VIII
(22 h.)

Veu i instruments fan una ruta per quatre segles
d’esclavatge. Festival de Torroella, a l’Espai Ter
..Al web..

Torroella M.

Camila Nylund (soprano)
(20 h.)

Acompanyada al piano pel pianista Helmut
Deutch. Festival Peralada, a l’església del Carme
..Al web..

3-VIII

Ars Atlántica: barbara Strozzi 400 anys
Maria Espada (soprano) i Marta
Infante (alto). Música antiga

3-VIII

(21,30 h.)

Esgésia de Sant Domènec
..Al web..

Peralada

Puigcerdà

Solo de dansa: Malpelo Bach
3-VIII
(20 h.)

Maria Muñoz (coreografia i interpretació) i Dan
Tepfer (piano). Inspirat en Bach, sobretot el “Clavecí
ben temperat”. Festival de Torroella, a l’Espai Ter
..Al web..

Torroella M.

Joseph Calleja (tenor)
4-VIII
(20 h.)

4-VIII
(22 h.)

Amb Vincenzo Scalera al piano. Festival
Peralada, a l’església del Carme
..Al web..

Peralada

Tom Koopman i l’Amsterdam
Orchestra & Choir: cantates Bach
Festival de Torroella, a l’Espai Ter
..Al web..

Torroella M.

Jordi Savall i Carlos Núñez:
Diàlegs celtes
(22,30 h.)

Al festival de Porta Ferrada:
Teatre Auditori Municipal
..Al web..

7-VIII

Amb acompanyament de piano per Marta Pujol.
A l’església de Calella
..Al web..

5-VIII

St. Feliu G.

Gala Tres Tenors
(22 h.)

Palafrugell

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

El tenor Jordi Casanova ofereix el
cicle de Lied La Bella molinera
7-VIII
(20 h.)

Acompanyat a la guitarra per Jaume Torrent.
En el marc del XXXIV Festival Isaac Albeniz
..Al web..

Camprodon

Concert de la soprano Silvam Roten en
hebreu, català i castellà
8-VIII
(21h.)

Amb el pianista Jordi canell. Al Museu del call de
Girona. Gratuït fins a completar aforament.
..Al web..

Girona

Händel o com el geni humà pot
arribar a la divinitat
8-VIII
(20 h.)

“Human love, Love divine”, amb Núria
Rial (soprano) i Juan Sancho (tenor)
Festival Peralada, a l’església del Carme
..Al web..

Peralada

Cantoria. Llengües dolentes
8-VIII
(20 h.)

Alfonso (soprano), S. Tapia (contratenor), J.
Losana (tenor i director) i V. Miralles (baix).
Festival de Torroella, a l’església de sant Genís
..Al web..

Torroella M.

Juan Diego Flórez (tenor)
9-VIII
(22 h.)

9-VIII
(22 h.)

Amb la soprano Ruzan mantashyan i l’Orquestra
simfònica del Vallès. Festival Peralada, a l’auditori
del parc
..Al web..

Peralada

La Grande Chapelle. Cants religiosos
d’A. Soler i D. Scarlatti
Festival de Torroella, a l’església de Sant Genís
..Al web..

Torroella M.

Les més cèl·lebres romances russes.
Azamat Zhertilgunov (tenor)
10-VIII
(20h.)

I T. Urmancheiev al piano. Obres de Txaikovski i
Rachmaninov. A l’església de St Martí d’E.
..Al web..

Sant Martí
d’Empúries

Gustavo Dudamel dirigeix simfonisme i veu
10-VIII
(22 h.)

Mendelssohn i Mahler. Amb Mercedes Gancedo
(soprano), L. Vinyes-Curtis (mezzo) i cor de noies Orfeó
català. Festival Peralada, a l’Auditori del parc.
..Al web..

Peralada

Les més cèl·lebres romances russes.
Azamat Zhertilgunov (tenor)
11-VIII
(20h.)

I T. Urmancheiev al piano. Obres de Txaikovski i
Rachmaninov. A l’església de S’Agaró
..Al web..

S’Agaró

QUI
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ANAR-HI

Acosta danza, amb Carlos Acosta
15-VIII
(22 h.)

Coreografia de Goyo Montero. Festival
Peralada, a l’auditori del parc
..Al web..

Peralada

Christiane Karg (soprano):
Lieder de Schubert
17-VIII
21 h.)

17-VIII
(19 h.)

19-VIII
(22 h.)

20-VIII
(20 h.)

Amb el pianista Gerold Huber.
Schubertíada. A Santa Maria
..Al web..

Vilabertran

Música antiga, per Utopia: Les
lamentacions de Cristóbal de
Morales
Església de Sant Esteve
..Al web..

Llanars

Ballet Folklórico Nacional de
Guatemala
Al Clot de l’Infern. En el marc d’Ésdansa
..Al web..

Les Preses

Carlos Mena (contratenor) i Iñaki
Alberdi: Chaconne tombeau
Smb obres de Desprez, Bach, Magrané i T.L. de
Vitoria. Festival de Torroella, al Palau Solterra
..Al web..

Torroella M.

Recital de la soprano Ainhoa Arteta
21-VIII
(22 h.)

Amb acompanyament de la GiOrquestra i direcció
d’André Salgado. Festival de Cap Roig
..Al web..

Palafrugell

Schwanengesang i altres
pel baríton Andrè Schuen
22-VIII
(21 h.)

I Daniel Heide (piano). Schubertíada.
A Santa Maria
..Al web..

Vilabertran

Sefardíes y flamencas. Aloses
22-VIII
(21h.)

Combina cançons flamenques i sefardites. Amb
Rosa Zaragoza i Cristina López . Al Museu del call
de Girona. Gratuït fins a completar aforament.
..Al web..

Girona

Die schöne Mullerin (La bella molinera)
amb el tenor Christoph Prégardien
23-VIII
(21 h.)

Al piano Malcolm Martineau.
Schubertíada. A Santa Maria
..Al web..

24-VIII

Homenatge a Carmen Amaya,
amb Las Amaya

(19,30 i
22,30 h.)

Amb cant i ball flamenc.
Al pati d eles escoles velles de Begur

Vilabertran

Begur

QUI
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..Al web..

ANAR-HI

El baríton Matthias Goerne: Lieder
de Xostakóvitx, Martin i Mahler
Acompanya al piano Alexander Schmalcz.
Schubertíada. A Santa Maria
..Al web..

24-VIII
(21 h.)

Vilabertran

Concert de la soprano Injeong
Hwang: Una nit a l’òpera
Acompanyada per Giuseppe Nova (flauta) i
Giorgio Costa (piano)
..Al web..

24-VIII
(20 h.)

Sant Pere de
Rodes

Joycde DiDonato canta
Winterreise (Viatge d’hivern)
Amb el pianista David Zobel.
Schubertíada. A Santa Maria
..Al web..

25-VIII
(19,30 h.)

Vilabertran

Danses del Món
Amb espectacles de Tanzània, Corea del
Sud, Equador i Catalunya
..Al web..

25-VIII
(20 h.)

Les Preses

Matthias Goerne (baríton):
Lieder de Schubert
Al piano Alexander Schmalz.
Schubertíada. A Santa Maria
..Al web..

26-VIII
(21 h.)

Vilabertran

Acadèmia de la Schubertíada amb el
professor Wolfram Rieger
29-VIII
(18,30 h.)

Intervindran: V. Alarcón (soprano), E. Vares (piano), I
Mas (soprano) i M. Serra (Piano)- Schubertíada.
..Al web..

Vilabertran

Spanisches Liederbuch,
de H. Wolf M. Sheidles
(mezzo) i M. Walser (baríton)

29-VIII

W. Rieger (piano). Schubertíada.
..Al web..

(21 h.)

Vilabertran

Katharina Konradi (soprano)
Lieder de Kurtág, Clara i Robert
Schumann, Debussy, Brahms i Krener. Eric
Schneider al piano. Schubertíada.
..Al web..

30-VIII
(21 h.)

Vilabertran

Celebrant 10 anys de dansa:
Ibstage Gales

31-VIII

Amb la primera ballarina Marinela Núñez. Liceu
..Al web..

(20h.)

Números anteriors

Barcelona

Calendari allargat

Històries del Municipal
SOBRE LES FUNCIONS D’AFICIONATS
Com es podria preveure, les iniciatives de grups amateurs per actuar al teatre de
la ciutat de Girona han estat sovintejades en època contemporània. Aquest és un aspecte
interessant al qual procurarem tan sols fer-ne un apropament, donat que es tracta d’un
camp molt ampli i divers. Recordem que el teatre de l’Ajuntament ha tingut diversos
noms: teatre de comèdies o Pallol, Teatre de la Reina, Teatre Principal i, finalment,
Teatre Municipal. Hi havia grups dramàtics aficionats relacionats amb entitats culturals i
d’esbarjo gironines que actuaven en altres espais però nosaltres ens limitarem a l’actual
Municipal. Sovint citarem alguna font de manera abreujada1.
Com és normal, els esments que trobem a funcions d’aficionats són més nombrosos a mesura que ens
acostem en el temps. Hi pot tenir a veure tant l’augment d’aquest tipus d’activitats com la major facilitat
per a que es conservi informació. Quin és el grau de responsabilitat de cada factor no ho podem precisar.
La referència a alguna funció d’aficionats l’hem trobada ben bé a inics del segle XIX, i concretament el
1802, quan es citen simplement els ingressos per quatre representacions d’aquesta mena [Imatge 1].

Imatge 1.Esment més
antic que
hem analitzat
sobre teatre
d’aficionats a
Girona
[AMGi, ll.1.
2-II-1802].

La informació és dispersa i irregular en el temps. Segur que parcial. Per a facilitar la captació del que
hem localitzat ho resumirem, tot seguit, en una taula. Les fonts provenen de dos llocs: l’Arxiu Municipal
de Girona i de notícies de premsa.

1

ABREUJATURES UTILITZADES.
AMGi.- Arxiu Municipal de Girona. Sol anar seguit per una “ll.” que indica lligall (sistema de classificació que es preveu que
es canviarà en un futur. Per això citem data precisa del document sempre que podem)

Esment d’aficionats al teatre de l’Ajuntament de Girona
Any
1802

Nom ? Qui ?
De la ciutat
Companyia
d’aficionats

1842

1843

1843

1847
1849

1872

Companyia dramàtica
d’aficionats
Caps i oficials de
guarnició i alguns
assalariats de la ciutat
Companyia dramàtica
d’aficionats
Per una Sociedad de
aficionados
Companyia
d’aficionats

Companyia d’aficionats
1891
Companyia d’aficionats
1891
Companyia d’aficionats
1891
Companyia d’aficionats
1891

Companyia d’aficionats
1891
Companyia d’aficionats
1891

1891

2

Companyia d’aficionats

Comentari

Referència

Van fer 4 funcions. L’Ajuntament ingressà 15 lliures
Regidor municipal proposa la “formación de una
compañía de verso compuesta de aficionados que
trabajará alternativamente con la de canto durante la
presente temporada cómica”. No hem pogut comprovarne el funcionament: en tot cas hi havia gent disposada.
El 16-II realitzen una funció amb la comèdia en 2 actes
“Juventud y vejez”. El benefici era per a la soprano Josefa
Vidal.
Eren promotors Antonio Sans i el capità José Cendrera.
Representació del 31-V-1843. Va portar un complicat
problema protocol·lari amb l’Ajuntament.
Interessant el cas que cessa la companyia per falta
d’integrants, sobretot hi mancaven 2 o 3 dones.
Treballaven per alternar funcions amb la companyia lírica
El 25 de març van representar el drama sacre “La
Creación del Mundo y el diluvio Universal”
El 10 i el 14 de març van oferir el drama “Digna de Deu”,
de J.A. Alcántara. Hi ha una crítica periodístic apositiva on
es citen els noms de 4 homes i una dona (els esmentem
més avall). El 14-III es va repetir la funció donat l’”èxit”.
El 15 de novembre. Es representà Don Juan Tenorio. Es
conserva full de la recaptació, amb un total de 436,70
ptes.
El 29 de novembre. Amb dues obres: “Las dos noblezas”,
segurament en català, “Las Duas Noblesas”2 i “Su
Excelencia”. Es conserva full de la recaptació, amb un total
de 285,85 ptes.
Representada el 6 de desembre. Amb 2 comèdies: ”El
señor gobernador” i “La pubilla del Vallès”. Es conserva
full de la recaptació, amb un total de 243 ptes.
El 13 de desembre. Amb les dues obres: “La rondalla de
l’Infern”3 i “El teniente cura”4. Es conserva full de la
recaptació, amb un total de 381,75 ptes.

AMGi, T. ll.1. 2-II-1802
AMGi T. Ll 6. Data 24III-1842

El 20 de desembre. Amb “El esclavo de su culpa”5 i “Las
Carolinas”6. Es conserva full de la recaptació, amb un total
de 178,70 ptes.
El 25 de desembre, quan es representaren 2 obres: “Pau
Claris” i “El teniente cura” –que ja s’havia representat el
13-XII. Es conserva full de la recaptació, amb un total de
252,25 ptes.
Encara que hem exclòs les funcions dels pastorets de la
relació, fem notar que la mateixa companyia del 1891 en

ADGi 04/542

AMGi, T. ll.6. s.d.

El Postillón 1-V-1847
p4
El Postillón 25-III-1849
p3
La Lucha. 12-III- i 13III-1872 (p.3 i p.3)

AMGi, T. ll.12. 15-XI1891
AMGi, T. ll.12. 30-XI1891.
Diario
de
Gerona de Avisos y
Noticias,2-XII-1891 p4
AMGi, T. ll.12. 7-XII1891
AMGi, T. ll.12. 14-XII1891. La Provincia. 13XII-1891, p3; I Diario
de Gerona de Avisos y
Noticias,15-XII-1891
p4
AMGi, T. ll.12. 21-XII1891
AMGi, T. ll.12. 28-XII1891

AMGi, T. ll.12. 28-XII1891

Encara que un manuscrit de l’Arxiu Municipal cita el títol en castellà, en canvi el diari en castellà Diario de Gerona de
Avisos y Notiaias” cita el títol en català “Las Duas Noblesas” i diu que al final va comparèixer a escena a saludar l’autor de
l’obra, el Sr. Bordas (Diario de Gerona de Avisos y Notiaias, 2-XII-1891, p.4). Per tant, no es tractaria la versió homònima del
drama de Juan Nepomuceno Cabrera “La hija del pueblo o las dos noblezas”, del 1842. Hi ha una novel·la i una obra teatral de
Gabriel Merino del mateix títol però de data posterior.
3
Obra de Serafí Pitarra, estrenada aquell mateix 1891 al teatre Romea de Barcelona, el 5-II.
4
Obra del poeta i dramaturg aragonès Constantino Gil y Luengo.
5
Comèdia en vers de tres actes de Juan Antonio Cabestany, estrenada el 1877.
6
Comèdia bilingüe en prosa i un acte, d’Antoni Ferrer i Codina, estrenada al teatre Romea de Barcelona el 2-II-1886.

Esment d’aficionats al teatre de l’Ajuntament de Girona
Any

Nom ? Qui ?

Comentari

Companyia d’aficionats
1891

1894

1915

1915

Oficials
militars
residents que han
format una societat

Agrupació
Tallaví

artística

Pels reclutes del cupo
d’istrucció de la lleva de
1913

1919

Una
agrupació
d’aficionats

1919

Aficionats
d’Acció
Catòlica Regionalista

1919

Aficionats del Centre
de Dependents
Un grup de joves
aficionats de Girona

1921

1931

1932

1932

1934

Secció
dramàtica
d’aficionats Romea, de
Girona
Alumnes de l’Escola
Normal de Magisteri

Grup
d’aficionats,
“con la colaboración de
distinguidas señoritas y
jóvenes
de
esta
ciudad”.
Aficionats
de
la
Federació de Joves
Cristians de Catalunya a
Girona

va fer tres funcions: 26-XII (tarda), 26-XII (nit) i 27-XII
(tarda), amb recaptació de 180,75, 259,70 i 137,15 ptes.
El 27 de desembre, a la vit,. Amb 2 obres: “La Pubilla del
Vallès” i “El Señor Gobernador”. Es conserva full de la
recaptació, amb un total de 173,00 ptes.
Representada el 2-VII-1984. Representen el drama en un
acte La capilla Lanuza (de Marcos Zapata) + el monòleg
“Redimido” + Música de la banda + una peita sarsuela de
Chueca i Vallverde. Entrades per invitació, amb sorteig
d’entrades.
Funció del 22-VI-1915. A benefici del montepius de la
premsa. El drama “Passions troncades” + recitat de dos
monòlegs i l’orquestra Art Gironí amb sardanes als
entreactes. S’indica nom dels artistes i ingressos.
Funció de 1-X-1915. La direcció artística la portava el
tinent Sr. Moya. Interpretaren el drama “Los dos
sargentos franceses” + música pel regiment Àsia, un
monòleg i finalment la comèdia “Roncar despierto”.
Indica el nom dels artistes i ingressos. A benefici de la Creu
Roja.
Demana autorització per a dues funcions (tarda i nit) el
dia 16-II-1919. Signa la petició Florencio Perdomingo
Fernández.
Es cedeix el Teatre Principal a la Joventut Catòlica
Regionalista per a una vetllada dramàtica per al 27-IV.
Instància en català
Es concedeix el teatre per a dues funcions, el 19 i el 23VI. El Centre de Dependents es refereix a una entitat
laboral de contractats en comerços.
Tenim carta de petició i fulls de denegació (demanaven
el 18-IX-1921) basada en coincidència amb un ball i que no
els recolza. Els signants de la petició eren Manuel Tortós,
Carlos Vols i José Riera. Els ingressos es destinarien als
soldats destinats al Marroc.
Signa la petició Raimond Barneda Brycfeus. Demana una
fer una vetllada, el 28-VII-1831 que a més de teatre
intervindria l’Orfeó Cants de Pàtria. La recaptació seria per
a les colònies escolars. Petició escrita en català.
Funció realitzada el 10 de març. Amb l’obra de Santiago
Rusiñol “El triomf de la carn”, vetllada també amb
seccions literàries i musicals. Per St. Tomàs d’Aquino. Dos
personatges eren femenins i set masculins.
El 14 de març, amb l’obra dels germans Álvarez Quintero
“Las de Caín”. Els beneficis seran pels nens de l’Hospici
provincial. Petició signada per Juan Figa. Es conserva un
cartell per la impremta Franquet amb el nom dels actors
Concedida una funció pel 25-XI. La funció teatral es
completava amb una exhibició gimnàstica pels Falcons de
la FJC de Barcelona.

Referència
AMGi, T. ll.12. 28-XII1891
Diario de Gerona de
Avisos y Noticias, 1VII-1894 p4.

AMGI, T. ll. 14. Cartell
i full d’ingressos

AMGI, T. ll. 14. Cartell
i full d’ingressos

AMGi, T. Ll 17. Data de
7-II-1919
AMGi, T. Ll 17. Data de
4-III-1919
AMGi, T. Ll 17.
Peticions de 21-III i 4IV de1919
AMGi T., ll. 17 data
petició 31-VIII-1921

AMGi T., ll. 18 data
petició 14-VII-1831.

Biblioteca C. Rahola,
cartells no 1356

AMGi T., ll. 18 data
petició 10-III-1832. I
Biblioteca C. Rahola,
cartells no 1360
AMGi T., ll. 18 data
petició 8-XI-1934

ASPECTES CONCRETS A REMARCAR
Entre el 1802 i el 1842, és a dir, en quaranta anys, no trobem cap funció d’aficionats. Diversos poden
ser els motius. Recordem que la ciutat va patir uns devastadors setges en les guerres napoleòniques, i
també es pot haver perdut informació. Però cal fer constar també un facilitador polític d’aital absència.

Les autoritats governatives no veia amb massa bons ulls les funcions d’amateurs, que creia resultaven
més difícil de controlar: al respecte hi ha normatives del 18-V-1829 emanada del capità generl de
Catalunya, el compte d’Espanya7.
Mereix un comentari especial la funció del 31-V-1843, promoguda per “varios jefes y oficiales de la
guarnición y algunos empleados”, donat que va generar un notable conflicte amb l’Ajuntament. Sembla
que la causa va ser de protocol en enviar invitacions, potser tard i quan el municipi ja comptava amb llotja
pròpia. Es va generar tot un dossier i algun personatge va fer funcions d’intermediació, com ara el
Marquès de la Torre. Al final els consellers municipals no van assistir a la
representació.
Es constata el que ja hem dit en alguna ocasió, que en bona part del segle
XIX, sobretot en les primeries, l’estament militar deuria tenir un per
apreciable en la vida del Teatre. Aquí ho veiem com a elements que
intervenen com actors aficionats (concretament els anys 1843, el 1894 i el
1915) i en altres moments quan s’esmenten com a públic assistent al teatre.
Es constata, particularment en les companyies d’aficionats, la presència
escassa de dones. I quan s’esmenten es tracta de dones solteres, és a dir,
senyoretes. En companyies professionals és més fàcil trobar dones, algunes
de les quals casades amb actors o filles d’actors. És particularment notable
el cas que es detecta el 1847 en què una companyia d’aficionats que
actuava va haver d’interrompre les funcions per manca de personal
femení8. Quan costa la composició d’actor si actrius, les dones solen estar
en franca minoria, sigui per manca d’efectius, sigui perquè le sobres tenien
pocs papers femenins. Es pot detectar, per exemple, el1871, o les dues
funcions del 1915 i la funció del 10-III-1932.
Imatge 2.- Cartell de la funció d’aficionats del 1 d’octubre del 1915
[Arxiu Municipal de Girona, Tetre, ll. 14] →

Pel que fa a les autoritzacions municipals de les actuacions dels
aficionats, notem que a partir del 1890 en les propostes que prosperen es
citen que els organitzadors formen una societat, o companyia o associació,
o hi ha a darrera l’exèrcit. Efectivament, hi deuria haver una norma de
l’Ajuntament que per a cedir el Teatre els peticionaris gaudissin d’una
legalització o fossin recolzats per una institució9. Un moment propici per a
facilitar les funcions de diletants era l’estiu, moment en què les companyies
professionals solien fer pausa i revisaven la seva activitat10 o anaven a
actuar a poblacions més petites per a completar els ingressos. Trobem, però en la nostra petita mostra,
també altres èpoques de l’any amb presència d’aficionats.
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Al respecte J.-X. Quintana comenta: “ va prohibir qualsevol funció de teatre que no comptés amb actors que fossin
professionals reconeguts i que disposessin del corresponent permís. L’objectiu era limitar les representacions d’aficionats al
mínim possible a fi i efecte d’evitar, a través d ela professionalització, determinades escenes que poguessin derivar en
situacions indecoroses” [Joan-Xavier Quintana i Segalà, <Notes per a una història política del teatre a Catalunya (1765-1849)>,
p. 275-276. Al Butlletí de la Societat Catalana d’estudis Històrics, No XXVII, 2016, p. 261-302].
8
“Separada de este teatro la compañía dramática que actuaba en el mismo, a causa de los escasos elementos con que
contaba, y hasta tanto que se proporcione la adquisición de dos o tres mujeres que puedan trabajar en unión d elos Sres.
Aficionados […]” (El Postillón, 1-V-1847 p.4)
9
En un escrit de denegació d’una petició del Teatre s’exposa que a part que el local ja estava compromés per al dia
sol·licitat, “... així com de que l’antecedent petició no ve avalada per societat, entitat ni representació degudament
autoritzada i garantida qual ha de correspondre per a poder atorgar l’esmentat Teatre” (AMGi, T., Ll. 17, document de 9-IX1921)
10
Costal, Anna; Gay, Joan; Rabaseda, Joaquim. La inauguració del Teatre Municipal de Girona l’any 1860: òpera,
espectacle, ciutat. Girona: Ajuntament de Girona, 2010, p.88.

ELS NOMS DELS GIRONINS QUE VAN FER TEATRE AFICIONAT
En referència als actors que intervenien en les funcions sovint no en tenim noms, però sí en algun cas,
com el 1843, quan apareixen ells noms de dos promotors que semblen implicats en les representacions:
Antonio Sanz i José Cendra. El 1872, quan es representà el drama Digna de Deu s’explicita que només hi
havia cinc papers, executats per: Sr. López, Sr. Mirambell, Sr. Marca, Sr. Girbal i la Sta. Abella. “todos, no
obstante, y particularmente la señorita Abella, estuvieron a la altura de sus muy difíciles papeles” (La
Lucha. 12-III-1872 p 3).
El 22-VI-1915 els amateurs que van actuar foren, per la part femenina dues senyoretes, R. Boix, i la Sta.
Bol; i per la part masculina els senyors Zorrilla, Mariné, Julià, Blanch, Briera i Fàbregas. I el 1-X-1915
repeteixen les dues actrius femenines, Boix i Bol i canvien els actors masculins, amb els senyors: Picó,
Bielsa, Tomás, Domingo, Burió, Condom, Perdiguero i Salas i en nen Del Cerro.
Els estudiants de magisteri gironins que interpretaren El triomf de la carn el 10-III-1932 van ser: per la
part femenina: C. Busquets i R. Lloveras; i per la part masculina, S. Suñer, N. Masferrer, M. Xiberta, J.
Simón, J. Ministral, J. Matarrodona i J. Bech.
En la funció del 14-III-1932 figuren els noms dels actors en el cartell que es conserva: Les dones consten
totes coma senyoretes: Sta. Dolma, Lolita Ferrer, Mercedes Font, Pepita Maciá, Ma Pepa Ortega,
Concepción Pascual de Bonanza, Antonia Peya, Carmen Vila; i pel que fa als homes figuren comn a senyors:
Ernesto Adler, José Campos, Juan Figa (que fou qui signà la petició de permís a l’Ajuntament), Juan Josa,
Cesar Martínez, Alfredo Mont, Marino Rico, Francisco Salazar.

LA DÈCADA DEL 1890 I EL EL
1891, UN ANY MOLT ACTIU I
DOCUMENTAT
El
1891
conservem
complimentats
impresos
de
taquillatge i unes anotacions. Hi
consten ingressos i despeses i els
títols de les obres representades. La
fitxa d’ingressos i despeses la
signava el “cobrador general” del
teatre, aleshores Juan García. En un
mes i mig la companyia d’
”aficionats” va realitzar deu
funcions amb programes força
variats. Conservem, a més, unes
ressenyes periodístiques d’alguna
de les actuacions.

← Imatge 3.- Un dels impresos de
recaptació en les funcions d’aficionats de
finals del 1891. Correspon al dia 13 de
desembre. S’hi representà l’obra en català
La rondalla de l’infern, de Serafí Pitarra [
Arxiu Històric de Girona, llig. 12.]

És curiós que una companyia d’aficionats tingui capacitat per a realitzar tantes actuacions. La premsa
del moment ens dóna una mica la clau, donat que el teatre gironí es trobava en un moment d’inactivitat
per falta de contractació d’explotació professional del local. Veiem tot seguit una valoració favorable de
la premsa referida a la feina dels aficionats i el comentari de la poc activitat que hi havia al Principal:

Comentari de premsa sobre la funció d’aficionats del 13-XII-1891

Imatge 4.- del Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 15-XII-1891, p. 4

Recalquem del comentari de premsa precedent la bona feina i acollida de públic, l’explicació que el
teatre no tenia altres actuacions en aquell moment. És curiós que a La Odalisca també estava actuant,
sembla que exitosament, una altra companyia d’aficionats, cosa que indicaria un moment de forta
activitat d’aquest tipus a la ciutat11.
Oficialment l’Ajuntament cedia gratuïtament el local en les funcions de novembre i desembre del 1891,
així ho constatava la premsa, fent constar també que la recaptació de la funció del dia 15 de novembre es
destinava a beneficència, tal com era habitual en funcions d’aficionats, concretament, en pro de la Casa
de Beneficència de Girona (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 13-XI-1891, p.6). Sabem, però, per la
documentació conservada del teatre (en donem les referències en la taula enumerativa de les funcions)
que l’Ajuntament es quedava un 4% de la recaptació, provablement per a cobrir despeses. Consta a la
vegada que de la recaptació s’havia de pagar l’enllumenat elèctric, despesa considerable, que significava
un import fixe de 20 ptes. per funció.
Pel Que fa als ingressos de les funcions amateurs de finals de 1891, la que més recaptació va portar va
ser la primera funció de la temporada, amb 436,70 ptes. i la que menys l’última, amb 173,00 ptes. La
mitjana de recaptació de les set funcions teatrals va ser de 278,75 ptes.
Pels voltants de l’última dècada del segle XIX hi ha notícia d’una important activitat pel que fa a teatre
d’aficionats. Diverses entitats de la ciutat comptaven amb algun grup d’actors amateurs. És el cas de
l’Orfeón Gerundense, des del 188712. També l’entitat La Odalisca, tal com hem vist una mica més amunt.

11

De fet, pocs dies després tenim noticia que a La Odalisca es segueix oferint aquell mes de desembre diversos títols (se’n
citen tres) de teatre d’aficionats: Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 25-XII-1891 p6
12
Ma Àngels Pujol Gonzalo, Associacionisme i vida política a Girona (1875-1931). Dades Comarcals. Tesi doctoral.
Bellaterra: UAB, 2014. P. 211

CONCLUSIONS
De l’anàlisi de la informació n’anem a treure algunes idees generals sobre el teatre d’aficionats a
Girona. Admetem d’entrada que per a un fenomen molt complex i variable com el que tractem, la mostra
de casos és massa petita. L’únic que pretenem és marcar unes hipòtesis interpretatives. Sabem que
estudis més amplis i acurats podrien comportar matisacions i, qui sap, si alguna conclusió contradictòria.
1) A Girona hi ha hagut teatre d’aficionats durant tota l’època contemporània.
2) A mesura que avança el segle XIX trobem més mostres d’activitat. Això és degut en part a
l’augment de les fonts disponibles però
també, estem convençuts, a la proliferació
de grups d’aficionats.
3) Les dues últimes dècades del segle XIX vam
portar una certa efervescència de grups
teatrals amateurs, realitat que es relacions
amb
la
creació
d’associacions,
particularment les relacionades amb el
lleure.
4) A mesura que avança la segona meitat del
segle XIX i entrant ja en el XX es veuen
prosperar societats amb activitats teatrals
que es relacionen amb el conreu de
determinades ideologies, algunes en
competència entre sí, com és el cas del
proselitisme associatiu d’entitats obreres o
menestrals per un cantó i entitats catòliques
per altre.
5) També el catalanisme polític i cultural
incideix en el teatre d’aficionats, propiciant
que hi hagi força obres en llengua catalana,
possiblement amb més freqüència que en el
teatre professional en les dècades anterior
si posteriors al 1900.
6) Sense ser exclusius, els gèneres de la
comèdia i d’arguments basats en la cultura
popular són especialment freqüents en el
teatre d’aficionats. Posem com exemple
l’obra de Pitarra que detectem el desembre
de 1891.
Imatge 5.- Cartell de la funció d’aficionats del 14III-1932 [Bib. Carles Rahola. Cartells No 1360] →

7) Una tenim dades de la composició dels grups d’aficionats es detecta més participació d’homes i
inclús de vegades un dèficit de dones participants. És possible que la situació hagi canviat
substancialment per a èpoques més recents, però el nostre estudi només arriba fins als anys 30.
No pretenem, com ja hem dit, que les observacions que aquí aportem cobreixin tot l’àmbit complex
del teatre amateur a Girona. Ho hem deixat fins a la II República perquè a partir del franquisme la quantitat
d’informació augmenta molt i les formes d’articulació del teatre d’aficionats varia en gran manera.
joan manel barceló sitjes, juliol 2019

Preguntar-se la música
Hi ha relació entre
la música i les altres arts,
quina és aquesta?

.3a pregunta:.

Diria que la música és en bona part expressió de la sensibilitat i pensament del moment, de la
visió del món del moment, de la Weltanschauung. El mateix que expressa musicalment Mozart
en La Flauta màgica es troba expressat literàriament en l’obra del filòsof Kant. Hi ha un mateix
aire de família entre el que ambdós proclamen. Així, per una banda, en una ària del segon acte
de l’obra mozartiana Sarastro diu: “En aquestes sagrades sales no es coneix la venjança i si un
home ha caigut, l’amor el guia vers el deure. Aleshores camina de la mà de l’amic, alegre i content,
cap un país millor. En aquests murs sagrats, on l’home estima a l’home, no pot aguaitar cap
traïdor, perquè a l’amic se’l perdona. Qui aquestes doctrines no alegre, no mereix ser un home.”
Per altra banda, Kant parla del deure i de com hem d’actuar, així formula el seu imperatiu
categòric de la manera següent: “Actua només segons aquella màxima per la qual puguis al mateix
temps voler que ella esdevingui una llei universal.” Igualment, hi ha vincle entre l’idealisme de
Hegel, la pintura de Caspar David Friedrich, el poema de Schiller Oda a l’alegria i la 9a Simfonia
de Beethoven. Schiller, Hegel i Beethoven estaven esperançats i fascinats per la Revolució
Francesa.
KANT

MOZART
In
diesen
heil'gen Hallen

NIETZSCHE R. STRAUSS
Així parlà
Zaratustra

(ària de Sarastro)

Richard Strauss recrea el Així parlà Zaratustra de Nietzsche. L’esperit del temps es pot expressar
amb diferents llenguatges, tots diuen quelcom semblant. En la meva activitat docent com a
professor de filosofia, sovint suggeria treballs d’investigació sobre aquesta temàtica o escoltaven
fragments que mostraven aquesta relació interdisciplinària.
HEGUEL

FRIEDRICH

SCHILLER

BEETHOVEN

Himne
a
l’alegria (4t mov)

Llorenç Vallmajó, juliol 2019

GENT

per la Música

Miquel Àngel Apáez
Miquel Àngel Apàez Omaña és un gironí al
que li plau la clàssica entre altres músiques i sobre
això li hem demanat que ens en parli. Aquest
aficionat es dedica professionalment a l’assessoria
per a prevenció de riscos laborals. Recollim tot seguit
el que ens ha dit deixant que ell mateix ho expressi.

DELS INICIS
Jo sóc mexicà. Per tant vinc d’un país amb les
seves tradicions i particularitats. De casa el que
era aficionat a la música era el meu avi. Era
músic popular que tocava el violí. En part s’hi va
poder dedicar perquè la meva àvia li consentia i
li mantenia l’afició. Ell es deia Severo Apáez
Rodríguez i hi ha l’anècdota que surt en una
pel·lícula clàssica de John Huston, Bajo el volcán,
de 1984, en un moment que l’avi era ja molt
gran. El film va ser rodat a Mèxic i quan estaven
per Cuernavaca, d’on la família és originària, el
van agafar per donar un aire local a la pel·lícula.
Hi era molt aficionat al violí. Ja de gran, li van
robar l’instrument i això va ser un greu disgust
per a ell. Suposo que he heretat una mica els seus
gens i conservo el gust per la música, encara que
jo no m’hi he dedicat.
Per desenvolupar els meus gustos culturals en
general vaig tenir la sort d’estudiar en una zona
propícia. Mèxic és, com deia, un país particular.
En el mateix estat conviuen comunitats molt
deprimides amb altres de ben pròsperes. Es
genera molta activitat cultural. Per exemple, la
ciutat de Mèxic és la que té més museus del món.
A més, el país va passar la seva revolució i
moviments socials importants. Un meu besavi,
per cert, va lluitar amb Zapata. Han anat
quedant institucions que vetllen per la promoció
i difusió del coneixement. Per exemple, la
Universidad Nacional Autónoma de México, on

jo vaig estudiar, i de retruc amb influència sobre
alguns instituts de batxillerat associats, com ara
el que va ser el meu, el Colegio de Ciencias y
Humanidades. Això va fer que ja des del
batxillerat vaig tenir accés a concerts de qualitat
en molt bones condicions.

Imatge 1.- L’avi del Miquel, Severo Apáez, era un violinista
de música popular. Ja de gran va aparèixer en el film Bajo
el volcán, de John Huston. El fotograma correspon a
l’esmentada escena.

Vaig començar escoltant el que es
considerava “bona música”, concepte que
corresponia sobretot a valsos, Mozart,
Beethoven, entre d’altres. Amb un meu bon
company de joventut solíem anar de concert
cada setmana, l’amic es diu Cuauhtmoc Ponce.
Ell estudiava violí, encara que no s’hi va dedicar.
Quan vaig marxar de Mèxic vam perdre el
contacte però ara fa tres anys va venir a
Barcelona i ens vam poder retrobar. Aquests

concerts van fonamentar els meus primers
gustos musicals. La sala de concerts que vaig
freqüentar quan estudiava era l’auditori
Nezahualcyotl, els diumenges al migdia. Després
he anat evolucionat, sempre de manera
autodidacta i seguint centres d’interès que han
anat canviant.

EVOLUCIÓ I DIVERSOS GUSTOS
Un cop entres en l’afició musical vas veient
possibilitats i diferents fils. Amb el temps he anat
canviant de preferències. Un següent centre
d’afició va ser la música barroca. Sobretot els
compositors mexicans. De fet per al país la
música del Renaixement i sobretot la del Barroc
correspon als inicis de la música culta autòctona,
arribada amb la colonització espanyola. Ara que
parlo d’això, comentaré que a Mèxic hi ha dues
actituds quan hom cerca les arrels culturals
pròpies. Uns creuen trobar-les en l’indigenisme i
altres en l’adaptació de la influència espanyola.
Més enllà d’idealitzacions crec que és evident
que l’empremta que ha quedat més és la dels
conqueridors. Sinó només cal pensar en quina és
la llengua que ha quedat. Reconegut el que he
dit, evidentment té un gran interès posar en
valor el llegat amerindi, que evidentment també
ha influït. En recollim alguns comentaris més
endavant

Pel que fa al barroc, molta obra composada a
Mèxic era de caire religiós, com passava a
Espanya. Es va composar força música coral
d’església. Dels grans autors internacionals em
vaig entusiasmar per Bach. Per exemple per les
seves cantates, composicions que vaig intentar
reunir senceres en discos, sense sortir-me’n.
També he tingut admiració per les seves
passions. Com a altres compositors de l’estil vaig
anar passant per Monteverdi, Landi, Vivaldi,
força oratoris.
Després vaig passar per una etapa
malheriana. Haig de dir que entrar en Malher em
va costar, com crec que passa a altra gent. Però
un cop hi accedeixes és un gaudir d’una música
que pot ser desoladora, que a la vegada que et
somou l’ànima és, també, molt plaent. Es tracta
d’una música sovint trista però que et commou.

Imatge 3.- Recollim aquí un fragment,
el final de la segona simfonia de
Mahler, autor admirat pel Miquel.

Pel que fa autors més contemporanis, a
alguns hi he arribat interessat per fragments que
s’utilitzen en pel·lícules. De fet el cinema ha estat
una de les meves aficions. A partir d’aquí he
gaudit d’algunes composicions de Lighetti,
Martinov, Arvo Pärt, Górecki, ...

DE LA MÚSICA D’ARRELS
MEXICANES

Imatge 2.- El Miquel Àngel en una estada a la Biblioteca de
Catalunya

Un dels grans músics del país és el pianista,
guitarrista i compositor Manuel Maria Ponce,
admirador per cert del valencià Francesc
Tàrrega, a qui ha rendit algun homenatge.
També va tenir relació amb Andrés Segovia. A
Ponce se’l identifica amb la música del país.
Altre autor contemporani mexicà a considerar
és Arturo Márquez. Amb els seus “danzones” fa
una interessant adaptació a la música simfònica

dl que són motius populars. El danzón correspon
a melodies d’origen cubà que es van introduir i
assimilar en sales de ball a Mèxic.
En la línia de músiques d’arrels indígenes cal
esmentar Carlos Chávez i a José Pablo Moncayo,
de qui la seva obra Huapango es considera com
un segon himne nacional.
És evident que el més conegut de la música
típica mexicana són les ranxeres. Com en tantes
ocasions i àmbits, la ranxera és una mica una
invenció. Té, això sí, alguna arrel popular però ´s
en bona part un gènere que s’ha cuinat en
l’àmbit comercial.
Molt més autènticament popular són danses,
com ara Los chinelos, que són originaris de la
regió d’on sóc oriünd, a la zona de Cernavaca. Els
dansaires es disfressaven i es disfressen en un
balls que sembla que comportaven una burla
encoberta davant dels colonitzadors espanyols,
amb tonades d’origen autòcton.

energètica. Des que la vaig conèixer m’ha servit
de font energètica en moments que em senti
decaigut.

Imatge 5.- L’obertura de Tannhäuser de
Wagner és de les músiques que el
Miquel troba més estimulants. Aquí una
versió per la Filharmònica de Munich

La primera òpera que vaig anar a veure en
directe va ser un Rigoletto, al Municipal de
Girona. Era a inicis dels anys 90. També me’n
recordo del primer DVD del gènere que em vaig
comprar: va ser una versió de La Bohème. Vaig
buscar aquest enregistrament perquè, per
casualitat, en vaig sentir un fragment a la ràdio,
va ser l’ària Che gelida manina. Em va sobtar,
inclús vaig acabar plorant del que em va
commoure. La música té aquest poder
d’emocionar-te.

Imatge 4.- Un exemple de la dansa de
Los chinelos, gènere d’arrel autòctona de
la regió d’origen del Miquel Àngel.

I com a bon mexicà, entre els cantants lírics
admiro el Villazón i al Camarena. Val a dir que
també es considera una mica del país a Plácido
Domingo, que va viure a Mèxic, on va rebre part
de la seva formació.

EN RELACIÓ A L’ÒPERA
I amb els últims comentaris, arribem al camp
operístic, que és l’últim apartat que vam
comentar amb el nostre aficionat del mes.
L’òpera va ser un dels gèneres del que he
gaudit més tardanament, si més no en directe. A
nivell d’enregistraments ja n’havia seguit
algunes, sobretot pel que fa a obertures o àries
concretes. Un dels meus grans “descobriments”
personals quan vaig començar amb els discos
d’aquest àmbit va ser l’obertura del Tannhäuser
de Wagner. Trobo que és una peça molt

Imatge 6.- Roberto Villazón en una
interpretació filmada de l’ària Che Gelida
manina, de La Bohème, de Puccini

Una ocasió que va ser especial per a mi va ser
quan vaig veure que la mezzo Cecilia Bartoli
venia a Barcelona a fer un concert al Palau.
Resulta que l’anunci del diari indicava que el
concert
es
feia aquell
mateix
dia.
Immediatament vaig buscar entrades i resulta
que només en quedava una en tota la sala
d’audicions. Me la vaig quedar immediatament.
Vaig entendre aquell dia que l’entrada l’estaven
guardant per mi. La coincidència era una

predestinació. De fet, la Bartoli és el meu amor
platònic. Ja li tinc confessat a la meva dona: és
una artista que m’encanta com comunica i
també pel seu atractiu.

lloc agradable, amb un noi que ho portava que et
guiava molt bé. Allà es trobaven discos d’autors
i obres sovint poc coneguts però que podien
valdre la pena. Malauradament la botiga va
tancar ja fa uns anys.

Imatge 7.- La Cecília Bartoli, que tant li plau al nostre

aficionat. Aquí la podem sentir en
l’ària Son Qual Nave, de l’òpera
Artaserse, de Riccardo Broschi.

La primera vegada que vaig veure una òpera
al Liceu va ser també Rigoletto, aprofitant una
sessió promoguda per l’empresa en què
treballava en aquell moment.

SOBRE LA MANERA D’ESCOLTAR
En el passat era molt aficionat a comprar i
col·leccionar discos. Podríem dir que era una
mica fetitxista, enderiat per posseir determinats
àlbums o enregistraments. Encara conservo la
meva estanteria de discos. Amb el temps i les
noves tecnologies aquesta màgia de l’objecte
s’ha trencat una mica i sovint accedeixo a les
obres que m’interessen amb diversos formats
digitals.
A Girona m’agradava anar a cercar i adquirir
discos a una botigueta que hi havia al carrer de
la Cort Reial, de la casa Harmonia Mundi. Era un

Imatge 8.- El Miquel Àngel amb la Maria, la seva muller,
en una anada al Liceu

Quan escolto música no puc fer segons quines
coses. Per exemple, no puc, a la vegada, llegir. En
canvi, quan faig feines de la casa, com ara la
cuina o planxar, sí que em va bé. També depèn
de què escolti. Si faig alguna activitat que
requereix certa concentració el que em passa bé
és el Mozart o inclús el Beethoven, però en canvi
no puc posar-me òpera.
Agraïm al Miquel Àngel Apáez que ens hagi
relatat, d manera ben amable, les seves opinions
i trajecte musical personal.
joan manel barceló (recopilació), juliol 2019

D’ ÒPERA

Anem a gratar sobre les i els cantants solistes que van actuar en les primeres temporades a
Girona. Qui van ser? D’on procedien? Quina qualitat podien tenir?. A part d’uns precedents puntuals
durant l’ocupació francesa d’inicis del XIX, es considera que la primera possible temporada es
produiria el 1839. Agafarem una dotzena d’anys primers. Tota l’activitat operística pública es
realitzava a l’edifici precursor del Teatre Municipal, conegut com el Pallol o Teatre de comèdies13.
El que fixà per primera vegada el llistat de temporades i en dóna els noms dels cantants principals
fou Enric Claudi Girbal i Nadal [Girbal 1893]. Ho va fer en el marc d’un estudi clàssic sobre el teatre gironí,
i molt en particular de l’òpera. El mateix autor ens indica els solistes, relació que farem servir com a llista
de referència. Per als anys primerencs utilitza, com el mateix autor esmenta en algun cas, molt en
particular els llibrets editats a la ciutat que se solien editar, en aquells moments per l’impremta Grases
[Barceló, 2017]. Notem que els noms que cita Girbal i els llibrets que s’han conservat coincideixen, també
amb algun cartell de companyia que resta, concretament el de la temporada 1847-48.
No és segur si el 1839 hi va haver temporada donat que només coneixem un únic títol representat,
Norma de Bellini. Tot i que hi ha indicis d’altres possibles títols que s’haguessin ofert [Rabaseda, 2015:84].

Imatge 1.- Noms dels solistes lírics que actuarien a Girona en la companyia 1847-48 de Juan de Dios Lirón.
És part del cartell fet a la impremta Grases. [AMGi, T. Ll. 8, 1847]

13

En el present article citarem alguns arxius per les sigles: ARXIUS. AHGi.- Arxiu Històric de Girona; AMGi.- Arxiu Municipal
de Girona; ADGi.- Arxiu Diocesà de Girona

Anem a considerar els noms dels solistes vocals amb algunes dades. En farem un quadre resum,
ordenat alfabèticament.

Aguiló Donatutti,
Antonieta

S

Aleu Soria, Adelaida
(de casada AleuCo
Caballé)
Ardavani, N.
Artigas, Juan
Astort, Juan

Baraldi, Paolo

1a

6

1a

1

Br

3r

1

T

C

2

Br

1r

4

Br

1r

3

T/ Ba 1 r

2

●

1846

1843

1842

1841

ne

1840

Veu Cat.

Nom

1839

QUADRE I.- cantants que van actuar en les 10 primeres temporades a Girona (1839-1851)
47- 48- 49- 5048 49 50 1

● ● ● ● ●

Abans

Comentari

1833 a Palma
1839 al TMs

Soprano catalana de carrera
curta. Posteriorment a Girona se
la veu per Barcelona i Madrid,
amb papers de seconda
Barcelonina. Passà Al Liceu el
1847 a 1851 [V.C:328] i a partir de
1853 al TP, i poc després deixa de
ser esmentada.
Fou 1r baríton al PrB. El 1853-4

Primera
actuació
coneguda al
TMs el 1841

●

●

[V.C:329]

● ●
●

El 1838
actuava al
TMS [V.C:263]

● ● ●
● ●

●

Barilli, Ettore

Baró, Josefa
Bertolassi,
Gianbatista
Berri, Luigi
Bartolini, N.

●

S

C

1

●

T

1r

2

● ●

Br

2

1

Br

2

1

T

1r

1

T

C

1

Bx
T
Co
Bx

2
C
1a
2n

2

●

●
El 1860 actuava de 1r baríton al
TrP, [ADB,1831. P68]
El 1850 treballava a Saragossa
[DB, 11-V-1850 p4]
i el 1858 treballava
de comprimari al Liceu [ADB,1858 p61]

●

Bottagisi, Luigi

Campamar,
Jerónimo
Carbó, N.
Carvajal, Eusebio
Colombon, Teresina
Creus, Benito
Del Castillo, Pio

Bx

1r

●
●
● ●

3
2

1

● ● ●
● ●
Fa d’apuntador: al TSC [DB
30-III-1828 p5] i
encara el
1840 a Girona

●

[DB 23-IV-1840 p12]

Di-Franco, Achile

La 2a temporada passa de baríton
a baix. El 1844-45 fa de
comprimari al TrB [V.C:329]
Va estar al Liceu i el TrB els anys
60 [V.C:330]
Va fer de tenor i després de
baríton. El 1847-48 feia el 1r baix
al TrP [V.C:330]

Bx
B

-

3

● ● ●

S

C

1

●

Di-Franco, Carolina

En acabat de l’experiment com a
solista a Girona el tornem a
trobar d’apuntador al LI-II 1842
[DB 25-III-1842 p5]
/ I veurem que feia
de traductor.

1a soprano al
TN el 1844 [DB
9-V-1944 p3]

Di-Franco, Clarice
Di-Franco, Corina

S

2a

2

S

1a

3

● ●
El 1844 i 45

● ● ● estava al TN
[V.C:270]

Fioratti de Calonge,
Elisa
Florenza, José

S

2a

2

Bx

3r

1

● ●
● &

Ascendeix de comprimària a 2a

Galibern, Gianetzi
González, Rosa
Ibáñez del Camino,
Tomasa

Bx
S
S

2n
1a
C

1846

1843

●

1842

1
1

1841

ne

1839

Veu Cat.

Nom

1840

QUADRE I.- cantants que van actuar en les 10 primeres temporades a Girona (1839-1851)
47- 48- 49- 5048 49 50 1

Abans

Comentari

●

1

1840 és
cantant a la
Cia del LI-II [DB

●

16-IV-1840 p4]

Martorell, Fernado

Montesinos,
Salvador
Morelli, Antonio

T

1r

4

● ●

Bx

1r

1

●

Bx

1r

3

Acabant de Girona passà a fer
de comprimari al TrP del 1843 al
49 [V.C:348] .

● ● ●

A Girona, puja de 2n a primer /
Poc després de Girona passà a fer
de comprimari al al TN el 1844 [DB 9V-1944 p3] i al TrP del 1845 al 51

● ● ●

[V.C:348]

Nonell, José
Poll, Joaquin
Rauret, Fernando

Bx
Bx

C
2n

1
1

T

2n

3

M
/S

C

3

●
●
● ● ●

Rodès, Josefa

Rodríguez Calonge,
José

Bx

1r

●

●

2

●
1822-23 a
Granada.
1827-8 de 2n
baix al TrP

● ●

Portint de Girona passa a fer de
comprimari al TrP i al Liceu (184952) [V.C:355]
Comença com a mezzo, després
contralt i continua de soprano /
El 1851 la trobem de 2a soprano
al Teatre de Palma [DB 30-VIII-1851 p4]
A Girona, de 1r baix passa a bufo

[V.C:356]

Ros, Ramon
Rosales, Francisca
Rossi, Gaetano

Bx
S

C
C

1
1

Bx

1r

3

●
●
1827-9 de 2n

● ● ● bufo al TrP
[V.C:356]

Sabensani, Mateo
Segarra, José
Soler, Manuel
Venturi, N

Ba

1r

1

Bx

1r

1

T

2n

3

● ● ●

Bx

3r

1

●

S

C

3

●
1845-6 al TN

●

[V.C:358]

Vidal, Josefa

TOTALS
[Girbal]

43
noms
Italians
?

Per tant al passar a Girona
ascendeix a primer baix.

5

6

8

8

8

9

9

8 10 11

0

0

1

1

1

3

3

4

Abreujatures

[DB 31-V-1851 p4]

Descendeix de 2a a comprimà-ria
/ El 16-XII-1843 va rebre una
funció en benefici [ADGi 04/542]

● ● ●

Titulars

De manera que de comprimari
ascendeix a primer a Girona
Descendeix de 1r a 2n superat de
dos italians
El 1851 el veiem actuant al TP

8

9

Veu= tessitura o corda de la veu; Cat.= categoria dins de la companyia; ;
Ne.= Nombre de temporades que actuà a Girona; Abans = dedicació anterior
Br= Baríton; Bx= Baix; BxB= Baix bufo; C= Comprinari o partiquí (artista
secundari); Co= Contralt; M= mezzo; T= tenor;

ANOTACIONS A
LA TAULA
PRECEDENT

Abreujatures
de Teatres

LI-II= Liceu d’Isabel II a Barcelona (precedent del Liceu de la rambla); PrB=
teatre Principal de Barcelona; TMs= teatre de Montesión a Barcelona; TN=
Teatre Nou de Barcelona; TP= teatre Principal de Barcelona (abans de la
santa Creu); TSC= Teatre de la Santa Creu de Barcelona; TrP= Teatro
Principla de Madrid; *= *;
ADB= Almanac del Diario de Bracelona; DB= Diario de Brcelona; V.C.= Virella
Casañas (1888);

Abreujatures
de fonts
● [o ●] = Citat en la descripció de les companyies operístiques que fa Girbal
Símbols i
colors Colors [1893] ; ●= cognom italià; &= esmentat per altra font.

Imatge 2.- Amb un dels esments més antics
a algun dels cantants que actuà a la dècada
dels 40 a Girona. El cartelld e al companyia
de Juan Zafranés per al Teatro Nacional de
Granada en la temporada 1822-23. A la
secció operística, entres els baixos bufos hi
figura José Rodriguez, que s’ha identificat
com el José Rodríguez Calonge [el cartell
està a la Biblioteca de l’Hospital Real de
Granada]

COMENTARIS A ALGUNS ARTISTES
Per alguns cantants més destacats o dels que hem pogut obtenir més informació, en fem una petita
ressenya d’aspectes rellevants.
Antonieta Aguiló Donatutti.- Passà a cantar al Liceu diverses temporades, des de 1848-49 a 1853-4,
coincidint amb el nomenament del seu marit com a director del cor de l’esmentat teatre. Aquesta nova
destinació coincideix amb el final de presència a Girona durant cincs temporades seguides de l’Antònia i
el seu marit. La parella tenir una filla mezzo: carolina Donatutti Aguiló [a Viquipèdia].
Uns altres grans protagonistes de l’escena operística Gironina van ser el Di-Franco, amb quatre
membres. Ells van passar a dominar l’òpera Gironina el 1847, a rengló seguit de deixar Girona i marxar a
Barcelona la família Donatutti-Aguiló. El pare, Achile era a la
vegada baix còmic i empresari de la companyia. Va tenir tres
filles a Girona cantant, una d’elles, com a Prima donna, Corina
di Franco. Les antres dues germanes que van cantar a Girona
van ser la Carolina i la Clarice. És dona l’anècdota que
coincidint amb l’actuació a Girona Corina Di-Farnco es va casar
amb el tenor de la companyia, Manuel Soler [Diario de
Barcelona, 10-IX-1849].
Un cas interessant és el del “cantant” Pio del Castillo. Arreu
on el trobem citat en companyies d’òpera ho fa com
apuntador. Només a Girona apareix com a cantant, el 1840.
Abans i després només feia d’apuntador. Per tant, tot fa
pensar que a Girona va assumir de fer un bolo en un paper de
baix. Tant o més interessant és posar de manifest que Del
Castillo figura com a traductor al castellà en un llibret, editat
a Girona per la impremta Grases el 1847, de l’òpera Saffo, de
Pacini [Barceló, 2017:58].
Imatge 3.- Portada del llibret de l’òpera Saffo,
de Pacini, en què figura [AMPLIACIÓ] com a
traductor Pio del Castillo, el que havia cantat de
baix també a Girona set anys abans [AHGi].

QUÈ OBSERVEM DELS PRIMERS CANTANTS D’OPERA A GIRONA
Analitzada la informació que hem pogut recopilar, evidentment resten moltes incògnites per aclarir.
Però, podem afirmar, o apuntar com a provable, algunes coses.

Procedència
Sovint no sabem el lloc de naixença de la majoria de solistes però sí que podem localitzar-los, amb més
sort, en altres teatres. Per a l’època que analitzem i per als que hem pogut ubicar professionalment [Veieu
el quadre I], els cantants que venen a Girona procedien de diversos teatres de Barcelona. Un cas específic
són els artistes de cognom italià que de vegades en detectem el pas intermedi barceloní i en altres altres
no ho sabem l’itinerari. Ens hi referirem més avall.
Després de passar per Girona, la majoria dels solistes que tornem a trobar els detectem a Barcelona, i
alguna altra ciutat de l’estat, però, com analitzarem, sovint amb un canvis d’estatus professional en
comparació del de la Girona que han deixat. La gran presència de professionals que han treballat
prèviament o després de Girona a la capital catalana, ben segur que la veiem magnificada pel domini de
fonts informatives associades a les grans ciutats14. No hem identificat en aqueta època primerenca solistes
gironins d’òpera originaris de Girona.
Un cas particular és el dels cantants
d’origen italià. Ens basarem en la
hipòtesi que són italians els que tinguin
el cognom corresponent, assumint que
en aquesta equiparació hi pot haver
alguna distorsió, que suposem seria, si
és donés, poc rellevant15. És ben sabut
que els músics i cantants italians eren
ben rebuts a tot Europa, com a mínim,
des del segle XVIII. El segle XIX el
fenomen va continuar, impulsat per
diversos factors: l’èxit creixent de
l’òpera italiana (de fet les companyies
Imatge 4.- No sempre els cantants eren els mateixos durant tota la
temporada. Per diversos motius poden arribar en mig de la sèrie de
d’òperes es coneixien com italianes,
funcions. Veiem aquí un cas produït el 1850 amb l’arribada del baríton
independentment de l’origen dels seus
Aquiles Androbani [El Postillón 14-VI-1850 p4]
membres); les caresties i dificultats
econòmiques
d’àmplies
regions
transalpines; i, finalment, l’exili per motius polítics, tant de liberals com de nacionalistes. A Girona,
precisament l’any en què arriben les temporades d’òpera, el 1839, arriben músics italians (Barbarà, 2018).
No per casualitat. El rol destacat d’aquests músics ben segur que va facilitar l’arribada de cantants nascuts
a Itàlia.

Tessitures
Pel que fa a les TESITURES de veus que s’utilitzaven, dominava àmpliament les cordes de les sopranos,
tenor si baixos. En canvi, els barítons, mezzos o contralts resultaven escassos. Es detecta, com recalquem
en altre lloc d’aquest article, que per motius pràctics s’esperava d’algunes de les sopranos secundàries
que fossin capaces d’assumir papers de tessitures més greus quan convingués. Com a sinònim de soprano
s’utilitzava sovint l’expressió tiple.
14

En canvi, en la dècada posterior, la de 1850, i en l’àmbit purament teatral vam veure, en algun moment procedència
mallorquina d’alguns actors i del seu director, en Francesc Simó [Operem n 49, gener 2019]
15
Admetem la circumstància que algun cognom italià pot haver arrelat des de generacions anteriors en un territori. No és
infreqüent que els artistes adoptin un nom artístic, precisament. I, sobretot, la moda d’italianitzar els noms de les persones
que intervenien en el món operístic. En aquest darrer cas, solia afectar-se el nom i no el cognom. Pel que fa a les cerques que
hem fet, no hem detectat motius per témer que els cognoms italians no corresponguin en la Girona de mitjans segle XIX a
persones d’aquest origen.

Categories
Referint-nos a les CATEGORIES que es reconeixien entre els cantants, com és d’esperar trobem també
a Girona una forta estratificació en categories. Sovint es fa servir l’expressió Prima donna per a referir-se
a la cantant més destacada, habitualment soprano (també hi podia haver, però, una Prima contralt, a més
a més). A Girona l’expressió la detectem en la majoria d’ocasions: en vuit de les 11 temporades
analitzades. En les altres tres s’empra l’expressió “primera soprano” o “primera tiple”.
És curiós que, per no desairar a l’afectat,
s’utilitzaven fórmules com “altre primer tenor
amb obligació de segon” (com li passa al F.
Rauret el 1841). Altra manera de
contemporitzar és la de citar dos primers “a
vicenda” (expressió italiana que equival a
“mútuament”), o sigui, primers per igual: així
passa entre els baixos J. Astort i A. Morelli el
1841.
Finalment,
altra
manera
de
contemporitzar és nomenar una Prima donna i
una altra prima (cas de la Clarice di Franco, el
1850, que per més senyes era germana de la
primera Prima: els gelós entre germans sempre
han estat complicats). Aquestes categories i de
vegades eufemismes classificatoris no resulten
privatius de Girona, sinó que són totalment
habituals en els demés teatres del moment.
Imatge 5.- Repartiment de l’òpera Zampa (composada per
Potser el més interessant a considerar és que L.J.H. Hérold el 1831) al T. d ela santa Creu. Antonieta Aguiló,
les fet d’estar a Girona o estar a altra lloc fa
el 1839, hi fa el segon paper de soprano. En altra part del
programa hi surt el seu marit, Donatutti, fent de Maestro al
variar l’estatus de l’artista dins la companyia que
cembalo [Llibret de l’òpera Zampa. Barcelona. Imp. Estivill,
es forma. Un bon exemple el tenim en
1839]
Antonieta Aguiló, la que va ser la Prima donna a
la ciutat durant sis anys seguits. En canvi, quan
cantava a Barcelona se la considerava seconda donna [Virella,1888:328]. Efectivament, a Barcelona va
cantar unes quantes temporades al Liceu, sovint fent tàndem amb Caterina Mas-Porcell, sent aquesta
última la que assumia el primer rol [V. imatge 5]. El mateix trobem en alguna actuació de l’Aguiló a Madrid.
La situació és coherent amb la jerarquia relativa del teatre gironí que, tal com és previsible en una ciutat
modesta, tenia consideració de coliseu de segon ordre, posició de la que els gironins eren conscients
[Rabaseda, 2015: 93]. Més acusat és el cas del Fernado Marorell que va estar de primer tenor cinc
temporades a Girona (entre 1839 a 1846) i tot seguit passarà a ser comprimari al Teatre Principal de
Barcelona de 1843 a 1849 (hi ha alguns anys que simultaneja l’esmentada feina a Barcelona amb la
temporada que feia a Girona).
Coherentment, tenim el cas invers de cantant que en arribar a Girona ascendeixen de cop de l’estatus
que tenien en altres teatres, sent el cas de Gaetano Rossi José Segarra que passen de comprimaris a
Barcelona a primers papers a Girona.

Sous
I la categoria professional té a veure amb EL SOU DELS ARTISTES que, evidentment, no cobraven igual.
En la majoria d’anys no tenim dades al respecte, però sí del 1842. Preocupat l’empresari per la negociació
econòmica amb l’Ajuntament, pacta uns acords per tal d’esmunyir-se de possibles dèficits, i en aquet
context es presenta una relació dels sous diaris dels solistes i algun altre professional. No queda clar si els
pagaments diaris es feien només en dia de funció o no. Recollim la informació en la següent taula

DESPESES DIÀRIES DELS CANTANTS AL TEATRE DE GIRONA EL 1842
TRANSCRIPCIÓ DEL
DOCUMENT

Imatge 6.- Repartiment de la compañía del
Teatro Real de Madrid el 1850. Antonia
Aguiló és la Segunda donna (Manuel Juan
Diana, Mermoria histórico-artística del
Teatro Real de Madrid. Madrid: Imprenta
nacional, 1850, p.131, làm V)

Diario de la Compañía de
Canto.
Domnatutti Aguilo Rel. 48
Martorell
25
Colombon
25
Astort
20
Morelli
20
Vidal
12
Rauret
12
Florenzia
8
Nonell
8
Coros y apuntador
40
Berini
20
_____
228
Gerona 26 Enero 1842
Pedro Donatutti
[Imatge 7.- De l’ AMGi, T. Ll
5. Data de 26-I-1842]

La taula de sous precedent no requereix massa descripció. Només recalcarem que la diferència de sous
més alta entre solistes era de 6 a 1: La Prima Donna cobrava un sou diari de 48 rals i el comprimari Nonell
només cobrava 8 rals (però encara més del doble aquest que els cantants del cor)

De la contractació dels solistes
Tradicionalment s’ha considerat que, amb excepció d’uns pocs privilegiats, la vida de l’artista ha estat
incerta i dura al llarg de la història. El món contemporani pot haver “normalitzat” o inclús enaltit una mica
la consideració social de l’artista, però de manera molt paulatina i segur que parcial. No només per als
artistes, el segle XIX era encara un moment en què els assalariats no tenien reconeguts gaire drets ni
garanties laborals ni socials. Pretenem fer un incís a aquesta situació des de la situació dels solistes d’òpera
que actuaren a la ciutat de Girona. Ben segur que seria molta pretensió voler precisar gaire. En tot cas,
tan sols, extreure alguns informacions o indicis al respecte.
Els artistes eren contractats, de manera més o menys formal deuria dependre de casos, per empresaris
particulars16. L’Ajuntament, titular del teatre, el llogava a la iniciativa provada. Els empresaris que, després
d’un concurs, poden contractar directament artistes o, molt sovint, a caps de companyia (generalment
anomenats autors en el segle XIX). Conservem el contracte17 signat d’una cantant, Gabriela Roger, per a
la temporada 1838-39, amb el cap de companyia Juan de Dios García (empresari o autor que també va
actuar en diversos moments en la contractació de cantants operístics en la dècada dels 40). Val a dir, però,
que la Sra. Roger era cantant associada a la companyia de teatre i no la lírica, i cantava en entreactes de
les funcions dramàtiques. El contracte és ben interessant i potser un dia l’analitzarem en detall. Aquí ens
limitem a recollir alguns detalls que potser (però no és segur) podrien ser similars a contractes que es
signessin amb els solistes d’òpera, sense que tampoc hi ha motiu per suposar que tots els contractes dels
solistes operístics fossin idèntics en el tips de condicions
16

En el concurs de 1838 agafen el teatre els socis Francisco Flores, Pio Boix i Joaquim Grases. Aquest últim era l’impressor
gironí que tenia el taller a les voltes davant del teatre ia Ajuntament i que va editar (ell o els seus successors) els llibrets
operístics gironins des de 1839 fins cap a 1850.
17
Contrato de la Sra. Gabriela Roger [AMG, Teatre. Lligall 2. Document de 3 d’bril de 1838]

Sabem pel de la
cantant Gabriela
Roger

QUÈ ens diu
aquest contracte:
(no té perquè ser
idèntic per a tots els
tipus de cantants)

● Que no es signà davant de notari
● Que estipulava un temps mínim durant el qual ambdues pars no
podien rescindir el contracte
● Que els emoluments es calculaven en una quantitat global
basada en el període total que abastava el contracte, sobre una
quantitat de rals diaris, que en el present cas va ser de 16 rals al
dia.
● Que en el moment de signar el contracte l’empresari pagava una
quantitat a compte de les futures percepcions.
● Que el sou es cobrava inclús en cas de malaltia (sempre que
aquesta no fos causada per la persona afectada)

Imatge 8.- Segona página del contacte amb la cantant Gabriela Roger, amb les signatures.
A la dreta la de la cantant. [AMGi, Teatre. Lligall 2. Data de 3-IV-1838]

També sabem per altra tipus de fonts que habitualment el cost del trasllat des d’altres poblacions (o des
de Barcelona) corria a càrrec de l’empresari.

Tensions laborals
Amb tot i haver-se signat contractes, com també passa avui en dia en diversos àmbits, es podrien produir
desavinences. Segur que el caràcter i la convivència deuria influir i, en particular, l’aparició d’ofertes més
substancioses en altres llocs. Per al període que analitzem tenim un cas en què ens consta que un cantant
va abandonar durant mesos la capital gironina, amb els inconvenients i perjudicis que això va comportar.
Ho sabem segur en el cas de Juan Astort. És curiós perquè ell va ser un dels cantants que ens consta que
se li va atorgar una funció de benefici (amb els guanys en benefici de l’homenatjat) el 1842 [SDGi 04/547.
20-X-1842]. Resulta que poques setmanes després d’haver rebut un benefici el primer baríton marxa
prematurament de la ciutat18, cosa que va provocar una denúncia d’un dels empresaris dirigida a l’alcalde
de Girona (Arxiu Municipal de Girona, Lligall 4, data de 10-XII-1842)

18

Aquesta fugida va donar peu a que des de l’empresa s’escrigués una carta a l’alcalde de la ciutat explicant els prejudicis
en la preparació de les noves òperes i sol·licitant ajuda per a instar el retorn del cantant. I que tenen entesos que se n’ha anat
a Figueres [AMGI, T. ll. Data de 10-XII-1842]. Consta que l’Ajuntament gironí va escriure un requeriment a l’Ajuntament de

El 1842 podria haver estat un any de diverses desercions en el planter de cantants del teatre gironí. Hi
ha indicis d’un intent d’abandonar la ciutat de la contralt Teresa Colombon. No podem demostrar que
aquesta
cantant
volgués
abandonar
prematurament la ciutat abans d’esgotar el
seu contracte però hi ha constància de la
denegació de passaport que el governador
civil va decretar contra la Sra. Colombon
[veieu imatge 9]. Cal aquí recordar que el
governador era, a la vegada que màxima
autoritat a la província, l’autoritat principal del
teatre de la ciutat. Si no podem demostrar
l’intent d’incompliment de la contralt, com a
mínim n’aportem un indici i l’existència
d’algun conflicte.
[Imatge 9.- Denegació del governador de Girona del
passaport a la contralt Teresa Colombon [AMGi, Teatre.
Lligall 4. Data de 29-IV-1842]

En definitiva, dels cantants que van oferir
les primeres temporades a Girona tal com era
d’esperar, en tenim una quantitat i riquesa
d’informació ben diversa segons els casos.
Molts de dits artistes treballares abans i
després a Barcelona. A remarcar una creixent
arribada de cantants d’Itàlia, sobretot en la
segona meitat de la dècada de 1840. La
jerarquia professional dels solistes i els sous estaven sotmesos a una estratificació molt marcada (hi ha
coses que en el fons no canvien massa en el temps, sinó bàsicament en les formes). Finalment, tot i que
costa trobar-ne informació per la naturalesa del tema, detectem tensions laborals de divers tipus entre
els cantants i qui els contractaven.
joan manel barceló sitjes, juliol 2019
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Figueres reclamant el retorn del baix fugat. No sabem com va anar exactament al cosa a partir d’aquí, però bé es deuria
arreglar, perquè Astort va figurar encara dues temporades més a Girona, el 1843 i el 1844.
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

GIRONA (V)
Continuem amb la cobla orquestra que porta el nom de la ciutat dels quatre rius. Ara
ens situem a mitjans anys 50. Serà interessant veure com ha evolucionat el disseny gràfic
pel que pertoca als cartells promocionals.
Imatge 41 - Any 1954 - Arxiu Mª Mercè Vila

Cartell de la temporada 1954-1955
dissenyat per Antoni Varés.

Imatge 42 - Any 1954 - Arxiu particular

Al finalitzar la temporada 1953-1954 va
plegar el cantant Joan Molina, i van
agafar el seu relleu dos dels músics de la
plantilla: Pere Espona i Joan Planella i
Laverny (conegut com Laverny).

Imatge 43 - Any 1954 - Arxiu Rosa Guardiola i Llobet

D'esquerra a dreta, independentment de si estan en
primer o segon terme: Salvador Guardiola i Bonifasi
["Fasi"]* (contrabaix), Miquel Vidal (violí), Pere Prat
(violí), Desconegut (bateria), Josep Mª Boix (violí), Lluís

Carreras (violí), Àngel Cutrinas (violí), Joan ["Nitu"]
Fabra19 (acordió), Pere Figueras [?] (violí) i Olegari
Freixas ["Gari" = en aquell temps encara no es feia
servir "Oleguer"] (violí).

Imatge 44 - Any 1954 - Arxiu Margarita Mundet

Darrere: Olegari ("Gari") Freixas, Pere Espona, Pere
Figueras, Joan Planella ("Laverny"), Miquel Vidal, Pere
Prat i Joan ("Nitu") Fabra [3er fiscorn, de 4 vàlvules, que

19

doblava el contrabaix]. Davant: Isidre Call, Àngel
Cutrinas, Josep Mª Boix, Joan Mulí, Francesc Batlle i
Salvi Bach.

Molts anys més tard, vaig coincidir amb Salvador Guardiola ("Fasi") i Joan ("Nitu") Fabra a la Big Band de Girona. El
sobrenom Fasi li va posar a en Salvador Guardiola el seu company Joan ("Nitu") Fabra, ambdós van coincidir en diverses
formacions. En Salvador sempre comentava que li agradava, perquè no només remetia al seu segon cognom, Bonifasi, sino
que també feia referència a dues notes musicals: FA i SI.

Imatge 45 - Any 1955 – Museu d’Història de Girona

Cartell promocional dissenyat per Antoni Varés, amb les caricatures de Josep Mª Boix, a dalt a la dreta, i Joan
("Nitu") Fabra, a baix, a l'esquerra, directors; el primer de la part clàssica i de la Cobla, i el segon del Ball. Com a
fons, una sèrie d'excel·lents crítiques en la seva gira per França. Eren la "Cobla Oficial de la Compañía del Gramófono
- Odeón, La Voz de Su Amo en Discos Regal".
(CONTINUARÀ)

Josep Loredo i Moner, juliol 2019

D’òpera
Masterclass amb Jaume Aragall, a Sant Feliu
Per segon any consecutiu , Sant Feliu de Guíxols, ha esdevingut el centre de les
MASTERCLASS amb el gran tenor JAUME ARAGALL. Organitzades per la Fundació Jaume
Aragall i patrocinades per l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, aquesta població del
Baix Empordà ha tingut l’honor de poder gaudir d’unes classes magistrals de renom
internacional envejables pel seu alt nivell dins el camp de la lírica.
Uns 17 cantants, de diferents nacionalitats com Mèxic, Argentina, Brasil, i efectivament
majoritàriament catalans, han estat atents a totes les indicacions rebudes pel gran mestre,
que ha anat donant-los molt bones eines per seguir endavant amb les seves carreres.
Acompanyats per el meravellós pianista Stanislav Angelov, amb una energia inesgotable i
casat amb la gran i extraordinària soprano Tina Gorina, han fet possible unes jornades que
han estat un luxe.
Des del fons de la classe,
a l’escola Municipal de
Música de Sant Feliu, he
pogut veure com n’és de
difícil de cantar bé, saber
impostar bé la veu,
pronunciar
correctament l’idioma
en què es canta,
respectar els tempos,
vèncer les inseguretats.
Si jo com a oient he fruit,
els participants del
Màster de segur que
n’han tret un profit que
mai oblidaran.
El dissabte dia 20 tots van sortir a cantar al Teatre Municipal Narcís Masferrer van deleitar
al públic amb un emotiu concert de final de participants. Amb aquestes veus meravelloses,
de segur que els augura un futur d’èxits!
Esperem que també sigui possible l’any vinent.
Bravi!!!!!
Marina Donat, juliol 2019

Alguns moments de les masterclass de Jaume Aragall a Sant Feliu de Guíxols

Fotos. Marina Donat

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
(29)
Una obra
coral
contemporània
Una
passada de
Glòria
d’una missa
de Zelenka
Peça
instrument
al del XX
Ària de
Bach

I aquí un quartet de l’òpera
Farnace, prededit d’un molt
breu recitatiu: Io Crudel.
Canten ni més ni menys que
M.E. Cencic, M.E. Nesi, Juan
Sancho i Ruxandra Donose
El grup vocal Voces8
interpreta la peça
d’Eric Whitacre
Sleep, que ens invita
efectivament a
dormir

Jan Dismas Zelenka en el
segle XVIII va composar la
Missa Votiva en Mi menor
(AWV 18) i aquí recollim el
Glòria. Per Collegium 1704,
amb Hana Blažíková

Alfred Schnittke fou un dels
més destacats compositors
soviètics. En sentim la seva
Declaració d’amor per a
orquestra de cambra.

En la cantata de Bach BWV
129 Gelobet sei der Herr,
mein Gott hi apareix l’ària
Gelobet sei der Herr, amb
acompanyament de flauta,
violí i baix continu La
sentim cantada per la
soprano Ulrike Hofbauer

Amb motiu dels concerts d’estiu:

Travessera

Julià Pascual Fortea

