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Piotr Beczala, un dels principals
tenors del món, actuarà a Girona
Estarà acompanyat al piano per
Sarah Tysman
Serà el 1-XI a l’Auditori de Girona,
a la sala de cambra: compte, que
s’acabaran les entrades!

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

NOVETATS
Dimarts 10-IX, a les 18h. Reunió de la Junta
dels Amics, oberta a socis i simpatitzants
La reunió es farà a l’hotel d’Entitats de Girona,
al carrer Rutlla, n 22
..Al web..

Promoció per als socis dels Amics:
descomptes en òperes i ballets per
als Amics de l’Òpera de Girona
Aplicables en les sales dels Ocine de Girona,
Blanes i Platja d’Aro en les sessions líriques. 3€
de descompte en cada sessió. Els preus de la
temporada seran 20€ en els directes (17 a socis)
i 12€ en diferits (9 als socis). Cal mostrar el
carnet a les taquilles. Si algun soci no té el carnet
que el demani al correu de l’associació.
..Al web..

Òperes en bus Girona-Liceu-Girona
Podeu agafar plaça per anar al Liceu amb l’OperaGiroBus
Cost (entrada zona 3 + bus) 115€ (110€ per als socis):

Doña Francisquita
10-nov.

Cavalleria+Pagliacci
13-des.

Lohengrin
5-abril.

Programació d’òperes i ballets 2019-20 als
Ocine de Girona, Blanes i Platja d’Aro
Amb 8 òperes, 6 ballets i 1 sarsuela.
Descomptes per als Amics de l’Òpera de Girona :
3€ de rebaixa en l’entrada per funció
..Al web..

Plácido Domingo acusat
d’assetjament sexual per diverses
dones
Vuit cantants i una ballarina l’han denunciat
.Les acusacions. .Una defensa. .TV
Euronews.
..Mundoclasico.. ..Aclamat a Salzburg..

Tempor. musical de tardor-hivern
a la Casa de Cultura de Girona
Amb 14 concerts. Entre 20 de setembre a 31
de gener. Amb cantants líriques gironines:
Titón Frauca (11-XII) i Alba Vilar (20-XII)

Carmen
12 juny.

QUI

QUÈ, QUAN ON …
..Al web..

Cicle de conferències musicals a Girona:
De Mozart al Jazz, el poder del ritme
Impartit per la musicòloga i percussionista Pilar Subirà.
A la Fontana d’Or. Cal inscripció
..Al web..

Cursos pràctics de veu i cant:
Nivell 1, dimarts del 24-IX al 22-X
Nivell 2, dimarts del 5-XI al 3-XII
Per Jordi Homs. A l’Espai Marfà de Girona

Valorant la intervenció de Maria João
Pires a Cervià aquest agost
Celebrat en el monestir de Santa Maria
..Al web..

Bona acollida del concert de Núria
Rial i Juan Sancho a Peralada
Aquest agost a l’església del Carme
..Al web..

Peralada anuncia i posa ja a la venda una
Aida amb gran repartiment, pel 2020
Amb: Sondra Radvanovsky, Anita Rachvelishvili,
Piotr Beczala i Carlos Álvarez. Serà el 5 i 7 d’agost 2020
..Al web..

Apunt la setena edició del Life Victòria
Barcelona, centrat en el Lied
Festival lideista de gran entitat que es celebrarà entre
el 25-IX al 17-XII. Memorial Victoria de los Angeles
..Al web..

De la Traviata de Peralada
● Mar Medinyà veu les veus bé en general, sobretot
Bakanova, i discuteix la direcció d’escena. ..Al web..
● En canvi Sandra Balagué és més positiva: ..Al web..

Sobre Farinelli i un nou disc que en sortirà
Recent entrevista a Stefano Aresi
..Al web..

Ressenya del recital de DiDonato a
Vilabertran amb el Winterreise
Amb motiu de la intervenció d ela mezzo
nordamericana
..Al web..

El Palau de la Música serà seu d’un
concurs internacional de Cors
Es celebrarà el 12 i 13 d’octubre, organitzat
per la UER

ANAR-HI

QUI

QUÈ, QUAN ON …
..Al web..

Entrevista a la gran mezzo
Daniela Barcellona
D’aquest juliol al Club de la Ópera
..Al web..

Sobre les Nits d’Estiu musicals al
Palau Güell de Barcelona
De la reutilització d’un edifici de Gaudí que
sempre ha donat importància a la música
..Al web..

Àlex Ollé acaba d’estrenar una producció
de Turandot al Japó
Hi ha cantat el paper protagonista la Iréne Theorin (V.
2014), que serà la Turandot del Liceu aquest octubre
..Al web..

Entrevista a Matthias Goerne
A Platea Magazine. Explica que té intenció
de retirar-se en el termini de cinc anys
..Al web..

Sobre el festival Bachcelona,
dedicat al genial músic alemany
El crític gironí Dani Cortés en fa una
valoració positiva ..Al web..

Polèmica al Festival de Salzburg:
declaracions del director Christian Thielemann
Desacord de criteris entre el nou director del festival i
els contractes del director orquestral
..Al web..

DVD

Filmació de l’Attila de Verdi
Protagonitzat per Ildebrando D’Arcangelo
..Al web..

CD

CD: Les 40 hores de Girona
Música religiosa barroca
que s’interpretava a Girona en les activitats eucaristiques. Editat per Música Antiga de Girona el 2019
..Al web..

CD

Un nou disc amb àries belcantistes poc
conegudes d’òperes romàntiques
Per la soprano Julie Fuchs
..Al web..

ANAR-HI
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ACTIVITATS
1-IX
(17h.)

Celebrant 10 anys de dansa:
Ibstage Gales
Amb la primera ballarina Marinela Núñez. Liceu
..Al web..

Barcelona

Inauguració de la temporada de
Clàssica a la Reial Acadèmia
3-IX
(20 h.)

Una nit de jazz, amb Luke Sandford (veu i
piano). Reial Acadèmia Catalana de Sant Jordi
(Passeig Isabel II 1-7, casa Llotja 2n pis)
..Al web..

Barcelona

Gran nit solidària al Liceu:
Amb un sopar de gala
5-IX
(20h.)

Amb un maridatge entre òpera i
gastronomia. Liceu
..Al web..

Barcelona

Projecció audiovisual comentada
Le Comte Ory, òpera de Rossini
6-IX
(19 h.)

Acte obert i gratuït. Qui vulgui s’hi pot
quedar a sopar. A la sala d’actes del Teatre
Municipal de Palafrugell
..Al nostre web..

Palafrugell

La soprano Sílvia Sabaté:
La cançó a Catalunya
10-IX
(20 h.)

Amb el guitarrista Raus Sandin. Reial
Acadèmia Catalana de Sant Jordi (Passeig
Isabel II 1-7, casa Llotja 2n pis)
..Al web..

Barcelona

Trobada de Corals, a Palamós
Organitza Coral el Progrés
14-IX
(19h.)

Al Teatre La Gorga
..Al web..

Palamós

Tres solistes ... a l’òpera
14-IX
(19h.)

Un trio instrumental (fagot, flauta i piano) que fa una
revisió de l’òpera italiana. A l’església de l’Esperança
..Al web..

S’Agaró

Les grands ballest canadiens de
Montréal
14 al
19-IX

14-IX
(19 h.)

Amb un programa d’obres de Pergolesi a
Beethoven. Liceu
..Al web..

Barcelona

Ensemble musicantes. Música
instrumental medieval i Renaix.
A l’Auditori Viader de la Casa de Cultura
..Al web..

Girona

QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Simfonia no 3 de Mahler. Zubin Mehta
Israel Philharmonic Orchestra, el Cor de Noies de
l’Orfeó Català, el Cor Infantil de l’Orfeò Català i la
Mezzo Mihoko Fujimura
..Al web..

18-IX
(20 h.)

20-IX

Michelle David
& The Gospel Session

(20,30 h.)

A l’Auditori de Girona ..Al web..

Barcelona

Girona

Dansa contemporània.
Work in progress: Coma
20-IX

Al Teatre La Gorga. Gratuït
..Al web..

(20,30h.)

Palamós

Òpera als OCINE de les comarques:
La Traviata de Verdi
24-IX

Projectat en DIRECTE des de l’Òpera de París
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes
i Platja d’Aro

Lied: Martin Hässler (baix-baríton
i Julius Drake (piano)
25-IX

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder.
Al recinte modernista de Sant Pau
..Al web..

(20 h.)

Barcelona

Carmina Burana, de Carl Orff
Amb Orquesta Clásica Santa Cecilia

25-IX

Al Palau de la Música
..Al web..

(20,30 h.)

Barcelona

Lied: Benjamin Appl (baríton) i Kristian
Bezundeihout (piano)
26-IX

En el festival Life Victoria, centrat en
els lieder. Al Palau de la Música
..Al web.. ..Conferència prèvia..

(20 h.)

Barcelona

Requiem Alemany de Brahms
Amb l’OBC i direcció de Kazushi Ono
Amb Ilona Krzywicka (soprano), Dietrich
Henschel (baríton) i l’Orfeó Català
..Al web..

27, 28
i 29-IX

Barcelona

Troia. Musical per Cor de Teatre
A l’Auditori espai Ter
..Al web..

28-IX
(21 h.)

Torroella M

Conferència: Prenent el pols a la
música, per Pilar Subirà
Cicle De Mozart al Jazz, el poder del ritme.
A la Fontana d’Or de Girona. Cal entrada.
..Al web..

30-IX
(20 h.)

Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
Funcions especials durant el segle XIX
Quan parlem d’un teatre com ara el Municipal de Girona, institució que ha tingut
diversos noms1, ens imaginem obres dramàtiques, funcions musicals, ballets i altres
danses o inclús recitacions o actes literaris. També conferències i actes polítics. Però
tampoc ens ha de sorprendre que s’hi hagin celebrat altres tipus d’espectacles ben
diversos, en ocasions curiosos als ulls d’avui en dia. Intentarem de fer una revisió sobre
aquests tipus darrer de funcions, sense pretendre exhaurir la totalitat del que es produí
i només com un apropament al tema.
La informació sobre les funcions que s’han realitzat al Teatre és, lògicament, àmplia i amb fonts ben
diverses. Les principals informacions les aporta l’arxiu conservat del teatre, que es guarda a l’Arxiu
Municipal de Girona2, i la premsa del moment. Hi ha, però, llacunes importants en les dues menes de
fonts. Hem fet una busca de tipus atípics d’espectacles i els recollim en una taula que mostrem tot seguit

Imatge 1.- El més antic espectacle especial que tenim del segle XIX: una funció de física (AMGi. T. Ll. 1 (data 3-II)

RELACIÓ D’ALGUNS FUNCIONS D’ESPECTACLES MÉS ATÍPICS al teatre ciutadà de Girona al XIX
Any
TIPUS
TÍTOL
PROTAGONISTES
COMENTARIS
FONT
(data)
1801

1

Ombres
xineses

Baylarines y sonbras
xinescas [sic]

FONALLERAS,
1985:80

Diversos noms ha tingut el teatre gironí. El primer va ser Teatre de comèdies, simultàniament dit popularment el Pallol
(fins 1860), Teatro de la Reina (de 1860 a 1868), Teatre Principal (1868 a 1931), i, finalment, Teatre Municipal (des de 1931)
2
Abreujarem com a AMGi, T. Ll. la Font corresponent a l’Arxiu Municipal de Girona. Fons Teatre, lligall (i el número que
correspongui.

RELACIÓ D’ALGUNS FUNCIONS D’ESPECTACLES MÉS ATÍPICS al teatre ciutadà de Girona al XIX
Any
TIPUS
TÍTOL
PROTAGONISTES
COMENTARIS
FONT
(data)
1802
(febrer)

1802
(febrer)

1802
(16-V)

Física
Ombres
xineses
Física

1803

Equilibrisme

1810 a
1812

Equilibrisme

1826
(28-IX)

1826
(28-X...)

1847
(7-III)

1848
(XII)

1849
(29-VII)

1868
(8-III)

Va produir 6
Va ser un artista de
lliures, 11 sous i
passada
3 diners
Produí 3 lliures,
15 sous
Produí 3 lliures,
15 sous

Física i
equilibrisme
Gimnàstica
Física i màgia

Màgia

Prestidigitació
Gimnàstica

Ejercicios de dislocación

1881
(4-IX)

Prestidigitació

Durant l’ocupació francesa

FONALLERAS,
1985:87

Miquel Riera era el La funció no va
físic mecànic i portava agradar fens [V.
text més avall]
col·laboradors.

AMGi. T. Ll. 2
(data 28-IX)

Van fer 9 funcions

La Cia. De Paulino
ininterrompudes
Ficheti.
del 28-X al 6-XI.

Il·lusionisme

Mr. Alfredo Caplacy,
“professor de màgia y
físico prestidigitador
de París”.
Un espanyol hàbil en
màgia i didràulica
Mr. Metrópolis y su
admirable hijo

1884
(3-III)

1894
(30-VIII i
1 i 2-IX)

1895
(16 i 17XI)

Variat

1898
(19 i 20XI)

Cinema

El Postillón 29XII-1848 p4

Amb crítica molt El Postillon 1-VIII1849 p4
positiva dl diari
El eco de Gerona
8-III-1868 p3

[Veieu imatges
3 i 4]
Esmentat

a

El clamor de
Gerona 17-VI1877 p7
AMGi. T. Ll. 11
(data 4-IX)

Amb 2 funcions.
Anotats ingressos

AMGi. T. Ll. 11
(data 1882)

M. Cayetano

Dr. Nicolay i la Amb crítica molt El Constitucional
positiva dl diari
5-III) p3
simpàtica Miss Elena

Prestidigitació
Efectes de
llum

Les entrades es
vengueren a la
botiga del cadires
del C/ Ciutadans

Cia del taumaturg
Fonalleras (1985:
Conde Patrizio
115)

1882
(28-IX i 1- Prestidigitació
X)

AMGi. T. Ll. 5
(data 1826)
AMGi. T. Ll. 3
(1847)

Fructuoso Canonge
Debut del inimitable
Conde Patrizio.
Taumaturgo italiano

AMGi. T. Ll. 1
AMGi. T. Ll. 1
(data 20-XII)

1877
(17 i 24VI)

AMGi. T. Ll. 1
(data 14-II)

Dues funcions [V.
Operem 54 p10]

Bailarina de cuerda
Baylaris de corda (24
funcions)
Grande Función de
pruebas de Física
mecánica y equilibrios...
Compañía Gimnástica
del señor Paulino
Ficheti
Juegos físicos y de
magos
Salón de las mil
il·lusiones. Gran soirée
de Magia egipcia y
juegos hidráulicos

AMGi. T. Ll. 1
(data 3-II)

Gran exposición de
cuadros ilusionistas de
las Principales
Maravillas del Mundo
Violín parlante.
Exercicis d’esgrima i La
Serpentina [nou a la
ciutat]
Funcions Cinematograf i
Fonograf

Propietari H. Kaurt

Sr. Cela (inventor del
Violín parlante)
Els promotors van ser
els Srs. Coll i Arnau

Hi ha el cartell
amb la descripció
dels números. I
fulls de recaptació

AMGi. T. Ll. 12

AMGi T llig 9.
Data 8-XI. I La
Lucha 19-XI p3
En 6 funcions es
van
recaptar AMGi Teat llig 12
1192,25 ptes.

ALGUNES OBSERVACIONS A FUNCIONS CONCRETES
De diverses representacions que hem descrit abreujadament podem especificar alguns detalls
d’interès que aquí s’amplien, indicant la data que apareix en el quadre precedent,
1826-IX.- El títol continuava “... y la difícil suerte de romper la piedra“. És una funció de la que es conserva
un rètol imprès. Es nota que la impressió era genèrica i es deuria utilitzar en diverses poblacions,
anotant a mà el que hi faltés. No consta la
impremta. El castell té destruïda la zona
central (un 15% aproximadament del total
del full). Les funcions s’acompanyaven d’una
representació teatral breu (El fanático), de
“muñecos charlines” i ballarins.
Imatge 2.- Cartell de Física
mecánica i equilibrios del 28-IX-1826
AMGi. T. Ll. 2 (de 28-IX) →

La funció del 28-IX-1826 no va agradar
gens
Sabem que el públic i organitzadors van
quedar molt descontents amb els que actuaven
perquè en la part inferior del cartell conservat
hi ha escrit a mà:
“ La expresada compañía no hizo más que
tonterías y fueron silvados todos sus
individuos, y en una sola representación quedó
más que satisfecho el público ”

1826-X.Es conserva un cartell de l’espectacle,
contextualitzat a Girona i fet a la impremta d’Oliva de
la ciutat. La funció tenia cinc parts: 1) balls de maroma tirante; 2) Bayle ingés, també en la maroma,
pel sr. Ficheti; 3) exercicis diversos amb cinc persones; 4) ball bolero per dos nens petits; 5) amb
una pantomima muda titulada Los amantes aldeanos.
1881-X.- L’arxiu històric conserva dos cartells i anotacions de recaptació. L’espectacle principal era
d’escapisme d’una gàbia penjada a l’aire. Una segona part presentava una font lluminosa i la
tercera projectava quadres dels millors autors amb un agioscopi.
1894-VIII i IX.- Es conserva un cartell que de caire genèric, de la impremta Henrich, amb els preus anotats
a mà. El rètol explica els continguts bàsics amb el següent comentari: “Exhibiendo las notabilidades
de Francia. La gran batalla de Waterloo y las novedades de la Expisición de París de 1889”.
Els números dels ingressos de les tres funcions del 1-VIII i 1 i 2-IX
En aquest cas, L’empresa llogava el teatre i l’Ajuntament el qual s’enduia el 6% del taquillatge (43,72 de

728,70 ptes. per les tres funcions donades) i de la porció de l’Ajuntament el cobrador, el Sr.
Serapi Mirambell se’n quedava el 10%, en aquest cas 4,37 ptes.
(AMGi, T. Ll 12. Document dels comptes del 3-IX-1894)

SOBRE EL TIPUS D’ESPECTACLES
Analitzant la mostra de funcions que hem recollit en el quadre, comptem un total de 18 registres i
d’aquests la següent distribució per àmbits o gèneres diferents:
Del total de

18
funcions

d’altres tipus
d’espectacles

8 de
4 de
2 de
2 de
2 de

Màgia (prestidigitació, fíica,)
Gimnàstica (equilibrisme, funambulisme)
Ombres xinesques
Efectes amb llum (quadres il·lusionistes i cinema)
Mixtes (o sigui, espectacles de varietats)

L’apartat d’espectacles entre els que recollim aquí que resulta més ampli és el de la màgia. N’hem
localitzat prop de la meitat de les funcions, en un total de 8. Hi ha vàries expressions que s’utilitzen per a
designar aquest gènere. També es parla, com avui en dia, de prestidigitació. Altra expressió que resultava
sinònima però que ha quedat obsoleta és la de físics o activitats de física. També veiem utilitzar l’expressió
taumaturg , designant la capacitat de fer prodigis (cas de 1881).
En tots els casos excepte en dos (1802 i 1847) sabem els noms de sis dels mags desplaçats a Girona de
la nostra mostra: Manel Riera (1826), Alfredo Caplacy (1848), Fructuoso Canonge (1877) [Veieu imatges
3 i 4], Conde Patrizio (1881), M. Cayetano (1882) i Dr. Nicolay (1884)

Imatge 4.- Portada del llibret Fructuoso Canonge. Apuntes
biograficos .
Impr. Sucesores de Ramíres, Barcelona, 1882.
(Biblioteca de Ilusionismo Fundación Juan March). Accessible

Imatge 3.- Anunci aparegut en premsa de l’espectacle
de prestidigitació de Fructuoso Canonge (El clamor de
Gerona 24-VI-1877 p7)

És curiós des de la nostra òptica actual que un àmbit relativament important de l’espectacle teatral
passés per la gimnàstica i l’equilibrisme. Avui en dia aquest és un aspecte que el relacionem més o amb
l’educació física o amb circ. Però en el segle XIX no era gens estrany trobar exercicis d‘habilitat física com
a part principal o acompanyant funcions en els teatres europeus, i per tant, també a Girona. TorrebadellaFlix [2013:68] ens adverteix que en una anàlisi social dels orígens de l’interès per la gimnàstica no s’ha de
buscar només en activitats lligades a la higiene, l’educació o l’esport. De fet, les activitats gimnàstiques

públiques tenen un origen ben reculat3. Pel que fa a les més antigues
companyies de saltimbanquis del segle XIX, les trobem freqüentment
franceses, italianes i algunes de locals. Entre els actors s’hi trobaven homes,
dones i nens. Exercicis típics eren els de passar la maroma, demostracions de
força, salts, elasticitat corporal, malabars, [2013: 71].
A Girona és una de les primeres ciutats de l’Estat en documentar
espectacles gimnàstics en el teatre de la ciutat, ja des del 1803, any en el que
tenim notícia d’una ballarina de corda (acròbata que passava la maroma tot
suggerint danses). Entre 1810 a 1812 es repetiren diverses funcions amb
ballarins de corda. El 1826 trobem nou funcions de la companyia gimnàstica
de Paulino Ficheti, grup que es centrava sobretot en funambulisme4,
espectacle que es completava amb altres gèneres com ara la dansa [veieu
imatge 6 amb el cartell que anuncià l’espectacle de Ficheti].
Altre espectacle gimnàstic l’oferí de Mr. Metrópolis el 1868 [veieu imatge
5]. Tal com hem vist que era típic, també hi havia una nen (fill en aquest cas
del titular de la companyia, que tenia aleshores set anys)5. Els exercicis es
relacionaven amb activitats de dislocació, per tant hi deuria haver una gran
capacitat de contorsionar el cos. La funció es completava amb petites
funcions dramàtiques, a càrrec d’una primera actriu, de nom Carlota Amigó6,
i tres actors, Ramon Marsal, Manuel Aparicio i Planté.
← Imatge 5.- 1868-03-08 Exercicis de dislocació de Mr Metropolis y su admirable
hijo (El eco de Gerona 8-III-1868 p3)

Pel que fa a les ombres xinesques, Fonalleras, després de constatar la seva
presència en el teatre gironí del XIX, comenta “les <sombras xinescas> van
arribar, procedents d’Itàlia, a finals del segle XVIII. Aquest espectacle de
varietats va fer furor en els teatres de sala i d’alcova de la petita aristocràcia
urbana de Barcelona” [FONALLERAS, 1985:222]. D’aquest tipus de funcions
en trobem dos exemples molt a principis del segle XIX, concretament el 1801
i 1802. A mesura que ens endinsem en el XIX no hem trobat cap exemple
d’aquestes funcions, ans al contrari, amb el temps va anar quedant en
descrèdit com a espectacle digne7.

3

Ja en el món antic el gimnasi es relacionava amb espais i activitats socials complexes. Però fou en el Renaixement i
l’interès que sorgia en el cos humà que va induir a incloure la gimnàstica en espectacles, com ara en ambients cortesans, a
més dels carrers. Es troben força notícies de la continuïtat de tals espectacles en els segle XVI, XVII i XVIII. També el XIX. En el
1827 tenim notícies d’una companyia de saltimbanquis a Barcelona, que es va establir durant un temps en el solar que
actualment ocupa el Liceu [p. 71] i posteriorment es troben abundants notícies d’activitats de tal tipus a la Ciutat comtal,
trobant en tres edificis d’espectacles el seu principal espai d’acollida: la plaça de braus, el Teatre Principal i el Liceu [p. 71], ,.
Paulatinament trobem notícies d’espectacles gimnàstics en altres ciutats, a Madrid, ja el 1802, amb el primer circ estable el
1825; a València (1840), Palma de Mallorca (1841), Sevilla (1843) [TORREBADELLA-FLIX [2013]
4
Sabem que Paulino Ficheti havia actuat de funambulista, en la Companyia de Romanina al Teatre de la cruz de Madrid
(Diario de Madrid, 7-X-1820)
5
Mr. Metròpolis i el seu fill havien actuat l’any anterior que a Girona al Teatre Principal de Barcelona ( segons el diari
barceloní Lloyd Español, 19-II-1867 p2).
6
El desembre de 1863 l’actriu Carlota Amigó, que deuria tenir força presència per les nostres contrades, va estar
“greument malalta” a la ciutat de Girona (El Ampurdanés n192. 3-XII p.3).
7
En una crítica contra una suposada gestió poc curosa en la contractació del teatre, el periodista diu: “ […] luego pasará el
teatro a otra empresa a la que se le ha concedido sin que ni siquiera expusiera que clase de espectáculos iba a darnos; de
manera que si anuncia funciones de sombras chinescas nada podrá oponer el Ayuntamiento que tan a la ligera ha obrado en
la concesión” (Diario de Gerona d Avisos y Noticias, 24-XI-1892)

Imatge 6.- Cartell de la companyia gimnàstica del Sr. Paulino Ficheti (AMGi. T. Ll. 5 (que inaugurà el 28-X-1826)

D’acord amb els signes dels temps, cap al final del vuit-cents trobem espectacles amb efectes de llum.
El primer que advertim és la quadres il·lusionístics8, en tenim un exemple del 1894. A manera d’espectacle
es mostraven panoràmiques i imatges que tenien a veure, sobretot, amb mostres d’art i d’història
francesos. No és d’estranyar que s’adoptés aquest país com a tema. Això pel moble motiu de la celebritat
cultural de França en el moment i dels assajos en temes de fotografia i projecció que s’estaven fent en
aquell país. Evidentment aquests efectes amb llum es situen en la immediata prehistòria del que aviat fou
el cinema, amb imatges animades que els germans Lumière van estrenar a París el 1895. La cosa del cine
deuria ser com una pólvora perquè amb només entre dos i tres anys trobem l’enginy en una petita ciutat
de províncies, com ara Girona. En el Muncipal tenim documentades unes projeccions amb cinematògraf i
fonògraf el 1898 [veieu imatge 7], però abans ja s’havia produït diverses projeccions de cine a altres
indrets de la ciutat, la primera, des del 31 d’agost de 1897, en un petit establiment situat al carrer
Argenteria, que fa cantonada amb el pont de Sant Agustí. Posteriorment en un envelat a la Plaça St. Agustí.
8

Es dedueix que l’efecte il·lusori anava en llum per algun comentari aparegut a la premsa :“Antes de ayer, por un
desperfecto en la máquina, tuvo que suspenderse en el Teatro Principal la función que se vio ayer, presentando muchas y
variadas vistas ” (La Lucha 2-IX-1894 p3)

Els promotors de la primera projecció al que es deia aleshores Teatre Principal van ser els Srs. Arnau i
Coll, els mateixos que havien ofert algunes sessions públiques a la Plaça Sant Agustí poc abans (Diario de
Gerona de Avisos y Noticias, 16-XI-1898 p4). Em aquella primera ocasió es van fer sis tandes de funcions
entre el 19 i el 20 de setembre de 18989. És interessant constatar que entre els diversos “curts” que es
van projectar n’hi havia dos dedicats a exhibicions d’exercici malabars (Diario de Gerona de Avisos y
Noticias, 19-XI-1898 p3): per tant, un espectacle que ja hem vist abans que era habitual presencialment
en els teatres. Al teatre de la ciutat s’hi van fer encara algunes funcions cinematogràfiques més, però per
motius de seguretat i de cost de les pòlisses de les asseguradores així com de queixes d’empresaris del
sector, l’Ajuntament començà a restringir les funcions des de 1909 (Los Sitios, 7-VII-1967, p.5). El cinema
va arribar, doncs, al Municipal una dotzena de dies després de la temporada d’òpera de Fires i amb la
conclusió de la desfeta colonial de Cuba.

Imatge 7.- Full recaptació primera sessió cine al Municipal. Hi posa: “Cinematógrafo. Etado de las localidades y entradas
entregadas al despacho para la venta. Gerona 19 de Noviembre de 1898. Del 1 abono. Sábado de 8 a 10. Sábado de 10 a 12”
[AMGi T llig 12, data de 19-XI-1898]

Dos dels espectacles presentats al Municipal els hem classificat com a diversos o de varietats. Val a dir,
però, que en el segle XIX era habitual que funcions que considerem de “teatre” en realitat es
complementessin amb espectacles paral·lels d’altra naturalesa (com ara danses, fragments orquestrals,
de cant,). O sigui, bona part de les funcions eren de varietats. La funció que recollim de setembre de 1826
ajuntava màgia i equilibrisme. La de 1895 presentava música, esgrima i dansa.
Conscient l’Ajuntament cap a finals del segle XIX que, per diversos motius, hi ha funcions que poden
resultar problemàtiques, perilloses o inadequades per a un teatre, el 1888 fixà que:
“El arrendatario solo podrá utilizar el expresado edificio para la representación de
espectáculos dramáticos, líricos, coreográficos, y en ningún caso ni circunstancia, para juegos
olímpicos ni otras funciones semejantes, ni aun en entreactos, sin consentimiento expreso del
Municipio y del Sr. Gobernador Civil de esta provincia.”10

I fins aquí hem repassat unes tipologies d’espectacles que van formar part de la vida del Municipal.
joan manel barceló sitjes, agost 2019

PER SABER-NE MÉS
FONALLERAS, Josep Maria (1985). “Aproximació a la història del teatre. 1769-1939”. A Josep Maria Birulés, Josep Maria
Fonalleras, Pere Garcia i Ignasi de Solà-Morales. Història del teatre municipal de Girona. Apunts històrics (1769-1985).
Girona: Ajuntament. P. 71 a 172.
TORREBADELLA-FLIX, Xavier (2013). “Del espectáculo acrobático a los primeros gimnasios modernos: una historia de las
compañías gimnástico-acrobáticas en la primera mitad del siglo XIX en España”. A la revista Aloma, no 31. Pàg. 67-84

9

Dos passis el 19-XI-1898, el vespre de 8 a 10 i de 10 a 12, i quatre passis el diumenge 20, dos de tarda (de 3 a 5 i de 5 a 7)
i dos de vespre (de 8 a 10 i de 10 a 12) [AMGi, Teatre, lligall 12, en segles registres de recaptació de 19 i 20-XI-1898]
10
Normativa escrita per l’Ajuntament gironí entre les directrius publicades per a la subhasta del teatre [FONALLERAS,
1985:114].

Preguntar-se la música
Quins temes
semblen els dominants en
música?
.4a pregunta:.

D’entrada cal distingir entre el que se sol denominar com a música programàtica i el que
s’anomena música absoluta, aquesta, lliure d’influències extramusicals com poemes, textos,
natura, etc, Quant a la música programàtica crec que en ella hi estan presents grans temes
de la història de la humanitat. Bona part de la música de Bach està lligada a la religiositat
protestant; el tema de la mort ha suggerit gran nombre de Rèquiems; hi ha mites fundadors
de la cultura occidental que estan ben present en el conjunt de l’obra musical, així el tema
de Faust, tan rellevant en la cultura centreeuropea (vendre’s un mateix per aconseguir un
determinat èxit), o el del Grial (vist com un poder o plenitud que s’escapa quan pensem
posseir-lo), o el tema de l’amor, el de la natura i els seus paisatges, del destí i l’inevitable
incertesa humana.
Llorenç Vallmajó, setembre 2019

Bach i la religiositat protestant
El propi penediment (Pere):
Erbarme dich, mein Gott
(de la Passió segons Sant Mateu)

Verdi i la mort
Del paorós de la mort:
Dies Irae
(del Requiem)

GENT

per la Música

Montse Plana
La Montse Plana Fernández és una gironina
afincada de fa anys a Barcelona. És seguidora
habitual de les òperes al Liceu. Ella es dedica
professionalment a la psiquiatria i ha accedit a
donar-nos la seva opinió. Les frases que aquí
recollim resumeixen el que ha comentat a Operem.
DE COM UNA S’AFICIONA
No sóc persona entesa en música ni en òpera. Aquest és però el gènere que més he seguit. No
va ser pas de seguida. De fet vaig començar cap als quaranta anys a anar-m’hi posant. M’agrada
anar seguint les temporades, sobretot al Liceu, però sense
obsessionar-m’hi. També procuro seleccionar obres que
em puguin agradar. Em deixo aconsellar al respecte.
Va ser un motiu social el que em va portar a les
funcions operístiques. Tenia un grup d’amics que n’eren
aficionats. Comences provant-ho i veus que la cosa pot
tenir un interès i d’alguna manera li agafes afició. Amb
tot, tinc molt mala orella i no em considero qualificada
per a jutjar tècnicament els cantants. Amb les obres que
veig valoro el que m’agrada i fins a quin punt la
representació m’atreu o no.
No recordo quina va ser la primer òpera que vaig veure.
Imatge 1.- Una de les experiències que
Crec que va ser una Taviata. Suposo que deuria ser un bon
recorda agradablement la Montse de l’època
començament
dels seus primers apropaments a l’òpera va
perquè aquesta
ser un Don Giovanni en titelles. Aquí en
No sóc una espectadora
és una obra que
recollim una escena pel Teatre de Titlles de
experta. A mi em cal que la
sempre
m’ha
Praga
representació perística
agradat.
Com
m’arribi.
espectacles
curiosos
que
ajuden a trobarli la gràcia, també recordo una funció operística escenificada amb titelles. Va ser a Venècia, i
també era al principi d’acostar-me al gènere. Si no recordo malament va ser un Don Giovanni.
Tenia el seu atractiu tal com ho feien i perquè és una cosa que no t’esperes.

SOBRE GUSTOS OPERÍSTICS
Jo tinc uns gustos molt clàssics. M’agrada
particularment Verdi. També Puccini. De fet una de les
funcions que he arribat a fruir més va ser una Bohème al
Liceu, no en recordo l’any. En canvi no m’entra en
Wagner, tot i que hi he fet algun intent. Les seves obres
se’m fan massa llargues. Sí que li reconec algun
argument més original o diferent en comparació a les
més típiques històries de l’òpera. Tampoc m’atreuen
massa les obres barroques.
Imatge *.- Un aspecte del format escènic de
P.L. Pizzi per a La Gioconda.
Jo, que com he dit no tinc especials habilitats musicals,
el que aprecio en una representació és que l’espectacle
m’arribi, em provoqui una emoció. Evidentment, la
capacitat actoral dels cantants és important, més enllà,
evidentment, que hi hagi una qualitat. També hi té un
El ballet que es va veure al Liceu
paper important el director d’orquestra i, no l’oblidem, la
direcció dels cors. De fet el cor en òpera és un dels
instruments poderosos per a crear moments emotius. I una bona representació potencia el paper
del cor. Citaré com exemple ben conegut, el cor dels esclaus del Nabucco. Recordo haver-lo sentit
per un cor correcte a l’Auditori de Barcelona. Tot i la capacitat tècnica no em va arribar. Res a
veure amb el que he percebut de vegades tot sentint i veient actuar el cor en una representació.
En el context de la funció i en un argument, les paraules i la música assoleixen una major potència.
Segurament aquesta és una de les coses que fa que m’agradi l’òpera.
En aquest sentit d’espectacle teatral és, doncs, també
important l’escenografia. L’aparell teatral també forma
part de l’òpera. Jo sóc més aviat partidària de les
escenificacions clàssiques. No crec que faci falta canviar
l’ambientació de
context. Admeto,
Una de les figures que
però, que de
considero important en una
vegades he vist
direccions
bona bona representació és el
escèniques
paper de la direcció del cor.
Imatge *.- Un aspecte de l’escenografia de
modernes
que
Koskie i Andrade que es va veure al Liceu el
tenen una gràcia.
2016.
Com ja he dit, l’important per a i és que l’espectacle
m’arribi. Hi ha vegades, però, que els directors escènics
volen intervenir massa. Per a mi un exemple
Trailer
desafortunat ha estat l’última versió darrera de La
Flauta Màgica que es va presentar al Liceu [es refereix a
la versió signada per Barnie Koskie i Suzanne Andrade, provinent de l’Òpera Còmica de Berlin,
portada al Liceu el 2016]. Era massa abarrocada i distreia innecessàriament en relació a allò que
s’estava representant.
En canvi, em va agradar molt el muntatge que vam veure al Liceu la temporada passada de La
Gioconda de Ponchielli. Tot i que suggeria l’època, no era carrinclona. Resultava a la vegada

esquemàtica i brillant visualment [es parla de la tasca de Pier Luiggi Pizzi, autor de la direcció
escènica, escenografia i vestuari]. I el que resultava fantàstic era el tractament estètic del ballet
de les hores.

SOBRE L’ESPECTACLE
Permet-nos una pregunta com aficionada i com a psiquiatra: la gent s’identifica amb el drama
operístic mentre en veu la representació?
Cal dir d’entrada que cada persona i cada cas és un cas. Però considero que en general l’òpera provoca
un cert distanciament del públic que hi assisteix. El més habitual és que els arguments siguin massa
simplificats i avui en dia els solem veure com artificials. Les situacions sovint resulten esperpèntiques. No
crec que calgui fer res per evitar el distanciament. Quan anem a veure òpera ja sabem a on anem.
Des del punt de vista psicològic els arguments operístics solen estar impregnats dels mecanismes
mentals dels gelós i del conflicte d’Edip. En aquest sentit segueixen sovint esquemes freudians. Sempre hi
trobem personatges clarament patològics. Els personatges “problemàtics” mostren personalitats que no
saben reprimir l’impuls. I és clar, la cosa acaba en drama segur. És una de les causes de que digui que la
trama resulti molt simplificada.
Altra cosa que té òpera i que de vegades ens la fa llunyana és que hi ha massa mitificació. Això es nota
en diversos aspectes. Per exemple, l’artifici d’un divisme excessiu en relació a alguns cantants. També, la
manera que té alguna part públic d’anar als teatres. Com si
formés part d’un cerimonial sofisticat. En altres ocasions, com
assistint a un espectacle transcendent. Recordo una anècdota
Em sembla normal que sortint
que em va explicar una amiga. Estava escandalitzada perquè,
de l’òpera pensem en la
en acabar un representació la veïna ocasional que tenia
nostra rentadora.
asseguda al costat va fer el comentari “no sé si quan arribem a
casa la rentadora estarà espatllada”. Per educació no li va dir
res a la veïna <transgressora>. Però li semblava a la meva amiga
que era com sacríleg que es pogués pensar en coses profanes després d’assistir a una òpera. Jo vaig pensar
que no n’hi havia per tant. Hi pot haver gent molt subjugada per l’emoció de la representació, però no
hem d’esperar que tothom ho visqui igual. Potser també per educació o resignació, i també per sort, no
ens vam discutir massa amb la meva amiga. Vull dir en definitiva que l’òpera ens agrada però no fa falta
que ho trobem tot tant sublim. És el meu punt de vista, tot i que en respecto d’altres.
Agraïm a la Montserrat Plana que ens hagi explicat la seva visió sobre l’òpera, evidentment procurant
allunyar-se de mistificacions.
Joan Manel Barceló (recopilació). Agost 2019

RECORDEU QUE PODEU FER RESEVES PRER AL BUS OPERÍSTIC PER ANAR AL LICEU

D’ ÒPERA

Famadas va ser un cantant gironí, dels que va obtenir més celebritat, actiu durant el primer terç
del segle XX. Com és lògic per la celebritat que va arribar a assumir, se l’esmenta tot sovint en cròniques
contemporànies a l’artista i en els estudis posteriors quan es parla de la lírica, sobretot en el context
gironí i espanyol. Doncs resulta que del personatge, més enllà d ela seva trajectòria professional, se’n
sap ben poc i, com demostrarem, amb importants errors en la datació del naixement. De fet, anem en
les presents pàgines a allargar la vida cinc anys al tenor. Les novetats que aportaran força llum a la
infància i primera joventut. Bona part de dades provenen dels padrons de Girona i cal agrair a les
facilitats donades al respecte per part de personal de la Biblioteca P. Carles Rahola de Girona11.
Amador Famadas Blanchart (1884-1962) va néixer a Girona el 1 de novembre de 1884. Aquesta que
acabem de fer és una rectificació important a tots els documents publicats en relació al cantant, que
situen, erròniament, el naixement el 1889 i de vegades el 188312. Podem afirmar que la rectificació que
fem és certa perquè es basa en el registre del bateig, de data, aquest, de 3-XI-188413 [Veieu imatge 1].

Imatge 1.- Registre de baptisme d’Amador Famadas,
efectuat el 3 de novembre de 1884 .

Imatge 2.- Padró de Girona del 1889, en el full en què es
registra la llar familiar dels Famades, en un pis de lloguer en el
carrer Álvarez.L’Amador tenia cinc anys i encara estava viva la
seva mare.

MARC FAMILIAR
Per a conèixer l’estructura familiar del jove Amador, aspecte inèdit en les breus ressenyes biogràfiques
aparegudes fins ara, presenta una gran utilitat la conservació de diversos padrons del municipi gironí.
11

Agraïm al Senyor Jaume Saló la inestimable col·laboració en la localització dels documents corresponents a la partida de
naixement i padrons que aquí s’esmenten.
12
És el cas de Martín de Sagarmínaga, que cita el 1883 [Martín, 1997:143]. Aquest autor no esmenta cap data de defunció
i la veritat és que nosaltres no hem trobat cap document fefaent de l’òbit de Famadas.
13
Va ser batejat a la Catedral, segons consta a: Llibres parroquials de Baptismes. Girona-Catedral, 1879 - 1887 (Arxiu de la
Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona)

Hem pogut consultar els dels anys 1889 [imatge 2], 1890, 1893 i 190014. Aquests documents són rics en
detalls que precisen aspectes dels primers anys del nostre cantant.
El pare es deia Andreu Famadas Mostasós, nascut a Argentona cap al 1844 i va començar a residir a
Girona cap al 1881. La mare es deia Teresa Blanchart Codolà15, d’orígen gironí, nascuda deu anys després
que els eu marit, cap el 1855. Constatem que la mare va morir a finals de 1890 (La Republica 28-XII-1890
p3), deixant orfe a un Amador que en prou feines tenia mitja dotzena d’anys 16. El pare es tornà a casar
uns anys més tard amb Margarida Felip Calvó, nascuda a Quart cap el 1847 i que no sabia llegir ni escriure,
que passa a ser la madrastra del nostre protagonista molt al final del segle17.
Com veiem, el domicili familiar va variar amb freqüència, en allotjaments de lloguer18: Rambla
d’Álvarez, (actualment Rambla de la Llibertat), en dues llars diferents del mateix carrer i escala (el n 2-1r
pis el 1889 i el n 2 a la botiga el 1890); per passar a habitar al carrer Ronda Santa Clara no 919, també en
botiga, en el cens de 1893; i, finalment, ens consta el domicili als baixos del n o 24 del carrer de Santa
Eugènia el 190020. És evident, doncs, que l’Amador va passar la seva infantesa canviant sovint de domicili.

Alguns anuncis comercials del pare d’Amador, el Sr. Andreu Famadas
Imatge 3.Anunci
de
fabricació de gel
(Diario
de
Gerona
de
Avisos
i
Noticias, 1-X1889 p8)
Imatge 4.Anunci d’aigua
naf d’ Azahar
(setmanari La
Tomasa, 8-IX1893 p13)

Imatge 5.Anunci d’Agua
de Azahar (El
Correo
de
Gerona 16-III1894 p3)

Tor plegat ens porta a la dedicació professional dels progenitors. En els censos aquesta dada es refereix
bàsicament al pare, Amadeu Famadas. I la nostra perplexitat es troba amb què en cada recompte canvia
el concepte professional del titular, respectivament: cafeter (el 1889 i 1890), licorer (el 1893) i industrial
(el 1900). Seguint la concepció patriarcal del moment s’atribueix en tots els censos la mateixa professió a
14

Aquests documents estan datats, respectivament, en els dies: 16-V, 21-X, 4-XII i 7-IV. Els padrons en conserven a la
Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona.
15
Com passa amb cognoms que contenen determinats sons, els podem trobar amb grafies clarament diferents, inclús en
documents oficials. Això passa amb el primer cognom de la mare i el segon cognom de l’Amador. El podem trobar com a
Blanchart, Blanxart, Blanchar, Nosaltres usarem habitualment la forma que s’ha imposat més: Blanchart.
16
El moment de la mort d ela mare es dóna entre els padrons del 16-V-1889, en què Teresa consta com de 35 anys i el del
21-X-1890 en què el pare apareix com a vidu .
17
De fet en el cens de 1900 consta que la Margarita feia quatre anys que residia a Girona. Per tant les segones núpcies del
pare, novament “casat”, es degueren produir entre 1896 i 1900.
18
En els quatre censos hi consten els propietaris de l’habitatge en els tres últims els titulars de la finca són persones
diferents.
19
Sabem el nom exacte d ela via i el número gràcies als anuncis comercials (per exemple el aparegut a El Correo de Gerona
en 26-VIII-1893 p3) perquè en el cens de 1893 només hi consta “Ronda” i “tienda”.
20
De fet entre el domicili del cens de 1893 i el de 1900 no consta en quin moment hi ha el canvi. Aquest es podria haver
produït el mers de març de 1894 perquè consta en els anuncis comercials el canvi d’ubicació de la botiga-taller de Santa Clara
a la carretera Santa Eugènia. I en ambdós censos la residència coincideix amb la ubicació de la botiga.

les esposes que va tenir l’Amadeu i als fills que conviuen en el domicili. Les fonts de premsa permeten
precisar més la feina del cap de família. L’Andreu va començar treballant a la restauració, regentant dos
cafès, primer el cafè El Gerundense a l’actual Plaça del Vi21; i el segon el cafè Nou de la Rambla, al número
2 de la Rambla d’Àlvarez (actualment Rambla de la Llibertat). Aquest el va regentar des de desembre del
1885 a inicis de 189322, local que també va oferir restauració, gelats, concerts i botiga d’elixirs.
Simultàniament al bar de la Rambla obre una fàbrica de gel “de Andrés Famadas y compañía” al carrer de
la Premsa (en el barri del Mercadal i prop de Jaume I)23 [Veieu imatge 3]. Al bar també hi va comercialitzar
uns llums de gas (La Nueva Lucha 25-I-1890 p3).
Encara amb el bar el pare del nostre cantant es llança a produir una mena d’elixir que deuria der de
gran profit24, amb el nom d’Agua de Azahar-compuesta. En anuncis en català es promocionava com
aygua naf [Veieu imatges 4 i 5]. Es va anunciar profusament a la premsa entre l’octubre de 1892 a octubre
de 189625. Però tenim esment més tard de la fàbrica de xarops26, fins que es declara en fallida el 190927.
El pare, Andreu Famadas i va militar o col·laborar amb partits republicans, el 1903 a Unión
Republicana28,i, més tard en el catalanisme republicà [Catalanitat 23-IV-1911 p3].
Imatge 6.- Pasquí
anunciador de l’òpera de
Meyerbeer L’Africaine, a
representar el 31-X-1932,
al Teatre Municipla de
Girona. En el rètol es
destaca la participació del
tenor gironí Amador
Famadas. Imprempta
Franquet. [Biblioteca Carles
Rahola de Girona. Cartells
no 1457]

EL JOVE AMADOR
Poques notícies tenim de l’activitat cultural de la infantesa i primera joventut de Famadas. Carmaniu
(2008) ens explica que va ser “apassionat per la música des de ben petit”, i “se’l feia actuar ja de tenor en
21

Estava situat a les voltes de la Plaça Contitució (actualment plaça del Vi). L’Andreu Amadas el va regentar des d’algun
moment posterior al 1881, any en el que arriba a Girona, i fins al desembre del 1885..
22
A la premsa s’anuncià la compra del Nou Cafè de la Rambla per part del Sr. Perich (El independiente 7-V-1893 p2]
23
En el mateix local, i en associació amb els srs. Figueras i Albenich hi va produir també alcohol industeial (La Provincia 9III-1890 p3)
24
De l’Aygua naf aquesta en deia la propaganda: “Esta agua preparada únicamente con la flor del naranjo y varias hierbas
medicinales, no tiene rival en su clase, garantizando sus grandes cualidades varias eminencias médicas” (La Lucha 21-X-1892
p2); “hemos tenido ocasión de enterarnos por conducto de varias familias que la usan, las que hacen justos elogios a tan
excelente licor” (La Lucha 17-III-1893 p3); “Para las personas timoratas. Si queréis libraros de cualquier enfermedad
infecciosa como el cólera depositad la confianza en el Agua de Azahar (aygua naf) preparada por D. Andrés Famadas, de
Gerona, que cura rápidamente los dolores de vientre, alivia el estómago y facilita la digestión. De venta en toda
Cataluña”(setmanari La Tomasa, 14-VII-1893 p13). En la propaganda s’esmentaven poblacions catalanes on es podia comprar
l’específic, entre d’altres Barcelona, Terrassa, La Bisbal, ....
25
El primer anunci que hem localitzat va sortir a La Lucha 21-X-1892 p2) i lúltim anunci a La Provincia (2-X-1896 p4)
26
La contribució industrial d’hisenda atribuïa a l’Andreu Famadas, al C. Sta. Eugènia 24, un alambí de 80 litres i una quota a
pagar en el 1904 de 22,40 ptes. (Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, 23-III-1904 p.147)
27
La certificació d’insolvència és de data 9-III-1910 (Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, 4-IV-1910 p.176)
28
L’Andreu Famadas ocupà el càrrec de president del districte 1r a Girona d’aquest partit que s’acabava de constituir a
nivell estatal (El Ideal 4-X-1903 p3).

teatres d’aficionats que aleshores hi havia a Girona” [Contés, 2019:54]. També hem trobat que un parent
seu, provablement cosí, en Salvador Famadas Artigas, que va viure en el mateix domicili de l’Amadeu cap
al 1893 era un jove “cantant” de dinou anys.
Un darrer factor personal que podia, hipotèticament, estimular el nen Amador per l’òpera el trobem
en l’hàbit, començat el 188729, d’incloure concerts en el nou Cafè de la Rambla, que regentava el seu pare.
Bona part dels artistes que hi intervingueren foren del país, amb noms com: Pibernús, Torras, Padrosa,
Soler,30. Però en algun moment s’esmenten, sense dir-ne el nom artistes italians que han actuat, entre
d’altres llocs al cafè de la família Famadas (El Constitucional 10-VI-1888 p3)
Un incident curiós del que es van fer reflex diversos diaris va succeir en una baralla en què es va veure
implicat el nostre cantant quan tenia dotze anys, resultant aquest ferit per arma blanca en el dors d’una
mà. El succés es va produir prop del domicili Famadas, a la carretera santa Eugènia. El noi que va ferir a
Amador es deia Pere Farreras31.
Tot i que en la seva trajectòria adulta el nostre cantant no es va significar políticament, sí que ho va fer
de ben jove, quan tenia disset anys, signant conjuntament una carta que es va publicar a la premsa el
1901. En un breu text es protesta d’uns sermó pronunciat a una església gironina per un jesuïta, el nom
del qual no es cita. En la carta es fa professió de republicansme, liberalisme i es defensa el progrés i la
democràcia. El manifest apareix signat per nou persones, pel que sabem joves de la contrada. El primer
signant va ser en Carles Rahola [Veieu imatge 7], que aleshores tenia vint anys i que ja jugava un paper
de lideratge social. Recollim tot seguit el text de la carta:

Proclama política signada per Amador Famadas,
amb Carles Rahola i altres. 1901
CONTRA EL JESUITISMO
Nos remiten la siguiente protesta para su publicación:
< Un jesuita en una de las muchas iglesias de esta ciudad, ha pronunciado
un sermón atacando en imprudente forma al ilustre autor de <Electra>, a su
hermosa obra (reto lanzado al clericalismo), a la libertad y a cuanto tiene
relación con los santos ideales de progreso y democracia conquistadas con
la sangre de Riego y tantos y tantos mártires víctimas de la reacción.
Nosotros no solo como republicanos sino como liberales de corazón
protestamos indignados de las asquerosas palabras que ha babeado
injustamente dicho jesuita.
¡Viva la libertad! ¡Muera la reacción!
Carlos Rahola.- Juan Roca.- Daniel Corredor.- Enrique Burés.- Bienvenido
Divi.- José Lell.- Juan Barrasetas.- Amador Famadas.- Rosendo Ayats.
Gerona 3 de febrero de 1901>
(La Publicidad, 5-II-1901 p2)

Imatge 7.- Foto de Carles
Rahola a la Devesa entre
1905 i 1907. Hi va haver
evidentment una
coneixença de joventut
amb el nostre cantant.
L’escriptor i polític gironí
va ser el primer signant de
la carta adjunta rubricada
també per l’Amador
Famadas (Detall de foto
d’A. Virgili. CRDI)

La carta conjunta té un to dur i inflamat. El posicionament pro republicà coincideix amb la ideologia
paterna, segons hem vist abans.
El cantant es va casar el 17 de juliol de 1911 amb la barcelonina Teresa Aldabó i Taulè, en cerimònia
que es realitzà a Barcelona [El Norte, 22-VII-1911 p2 i Ciudadanía 23-VII-1911 p6].
29

El 27 març del 1887 s’inicien concerts per ambientar el bar de la Rambla, concretament els vespres els dimecres, els
dissabtes i els diumenges, de les 21 a les 23 hores (La Provincia 29-III-1887 p2 i El Constitucional 25-III-1887 p2)
30
Els noms surten esmentats en alguns periòdics: La Nueva Lucha (5-IV-1887 p2) i El Constitucional (29-VI-1887 p3)
31
El futur tenor va ser curat al dispensari municipal pel doctor Narcís Detrell. (El Correo de Gerona 20-III-1897 p2; i La
Lucha 21-III-1897 p3)

FORMACIÓ
Diuen que ningú és profeta a la seva terra. I sovint deu ser veritat perquè ens consta que el nostre
cantant es va presentar el 1903 com a peticionari a la Diputació de Girona per a estudiar cant teatral,
petició que va ser refusada en una reunió ela corporació del dia 27 de maig [La Lucha, 30-V-1903 p1]
Fou deixeble de Bonaventura Frigola i Frigola i, posteriorment, va estudiar al Conservatori del Liceu.
L’accés al Liceu va ser difícil per manca de recursos econòmics. Va ser la realització del servei militar a la
ciutat comtal que la que va facilitar els estudis a l’esmentat Conservatori, on se li va impartir les classes
de manera gratuïta [Carmaniu, 2008]. Per tal d’explicar-nos la formació gratuïta al Liceu, és interessant la
notícia de l’agost de 1907, quan Famadas ofereix un concert de debut a Barcelona, notícia en la que consta
que era deixeble del mestre Parés i que el jove cantant es beneficiava d’ “El Círculo del Liceo, en vista de
las notables condiciones que reúne este joven cantante, le dispensa su valiosa protección, procurando que
sea conocido de nuestro público antes de comenzar su carrera” [La Vanguardia, 2-VIII-1907 p.5]. Sabem
que cap el 1908 Famades rep formació a Milà , on seria deixeble de Giuseppe Falno [Martín de
Sagarmínaga, 1997:143].
Un aspecte que no hem vist precisat en la bibliografia és en quin moment el tenor s’incorpora a files i
acudeix a Barcelona aprofitant l’ocasió per seguir classes al Conservatori del Liceu. És per això que ens
hem buscat i localitzat el reclutament de l’Amador. N’hem trobat el registre a l’Arxiu General de la
Giputació de Girona, al llibre “Registo del Reemplazo de 1904”, en el Primer reemplazo [Veieu-ne la foto
a la imatge 8]. Donat que el reclutament és del 1904 (no consta la data del registre ni la d’incorporació
efectiva a files, estimem que Famadas deuria iniciar la seva formació liceista vers el 1905, donat que el
nou recluta no va al·legar res en el moment de l’allistament que pogués retardar-ne la incorporació.

Imatge 8.- Registre de reclutament d’Amador Famadas Blanchart el 1904 (sense data específica). És el número 18 del Primer
reemplaç- Es pot veure que es classifica als quintes com a “Soldado” (els inscrits) “Prófugo” (els no presentats) o “Corto” (els
més baixos, exclosos del servei per no arribar a l’estatura mínima reguerida). [AGDGi “Registro del Reemplazo de 1904”]

LA TRAJECTÒRIA COM A TENOR
L’èxit com a tenor li sobrevindria cap el 1909. Recollim el comentari de la premsa gironina amb motiu
de la compareixença de Famadas en dues funcions de Fires en la seva ciutat de naixement:
“ [...] para dirigirse a Portugal y a Italia desde luego, a cantar en teatros que
les han escriturado. Los éxitos alcanzados por Famadas recientemente en Barcelona […].”
La confirmació de la pujança de Famadas es va produir el 1910 al Teatro Real de Madrid. Allà les
crítiques favorables van ser entusiastes i nombroses. I l’anècdota és que el jove cantant va haver

d’improvisar la seva participació com a Radamès poc abans de sortir a escena, donada la malaltia d’última
hora del tenor titular [Veieu imatge 9]. Recollirem un exemple entre les cròniques que es van publicar,

Una crònica de la primera funció de Famadas al Teatro Real
de Madrid. 20-XI-1910
“Gran día el de ayer para el teatro de la Plaza de Oriente […] Por la noche,
una gratísima sorpresa. Hagamos un poco de historia. El tenor que debía
cantar Aida, Tegomini, estaba enfermo. Por la tarde los médicos le
aconsejaron que no cantase, porque se exponía a quedarse sin voz a mitad de
función. Sin embargo, el pundonoroso artista se mostró confiado en que podría
cantar. Se fijó unos carteles recomendándole a la benevolencia del público. A
las ocho menos cuarto fue al teatro; pero comprendió que no podía cantar.
Para conjurar el conflicto se pensó en Amador Famadas, tenor que estaba
en la lista pero que aún no se había determinado su debut. Había algunos
reparos y no eran de poca monta los que exponían los maestros Marinuzzi y
Gianetti. Se decidió por fin que cantase el nuevo tenor. Momentos después
llegaba Zaneletto, que conocedor de lo que ocurría, se ofreció a cantar Aida,
aunque acababa de cantar Otelo –ho havia fet aquella mateixa tarda al real-.
Este rasgo, tan poco frecuente en divos de los de 5.000 pesetas, es ciertamente
plausible.
Y se cantó Aida, y el tenor Famadas, joven y animoso, obtuvo un gran éxito.
Templando de pavor, porque no había ensayado y porque sabe cómo las gasta
nuestro público, cantó el Celeste Aida, y arrancó los primeros aplausos con su
voz bien timbrada y ajustada. Se creció el artista, y los aplausos fueron
ovaciones en el concertante del segundo acto, donde puso todo lo que pone un
tenor de facultades para dar la brillantez y el colorido que requiere ese
número. Y triunfó en el tercer acto, y consolidó su triunfo en el dúo final de la
obra, confirmándose la frase evangélica de que <los últimos serán los
primeros>.
En efecto; Amador Famadas ha obtenido un primer puesto, alentándole el
público en esta jornada, que será una de las más satisfactorias de su hoja de
servicios artísticos. […] ” [ABC (Madrid), 21-XI-1910, p. 10]

Imatge 9.- Foto d’Amador
Famadas, apareguda a la revista
Blanco y Negro el 27-XI-1910,
p.24
(Col. JM Barceló)

És interessant constatar que els primers grans teatres peninsular que Famadas van ser el Liceu, el Real
de Madrid i el Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa. Amb tota probabilitat aprofitant un circuït
d’actuacions que freqüentaven durant el primer quart de segle XX les companyies peninsular de certa
importància (Bueno 1997: 23). Tot seguit recollim en un quadre la relació de funcions que hem localitzat
del tenor i que considerem significatives.

Any

Actuacions significatives d’Amador Famadas Blanchart
Ciutat, teatre
Òpera (paper)
Comentari
BARCELONA. Palau de
Belles Arts
BARCELONA. Les Arenes

Concert debut a Barcelona

1909

GIRONA. Teatre Principal
(actualment Municipal)

Aida (Radamès)
Carmen (Don José)

1909

LISBOA. Teatro Nacional
de São Carlos

1907
1909

Aida .

Aida . L’Africaine ,
Lohengrin i Samson et Dalila.

Promogut pel Centre Artístic Musical, el 4VIII-1907
Òpera de la que n’oferí 20 funcions seguides.
El tenor considerava que va ser l’inic del seu
èxit (Diari de Girona d’Avisos i Notícies, 1933:4)
Famadas debutà a Girona fent el Radamès el
4-XI-1909 amb gran èxit. El 6-XI va tancar amb
l’òpera Carmen. [Veieu imatge 13]
Segons exlicà el mateix Famadas (Diari de
Girona d’Avisos i Notícies, 1933:4)

Any

Actuacions significatives d’Amador Famadas Blanchart
Ciutat, teatre
Òpera (paper)
Comentari

1910

MADRID, Teatro Real

Aida (inicia el 13-XI-1910)

1910

Carmen (Don José)

1911

MADRID. Teatro Real

Carmen (Don José) inicia el
12-I; L’Africaine (Vasco da
Gama) 20-I; Aida (Radamès)
25 i 30-I
El final de Don Álvaro
(Álvaro)

1911

SARAGOSSA. T. Principal

1912
1912

A CORUNYA. T. Principal

1913
1913
1913

BARCELONA. Liceu

BARCELONA. Liceu

Ada (Radamès)

Un ballo in maschera
.(Riccardo)
Samson et Dalila

VALÈNCIA. T. Principal

Samson et Dalila (Samsó)

PALMA DE M. T. Líric

Carmen (Don José)

1913

MADRID. Teatro Real

Samson et Dalila (Samsó)

1914

BOLONIA. Teatro
Comunale
VALÈNCIA. T Principal

1916
1916 PARMA, Teatro Reggio
1916-17 ROMA, T. dell’Opera di
1917
1917
1917
1918

Roma
ROMA, T. dell’Opera di
Roma
ROMA, T. dell’Opera di
Roma
ROMA, T. dell’Opera di
Roma
LA HABANA. T. Nacional

1922

NOVA YORK. Century
Theatre
PHILADELPHIA

1923

PARMA. Teatro Reinach

1924
1926

NÀPOLS

1927
1928

GIRONA. Teatre Principal

1922

MADRID, Teatro Apolo

Gira pels USA: Nova York,
...

L’Africaine de Meyerbeer
(Vasco da Gama)
Aida (Radamès)

El 1910 va ser l’any del debut de Famadas al
Real, local en el que va tenir força relació,
sobretot en la 2a dècada. Accés .
En temporada que s’inicià el gener. Accés

L’òpera de Conrado del Campo s’estrenava
amb presència de la família reial [Accés, p.
160]
Èxit a la capital aragonesa el mes d’abril.
Consta com a primer tenor absolut
conjuntament amb Giuseppe Opezzó
Cap a inicis del 2012
Actuà en les 4 funcions entre 23-XI i 1-XII
Durant el mes de març
El 11-V.
En una única funció de gala, el 12-VII,
dedicada a la Infanta Isabel
Al Real hi va estar contractat entre el 15-XI al
15-XII 1913
El 1 de novembre. Accés.
El 7-V

Aida (Radamès)
Carmen (Don José)
La Fanciulla del West (Dick
Johnson)
Aida (Radamès)
Huémac, de Pascual De
Rogatis (Huémac)
Aida (Radamès) [V]

Carmen (Don José), Paliacci
(Canio), Il Trovatore (manrico)
Pagliacci (Canio)

En 7 funcions entre XII-1916 i el II-1917. Va fer
el primer repartiment.
Actuà el 8-III-1917. Feia el segon repartiment
alternant amb Amadeo Bassi.
Actuà el 16-I-1917. Feia el segon repartiment
alternant amb Pedro Lafuente.
Va fer el paper protagonista en una única
funció representada el 14-IV-1917
Consta el retorn de la seva tourné americana
amb el vaixell Infanta Isabel passa per Tenerife.
També un concert al Teatre Payret de La
habaana el 18-II. Accés.
On actuà davant de més de 3000 persones.
Interpretades, respectivament, el 14-XI, el
30-XI i el 2-XII. Accés.
El 31-III [Accés]. El teatre Reinach va ser
destruït el 1944 en un bombardeig.

Tannhäuser .
Aida (Radamès)

Amb Olga Carrara, Blanca Serena, i Víctor
Damiani. Primera funció el 5-I-19126, també el
12-I.
Per Fires
Amb el director musical Giorgio Polanco. Fent
tàndem amb la soprano Tina Poli-Randaccio
[Veieu imatge 11]J, el tenor català Josep Palet,
i la soprano japonesa Tamaki Miura, entre
d’altres.

Any

Actuacions significatives d’Amador Famadas Blanchart
Ciutat, teatre
Òpera (paper)
Comentari

1931

BARCELONA. Liceu

Samson et Dalila (Samsó)

1932

BARCELONA. Liceu

Carmen (Don José)

1932
1932
1933
1936

GIRONA. Teatre Municipal

Com a titular del paper protagonista masculí.
Amb representacions entre desembre i gener
Fa el segon repartiment alternant amb Josep
Palet.
Per Fires. [Veieu imatge 6]

REUS. T. Fortuny

L’Africaine de Meyerbeer

El 25 de desembre.

BARCELONA. Liceu

Neró i Acté, de Joan Manen

Actuà en l’estrena de l’òpera.

BARCELONA. T. Tívoli

Carmen (Don José)
Lohengrin (Lohengrin) (24-XI)

Actuant com a tenor de la companyia
socialitzada

El fet que va potenciar la dimensió internacional del
cantant gironí va ser la contractació per part de la San Carlo
Grand Opera Company32, amb la que va poder actuar a Roma
(1917), Nàpols i a finals dels anys 20 realitzar una gira pels
Estats Units. En tot cas entre els països en què va actuar cal
esmentar Itàlia, Àustria, Suissa, Alemanya, EEUU (en ciutats
com Nova York, Nova Orleans, Chicago, Filadelfia o Boston). El
28 de gener de 1928 inicià una llarga gira per Amèrica [Martín
de Sagarmínaga, 1997:143]. També cantà a Portugal i Amèrica
del Sud.
Malauradament sembla que no s’ha conservat cap
enregistrament sonor d ela veu del cantant tot i que en la seva
època és relativament freqüent que intèrprets de la seva
importància deixessin en discs de pissarra la seva veu.
El tipus de veu de Famadas tendia al tenor dramàtic. El
paper que més l’identificà va ser el de Radamès, d’Aida, rol
que va assumir més vegades en les seves gires internacionals
Imatge 10.- Foto de Famadas del 1920,
i pel que va aconseguir reconeixements. Segons Martín de
signada (Centre de Documentació de l'Orfeó
Sagarmínaga [2012] la veu del nostre tenor corresponia a un
català)
tipus que va ser freqüent a l’Espanya de finals del s. XIX i inicis
del XX:
“ [...] voces de tenor eran muy características, por su timbre claro, la emisión
alta y acornetada, la búsqueda tenaz del brillo en la zona alta. Esta cuerda seguirá siendo
pródiga con la llegada del verismo y sus exponentes, con artistas de carreras no siempre
prolongadas, que quemaron pronto sus alas debido a las terribles exigencias de su
repertorio. Ejemplos significativos de esta orientación son Amador Famadas, Juan Valls,
Carlos Barrera, Jesús de Gaviria, Cristóbal Altube y, sólo hasta cierto punto, el más refinado
Pablo Civil.”

LES DARRERES ÈPOQUES
Són poques les notícies disponibles dels darrers anys del tenor. S’ha destacat que amb la Guerra Civil
hi ha un pagament sobtat de la trajectòria professional i, possiblement, el cataclisme de la guerra podria
haver estruncat l’evolució natural de la carrera de Famadas. Abans, però hi ha indicis de pèrdua de
facultats vocals. La davallada professional és evident, com a mínim des d’inicis dels anys 30. Veiem sinó la
32

Ens referim a la companyia creada el 1910 per l’empresari italoamericà Fortune Gallo, empresa que organitzà gires
durant més de quaranta anys per estats Unit, Canadà, Amèrica del Sud i Europa [Wikipedia].

crònica de la revista musical Ritmo sobre les funcions del gironí al
Liceu, en un dels rols més típics de la seva trajectòria: el del forçut
israelita a Samson et Dalila, de Saint-Saëns,
“ [...] Famadas (el fenómeno de un día… de un día que ya
queda lejano) defendióse bien, demostrando que la calidad de su voz
nunca fue mala, y si no alcanzó otras latitudes no fue precisamente por
carencia de timbre … timbre simpático y acariciador.” [Ritmo, 15-I1932 p.14]
veiem com el crític, anònim, declara els temps de glòria del tenor com
a ja periclitats, tot i que li reconeix ofici i una veu no pas dolenta. La
pèrdua evident de celebritat es nota també amb l’allunyament dels
principals teatres que abans havia freqüentat. Així, per exemple,
veiem a Famades actuant al cinema i teatre Arenas de Barcelona (on
cantà una Carmen el 7-VIII-932) o al Teatre Fortuny de Reus el
desembre del 1932.
El darrer encàrrec de consideració que detectem va portar al tenor
a assumir el rol protagonista en l’entrena al Liceu d’una òpera del
compositor català Joan Manel. Així va fer de Neró en l’òpera Neró i
Acté, estrenada el 15 de febrer de 1933 [veieu imatge 12].
La pèrdua de protagonisme en els cartells no estava en contradicció
Aquí podem sentir a la italiana en l’ària “La
amb un reconeixement a la carrera artística. Així veiem com el 1933 el
mamma morta”, de l’òpera Andrea Chénier,
tenor és nomenat per la Generalitat per a formar part d’una comissió,
de Giordano, en un enregistrament del 1920
junt amb dos personatges més, que havia d’atorgar beques per a
cantants novells pel curs 1934-35 [La Vanguardia 12-X-1933 p.15].
També el 1933, durant una estada a la seva ciutat
nadiua, Famadas concedeix una entrevista comentant la
seva trajectòria [Diari de Girona d’Avisos i Notícies,
1933:4]. És possible que aquesta entrevista hagi estat la
font més utilitzada en els escrits posteriors que s’han
dedicat a la seva persona
Per l’agost del 1935 es troba descansant a Girona.
Amb motiu d’una investigació que es realitzava a
Pamplona33 exposa com ell havia estat cantant al llarg de
divuit anys a Itàlia, y que allà “todos los españoles,
artistas en su mayoría, nos reuníamos en el café <Gran
Italia>”34 [La Voz de Aragón, 22-VIII-1935 p.6]. En la línia
abans apuntada de reconeixement social podem
entendre la participació en un concert sacre a l’església
de Sant Feliu de Girona el 14 d’abril de 1933.
Una de les darreres notícies de Famadas és que a l’inici
Imatge 12.- El darrer gran comesa de Famades fou la
de la Guerra Civil passà a formar part de la Companyia
d’encarnar el protagonista de l’òpera Neró i Acté del
Socialitzada del Teatre Tívoli de Barcelona, el 1936
compositor català Joan Manen (programa de mà del
[Foguet,2005:42]. També durant la guerra una llista del
Liceu, del 15-II-1933)
Imatge 11.- Foto de la soprano italiana Tina
Poli-Randaccio, amb qui Famadas compartí
gira els EEUU el 1928

33

Un lladre, de nom José Oviedo, havia robat una arqueta a la catedral de Pamplona. El sospitós havia manifestat que que
era cantant d’òpera. En declaració feta a la policia de Girona Famadas desmenteix que el Sr. Oviedo tingués tal ofici i que, a
més, l’havia conegut a Itàlia, on s’havia relacionat amb dos intents de robatori d’objectes artístics. [La Voz de Aragón, 22-VIII1935 p.6].
34
A la ciutat d Milà hi ha un establiment de restauració amb el nom “Grand’Italia”, a Via Palermo no 5, però no ens consta
que sigui aquest el lloc al que Famadas es refereix, donat que malauradament no esmenta la ciutat.

sindicat CNT fa constar l’Amador en la
nòmina dels artistes el Teatre
Olympia de Barcelona, sense precisar
data35. Després de la Guerra Civil el
silenci sobre el nostre cantant és
absolut.
Diverses
publicacions
coincideixen a assenyalar que el
nostre cantant moria a Barcelona el
1962, però no n’hem trobat cap
notícia de premsa o document que ho
corrobori.
← Imatge 13.- Com a darrera il·lustració
aportem el primer programa gironí, el de la
temporada d’òpera per Fires del 1909, en el
que intervé Amador Famadas, que consta
com a primer tenor [Biblioteca Pública
Carles Rahola de Girona. Cartells, no 1463]

En aquest article hem pretès un
reconeixement d’un dels grans cantants
operístics que ha donat Girona. Així, hem
ampliat l’àmbit de coneixements sobre Amador

Famadas, sobretot pel que fa a la seva infantesa
i joventut i, molt en particular, hem corregit
l’errada tant estesa de datació del seu
naixement. Hem pogut demostrar que Amador
va néixer el 1884 i no el 1889 ni el 1883.

joan manel barceló i sitjes, agost 2019
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

GIRONA (VI)
En aquest nou capítol ens situem en els anys 50, cap al primer quinquenni

Imatge 46 - Anys 50 - Antoni Varés i Martinell. Arxiu particular

Aquesta foto d'Antoni Varés i Martinell ens
mostra una imatge poc habitual de la Coblaorquestra Girona. La inscripció que es pot veure a
baix, a la dreta, ja ens dóna una pista: GRAN
ORQUESTA "GIRONA" - TÍPICA ESPAÑOLA. Van
habillats en plan una mica folclòric hispà, suposo
que imposats per la discogràfica que els hi
enregistrava els discos en aquella època, i que els
devia voler promocionar per tota Espanya ...
S'observa també, per primera vegada, la

presència d'una dona, amb una vestimenta i un
aire de cantant de copla ... Darrere: Salvi
Bach (contrabaix), Desconegut (violí), Josep
Colomer (violí) i Salvador Grau (piano) Al mig:
Desconegut (violí), Pere Prat (violí), Joan Planella
["Laverny"] (cantant), Desconegut (cantant), Pere
Espona (cantant), Miquel Vidal (violí), Josep Mª
Boix
(violí)
i
Àngel
Cutrinas
(violí)
En primer terme: Joan Mulí [o Lluís Buscarons?]
(flauta) i Joan ["Nitu"] Fabra (acordió).

Imatge 47 - Anys 50 - Arxiu particular

Segurament t'hauràs donat compte, benvolgut lector,
de que la foto està feta sota les instruccions d'un bon
fotògraf: no hi ha cap partitura a la vista, els músics
estan tocant tots, però no hi ha cap instrument que els
hi tapi la cara.
Darrere: Lluís Carreras (trompeta), Olegari Freixas
["Gari"] (trompeta), Pere Figueras (trompeta), Joan
Planella ["Laverny"] (trombó), Miquel Vidal (1er

fiscorn), Pere Prat [?] (2n fiscorn) i Joan ["Nitu"] Fabra
(3er fiscorn)*
Davant: Lluís Vila (flabiol), Àngel Cutrinas (2n tible),
Josep Mª Boix (1er tible), Joan Mulí (1er tenor), Esteve
Brull (2n tenor) i Salvador Guardiola i Bonifasi ["Fasi"]
(contrabaix).
* Durant un temps la Cobla-orquestra Girona va
portar un tercer fiscorn per a les sardanes, de quatre
vàlvules en lloc de tres, i que doblava el contrabaix.

Imatge 48 - Anys 50 - Arxiu Rosa Guardiola i Llobet

Aquí els podem veure tocant a la Plaça de la
Independència, de Girona. Darrere: Lluís Carreras,
Olegari Freixas ("Gari"), Pere Figueras (trompeta),

Joan Planella ("Laverny"), Miquel Vidal, Pere Prat i
Joan ("Nitu") Fabra
Davant: Lluís Vila, Àngel Cutrinas, Josep Mª Boix, Joan
Mulí, Esteve Brull i Salvador Guardiola ("Fasi").

Imatge 49 - Any 1956 - Arxiu Mª Mercè Vila

Cartell de la temporada 1956-1957, degut al
disseny d'Antoni Varès. Es va fer servir per
temporades posteriors, variant els colors.
Identifico els músics en formació de Ball:
A dalt: Joan Planella ["Laverny"] (bateria i
cantant), Desconegut (trompeta), Pere Figueras
(trompeta) i Olegari Freixas ["Gari"] (trompeta)

Al
mig:
Salvador
Guardiola
["Fasi"]
(contrabaix), Pere Prat (trombó) i Desconegut
(trombó)
A baix: Joan ["Nitu"] Fabra (piano), Àngel Cutrinas
(saxo alt), Lluís Vila (saxo alt), Esteve Brull (saxo
tenor), Joan Mulí (saxo tenor) i Josep Mª Boix
(saxo baríton).

Imatge 50 - Any 1955 Arxiu Rosa Guardiola i
Llobet

A la foto tenim un
quartet vocal de
luxe.
D'esquerra a dreta:
Salvador Guardiola
("Fasi"), Josep Mª
Boix, Joan Planella
("Laverny") i Olegari
Freixas ("Gari").
De les vestimentes
que els publicistes
promovien en aquell
moment ja n’hem
parlat quan ens
referíem a la foto
número 46.

Ens quedem a meitat dels anys 50 del segle passat. Una novetat que hem trobat en el
present capítols és la de la reaparició del mot Girona, en català (fotos 49 i 50). Més
novetats ens esperen en el proper lliurament.
(CONTINUARÀ)

Josep Loredo i Moner, agost de 2019

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 (30)

Després d’un breu
recitatiu sentirem l’ària
D’ira e de furor armato,
amb acompanyament
de trompeta, de l’òpera
de Vivaldi, Motezuma.
Canta Gemma
Bertagnolli.

Una de
Kurt Weill

Kurt Weill és el compositor de
l’Òpera de tres rals. També
escriure música escènica, en
aquest cas per a l’obra Maria
Galante. Una de les pecesi
nstrumentals, (despès s’hi
afegí lletra), va ser Youkali,
que ens parla de la buscada illa de la felicitat, una illa que no
existeix. La sentim per Teresa Stratas

Cant coral
ortodox

Ara ens arribem a un cant coral
religiós, obra anònima. Per la
Societat Sèrbia de Cant Ortodox,
en interpretació del 2011, sota
la direcció d’Aljoša Novaković

Una
cançó
brasilera
I ària de
Bach

Waldemar Henrique va ser un
compositor descendent dels
aborígens americans. Té obres
inspirades en llegendes de
l’Amazones, com ara Uriapuru (nom
d’un petit i ràpid ocell), del 1976.
Canta Isabel Figueiredo Santos
La Cantata BWV 127 Herr
Jesu Christ, wahr' Mensch
und Gott de Bach té l’ària
Herr Jesu Christ, wahr'
Mensch und Gott.

Amb motiu de la sessió audiovisual i conferència
sobre l’òpera còmica de Rossini, a Palafrugell (6-IX)

Le Comte Ory

Grafisme elaborat per Jordi Plana Martí

