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Propera sortida al Liceu a la que us podeu inscriure.

Cavalleria Rusticana i Pagliacci,
Serà el divendres 13 XII, al Liceu: preu 115€ (socis dels Amics o de biblioteques Girona 110€)

Accés a
RESERVES
Tindrem el primer repartiment amb el tenor
Roberto Alagna.

NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Mor la soprano Jessye Norman
El 30-IX en un hospital de Nova York, als
74 anys, per complicació d’una lesió
iniciada fa quatre anys.
Va actuar a Girona el 4-XI-2008, a
l’Auditori
..Al web.. ..Al web.. ..Al web..

Activitats i sortida realitzades
per la Turandot del Liceu
Hi vam anar el 13-X-2019
..Preparatius.. ..Al web..

Activitats preparatòria de la
sarsuela Doña Francisquita
Amb conferència i sopar celebrats el dia
24 d’octubre, organitzat pels Amics.
..Al web..

Invitació a la reunió de Junta dels
Amics pel dia 5-XI, a les 18 h.
A l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona
..Al web..

Valoracions de la Turandot
del Liceu
Se n’han ofert catorze funcions
entre el 7 i el 25 d’octubre.
..Al web.. ..Al web.. ..Rècord audiència..

Es realitza a Girona un curs de
Tècniques de veu i cant. Nivell 2
Taller pel cantant Jordi Homs, a l’Espai Marfà
de Girona. Cinc dimarts, del 5-XI al 3-XII
..Al web..

Versió de la Cenerentola pels de
Sabadell, amb molt bon reconeixement
S’ha estrenat al Teatre de La faràndula a finals
d’octubre.
..Al web.. ..Al web..

El festival Veus, a Olot, per a grups
vocals serà del 5 a 8 de desembre
Amb concerts, masterclass i actes al carrer
..Al web..

Cantant el
Liebestod

Un cas de superació cantant òpera:
Emily Zamourka
Gràcies als mitjans li surt una nova oportunitat
a una música en situació d’indigència a NY.
..Al web..

Valoracions de l’exposició
ÒPERA. Passió, poder i política
Que s’ofereix al Caixaforum de Barcelona
fins al 26 de gener del 2020
..Al web..

Crítica de qui no li ha agradat
la Traviata de Peralada
Opinió de Roberto Sebastián en relació
a la producció d’aquest estiu
..Al web..

Celebrant l’aniversari de Clara
Schumann
Amb un concert al Palau
..Al web..

Canvi en la direcció de l’Òpera de Quebec
El baríton Jean-François Lapointe passarà a ocupar la
direcció artística.
..Al web..

Un tema per a la polèmica: Els
teatres d’òpera estan incloent
massa música “popular”?
Comentari que engega la revista Codalario
..Al web..

Presentat el festival de Lucerna
(Suïssa) per al proper estiu
Serà entre el 14 d’agost i el 13 de
desembre del 2002. Es farà en homenatge
a Beethoven en el seu 250 aniversari
..Al web..

Entrevista al tenor Jorge Losana
Director del quartet vocal de música
antiga Cantoría. A RMC
..Al web..

Entrevista al director general del
Liceu, Valentí Oviedo
Amb motiu de l’estrena de la temporada
..Al web..

Entrevista al contratenor
Víctor Jiménez Díaz
Cantant català que es troba
en un moment de celebritat
..Al web.. ..D’una actuació a Girona..

Entrevista a Eric Vigié, director
de l’Opéra de Lausanne
Amb motiu de la celebració del
bicentenari d’Offenbach
..Al web..

Jaume Aragall i Juan Jesús Rodríguez
reben premi d’Òpera Jove
Els va ser lliurat aquest 26 d’octubre al Reiual
Cercle Artístic de Barcelona
..Al web..

Sobre les posades en escena de
les òperes
Opinió de Luís Gutiérrez Rubalcaba
..Al web..

Sobre la situació actual de
l’òpera a Itàlia i a La Sacala
Comentari de Fernando Peregrín
..Al web..

Un cicle de conferències sobre relacions
entre música i pintura contemporànies
El mes de novembre a Barcelona, per la Musicòloga
LLuïsa Cortada
..Al web..

Un Lohengrin, smb Beczala i
Harteros
DVD

Enregistrat al Festival de Bayreuth del 2018
per Deutsche Grammophon
..Al web..

Francesca. Una novel·la en què la
música és protagonista
NOVEL·LA

És la primera novel·la de l’arquitecte, professor i
poeta gironí Quim Español. Edicions de 1984.
ISBN 978-84-16987-56-62019
..Al web.. ..Al web.. ..Al web.. ..Al web..

Quina relació hi ha entre els macarrons
amb formatge i Beethoven?
LLIBRE

Llibre de receptes, de Jaume Biarnés,
que relaciona cuina i música
..Al web..

Una guia musical:
El libro de la música clásica
LLIBRE

D’Albert Ferrer Flamarich. Madrid: Ed. Akal, 2019.
ISBN: 978-84-460-4770-4 (352 pp)
..Al web.. ..Al web..

OBERTA LA INSCRIPCIÓ ALS CLUBS DE LECTURA OPERÍSTICS DE LA
BIBLIOTECA CARLES RAHOLA DE GIRONA

Podeu treballar una biografia de Verdi
●
●
●
●
●

Podeu recollir el llibre a la Biblioteca Carles Rahola de Girona
És de manera lliure i gratuïta
Organitzat en col·laboració entre la Biblioteca Pública Carles Rahola i els Amics de l’Òpera de Girona
Servirà per a preparar l’òpera Aida, de Verdi, que s’ofereix el Liceu el proper mes de Gener
És Amb el nom genèric LICEU BIB: Més informació.

PROPERA OBRA:

La biografia

Verdi

Per Peter Southwell-Sander
REFERÈNCIA: Barcelona: Ed. Robinbook. Col.
Ma Non Troppo. 2001. ISBN: 84-95601-24-9
Se’n pot recollir gratuïtament un exemplar a la
biblioteca P. Carles Rahola de Girona
La posada en comú es realitzarà el 19 de
desembre, a les 18h a la Bibliotecas C. Rahola.
Coordinadora: Maria Àngels Prat. Conductor:
Joan Manel Barceló

ACTIVITATS
Cor Maragall, que celebra el seu
40è aniversari
1-XI
(12 h.)

I ho fa oferint el seu tradicional concert de
Tots Sants. Directora Sara Pujolràs. A
l’Auditori
..Al web..

Girona

Lied: Soloedad Cardoso (soprano),
Claudi Arimany (flauta) i altres
1-XI
(19 h.)

En el festival Life Victoria, centrat en els lieder.
A la basílica de Sant Just i pastor
..Al web..

Barcelona

Piotr Beczala: recital a Girona d’un dels
principals tenors del món
1-XI
(19 h.)

3-XI
(17,30 h.)

Acompanyat al piano per Sarah Tysman
Auditori de Girona, a la sala de cambra:
..Al web.. ..Una de les que farà a Girona..

Girona
..Concert
recent..

Concert 40è aniversari de la
coral Mestre Sirés
A l’església parroquial de Sant Martí
..Al web..

Palafrugell

Concert d’Anna Netrebko al Liceu. I Y.
Eyvazov (tenor) i Ch. Maltman (baríton)
4-XI
(20 h.)

Acompanyats per l’orquestra del mateix Liceu.
Es fa una sortida de l’OperaGiroBus. Ja ple.
..Al web..

Barcelona

Reunió de Junta dels Amics pel dia 5-XI, a
les 18 h. Oberta a socis/es i simpatitzants
5-XI
(18 h.)

A l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona
..Al web..

Girona

Fills de les muses: Oriol Mallart
(baríton gironí) i Viviana Salisi (piano)
5-XI
(20 h.)

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

Barcelona

Projecció d’una òpera (des de La Scala):
Orphée et Euridice, de Gluck
5-XI
(19,45 h.)

S’oferirà la producció creada pel ROH, amb el
cantant Juan Diego Flórez. A La Cate de Figueres, a
la Sala d’actes. És la versió francesa de l’òpera
..Al web..

Figueres

Projecció d’una òpera: Tosca,
de Puccini. En directe, des de La Scala
7-XI
(18 h.)

Direcció de Riccardo Chailly i Anna Netrebko com
a protagonista. A La Cate de Figueres, a la Sala
d’actes
..Al web..

Figueres

Lieder de Schubert, amb la soprano
Katharina Konradi
8-XI
(20 h.)

Acompanyada pel pianista Erik Schneider. A
l’Auditori. Dins del Cicle Schubert Lied a Barcelona
..Al web..

Barcelona

Concert i homenatge dedicats a Àngels
Alabert
9-XI
(19 h.)

Al Centre Cívic St. Narcís. En reconeixement de la
pianista, compositora, professora i Dra. Del Cor Maragall
..Al nostre web..

Girona

La Boheme, òpera de Puccini
9-XI
(18,30 h.)

Per l’Orquestra Terrassa 48 i el Cor NoAria,
al palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Sarsuela al Liceu: Doña Francisquita,
d’Amadeu Vives
10 al 17XI

10-XI

12-XI
(16,15 h.)

Amb una innovadora direcció escènica de Lluís
Pasqual. Es faran 6 funcions
..Al web..

Barcelona

Sortida d’OperaGiroBus al Liceu:
Doña Francisquita
Anada en bus a veure la sarsuela de Vives,
organitzat pels Amics i la biblioteca C Rahola.
Inscripció ja tancada. ..Al nostre web..

GironaBarcelona

Sortida, en bus des de Girona,
a l’exposició
ÒPERA: Passió, poder i política
El dimarts 12. Se surt a les 16,15 per anar al
Caixaforum de Barcelona. Organitza Bib.
Carles Rahola i Amics de l’Òpera de Girona
..Informació i inscripcions.. Tel. 972 202252

GironaBarcelona

Sarsuela als OCINE de les comarques:
Doña Francisquita d’Amadeu Vives
12-XI

Projectat en ADIRECTE des del Liceu
..Al nostre web..

12-XI
(20 h.)

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes i
Platja d’Aro

Òpera, amb acompanyament de
piano: La Voix humaine. Mercedes
Gancedo
La soprano serà acompanyada pel pianista Julius
Drake. En el festival Life Victoria, centrat en
els lieder. Al recinte modernista de Sant Pau
..Al web..

Barcelona

Lied: Louise Alder (soprano), Stef van
Herten (trompa) i Sholto Kynoch (piano)
14-XI
(20 h.)

Festival Life Victoria, centrat en els lieder.
Al recinte modernista de Sant Pau
..Al web..

Barcelona

Càntut: Festival de música
tradicional a Cassà de la Selva
15 a 17XI

Quarta edició d’aquest actiu i variat
festival de música de tradició roral.
..Al web..

Cassà de
la Selva

Tradició i creació: 150 anys de
música coral catalana.
17-XI
(12 h.)

17-XI
(20 h.)

Concert pel Cor de Cambra del Palau
Al Palau de la Música Catalana. Petit Palau
..Al web..

Barcelona

Lied: Jacob Scharfmann (baríton)
i Ridrigo de Vera (piano)
En el festival Life Victoria, centrat en els lieder.
Al CaixaForum barceloní ..Al web..

Barcelona

Ballet de Barcelona: estrena de
l’espectacle de ballet Mixted Bill
17-XI
(19 h.)

Amb una recopilació variada de fragments de
ball des dels clàssics als contemporanis. Auditori
..Al web..

Girona

9a simfonia de Beethoven
18-XI
(20,30 h.)

I el concert per a clarinet en La major, K 622 de
Mozart. Per l’Orquestra de l’Òpera de Praga i
l’Orfeó Donostiarra,
..Al web..

Barcelona

Lied: Tara Erraught (mezzo), Stephan
Loges (baix-baríton) i S. Kynoch (piano)
19-XI
(20 h.)

21-XI
(20,15 h.)

Festival Life Victoria, centrat en els lieder.
Al recinte modernista de Sant Pau
..Al web..

Barcelona

Òpera als OCINE de les comarques:
Il Trovatore de Verdi
Projectat en DIFERIT des de Verona
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes i
Platja d’Aro

Conferència: Cavalleria
Rusticana i Pagliacci
21-XI
(19,30 h.)

A la Casa de Cultura. Aula “A” (primer pis),
per Pol Avinyó. Acte obert i gratuït
..Al web..

Girona

Sopar operístic Cavalleria i Pagliacci
21-XI
(21 h.)

Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona,
després de la conferència corresponent.
Inscripcions obertes per a 15 places: 25€.
..Inscripcions al sopar operístic..

Girona

Dia Internacional de la Música,
per Santa Cecília
22-XI

Amb poblacions de Catalunya que ho celebren
..Al web..

CATALUNYA

22-XI
(19 h.)

Conferència; La influència del
Messies entre 1759 i 1847: de CPE
Bach a Mendelshon
Sobre les repercussions de Handel. Per Oriol
Pérez Treviño, a l’aula Magna de la Casa de
Cultura de Girona ..Al web..

Girona

Lied: Michael Nagy (baríton)
i Susanna Klovsky (piano)
22-XI
(20 h.)

23-XI

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

Barcelona

Missa en si menor, de JS Bach. Es
comentarà en el curs d’en Rafael Esteve
A la Biblioteca Carles Rahola
..Al web..

(10,30 h.)

Girona

Va trobada de corals palamosines
23-XI
(18 h.)

Al teatre de La Gorga, a Palamós, amb set
grups de diversa tipologia
..Al web..

Palamós

El castell de Barbablava,
òpera de Bartók
23 i 24
-XI

Com que l’òpera té un acte, completa el
programa danses de Brahms i Dvorák. Simfònica
de Barcelona dirigida per Josep Pons
..Al web..

Barcelona

Projecció audiovisual comentada
Giovanna d’Arco de Verdi
29-XI

Presentarà Jorge Binaghi
Al Teatre Municipal de Palafrugell
..Al nostre web..

(19 h.)

Palafrugell

Lied: Sarah Connolly (mezzo)
I Julius Drake (piano)
27-XI
(20 h.)

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

Barcelona

Òpera de petit format: La Voix Humaine
Mercedes Gancedo (soprano)
28-XI
(20,30 h.)

29 i 30-XI

Acompanyada pel pianista Gustavo Llull ens oferiran la
petita òpera, d’un personatge, de Poulenc, versió
concert a la sala de cambra de l’Auditori gironí
..Al web..

Girona

Dansa contemporània: Kintsugi
Per la Cia. Impàs. Al Museu d’Art
En el marc de Temporada Alta i al Md’A
..Al web..

(20,30 h.)

Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal
Sobre els coixins del Teatre a mitjans segle XIX
De vegades els aspectes menors de la vida cultural poden aportar molta informació, i
sobre aspectes interessants. En aquesta ocasió anem a analitzar la comptabilitat d’ingressos
obtinguts per el lloguer de coixins. O sigui, sovint els bancs i butaques que s’utilitzaven en els
espectacles no eren gaire confortables i la institució posava a disposició dels usuaris coixins per
a fer més confortable el descans de les natges. És lògic que el lloguer donés peu a comptabilitats
dels ingressos generats. L’Arxiu Municipal ha conservat un recull exhaustiu que agafa dues
temporades del lloguer de coixins i, en algun cas però molt poc, de cadires. Agafa entre el 8
d’abril de 1849 al 2 d’abril del 1851. El període coincideix amb la concessió1 del Teatre a
Giovanni Battista Di Franco [veieu annex final], empresari i membre d’una companyia italiana
que va portar molta òpera a la ciutat. Anem a veure quines coses en podem extreure.

Imatges 1 Encapçalament de registre d’ingressos, sobretot per coixins, entre 1849 i 1851. Hi diu: “Teatro en 1849. Su
producto y gastos satisfechos por los almohadones y sillas” (Arxiu Històric de Girona, Teatre. Lligall 3)

ELS CONCEPTES COMPTABLES I ELS SEUS RESPONSABLES
Hi ha dues persones que realitzaven habitualment els cobraments i que aportaven els ingressos que
considerem. Es tracta d’Agulló i DE Coca. Ferran Agulló va ser cobrador del teatre [Imatge 1] i Josep Coca
ocupà els càrrecs de responsable del guarda-roba i de porter [Imatge 2].

Imatge 2.- Signatura de Ferran Agulló demanant confirmació
en el càrrec d’expenedor d'entrades [Arxiu Municipal de
Girona. Teatre, lligall 7. Document del 24-V-1862]

Imatge 3.- Signatura de Josep Coca, aleshores porter, el 2-VI1850 en un rebut de recollida de coixins i cadires. (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre, lligall 3)

La gran majoria d’ingressos que s’especifiquen són de lloguer de coixins. De cadires quasi no se’n parla,
encara que no excloem que partides que figuren com a ingressos de coixins també continguin guanys amb
cadires. Només hi ha una anotació en què s’esmenta un ingrés per cadires, concretament el 16 de
novembre, quan s’indica “Sillas de la casa teatro alquiladas en las ferias 36 [rals]”. Els ingressos per lloguer
1

No és d’estranyar que l’Ajuntament s’interessés en els ingressos aquí recollits perquè la concessió a l’empresari va fer de
manera gratuïta, sense que aquest hagués de pagar cap lloguer al municipi. Era una manera de promoure l’activitat.

de coixins entre els abonats, s’esmentaven en un apartat propi, donat pagaven l’import d’aquesta
comoditat addicional, també per abonament del període corresponent: per quinzenes teatrals.
En el mateix registre comptable es va recollir un altre concepte, el lloguer del teatre per a celebrar
balls. Quan es registren imports per balls no es tracta de guanys pel lloguer de coixins o cadires sinó
ingressos pel lloguer de la sala-teatre que pagaven els promotors pel dret d’organitzar ball. El promotors
creiem que podien ser de tres tipus, segons s’esmenta en la font: els clavaris2 dels carrers que promovien
festivitats, promotors musicals (empresaris o directors d’orquestra) o particulars, en algun cas.
En el supòsit dels balls s’esmenta en alguna ocasió el nom de qui fa l’ingrés, que entenem era el
promotor. Això passa en tres casos. El 11 de febrer 1850 hi ha un abonament de Pedro Canals de 1.200
rs. per “6 bailes en Mascaras”. I el 22 de febrer de 1850 un altres ingrés d’Aquile Difranco (empresari del
teatre aleshores) en concepte “Bayle de pirata” per import de 160 rs.. El desembre del 1850 hi ha dos
ingressos per balls que consta que els va fer el Sr. Coll (el dia 18-X pel ball del dia 8 i el dia 28-XII pel ball
del dia 25). Suposem que les persones que fan l’ingrés serien els directors o promotors dels balls.

LES DADES
Tot i que les dades d’ingressos de coixins no representa cap aspecte transcendent de la vida teatral, el
fet que s’hagessin recollit sistemàticament, conjuntament amb algun altre aspecte, ens ofereix una bona
i fiable informació sobre l’índex d’ús del teatre.
Hem dit que el llistat és sistemàtic i presenta la
comptabilitat, tema delicat, en un format de “suma y sigue”, se suposa que sense deixar-se cap ingrés.
Podem dir que cada ingrés de coixins implica la realització d’una funció teatral. El que no s’indica és si la
funció era dramàtica, lírica o altre espectacle, excepte en uns pocs casos que esmentarem. No descartem
algun ingrés ocasional que agrupés més d’una funció. De fet, en alguna cas (pocs) així s’indica
Cal tenir present que la temporada teatral començava després de la Quaresma, tot i que en algun cas
podia existir alguna funció quaresmal, evidentment de contingut religiós. Així, tenim una anotació,
corresponent al 9 de març de 1851 que diu “hubo función de verso siendo Cuaresma.”, no s’indica, però,
el contingut de la representació.

QUADRE I.- Ingressos de lloguer de coixins, algun de cadires balls i del cafè
Mes

Ne total Possible
Coixins d’
Balls
Altres
ingressos funció
Abonats

7
17

6
15

juny
juliol
agost
setemb.
octubre

10
5
9
12
17

9
5
4
10
16

novem.

20

16

desem.

17

16

13
16

12
7

-

2 (1a i 2a
quinz.)
1 (3a qui.)
5 (C)
5 (C)
1 (2a qui.
2a temp)
3
1 (3a qui.
2a temp)
1 (4a qui.)

1
-

1 (5a qui.)
6 (M) 1 (6a qui.)
+1

1

-

1850
gener
febrer

2

Ne total Possible
Coixins d’
Balls
Altres
ingressos funció
Abonats

març

1849
abril
maig

Mes

6

TEMPOR.
1849-50

6

-

149 122 20

-

-

8

2
1
-

març

1

1

abril
maig
juny
juliol
agost
setemb.
octubre
novem.
desem.

11
16
15
11
14
13
20
25
17

9
13
13
9
10
11
17
19
16

1 (P)
1 (T)
1 (T)
2 (C)
3 (C)
1 (C)
2 (C)
4 (F)
2 (C)

El 31-III inici
temporada
2 (1a i 2a q)
1 (3a qui.)
1 (4a qui.)
1 (5a qui.)
1 (6a.)
2 (7a i 8a)
1 (9a.)

17
17

13
12

3 (T)
3

1 (10a.)
2 (11a i 12a)

1851
gener
febrer

La paraula clavari la traduiriem per administrador. En el s. XIX s’aplicava als administradors de les associacions de carrers

Ne total Possible
Coixins d’
Balls
Altres
ingressos funció
Abonats

Mes
març

2

TEMPOR.
1850-51

1

1

179 144 24

Mes

Ne total Possible
Coixins d’
Balls
Altres
ingressos funció
Abonats

-

-

març

5

5

12

1

abril

2

1

El 9-III canvià la
temporada
1

Sota el concepte “altres” hi tenim algun romanent inicial d’ingressos i, sobretot, la percepció pel lloguer
del cafè del teatre, concepte pel que consten dos ingressos de 400 rals, concretament els dies 5 d’abril
de 1850 i el 24 d’abril de 1851, moment en que consta el nom de qui fa el pagament: Francisco Barrios.
Funcions particulars. Hi ha algun cas, pocs, amb anotacions sobre el tipus de funció. A l’estiu del 1849
hi deuria haver cinc funcions de fantasmagoria (ingressos 25 i 29-VII i 10, 12 i 19-VIII). El març del 1850 hi
ha dues funcions de ball de corda3, expressió que equivaldria a funambulisme.
També cal esmentar algun registre en concepte d’un benefici, o sigui una funció amb els guanys de les
entrades donats a algun personatge d ela faràndula. És del cas que comentem una anotació del 17-III1850 quan es va representar una comèdia en benefici de La Chata. També el 28 de febrer del 1851 consta
un benefici però no s’indica a favor de qui. El 1850 la temporada va acabar a mitjans març. La nova
temporada 1850-51 va començar el 31 de març.
Pel que fa als imports, es dedueix que el cost de lloguer de coixins per als abonats que els contractaven
era de 2 rals per quinzena teatral4. Els abonats que
agafaven coixins oscil·len, segons quinzenes a 44
abonats (26-V-1840) a 60 abonats. Sabem que al
teatre la compra de coixins li sortia en aquell
moment per 24 rals cadascun [Veieu imatge 4].
Imatge 4.- Rebut de Francesc Coderch
per la venda al teatre de 30 llunetes –seients, a 36
rals cadascun- i 5 coixins –a 24 rals dada coixí.
(Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 3.
Document del 29-VIII-1850)

Com a altres conceptes, consta el 5-III-1850 hi
ha un ingrés de 400 rs. de diversos lloguers del
cafè del teatre efectuats el 1849.
Les dades d’ingressos queden interrompudes en el plec comptable que analitzem em mes d’abril de
1852. Una de les causes va ser, ben segur, la interrupció de la contractació habitual donat que el concurs
de lloguer del teatre per la temporada 1852-53 va quedar deserta, de tal manera que l’Ajuntament va
acabar concedint al gironí Jaume Font l’explotació gratuïta del teatre5. Aquesta situació deuria alterar el
funcionament anterior, de les dues temporades en que van coincidir amb la presència l’empresari Di
Franco, tal com hem vist.
Com anècdota direm que consta on van anar a petar els coixins dels que parlem, van passar el 1858 al
Teatre Odeón que en comprà 150 en subhasta quan es feien les obres de l’actual edifici del Municipal 6.

3

Concretament el 11 i el 15 de març, amb l’anotació “vailes de cuerda”
En l’anotació del dia 19-XI-1849 hi posa: “Agulló 3ª 15ª de la 2ª temporada … 67 abonados a 2 rs el satisfecho 134”. En
l’ingrés del dia 5-V-1850 hi consta: “El mismo [Agulló] 1ª 15ª 51 almohadones [Sic] a 2 rs. 102”. El 26-V-1850 s’anota: “44
almohadones a 2 rs. 2ª 15ª 80”, cal doncs fer notar que en aquesta ocasió hi ha un desajustament en l’import, que hauria
d’haver estat de88 rals i no de 80.
5
L’Alcalde va demanar permís per a aquesta concessió gratuïta al governador (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 9,
document de 10-III-1852), petició que fou aprovada per governació (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 9, document de
11-III-1852).
6
El governador de Girona aprovà definitivament la venda en ofici del 31-III-1858: Joan Artau es quedava per al teatre de
l’Odeón trenta bancs i 150 coixins per valor de 2000 rals (Arxiu Municipal de Girona. Teatre, lligall 7).
4

SOBRE BALLS
Els balls eren una activitat important en el teatre de la ciutat. En tals ocasions es movien els bancs i
cadires de la platea i en diversos moments tenim notícia que es col·locava un enfustissat al terra per a
facilitar el ball. El pendent de la platea no era tant pronunciat com a vull en dia. El lloguer del teatre per
a balls representava un ingrés important per a la municipalitat i aquest solia contractar-se a part i a més
a més d ela concessió que es realitzava a empresaris que assumissin les funcions teatrals.
En el període estudiat i al llarg de 28 mesos tenim registrats 39 balls.

QUADRE II.- Balls realitzats entre l’agost del 1849 a març de 1851
Data
ingrés
1849. 6VIII
6-VIII
6-VIII
19-VIII
26-VIII
2-IX
23-IX
8-XI
1850. 11-II
11-II
19-V
9-VII
31-VII
4-VIII

Tipus
De carrer: Plaça Constitució
De carrer: Mercaders
De carrer ???
De carrer: Barri del Mercadal
De carrer: de la Força
De carrer: Plateria
De carrer: Ciutadans
Per 3 balls en la casa teatro
De Màscares: 6 balls.
Pedro Canals per ball de pirata
Bayle en la casa teatro
De carrer: Cort i Ciutadans
De carrer: Mercaders
De carrer: C/ Nou del teatre

Ingrés rs
120
120
100
160
160
160
160
360
1.200
200
160
160
160
100

Data
ingrés

Tipus

5-VIII
19-VIII
22-IX
4-X
4-X
14-XI
18-XII
28-XII
1851. 8-I
20-I
28-I
6-II
26-II
7-III
TOTAL

De carrer: Pl. Constitució
De carrer: Pl. de les Cols
De carrer: Canaders
De carrer: Cort Reial
De carrer: Força
De Fires: 4 balls
Paga el Sr. Coll pel dia 8-VIII
Paga el Sr. Coll pel dia 25-XII
Ball del dia de Reis (6-I)
Ball del dia 18-I
Ball del dia 25-I
Ball del dia 1-II
Per 2 balls del 15 i 22-II
Ball del dia 1-III
39 balls

Ingrés rs
160
160
160
160
160
480
160
160
160
160
160
160
320
160
6.040 rs

El 8 de juliol consta l’ingrés d’un Baile [Sic] promogut pels carrers Cort [deu referint-se a la Cost Reial]
i Ciutadans i fa referència Festa de Verge del Carme del dia 28. També és ressenyable que es parla d’un
Ball de Reis, celebrat el 6-I-1851 (ingrés de 160€ comptabilitzat el dia 8.

← Imatge 5.- Rebut d’un
cobrament fet per Jordi
Guarnicionero, entre altres
conceptes per a la
recomposició de 40 coixins
per un cost de 60 rals (Arxiu
Municipal de Girona. Teatre,
lligall 3, document del 10-VII1855)

ALGUNES CONCLUSIONS
A partir de dades relativament modestes, basades en ingressos de conceptes secundaris a l’activitat
teatral, entenem que en podem extreure informació substanciar pel que fa a l’activitat del coliseu gironí.
Recalcarem algunes idees de manera sintètica
Les temporades teatrals venien marcades pel la Setmana Santa. Per tant, solien acabar-se per
Carnestoltes i començaven passada la Setmana Santa, si tot estava a punt amb la Primera Pasqua.
Durant Setmana Santa el teatre solia quedar tancat, amb la possibilitat, però, d’incloure alguna
funció de caire religiós. Parlem de funcions teatrals de dues temporades, aquí analitzades. Sabem
que s’hi va presentar força òpera, donat que l’empresari del moment, Giovanni Battista Di Franco,
venia d’aquest ram. Sabem que era costum intercalar tandes (períodes organitzats en
abonaments) de declamació i d’òpera. No ens consta, però, quines de les que esmentem van ser
líriques i quines pròpiament teatrals.
En les dues temporades que comprenen les dades de què disposem hi va haver força activitat: 122
representacions teatrals detectades i 20 balls en La temporada 1849-50. Encara més en la
següent. En la temporada 1850-51 hi hagué 144 funcions teatrals detectades i 24 balls. Les
funcions teatrals tant podien ser dramàtiques com líriques [veieu quadre I].
Com és de preveure dins dels períodes més actiu pel que fa a activitat teatral destaca l’època de Fires,
entre l’octubre i novembre. Un altre moment d’animació, un xic menor, era pels voltants de maigjuny. [Veieu Gràfica I, que hem confeccionat a partir de les dades del lloguer de coixins].
Pel que fa a balls, es concentraven especialment als voltants del Carnestoltes, amb balls de màscares, i a
l’estiu, [Veieu Gràfica I].

GRÀFICA I.- NOMBRE D'INGRESSOS DEL TEATRE PER TIPUS
D'ACTIVITATS
30
25
20
15
10
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0

TOTS

TEATRAL

BALLS

Els carrers que promovien balls eren dels més rellevants socialment i/o pel seu paper comercial. Els que
analitzem són balls que es realitzaven al teatre, sense detriment dels que es poguessin celebrar al
mateix carrer, i sabem que se’n oferien, i que aquí no consten. Al Quadre II es detallen els carrers.

En arribar aquí deduïm com a conclusió que, efectivament, dades aparentment poc
rellevants, com és el cas del lloguer dels coixins, poden aportar informació interessant, en
aquest cas com alternativa a la manca d’informacions directes sobre l’activitat del teatre del
Pallol o Casa Teatre de Girona. A mitjans segle XIX l’interès dels coixins rau en què els seu
lloguer va ser controlat sistemàticament durant dues temporades i, per tant, ens dóna idea de
la freqüència amb què s’usà el teatre.
joan manel barceló sitjes, octubre 2019

Annex a l’article precedent

CONTRACTE FET A DI FRANCO COM A EMPRESARI DEL TEATRE DEL
PALLOL LA TEMPORADA 1849-50

Imatge 6.- Contracte signat entre l’Ajuntament i l’empresari líric Giovanni Battista Di Franco per la temporada 1849-50.
Posteriorment, el contracte es va renovar per una temporada més. (AMGi. Teatre, lligall 8. Document del 29-I-1849)

TRANSCRIPCIÓ (S’ha actualitzat l’ortografia i negretejat algun fragment) :
El Exmo. Ayuntamiento Constitucional de esta Capital
En vista de la autorización otorgada por el Muy Ilustre Señor Jefe Superior Político de esta Provincia en
comunicación de veinte y siete del actual, concede por durante el venidero año cómico que empezará el
día primero de Pascua de Resurrección hasta el último Domingo día de carnaval, de mil ochocientos
cincuenta, a D. Juan Bautista di Franco, la Casa-Teatro de esta Capital gratis y sin interés alguno con todas
sus decoraciones, usos y enseres que constan en inventario, cuya conservación viene a su cargo, con el
bien entendido que presente una compañía lírica compuesta de las partes que tiene ofrecida, en el
concepto que concluida la primera quincena de Pascua queda libre si le acomoda pasar a veranear en el
punto que guste, mientras vuelva a continuar las funciones el quince de setiembre próximo.
Se limita el Ayuntamiento a ceder la Casa, decoraciones y enseres, reservándose a favor de los fondos
del común el alquiler de almohadones y sillas, quedando de cargo del Sr. Di Franco el pago de todos los
gastos que le ocasione la compañía, orquesta y demás atenciones anexas.
Se reserva además el Ayuntamiento el producto de los bailes públicos del carnaval, como los demás
que se den durante el año en la misma casa teatro.
El cuerpo municipal incluso el Secretario se reserva libremente las entradas y salidas así en las funciones
como fuera de ellas.
Y del cumplimiento de esta contrata quedan ambas partes responsables.
Gerona 29 de enero de 1849. [segueixen
les signatures]
Imatge 7.- Signatura de Giovanni Battista Di Franco al
final del contracte precedent. (AMGi. Teatre, lligall 8.
Document del 29-I-1849) →

De teatres d’òpera
Un Don Carlo al Real de Madrid
La Laura Collell és una aficionada gironina a l’òpera. El 27 de setembre passat va estar
a Madrid i va poder contemplar l’òpera de Verdi Don Carlo. Ens comenta:
Ahir vaig estar al Teatro Real veient Don
Carlo. Musicalment sensacional. Però la
posta a escena va estar tota igual i molt
freda. Jo que havia vist el primer acte
ambientat als jardins de Fointeneblau i les
dames de la cort totes vestides de colors,
amb alegria, per diferenciar el primer dels
altres actes, ja situats a Espanya, amb la
gent vestida de negre.
En canvi, en la versió que es va oferir, va ser
tot igual
De soprano vam tenir la Maria Agresta. El
baríton, i els dos baixos sensacionals: Felip II
i el Gran Inquisidor.
En el segon acte el duo dels dos el tenor va
esta molt be.
Una gran nit , per repetir-la.
← La Laura entrant al Real el 27-IX per a veure Don Carlo
De l’afició operística de la Laura en podeu consultar un reportatge a l’Operem no 40, del IV-2018, pp. 12 a 17.
En l’entrevista ens deia: “Les meves preferències són àmplies. Si hagués de citar una òpera diria Don Carlo de
Verdi” (pàg. 14). No és d’estranyar, doncs, que la Laura en fruís de la sessió.

Salutacions al final d’aquella funció de Don Carlo →
Ja a dins de la sala ↓

GENT

per la Música

Camilo Cuyás Robinson
Encara que ell és de Barcelona, és morador
habitual, també, de Sant Feliu de Guíxols, donada la seva
passió pel mar, i membre actiu dels Amics de l’Òpera de
Girona. Persona aficionada a la música i seguidor de tota
la vida de l’òpera, li hem demanat que sigui ell mateix que
ens comenti les seves opinions i vivències en la cosa
musical.

COMENÇAMENTS
L’ambient familiar em va facilitar molt l’accés a
la música. De fet a mi me n’agrada tot tipus,
sempre que sigui feta per gent que domina l’ofici.
A casa teníem un bon equip, per l’època, per a
reproduir música i una bona discoteca a mà, que
en part ja procedia dels meus avis, amb els discos
de pedra. De ben petit jo em posava i escoltava
habitualment discos amb bons intèrprets. Ara em
ve a la memòria com em posava reiteradament un
enregistrament de La ciutat invisible de Kitej,
òpera de Rimski-Kórsakov, particularment perquè
hi havia descrita una escena de batalla que
m’agradava. També, el Concert per piano [Op. 54]
de Schumann me’l sé de memòria d’escoltar-lo de
petit.
És curiós que els costums familiars van fer que
a casa es donessin classes de piano a les meves
germanes. La burgesia tenia el costum que les
noies toquessin aquest instrument. Resultava,
però, que a cap de les meves germanes els
agradava ni en tenien facilitat. Això tot i que venia
bon professorat. Per exemple, va venir quan era
jove com a professora de piano la Montserrat
Torrent, la que després ha estat reconeguda
intèrpret d’orgue, quan de jove donava classes. A
casa teníem un piano Chassaigne frères, un a
aparell que era bo. És curiós que, a diferència de
les meves germanes, a mi que m’atreia la música,

però ni es va plantejar que pogués rebre’n lliçons,
perquè era un noi.
Mai he seguit una educació formal en música.
Però a còpia d’escoltar-ne crec que he anat
afinant l’orella per apreciar-la. El que sí que vaig
tenir de petit és la possibilitat de formar part del
cor de l’escola. Vaig estudiar als jesuïtes. Hi vam
tenir un bon professor de música amb el que em
sentia a gust cantant.

“Les meves germanes van tenir
de professora de piano a
Montserrat Torrent, després
reconeguda intèrpret d’orgue.”
Recordo una anècdota, amb les meves
germanes, quan a classe de piano van preguntar
si coneixien Bach. La resposta va ser que sí, que
vivia en al casa del costat. Resulta que contigua a
la nostra casa hi havia la d’un pastisser barceloní
amb aquest nom. La confusió va ser força
celebrada en l’àmbit domèstic.
El pare era molt aficionat a la música. Es deia
Camilo Cuyás Zaragoza. Amb ell ens hi aveníem.
Els diumenges a la tarda feien tots dos sessions
operístiques, escoltant plegats discos d’òperes, de
vegades senceres. Recordo haver escoltat així Les

noces de Figaro o el Tristany. Era molt wagnerià.
A casa en teníem els enregistraments de tores les
òperes. Tinc present la qualitat de la versió de
Solti, del 1952, de la integral de la Tetralogia.
Recordo quan al Liceu es van celebrar uns
sonats Festivals wagnerians el 1955. A casa hi
havia un ambient especial amb aquest motiu. Va
venir a Barcelona la companyia de Bayreuth amb
els seus cantants i mitjans. Quan aquí els decorats
eren de cartró, molts del mestre Cabanes, els
alemanys van aportar recursos escenogràfic que
es veien més evolucionats. Més tard jo vaig poder
veure’n un Siegfried, amb el gran tenor Wolfgang
Windgassen.

Un fragment de
l’escena de la
forja en què
Widgassen fa el
rol de Siegfried.

Imatge 1.- El Tenor W. Widgassen en un programa de la
representació de Siegfried al Liceu. 24-I-1961 (Col. JM
Barceló)

Encara tinc present alguns detalls de la que va
ser la primera òpera que vaig veure. Jo tenia set
anys. El títol era Don Gil de Alcalá. Em va agradar.

DEL LICEU
La meva àvia Maria tenia dues butaques al
Liceu, que les havia heretat del seu oncle. Aquesta
àvia es deia Maria Zaragoza Salvador. Doncs el
pare va aconseguir una butaca contigua a les de
l’àvia Maria. Jo, cada vegada més, vaig anar
assistint al Liceu, sobretot quan algun dels meus
familiars no hi podia acudir per algun motiu. I sinó
moltes vegades comprava una entrada de llotja,
que donava accés al teatre i assitia a la
representació dempeus a la boca d’entrada de
platea i procurava arribar-hi molt d’hora, per
aconseguir al primera línia per a veure-hi bé. Allà
estaven envoltat de la ‘càtedra’, amb gent que en
sabia molt. Més endavant, el 1972, en morir la

meva àvia, vaig heretar una de les butaques
familiars i la vaig mantenir fins a l’època de
l’incendi.
Quan jo tenia onze o dotze anys va néixer una
meva cosina i com que la meva àvia no hi va
assistir recordo haver vist un Boris Godunov. Em
va impressionar. La vaig veure dues vegades
consecutives. És una òpera molt maca,
especialitat per a baixos. Vaig tenir la sort que
actuava
el
baix
Nicola
Rossi-Lemeni,
d’espectacular presència i veu profunda. Jo
aleshores no hi entenia gaire però quan un
cantant és bo s’aprecia de manera natural. Des
d’aleshores el Boris és un dels títols que m’ha
agradat sempre.

“Podríem dir que jo vaig rebre
la meva butaca del Liceu per
herència de la meva àvia.”
Vaig viure bona part de l’època del Pàmies
[Joan Antoni Pàmies va ser empresari del Liceu un
quart de segle, entre 1947 a 1980]. Va ser un
empresari que s’ho feia molt ell a la seva manera.
Va tenir dues èpoques. Una primera, de
prosperitat, moment en què van fer passar pel
Liceu molt bones veus. Recordo que vam gaudir
per tres temporades seguides de la soprano
Renata Tebaldi, Mario del Monaco, Joan
Sutherland, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli –
gran baríton baix del que vaig sentir un Gianni
Schicchi que va ser memorable-, l’Elisabeth
Schwarzkopv i les grans veus wagnerianes.
Esmentaré una funció bona que vaig veure de
jove. Una Aida de Verdi. Hi ha un duet que a mi
m’agrada molt, entre Aida i Amonasro. El feien la
soprano americana Gloria Davy i el baríton
valencià Manuel Ausensi, gran artista. El meu
pare va comentar: “avui hem vist una gran òpera”.
Era degut, en part, a que s’havia combinat el cant
i la interpretació. Estic d’acord en que per a
l’òpera no n’hi ha prou amb bones veus. També hi
falta la dimensió teatral.
La darrera etapa del Pàmies, però, va ser d’un
progressiu declivi per falta de mitjans. Sense ajuts
institucionals i un progressiu estancament del
negoci, les coses es muntaven de manera molt
precària. Sort que va coincidir amb l’etapa de

pujança de la Caballé, en Carreras i l’Aragall, la
participació regular dels quals va ajudar a
mantenir una mica la situació del Liceu. Només
molt de tant en quant portaven algun cantant bo
de fora.
Recordo que el Liceu tenia alguns cantants en
plantilla, que s’adaptaven a tots els papers,
especialment quan hi havia cancel·lacions
imprevistes. Dels més versàtils hi havia el Diego
Monjo, assumia papers secundaris com Spoletta,
Lindoro, el pastor del Tristany. Ho va fer ben
dignament. No tenia una veu excel·lent però era
bon actor. En papers femenins ara em ve al cap la
Lolita Torrents. Era cantant de la casa. La recordo
substituint el paper de Musetta en una Bohème.
Després de Pàmies en va formar un consorci,
entre els propietaris, el Ministeri i la Generalitat.
Això va permetre reflotar un Liceu que estava en
decadència. La Caballé hi cantava cada anys i es
tornava a portar bons artistes. En aquesta època
acudíem a una llotja del segon pis amb la meva
esposa i una parella amiga

ALGUNES ANÈCDOTES VISCUDES
Abans que hi haguessin els mitjans tecnològics
de què disposem avui en dia els sistemes per a
reproduir música van ser diversos i a voltes
curiosos. Recordo haver vist funcionar a casa dels
meus avis una pianola, sistema que jo havia
també fet anar. Es tractava d’un sistema
pneumàtic a base d’un rotlle de paper foradat.
Recordo de “tocar-hi” fragments dels Quadres per
a una exposició, de Mussorgski o del Parsifal. L’ús
d’aquest reproductor va estar força estès entre
famílies burgeses. Fins al punt que recordo una
expressió que es feia servir per indicar que algú
estava encara verd en algun tema. Es deia “està
encara a primer mes de pianola”.
Imatge 2.- Es mostra
el mecanisme d’una
pianola, amb un
rotlle de paper
foradat que permet
la producció automàtica de música.

Ara em ve al cap una ocasió en què per algun
motiu no vaig utilitzar les meves entrades
habituals. Em va cridar l’atenció l’actitud amb què

algunes persones habituals assitien a òpera.
Estava situat a la primera fila de l’amfiteatre de
manera que darrere hi teníem dues senyores
habituals del Liceu. Vaig sentir que una li deia a
l’altre, un cop iniciada la funció, “aquesta és
aquella òpera que uns frares salten per la
finestra”. Efectivament, era una funció de Boris
Godunov. Em va cridar l’atenció perquè es notava
que les senyores acudien a veure òpera per hàbit,
sense saber prèviament massa el que anaven a
veure. També vaig trobar curiós com catalogaven
les obres per detalls escènics, com ara el motiu
argumental secundari d’uns religiosos que fugen
per una finestra.
Un cas molt sonat que vaig presenciar va ser
una funció amb una Mignon, òpera de Thomas. El
tenor que actuava no parava de fer galls i de
cantar fora de to. Passat el primer acte, i per evitar
el lamentable espectacle, van excloure el cantant
de la funció. Però com que no disposaven de cap
substitut, es va representar la resta de l’obra
sense el tenor protagonista. Quan aquest havia de
cantar només se sentia la música.
Un altre cas en què vaig veure com el tenor va
deixava una estona de cantar però sent substituït.
Va ser en una Lucia di Lammermoor. En aquest
cas fou substituït momentàniament pel Diego
Monjo. El que va dir que no podia continuar,, era
el Jaume Aragall. En canvi, en el tercer acte es va
sentir novament amb ànims i va interpretar els
seus monòlegs de plany per la mort de l’estimada
d’una manera fantàstica.

“La claque es situava en un
lateral del tercer pis del Liceu.
Habitualment amb tres homes.”
I encara un cas curiós de substitució que he vist
recentment ha estat a Copenhaguen. Hi hem anat
aquesta primavera amb els Amics de l’Òpera de
Sabadell. Abans d’iniciar-se l’òpera va sortir una
senyora a donar explicacions. Com que era en
danès no vaig entendre de què anava la cosa. Però
ja en plena representació em va cridar l’atenció
que qui feia d’Scarpia movia la boca a destemps
del que se sentia. A mitja part li vaig preguntar a
un dels acomodadors. El que passava era que el
protagonista es va trobar amb la veu afectada a

darrera hora. Qui el podia substituir no era bon
actor i no havia pogut assajar la representació.
Per tant es va optar per la solució que el titular
“actués” sense cantar i que el substitut cantés
entre bambolines.
Una curiositat del Liceu que tinc present és del
funcionament de la claque en el període Pàmies.
Es situava a un lateral del tercer pis. Habitualment
estava format per tres homes. En determinats
moments aplaudien ostensiblement, sobretot un
de mans molt grosses (ben adequades per a la
seva tasca, que en semblava el líder). És curiós que
quan els cantants ho feien més bé la claque no
intervenia gaire: no feia falta.

AFICIONS i OPINIONS
Com ja he dit, m’agrada tot tipus de música.
També la melòdica, sempre que tingui una bona
construcció. De conjunts més recents n’hi ha que
no m’han interessat, però quan han intervingut
bons músics, sí que els he apreciat, com ara la
banda U2 i Pink Floyd, Dire Straits, Beatles, i
qualsevol els grans intèrprets de jazz.

“És ara que me n’adono que he
conegut al llarg de la vida molts
cantants de molta categoria.”
Ja que em demaneu que destaqui algiuns títols,
citaré en primer lloc El cavaller de la rosa, de
Strauss. És d’admirar com un autor que havia
escrit obres fantàstiques ben rupturistes, com ara
Electra i Salomé, va ser capaç de crear un títol de
tradició romàntica com el Cavaller. Richar Strauss
és un dels meus compositors favorits, fantàstic
orquestrador, amb una gran capacitat per a
realçar les veus femenines. Strauss fa fer a la veu
agilitats que en el context de l’obra no són
gratuïtes sinó al servei de l’expressió de situacions
i sentiments. Recordo haver sentit en directe, amb
emoció, unes notes estripades, de les violes i els
violins, que apareixen en la Salomé, quan ja s’ha
tallat el cap al Baptista, que són en si mateixes un
detall de gran qualitat i molt ben col·locades en
mig de la partitura.
També m’encanta Tosca de Puccini.
Particularment entre el crescendo final del primer

acte i tot el segon. Si es compta amb un bon
Scarpia, es pot viure una funció fantàstica.
Una cosa que lamento és que aquí no apreciem
gaire els nostres músics. Per posar un exemple, jo
he considerat molt, sempre, l’Albéniz. Crec que té
peces per piano de l’altura d’un Debussy. En canvi,
no ens ho acabem de creure i de valorar-ho com
es mereix.
Com a obra menys habitual esmentaré una
funció d’Els Troians que vaig veure a Berlin amb el
tenor Roberto Alagna. Tot i que Berlioz no és dels
compositors que m’hagi entrat més fàcilment,
veient aquesta funció vaig pensar que els grans
músics tenen detalls que els destaquen.
Entre els cantants de per aquí m’havia agradat
molt hi ha el Jaume Aragall. Llàstima que el seu
estat d’ànim no li permetés actuar amb
regularitat.
També va ser un gran cantant Alfredo Kraus. El
recordo en una funció de La Favorita, que actuava
en substitució el tenor que havia estat programat,
en l’obra el tenor surt al cap d’uns deu minuts
d’iniciada l’obra. El Kraus tenia planta i energia. El
recordo aparèixer en escena i sentir-se un Ohhh
d’admiració entre el públic. També tinc present la
primera vegada que va actuar al Liceu. Era un
Barbiere di Siviglia. En la informació va ser
presentat, més o menús, amb les paraules “un
cantante canario que últimamente ha adquirido
mucho renombre”. Efectivament, se li veia que
apuntava maneres. El Barbiere, per cert, és una
òpera que trobo extraordinària. De vegades no
s’ha valorat Rossini tant com es mereix.

Imatge 3.- En Camilo, amb la serà esposa, Mar, en un
sopar dels Amics de l’Òpera de Girona, el 13 de maig del
2019 [foto Toni Quintana]

És curiós com en una òpera són importants per
al seu bon resultat, si no tots, molts papers

aparentment secundaris i petits. Per posar un
exemple, el rol de Sixtus Beckmeser a l’òpera Els
mestres cantaires. És un d’aquets papers
atractius per a un bon cantant, que s’hi pot lluir i,
en canvi, no té massa durada.
Pel contrari, una altra òpera belcantista de
nom que no em va agradar quan la vaig sentir, ja
de petit, va ser La Sonambula, de Bellini. La vaig
trobar molt estàndard, molt previsible. Mai ha
estat de les meves obres predilectes.

en projecció. També recordo haver vist a Frankfurt
a la Violeta Urmana quan encara no era tant
cèlebre com ho va ser més tard. A Frankfurt també
hi vaig veure també les primeres direccions
escèniques trencadores que he contemplat. Als
anys 70 hi vaig presenciar una Aida en la que els
dos exèrcits que s’enfrontaven representaven
dues bandes de gàngsters, amb les seves
metralletes. Va ser xocant per a mi.

“Porto vistes 340 funcions
operístiques, la que més el
Tristany , amb 17 vegades.”
Pel que fa a les escenografies alternatives a les
tradicionals crec que són vàlides quan no alteren
el sentit del que el compositor volia dir. Si hi ha
muntatges que m’interfereixen una l’obra que
conec, tinc una certa capacitat per abstreure’m i
imaginar-me les situacions tal com serien en
origen.

Imatge 4.- Un full de registre que porta el Camilo
dels títols de les funcions operístiques a les que ha assistit.

Hi ha països en els que notes que la música és
molt més conreada i apreciada que entre
nosaltres. Ho he pogut experimentar a Alemanya
i en particular a Frankfurt, on m’havia desplaçat
diverses vegades per motius professionals. Hi
recordo un Don Giovanni en el que vaig poder
comprar l’última entrada que quedava al teatre.
Ho sé perquè després de la meva adquisició es va
tancar la taquilla i es va posar el rètol de “Funció
complerta”. Dos meus amics que van arribar més
tard es van haver d’acontentar en veure la funció

En un moment determinat vaig decidir portar un
registre de les òperes que he anat veient. En el
meu currículum operístic, fins a la darrera
representació de La Cenerentola a la Faràndula
de Sabadell, és de 340 representacions. El que
guanya és el Tristany que l’he vist 17 vegades i La
Bohème que l’he vist 14 vegades.
També puc així concretar que he assistit a
representacions d’òpera a teatres d’arreu. Berlin,
el MET de Nova York, Oslo, Nuremberg, Dresden,
Hamburg, Viena, París, el Mariïnski de Sant
Petersburg, Bolshoi i el Real de Madrid. Com a
curiós el Lirico de Cagliari, a Sardenya.
Com que ens anàvem quedat sense temps
disponible vam agrair al Camilo els seus
comentaris i records. S’apreciava la bona
memòria pels detalls i els noms i també
l’amplitud els seus coneixement de primera mà
sobre el món musical, i particularment operístic.
Tot plegat donava per estendre’ns molt més.
Agraïts que l’aficionat ho hagi volgut compartir.
Recopilació, joan manel barceló. Octubre 2019

D’ ÒPERA

No n’havíem tingut notícia fins que hem fet una troballa entre uns impresos a la Biblioteca Carles
Rahola de Girona7. Concretament, en un recull de títol genèric on hi apareixen diversos cartells, de
format aproximadament de foli, amb activitats que promovia el Círculo Gerundense. Entre les activitats
s’hi anuncien fins a cinc funcions senceres d’òpera amb quatre títols diferents, entre octubre de 1868 i
febrer de 1869. Es tracta d’un període del qual la informació de premsa local que ens ha quedat és
escassa. Potser per això aquestes òperes, creiem, han estat inèdites. La mancança de comentaris
periodístics limita les possibilitats de comprensió sobre com es realitzaven les representacions.

EL CIRCO GERUNDENSE
El primer que cal aclarir és el nom, donat que pot induir a equívocs. L’expressió Circo no es refereix en
aquest cas a un espectacle ambulant d’entreteniments més o menys espectaculars, sinó que s’utilitzà com
a sinònim de casino o entitats social d’oci.
Encara que ja s’estava promovent des de dos anys abans el Circo va ser solemnement inaugurat el 9 de
maig de 1861. L’entitat va tenir una vida, en alguns moments força activa durant la dècada dels 60 del
segle XIX. La seu es va ubicar a la part superior del carrer de la Força, al costat de l’actual Museu d’Història
de la ciutat. Allà es va construir un teatre, que encara existeix tot i els eu estat ruïnós, on habitualment la
societat realitzava les seves activitats [Imatges 1 i 2].
Imatges 1 i 2.Dues panoràmiques de
l’escenari del que fou el
teatre del Circo
Gerundense, al C./ de la
Força de Girona, lloc on
es van presentar
diversos òperes senceres
entre el 1868 i el 1869
[Fotos publicades per
Olga Taravilla: Un Teatre
oblidat: carrer de la
Força 29 Abans
l’Amistat). Al web de
Cultural Rizoma, SCCL, ]
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Agraïm al Sr. Jaume Saló les facilitats i suport donats per a localitzar i explotar la font

El Circo Gerundense va ser promogut per un grup de socis que inicialment foren representats per
Frederic Oliveras i Aniceto Ibrán. El primer president de l’entitat fou Gaspar Torrella, sent substituït
posteriorment per Pere Grahit. Actuaren com a secretaris Eduard Martínez i Pau Alsina. En els locals de la
institució hi hagué un cafè-restaurant regentat pel Sr. Fita8.
Al si del Circo es van organitzar seccions destinades a promoure i practicar activitats culturals.
Particularment actives van estar les seccions de declamació,
que desenvolupà un teatre d’aficionats i la secció lírica, que és
la que aquí ens interessa. També ens consta que hi hagué la
secció literària, fundada el 1862. Es recull molt bé l’essència de
la dedicació del Circo en un dels sonets que es va llegir el dia de
la inauguració [Veieu imatge 3]. El text diu:
Tiempo era ya que en Sociedad amena
Un centro se crease de cultura.
Digno lugar abierto a la hermosura
Para el baile, la música y la escena.
Imatge 3.- Fragment superior d’una sonet imprès, llegit en ocasió de la
inauguració del Circo Gerundense, el dia 9-V-1861.

EL CONREU DEL CANT
Entre les seves activitats, tal com hem dit, el Círco Gerundense va promoure la música i la veu. Tenia
una secció lírica. Sabem que el 6-XI-1862 es va oferir una sessió de cant i de declamació, sense que
puguem precisar el programa9. Farem constar que un 3 de novembre de 1863 l’entitat va acollir en els seu
local el barceloní cor Euterpe, presidit pel seu fundador, Anselm Clavé10.
La secció lírica tenia un cor i solistes, cosa que s’aprecia en diverses activitats de les que ens queda
notícia. El 1866 es va poder interpretar un Valz coreado amb el títol Las ninfas d’Onyar11.
En l’àmbit ja més operístic, tenim notícia com el Circo organitzà concerts amb fragments, més o menys
amplis. En fem un recull en el següent Quadre I.

QUADRE I.- Fragments d’òperes interpretats per la secció lírica del Circo Gerundense
4-XI-186612.- Escenes de l’òpera
de De Ferrari, Pipelet : I, II i III del
primer acte, escena I, III, IV i VI de
l’acte 2n; Escenes I, II i V, VI i V de
l’acte 3r.
8

Per la Secció Lírica del Circo
Gerundense,
amb
acompanyament de piano i
harmònium. Constatem que
es va oferir més de la meitat

29-X-186713.- Diversos
fragments de l’òpera
bufa Tutti in maschera :
Escenes I, II i II del 1r acte,
escenes I i II del 2n acte, i

Per la secció Lírica
del
Circo
Gerundense.

Segons ens exposen les cròniques d’època que, per cert, ens fan saber que eren cèlebres els carquinyolis que servia el
barman Sr. Fita (La Razón 13-II-1869 p. 1).
9
Arxiu Municipal de Girona, Reg. 62.916)
10
El Metrónomo, no 42 8-XI-1863, p.4. Cosa que va donar lloc a nomenar soci honorari del Circo Gerundense a Anselm
Clavé, conservant-se el diploma correponent (Centre Documentació de l'Orfeó Català. CAT CEDOC 3.1 101)
11
Es tractava d’una composició gironina que tenia com autor del poema Enric Claudi Girbal i com as compositor de la
música a Carlos Mangiagalli. Existeix un imprès de la lletra que porta com a subtítol: “Dedicado a las Señoritas concurrentes a
los bailes del Circo Gerundense por la Sección Lírica del mismo” [a Varios Impresos de la Provincia de Gerona. Biblioteca
Pública Carles Rahola de Girona].
12
“Circo Gerundense. Programa”. Programa Circo Gerundense, per Fires del 1866, de les seccions Declamació i Lírica
(Biblioteca Pública Carles Rahola, de Girona. Relligat en llibre Varios Impresos sobre la Provincia de Gerona. Cartell amb data
del 20-X-1866, de la impremta de Pedro Corominas). Hi ha un segon cartell amb, els mateixos títol i la mateixa referència que
l’anterior, però de data 28-X que fa petites rectificacions de la programació.
13
“Circo Gerundense. Programa”. Programa Circo Gerundense, per Fires del 1866, de les seccions Declamació i Lírica
(Biblioteca Pública Carles Rahola, de Girona. Relligat en llibre Varios Impresos sobre la Provincia de Gerona. Cartell amb data
del 24-X-1867, de la impremta de Pedro Corominas).

QUADRE I.- Fragments d’òperes interpretats per la secció lírica del Circo Gerundense
També ària de caricato i el cor
dels bojos del 3r acte de l’òpera Il
ritorno di Columella.
9-XI-186614.- Escenes de l’òpera
Marino Faliero, de Donizetti:
Escenes I, II, III i IV, V, VIII, IX, X, XI
i XII i l’acte segon sencer.
També ària de caricato i el cor
dels bojos del 3r acte de l’òpera Il
ritorno di Columella.
30-XII-186616.Diversos
fragments de L’Elisir d’Amore, de
Donizetti:
Primer
cor
d’introducció i cavatina de tenor;
cor i cavatina del caricato.
El duet bufo de l’òpera Chiara di
Rosenberg, de Luigi Ricci.
L’entremés còmic-líric, Los Dos
Ciegos, de Francisco Barbieri17.

de l’òpera, obra que es faria
sencera el 1-XII-1868, com
veurem.
Per la secció Lírica del Circo
Gerundense. S’oferiren quasi
dos actes sencers dels tres de
que consta Marino Faliero.

Per la secció Lírica del Circo
Gerundense.
L’entremés es diu que venia
arranjat del francès per Luís
Olona.

escenes I i VII del tercer
acte.
31-X-186715.- Escena V
del 3r acte de l’òpera de
Donizetti
Maria
di
Rohan.
L’entremés
còmiclíric, Los Dos Ciegos, de
Francisco Barbieri
2-XI-186718.- De l’òpera
de Verdi Il trovatore,
Escena I del 1r acte;
escenes I, II i III del 2n
acte; escenes I, II, III i IV

Per la secció Lírica
del
Circo
Gerundense.
Los dos ciiegos ja
s’havia
interpretat
l’any anterior, el 30XII-1866.
Per la secció Lírica
del
Circo
Gerundense.

3-XI-186719.- De l’òpera
Ernani de Verdi: els actes
Ir i 3r.

Per la secció Lírica
del
Circo
Gerundense.

LES ÒPERES SENCERES
El més curiós i interessant per a nosaltres és que el Circo va interpretar òperes senceres. Cosa de la que
no en teníem constància. El dubte principal consisteix en que no hem trobat massa detalls sobre en quines
condicions es van interpretar les obres. Podem presumir que amb mitjans modestos i no ens equivocarem.
Anem a concretar el que es pot saber. Cinc són les funcions operístiques complertes que es van oferir.
Un títol es va repetir i per tant en foren quatre de diferents. Ho resumim en el següent Quadre II:

QUADRE II.- Òperes senceres interpretades al Circo Gerundense
Autor
Títol

29-X1868

1-XI1868

VERDI
Il Trovatore

Comentaris
. Els quatre actes. No ens consta
representació anterior a Girona

Els tres actes. Es tracta d’un melodrama
DE FERRARI,
giocoso en 3 actes, Pipelet o il portinaio di
Serafino
Parigi, amb llibret de Raffaello Berninzone
Pipelet

Publicat en cartell de foli on s’anuncien
quatre òperes: Circo Fernundense. Progrma.
Imp. P. Corominas. Girona 1868 (a Bib Pu.
Carles Rahola. El 2019 estava en llibre
enquadernat: Varios Impresos de la Provincia
de Gerona).

VERDI
Rigoletto

Encara que no ho indica explícitament, es
dedueix (per exemple quan s’indica on
s’adquireixen els entrades), que les obres

basat en obra d’Eugéne Sue (es troba
alguna representació d’aquesta obra al
Liceu en el segle XIX).

3-XI1868
14

Fonts

Els quatre actes. A Girona s’havia
estrenat el 185620.

Idem
Idem.
16
16
“Circo Gerundense. Programa”. Programa Circo Gerundense amb activitats, entre 23-XII-1866 a 6-I-1867, de les
seccions Declamació i Lírica (Biblioteca Pública Carles Rahola, de Girona. Relligat en llibre Varios Impresos sobre la Provincia
de Gerona. Cartell amb data1866, de la impremta de Pedro Corominas).
17
Es refereix al nom artístic del prolífic compositor madrileny de sarsueles Francisco de Asís Asenjo Barbieri i la seva
sarsuela en un acte del 1855, amb llibret de Luís Olona.
18
Idem.
19
Idem.
20
Enric Claudi Girbal, “El teatro en Gerona … Compañías de ópera italiana”. A Revista de Gerona, maig de 1893, pàg. 163
15

QUADRE II.- Òperes senceres interpretades al Circo Gerundense
Autor
Títol

5-XI1868

4-II1869

VERDI
Il Trovatore

Comentaris

Fonts

Els quatre actes. Que es torna a interpretar
per 2a vegada en la temporada.

eren representades al teatre del Circo
Gerundense (C/ Força) a les 19,30h

Els tres actes. L’obra s’havia estrenat a
DONIZETTI
Maria
di Girona el 1860.
Van cantar la Dña. Constanza Novellini.,
Rohan

Dña. Antonia Zamperoni i el baríton el Sr
Eugenio Longoni.

Publicat en cartell tamany foli:
Circo
Fernundense. Progrma. Imp. P. Corominas.
Girona febrer de 1869 (a Bib Pu. Carles
Rahola. El 2019 estava en llibre enquadernat:
Varios Impresos de la Provincia de Gerona)

Com podem apreciar, totes les obres
corresponen a compositors italians, sobresortint
Verdi, amb tres funcions sobre les cinc de què
tenim constància. L’altre autor és Donizetti, força
representat al Girona al llarg de la segona meitat
del XIX,

La darrera funció, la del 4-II-1869 es va
dedicar a benefici de les cantants Sr.
Novellini i Sra. Zamperoni. En part per això es
van incloure uns “extres” en els entreactes:
En l’intermedi entre el 1r i 2n acte, el Sr.
Longoni cantà la cançó “Farfallino”, de
Panizza i entre el 2n i 3r actes la Sra. Novellini
cantà la cançó espanyola “Juanita”.
← Imatge 4.- Cartell amb les òperes ofertes pel
Circo Gerundense entre el 29-X al 5-XI del 1868.
Trovatore. Pipelet. Rigoletto. (Biblioteca Pública
Carles Rahola, en un recull enquadernat sota el títol
Varios Impresos provincia Gerona)

COM HO FEIEN: CERTITUDS I
INTERROGANTS OBERTS
És evident que per a interpretar les
òperes, el Circo comptava amb una secció
Lírica pròpia. Això deuria assegurar el cor que
actués, si més no pel que fa a veus
masculines. Sabem que el cor masculí de la
casa havia actuat el 9-XI del 1866 a cor dels
bojos del 3r acte de l’òpera Il ritorno di
Columella. No ens consta si es comptava amb membres femenins en el cor propi de l’entitat i, per tant,
no sabem com es cobrien les parts corresponents a les fèmines.
Pel que fa a les parts solistes de les òperes, que es van representar en la temporada que va del 29-X1868 a 4-II-1869, sabem que es contractaren cantants solistes professionals. Ho sabem perquè la funció
del 4-II-1869 es va fer a benefici de dues cantants, diu el programa “con el objeto de dar un testimonio de
consideración y aprecio a las artistas de canto Dª Constanza Novellini y Dª Antonia Zamperoni por la
asiduidad y celo que han venido demostrando constantemente en el desempeño de sus compromisos
durante la temporada lírica próxima a terminar”, en el cartell esmentat quan hem relacionat les òperes.

Coneixem, doncs, el nom de dues cantants professionals que van actuar a les òperes del Circo
Gerundense, la soprano Constanza Novellini i la mezzo Antonia Zamperoni. I en els dos casos es tracta
de professionals de les que coneixem una certa trajectòria per teatres de segona fila del territori espanyol,
sovint treballant conjuntament. Les artistes serien d’origen italià21. I concretament:
Constanza Novellini (soprano)
El 1865 (d’octubre a desembre) cantava a
Figueres. El 1867, entre març i abril, actuava com a
primera tiple al Teatre Principal de Còrdova. El maig
i juny del 1867 actuava a Granada. Entre febrer i
març de 1868 intervenia a Maó

Antonia Zamperoni (mezzo)
El 1867 va de mezzo segona i comprimària al
Teatre Principal de Còrdova i a Granada, i a inicis
de 1868 a Maó, en tots els casos coincidint amb
la Novellini.

No tenim altres solistes vocals que ens constin. Pensem, però, que el tenor Joan Maristany deuria
participar si més no en alguna funció d’òpera del Circo. Ens basem en dos indicis. En primer lloc, el tenor
va rebre un homenatge de la secció lírica del Circo amb motiu d’una participació del cantant en el Tetare
de la Reina. També sabem que Maristany havia coincidit cantant amb la Novellini i la Zamperoni en altres
indrets, com ara al Teatre Principal de Còrdova a inicis del 186722. Quedi com a hipòtesi la possibilitat que
Maristany cantés en els funcions de l’entitat.
No hem trobat certituds sobre qui executava la part instrumental de les òperes que es van oferir
senceres. Sí que sabem que algunes funcions amb fragments operístics anaren acompanyades amb piano
i harmònium, segons ho hem esmentat per al 4-XI-1866. Sabem que als locals del Circo Gerundense
s’oferien balls amb orquestra. Referit als balls, hi ha un esment a la intervenció en una ocasió, el febrer
de 1869 per Carnestoltes, dels músics de la banda del regiment León23, però s’esmenta com un fet
puntual. Donat que hi ha relacions amb la banda militar, no seria descartable que alguns dels seus
membres col·laboressin més assíduament amb una orquestra que actués al Circo, tal com ens consta que
passava en ocasions al Teatre de la ciutat. Una altra hipòtesi possible és que intervinguessin
instrumentistes de l’orquestra que actuava en el ciutadà Teatre de la Reina. En definitiva, no podem
precisar la composició ni procedència dels intèrprets de la part instrumental de les òperes del Circo.
Opcions i professionals n’hi havia diversos a l’abast.
Tampoc hem obtingut comentaris sobre l’escenografia i vestuari que es va utilitzar. Malauradament el
decenni dels anys 60 del segle XIX no excel·leix per la conservació de massa premsa d’època.
En definitiva, ens ha semblat molt interessant saber d’una entitat i un local s’interpretaren òperes
complertes a Girona. Com a mínim quatre títol concrets i cinc funcions, entre octubre del 1868 i febrer
del 1869. No en teníem coneixement. Va ser al Circo Gerundense i al seu teatre, local encara existent,
al capdamunt del carrer de La Força. En sabem algun nom dels cantants solistes però encara resten
oberts importants interrogants sobre com s’interpretaren les obres. Aquest és, però, l’estat de
coneixements que n’hem pogut deduir gràcies, sobretot, a una troballa de documents inèdits de la
Biblioteca Pública Carles Rahola de Girona.
joan manel barceló sitjes, octubre 2019.

21

Els cognoms italians no sempre corresponen a aquest origen. Força cantants catalans o espanyols d’òpera usaven noms
en italià pensant que es promourien millor en el gènere. En aquest cas, però, Oliver ens esmenta l’origen italià dels membres
de la companyia que actuà a Granda el 1867 . . (El teatro lírico en Granada en el siglo XIX (1800-1868). Tesi doctoral de José
Antonio Oliver García. Universidad de Granada, V-2012, pàg. 379)
22
Diario de Córdoba 7-III-1867 p. 2
23
“Los bailes de máscaras que tendrán lugar en los salones de la sociedad <Circo Gerundense> ofrecen este año estar más
brillantes pues a los esfuerzos de la comisión se debe que forme la orquesta la brillante banda del regimiento de León, gracias
a la complacencia y amabilidad de las autoridades militares,” (La razón, 26-I-1869 p. 4).
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

GIRONA (VIII)
Deixem els anys seixanta i passem als setanta, amb ells sovintejaran les fotos en color
en els cartells promocionals. El temps passa i l’entorn social va canviant.

Imatge 56 - Any 1969 - Arxiu particular

Cartell de la temporada 1969-1970.
Els set de darrere, en sentit ascendent: Francesc
Asseguts, en segon terme: Josep Llorens i Joan Mulí.
Galindo, Àngel Cutrinas, Pere Prat, Martí Matas, Jordi
Asseguts, en primer terme: Josep Bosch ("el Tet") i
Ruscada, Joan Moré i Pere Figueras.
Olegari Freixas ("Gari"). En el requadre, el director, el
Drets, més avall, a la dreta: Joan Castañer (amb vestit
mestre Josep Mª Boix (crec que ja no tocava, només
fosc)
i
Martí
Llosent
i
Vendrell
dirigia).

Imatge 57 - Any 1972 - Arxiu particular

D'esquerra a dreta: Joan Castañer, Olegari Freixas
("Gari"), Martí Matas, Joan Moré, Antoni
Bruns, Francesc Galindo, Pere Prat, Vicenç Ferrer

("Granota"), Pere Serra, Àngel Cutrinas, Joan
Masó, Pere Figueras i Francesc Alsina i Mola.

Imatge 58 - Any 1974 - Arxiu particular

Darrere: Àngel Rigau, Martí Matas i Pere Figueras. Al
mig, drets: Joan Moré, Ramon Collell i Llagostera,
Vicenç Ferrer ("Granota"), Pere Serra, Olegari Freixas

("Gari"), Josep Mas i Viola, Alfons Miàs i Martí, Àngel
Cutrinas i Pere Prat. Agenollat: Jordi Rigau.

Imatge 59 - Any 1976 - Arxiu particular

D'esquerra a dreta: Pere Cortada, Pere Figueras,
Olegari Freixas ("Gari"), Antoni Bruns, Pere Prat, Josep
Mas, Ramon Collell, Lluís Soriano, Joan Moré, Vicenç

Ferrer ("Granota"), Alfons Miàs, Àngel Cutrinas, Pere
Serra i Martí Matas.

Imatge 60 - Any 1978 - Arxiu particular

Dalt del cotxe: Santi Roura i Noguer. Darrere, a la
dreta de l'imatge: Pere Cortada, Enric Bosch i Pere
Figueras.En primer terme: Olegari Freixas ("Gari"),
Vicenç Ferrer ("Granota"), Joan Pons i Joanmiquel,

Àngel Cutrinas, Pere Serra, Joan Franquesa i Puig, Jordi
Peña i Albert Prat i Vila. La cantant és la que seria més
endavant la seva senyora, Anna Mª Paret (Anna, de
nom artístic).
(CONTINUARÀ)
Josep Loredo i Moner, octubre 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 (32)

Una
d’instrumental
de sarsuela
madrilenya
Una petits ària
del primer
barroc
Peça amb gran
cor
Ària de
baríton de
Mozart
Virtuosisme
de violí

La mezzo Magdalena
Kozena ens ofereix
l’ària Sonno, se pur sei
sonno, de l’òpera Tito
Manlio, de Vivaldim
estrenada el 1719.
Canviant totalment d’aires
de l’anterior: El tambor de
granaderos, de Ruperto
Chapí, va ser estrenada
amb gran èxit a Madrid el
1896. En tenim aquí el
cèlebre Preludi.
De Girolamo
Frescobaldi sentim Se
l’aura spira, del seu
Primo libro d'arie
musicali per cantarsi,
del 1630 Amb la
soprano Alice Borciani
Fragment de la
Cantata profana
de Béla Bartók,
obra del 1930
Non piu andrai,
farfallone amoroso, de
l’òpera Le nozze di
Figaro, de Mozart
(1786). Canta Bryn
Terfel
La campanella de
Paganini és una de les
conegudes peces
d’exhibició de diabòlic
compositor, Interpreta
Stefan Milenkovich

Amb motiu de la seva interpretació de l’òpera de
Rossini pels Amics de l’Òpera de Sabadell.

Cenerentola

Julià Pascual Fortea, 2019

