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Un regal de Reis, de Bach

Hi ha regals
que no es
gasten i no es
marceixen. El
gran mestre
ens va deixar
la Cantata
sisena de
l’Oratori de
Nadal (BWV
248) dedicada a celebrar la festivitat dels reis mags. Ella
mateixa és un regal. Ens obsequiarem amb l’ària (fragment
62) per a tenor Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken (Ja
podeu, ja, [provar d']espantar, enemics orgullosos). ... I per
més regal, en versió Harnoncourt.

L’Associació dels amics de
l’òpera ja té local
Parlant de regals, n’és un per a tots i totes els
aficionats a l’òpera dels contorns de Girona que ja
comptem amb un despatx on acudir a informar-nos i a
fer tràmits presencialment. No és cap local a ple ús,
els recursos no donen per tant, sinó el lloguer d’un
despatx que podrem usar alguna hora a la setmana.
L’horari d’atenció a qui vulgui serà els dilluns de les
18 a les 19h. Es situa al Carrer de la Rutlla, 20-22 de
Girona, a l’Hotel d’Entitats, on s’acullen associacions
de finalitat social sota un sostre facilitat per la
Generalitat de Catalunya.
Quines gestions hi podreu
fer?
● Recollir informació
● Associar-se
● Apuntar-se a activitats
● Fer arribar
suggeriments
● Recollir carnets i altres
Festa inauguració el dilluns 13-I-2020, a les 18h.

VIATGE OBERT a la Toscana: PUCCINI: Tosca, Turandot i les seves cases

Oferta als socis dels Amics de l’Òpera de Girona. 10 % de descompte

En l’espectacle que promou i presenta en Marcel Gorgori

ÒPERA, DE QUÈ VAS, a l’Auditori de Girona, 1-III-2020

NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

Calendari allargat
ANAR-HI

Celebrada l’assemblea dels Amics. El
dimarts 17 de desembre
En acabar l’any hi ha hagut la reunió dels Amics on
es fa balanç de l’any passat, previsions per al
següent i convivència compartint taula i concert líric
..Al web..
..Fotogaleria..

Viatge al Festival Puccini
Es visitaran les cases de Puccini de
Lucca i Torre del Lago i s’assitirà al
Festival Puccini a veure Turandot i
Tosca. Allotjament a Pisa.
..Al web..

Vam anar a veure Cavalleria-Pagliacci al
Liceu. Amb actuació de Roberto Alagna
Va ser la quarta sortida amb
el bus operístic des de Girona. ..Al web..

Bona acollida de la promoció de les
òperes que oferirà el T. Municipal
Des dels Amics hem recollit i fet efectives més
de 100 places de reservades amb el 30% de de
descompte per les 2 òperes a Girona
..Queden algunes places fins esgotament..

Invitació oberta a la inauguració
del local dels Amics el 13-I
Es farà un petit aperitiu en el nou despatx
al C/ Rutlla 20 de Girona. A les 18h.
..Al web..

Oferta de 10% de descompte en
espectacle : Òpera, de què vas?
Amb Marcel Gorgori a l’Auditori de Girona
el dia 1 de març. Properament s’anunciarà
al web de l’associació el procediment
..Al web..

Podeu reservar plaça per anar veure al
Liceu Lohengrin, de Wagner
Serà el dissabte 28 de març. Se surt, amb els Amics,
a les 16,15 i el cost és de 115€ (socis 110) inclosos
entrada i bus. Hi ha entrades millor zona a 30€ més.
..Al web..

Invitació a la reunió de Junta dels
Amics pel dia 7-I, a les 18 h.
Reunions obertes a sòcies i socis i simpatitzants,
a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona
..Al web..

Girona

Crítiques a Cavalleria-Pagliacci
En relació a la producció que s’acaba de
presentar al Liceu
..Al web.. ..Opera World..

A punt de començar la temporada
gironina d’Ibercamera
Serà la 13a temporada i arriba amb bona
acollida
..Al web..

Cicle de Conferències musicals a
Girona de quatre Rèquiems. Febrer
Cicle amb el títol general Lux aeterna: 4
rèquiems immortals. Per Eva Sandoval. A la
Fontana d’Or de Girona. Cal inscripció
..Al web..

Entrevista al baix alemany
René Pape
Publicada aquest desembre
..Al web..

Música i exili
A partir de l’anàlisi de diversos casos
..Al web..

Rafael Esteve oferirà un curs
monogràfic Beethoven a Banyoles
Serà del 15-II al 16-VI, a l’Ateneu de
Banyoles, de 10,30 a 13,30. Cal inscripció
..Al web..

La primera vegada que l’Òpera de
Viena presenta una òpera d’una
dona
Es tracta d’Orlando, d’Olga Neuwirth
..Al web..

Aquest mes de gener el culmina el
concurs vocal Tenor Niñas
Enguany toca la 57a edició. Organitzat pel Liceu
..Al web..

Entrevista amb el baríton
Michael Volle
Aparescuda a Pro ópera
..Al web..

La vaga per les pensions afecta de
manera significativa l’Òpera de
París
De moment s’han vist interferits 45
espectacles en el que va d’any
..Al web..

El contratenor Jakub J. Orliński
ha debutat al Palau
Comentari de l’actuació d’un dels
cantants de moda
..Al web..

El 2020 es celebra el 250 aniversari
del naixement de Beethoven
El país que més s’hi ha volcat és Alemanya.
Nosaltres també ho notarem
..Al web..

2019

Artistes relacionats amb la clàssica
que han mort el 2019
Recapitulació de Platea Magazine. Hi
destaquem Jessye Norman, Joan Ginjoan i
Franco Zeffirelli
..Al web..

A l’òpera també passen passen episodis
increïbles: una baralla
S’acaba de donar per certa una agressió greu en un
dels santuaris més venerables de l’òpera, el ROH
del civilitzat Londres: una disputa per un seient
..Al web..

El Conservatori del Liceu rep
un premi d’Opera Actual
S’ha atorgat a una trajectòria de prop de
dos segles
..Al web..

Més sobre Plácido Domingo
Rebeca Ruiz fofereix alguns comentaris des
d’una certa distància de temps i abans que
l’afer evolucioni
..Al web..

Una nova versió de Faust
CD

En un esforç de recuperar la manera original de
cantar l’obra
..Al web..

<Òpera rara> treu una raresa de
Donizetti, l’òpera L’Ange de Nisida
CD

Òpera rara edita una obra que es veu rarament
..Al web..

Una Traviata
DVD

En una versió produïda pel ROH de Londres i
protagonitzada per Ermonela Jaho
..Al web..

Una biografia de Gregory Kunde
LLibre

Per José Luís Jiménez. El tenor ve freqüentant
molt el Liceu
..Al web..

ACTIVITATS
El Mesies de Händel
4-I
(19 h.)

9-I
(19 h.)

11-I
(10,30 a
13,30 h.)

11-I
(18 h.)

12-I
(18 h.)

13-I
(18 h.)

A l’Auditori Espai Ter, amb Cor Empordà i
Simfonieta Barroca
..Al web..

Toerroella M.

Conferència: Apropament a l’òpera
Aida. Per Pol Aviñó
A la Casa de Cultura. Organitzat pels Amics de
l’Òpera de Girona. amb suport del Liceu
..Al web.. ..Inscripció al sopar posterior..

Girona

Conferència i audiovisual:
L’Orfeo, òpera de Monteverdi
Rafael Esteve parlarà de la primera gran
òpera. A la Biblioteca Carles Rahola. Cal
inscripció ..Al web..

Girona

El baríton Chistian Gerharher
Lieder de Mahler
Amb el pianista Gerold Huber. Al Palau
..Al web..

Barcelona

Recital del contratenor
Víctor Jiménez
Dins les Residències Musicals La Pedrera.
Amb Berta Brull al piano. La Pedrera
..Al web..

Barcelona

Petita celebració de la
inauguració del local dels
Amics
Trobada-aperitiu en el nou despatx
al C/ Rutlla 20 de Girona
..Al web..

Girona

ÒPERA: Aida, de Verdi AL lICEU
13-I a
2-II

14-I
(19,15 h.)

14-I
(20 h.)

Amb onze representacions, amb els decorats
antics, del 1945, de Mestres Cabanes
..Al web..

Barcelona

PROJECCIÓ D’UNA ÒPERA:
I Masnadieri DE Verdi
A La Cate de Figueres. En diferit des de
La Scala de Milà
..Al web..

Figueres

El contratenor Philippe
Jaroussky
Lieder de Schubert
Amb el pianista Jérôme Ducros.
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

BALLET als OCINE de les comarques:
La Bella Dorment de Txaikovski
16-I

Projectat en directe des del ROH de Londres
..Al nostre web..

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes i
Platja d’Aro

BALLET: El Trencanous, de Txaikovski
16-I

per la Russian Classical Ballet de Moscou
A l’Auditori de Girona
..Al web..

(20,30 h.)

Girona

Recital Javier Camarena al Liceu
Un dels tenors més apreciats del moment.
Amb Ángel Rodríguez al piano
..Al web..

18-I
(20,30 h.)

Barcelona

Anada en bus al Liceu a veure Aida
18-I

Per a les persones que s’hagin inscrit
(places ja esgotades)
..Al web.. ..Per demanar òperes posteriors..

GironaBarcelona

Un oratori de Beethoven
Amb direcció de Simon Rattle
21-I
(20 h.)

Crist al Mont de les Oliveres (op.85) i la 7a de
Beethoven. Amb la London Symphony. E.Dreisig
soprano, P.Breslik tenor i D. Soar baix. Orfeó
Català. Al Palau ..Al web..

Final del Concurs F. Viñas,
El prestigiós concurs de veus

24 i
26-I

Que es celebra al Liceu de Barcelona
Serà la 57a edició
..Al web..

(15 h.)

24-I
(18,30 h.)

Barcelona

Barcelona

CONFERÈNCIA: El dimoni en l’òpera
Per Joan Manel Barceló (dels Amics de l’òpera
de Girona). Al teatre del Centre Cívic de Sant
Narcís (Girona). Entrada lliure
..Al web..

Girona

Schubert Lied I, amb la soprano
Katharina Konradi

24-I

Eric Schneider al piano. A l’Auditori de Barna
..Al web..

(18,30 h.)

Barcelona

PROJECCIÓ D’UN BALLET:
La Ventafocs DE Prokófief
28-I

A La Cate de Figueres.
Amb coreografia de Nureyev
..Al web..

(19,15 h.)

Figueres

ÒPERES en CINEMA
La Bohème de Puccini

29-I

Als Cines Olot
..Al web..

(20,45 h.)

Números anteriors

Olot
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Històries del Municipal
ELS EMPRESARIS QUE VAN GESTIONAR EL
TEATRE AL PRIMER TERÇ s.XX. APROPAMENT, I
Ja hem comentat en diverses ocasions que el model típic de gestió del teatre abans
de la plena municipalització del servei. Aquell, tant el de Girona com la generalitat dels
de l’estat, passava per la iniciativa d’empresaris particulars que obtenien l’explotació del
coliseu per un període determinat mitjançant una subhasta a partir d’unes bases i de la
preferència pel millor postor. El gruix més important d’informació amb la que
treballarem es recolza en el fons “Teatre” que es custodia a l’Arxiu Municipal de Girona1.
També aprofitarem la premsa2. Diem en el títol que ens plantegem un “apropament”
donat que no pretenem oferir més que fer una panoràmica breu, segur que incomplerta
i sense esgotar les possibilitats que ofereixen unes fonts ben àmplies, malgrat que
irregulars.

Imatge 1.- Fotografia del pati de butaques del teatre Principal del moment a què ens referim 1900 a 1930 Platea i llotges
Teatre Principal (Ajuntament de Girona, CRDI. Registre 352.227. Foto Unal) La foto es data en un marge entre 1900 i 1930
1

Simplificarem l’anotació de la font de l’Arxiu Municipal de Girona esmentat-lo amb l’abreujatura: AMGi, Teatre, Lli. Data.
On “Lli.” indica el lligall que és en el moment que escrivim el sistema de recopilació dels documents del fons. I Data
correspon a les datacions que consten en els documents en el supòsit que apareguin o es puguin deduir.
2
L’abreujatura, DdGdAyN correspondrà al Diario de Gerona de Avisos y Noticias.

EL SISTEMA
Les concessions per a gestionar el teatre Principal, nom que en el moment que considerem s’aplicava
al coliseu que actualment coneixem com a Teatre Municipal, es basaven en una subhasta que convocava
l’Ajuntament en els moments que correspongués. La convocatòria es realitzava mitjançant un anunci
oficial que es penjava a l’Ajuntament, es publicava en la premsa3 i en el diari oficial de la província. La
decisió estava en mans d’una comissió presidida per l’Alcalde (o aquell en qui aquest delegués) i finalment
en un plenari del consistori. Però tot el procés estava supervisat pel governador civil de la província que
exercia el controls dels teatres depenents dels ajuntaments. Els licitadors havien de complir un plec de
condicions que s’exposaven a la secretaria de l’Ajuntament a disposició de qui les volgués consultar. La
subhasta es realitzava a l’edifici consistorial. Les adjudicacions es donaven habitualment al millor postor,
però en algun cas es van prioritzar aspectes qualitatius per sobre del percentatge de negoci per a
l’Ajuntament4. En un marge horari anunciat els aspirants havien de personar-se amb les seves ofertes
contingudes per escrit en una plica. El sistema habitual existia que els aspirants ingressessin un dipòsit5 a
la tresoreria de l’Ajuntament. En cas que l’oferta fos desestimada la municipalitat retornava la quantitat
íntegra a l’aspirant refusat. En canvi, en el cas de l’empresari escollit la quantitat quedava com a fos de
garantia fins al moment d’expirar el contracte, moment en què la quantitat es podia retornar si l’interessat
havia acomplert els seus compromisos i no havia malmès la finca i els objectes inventariats. Per tal motiu
es solien realitzar o actualitzar
inventaris dels bens associats al
teatre quan es subscrivia un
nou contracte. En alguns
moments, sobretot quan no es
trobaven
licitadors,
l’Ajuntament podia renunciar al
dipòsit o minorar-lo molt.
Imatge 2.- Cèdula personal de
Juan Capella. Es va adjuntar a un
concurs per a gestionar el teatre, que
per cert no va guanyar. Tampoc va
retirar aquest certificat, com es podia
fer, passat el tràmit (AMGi, teatre,
Lli.15. Document del 13-VIII-1913)

Les ofertes s’havien de lliurar presencialment el dia de la subhasta durant un interval de temps (com
ara mitja hora) i fer arribar les ofertes de licitació escrites en pliques tancades. Els aspirants a regentar el
Teatre de la municipalitat, a falta d’una fotocòpia del DNI6, adjuntaven a la seva petició una cèdula
d’identificació, expedida pel propi ajuntament d’origen, amb les dades censals [veieu la imatge 2].

3

Conservem diversos rebuts per la publicació d’un anunci de subhasta el 1908 al diari gironí La Lucha, cosa que permet
saber que el rotatiu va cobrar 8 ptes. per la publicació de l’esmentat anunci (AMGi, Teatre. Ll. 5. Data 27-I-1908). Per la seva
part el Diariod e Gerona de Avisos y noticies cobrava 5 ptes. per publicar el mateix text (AMGi, Teatre. Ll. 5. Data 31-I-1908)
4
Com va passar en la subhasta de la temporada de Fires-Nadal del 1913. Després de consultar sectors socials (de la cultura
id el comerç) l’Ajuntament prioritzà, en la clàusula 2ª de els condicions: “mejores condiciones de repertorio, número de
funciones sobre las obligatorias, decorado propio, baratura de precios de entradas y localidades y tanto por ciento de
recaudación integra en favor del Ayuntamiento, advirtiéndose que esta última condición será únicamente motivo de
referencia en caso de igualdad en los restantes criterios … ” (AMGi, Teatre, Lli 15. Sense data però annex a l’avís de
convocatoria del 16-IX-1913). I a la clàusula 3 s’establia obligatorietat de programar com a mínim vuit òperes per Fires i deu
funcions líriques per Nadal,. Amb tot, per Fires es va acabar oferint operetes.
5
El 1905 la quantia del dipòsit exigit va ser de 125 ptes. per a tots els concursants i havent d’arribar a 250 ptes. qui
obtingués la concessió.
6
De fet el Documents d’identitat no es van usar fins a mitjans anys 40, quan Franco els va implatar a tot l’estat español.
Les fotocopiadores es van generalitzar més tard, cap a la década dels 60,

En el plec de condicions7 per a llogar el teatre, depenent de les circumstàncies, l’Ajuntament podia
exigir que el llogater assumís determinades obres e millora de l’edifici (el canvi del sostre i millora de la
calefacció, entre d’altres el 1935), del mobiliari (el 1905 s’exigia la reposició de butaques de platea) o altre
material, com ara telons i altres elements escenogràfics. L’Ajuntament es solia reservar l’ús del teatre en
determinats horaris i dates per a la celebració d’activitats culturals (com ara jocs florals), actes benèfics i
altres que la municipalitat considerés d’interès ciutadà. Així mateix, se solia exigir el lliurament gratuït de
determinades llotges o butaques a personalitats de la ciutat. També hi podia haver entre les condicions
la facultat municipal de censurar “espectáculos que no se consideren dignos del público de Gerona o de la
categoría del teatro ...” (condició no 25. AMGi. Teatre. Ll. 13, Data 24-VI-1910).

ASPCTES
Els lloguers a empresaris no sempre es realitzaven per
concurs, tal com seria l’ideal en la normativa i costum en els
teatres municipals del moment que considerem. Quan els
concursos havien fracassat per falta d’aspirants o per no
reunir aquests les condicions exigides, era normal que
l’Ajuntament atorgués lloguers, per períodes generalment
curts, a les persones que presentessin escrits en tal sentit.
Qui resolia habitualment era el ple municipal. És el cas, per
posar un parell d’exemples, de les mesures provisional del
setembre de 1914, després de declarar desert el concurs per
al Teatre [veieu imatge 3]; o, de la concessió del teatre
Municipal per un mes a inicis del 1935 a l’empresari barceloní
Julián Toldos.
Imatge 3.- Anunci que l’Ajuntament adjudicarà proposicions
d’explotació sense concurs després de la fallida subhasta (retall d’un
diari, adjunt a l’expedient de subhasta. AMGi, Teatre. Lli. 15). El retall nbo
porta data ni indicació del rotatiu que el va imprimir però si que esmenta
que la resolució es va prendre el 18 de setembre del 1914.

No ens estranyarà si afirmem que un dels mecanismes
estatals més actius en relació, també, al teatre de la ciutat
era la hisenda. Així trobem que han quedat vestigis
d’activitats investigadores o requeriments concrets que la
delegació provincial d’Hisenda impulsava en relació al Teatre, les seves activitats i molt especialment els
seus empresaris. Com exemple citem un ofici d’hisenda del 19018 dirigit a l’alcalde preguntant qui
constituïa l’empresa i si tenia instituït algun dipòsit de garantia en les arques municipals [veieu un detall
en la imatge 4]. En alguns moments es van produir desacords d’empresaris amb l’Ajuntament per veure
a qui li corresponia pagar determinats impostos, com en el cas de l’impost del timbre (DdGdAyN 10-II1912 p7).
A part del control hisendístic, els empresaris teatrals eren subjecte a normes que els podien significar
sancions en cas d’incompliment. Citarem el cas de 1905 en què el governador de la província va imposar
una multa de 150 ptes. per no acabar les funcions abans de els 12 de la nit (El Ideal 5-II-1905 p.2).
Per a ocasions importants, com ara l’òpera o les funcions de Fires, era una pràctica habitual que els
empresaris que gestionaven el teatre Principal es desplacessin a Barcelona per a contractar companyies

7
8

Conservem els textos dels plecs de condicions del 1905 (AMGi, Teatre. Ll. 5. Data abril 1905)
AMGi. Teatre. LL. 5. Data 19-VI-1901. Signat

o artistes concerts. Així ens consta per a respondre a les Fires del 1910 (La Lucha 19-X-1900 p3)
Imatge 4.- Membret de l’ofici de l’oficina provincial d’Hisenda
a Girona en què es demanaven dades de l’empresari llogater del
teatre, document signat per José Miralles (AMGi Teatre. Lli. 5. Data
19-VI-1901). →

Com a personatges públics, en bona part responsables dels
espectacles que s’oferien a la ciutat, els empresaris teatrals
eren objecte de crítica, sobretot per part de determinats
sectors de la premsa. Per posar un exemple, citarem el retret contra l’empresari per oferir una
programació de sarsuela sense gairebé cap títol nou entre les obres representades (El Heraldo de Gerona
3-I-1901 p2 i 3).
En algun moment s’observa la pràctica del subarrendament, de manera que algun empresari cedia
l’explotació que havia obtingut del teatre a qui el compensés econòmicament. Així va passar el 1901, sent
l’empresari titular José Sendra i els seus socis (DdGdAyN 3-XI-1901 p.7). Amb tot, en diversos plecs de
condicions de l’Ajuntament s’excloïa tal pràctica.
La vida d’un empresari teatral deuria ser complexa, ben segur. De vegades amb greus dificultats i
ensurts. Citarem en aquest apartat els incompliments de contractes per part de companyies o artistes
que els havien subscrit. Més enllà dels motius de tals no compliments i de les responsabilitats que cada
part pogués tenir, és evident que el que havia de donar la cara davant del públic era el titular del teatre.
En aquest apartat citem l’exemple de 1924 quan Juan Cazorla, llogater del Principal, comunicava la
suspensió de la temporada de sarsuela9.
Com és freqüent en determinats negocis es van produir, en alguns moments, pugnes amb activitats i
interessos propers que podien significar una competència discutible, Així consta que el 1918 l’empresari
del teatre Principal va aconseguir que l’alcalde, Sr. Bassols, prohibís l’actuació habitual a la Rambla d’una
banda militar, cosa que va provocar les protestes dels comerciants de la Rambla que crien que s’afectaven
els seus interessos econòmics sense aquell reclam musical de públic (Heraldo de Gerona 27-VI-1918 p3).
No eren pocs els empresaris que declaraven a l’Ajuntament que el negoci amb el Teatre Principal de la
ciutat havia estat negatiu i que, per tant, els havia provocat mermes econòmiques. Així, José Sendra
declarava el 1910 que s’ha arruïnat i demana compensacions a l’Ajuntament (DdGdAyN 5-III-1910 p.6).
Un dels casos més espectaculars el va provocar l’empresari Rodés, que a finals de maig del 1920 va fugir
deixant en el teatre un descobert de 210 ptes. (DdGdAyN 30-V-1920 p.3).
En casos de pèrdues econòmiques els empresaris de vegades acudien a l’Ajuntament sol·licitant algun
tipus d’ajut o compensació. Per exemple, demanant no haver de pagar tot o part del lloguer acordat pel
teatre o sol·licitant alguna subvenció. Com és de preveure, l’Ajuntament no solia ser partidari d’assumir
les pèrdues dels seus llogaters. En alguna ocasió, però, hi accedia. Potser el cas més notable es va donar
amb l’empresari Alfredo Mer que, en dues ocasions, assolí que l’Ajuntament li eixugués pèrdues
econòmiques, el 192410 i el 1933, en aquesta última ocasió amb el teatre que ja es deia Municipal11.
I de moment deixarem el tema aquí. En el proper número esperem referir-nos als empresaris
concrets que van actual al teatre de l’Ajuntament.
joan manel barceló, XII-1919
9

Només feia uns pocs dies que havia començat la temporada sarsuelística. L’empresari va intentar subsanar-ho oferint
unes poques funcions de teatre declamat (DdGdAyN 14-IV-1921 p.5)
10
El primer cas es va donar en la compensació de pèrdues econòmiques per la temporada de Fires del 1924, quan
l’Ajuntament, presidit per l’alcalde Sr. Català, va decidir eximir al Sr. Mer de tots els pagaments promesos a l’Ajuntament i, a
més fer una donació municipal l’empresari per valor de 6.307 ptes. (DdGdAyN 18-XI-1924 p.2 i 3). La mesura va donar lloc a
una considerable polèmica, sobretot amb el conseller municipal Sr. Martín Regàs i diversos sectors de la premsa (DdGdAyN
19-XI-1924 p.2 i3). .
11
L’ajut municipal de 300 ptes. a l’empresari s’acordà en el plenari del 7-IV-1933. El Sr. Mer havia argumentat que la
recaptació obtinguda havia estat molt exigua (DdGdAyN 8-VI-1933 p.2).

GENT

per la Música

JOAN ALBAREDA
En Joan Albareda i Salleras és un gironí nascut a Barcelona,
concretament al Poblenou. Dels seus orígens en guarda records
i arrelament. La feina el va portar, l’any 1973, a instal·lar-se a la
ciutat dels quatre rius, on hi va posar un negoci. La seva
trajectòria vital ha estat molt lligada a la defensa dels drets de
Catalunya, reclamant-ne el dret a decidir i la fórmula
republicana, més enllà de partidismes concrets. Aquest
aspecte es reflecteix en alguna de les seves produccions,
com veurem.
Aquí ens centrarem en les seves aficions i vivències
musicals i deixarem que siguin les seves paraules les
que es vagin explicant.

INICIS
A casa, tota la gent gran era aficionada a
la música i, en particular, a la clàssica. Vivíem
al Poble Nou, que era com un poblet a les
afores de Barcelona, sempre dèiem ‘me’n
vaig a Barcelona’, quan ens desplaçàvem a
ciutat. Doncs a casa era costum d’escoltar
força la ràdio, buscant en particular els
programes musicals. Dues emissores que
freqüentejaven eren Ràdio Barcelona i Ràdio
Miramar. En determinats moments tothom
feia silenci per escoltar. Això passava
sobretot en les retransmissions o els
programes de música clàssica. Així vaig jo
també aprendre a parar atenció.
No estranyarà, doncs, que quan jo tenia
dotze o tretze anys, em podria emocionar
sentint retransmetre una òpera. En concret
recordo que em va commoure el final del
primer acte de La Bohème. Em va captiva
l’ària “Che gelida manina”. Però és que

també em fascinà la resposta de la soprano,
“mi chiamano Mimi” i, per si tot plegat fos
poc, l’acte s’acaba amb un duet meravellós .
Des d’aleshores sóc un admirador de l’òpera.

Imatge 1.- Un detall, el que
desencadana l’ària Che gelida manina,
de l’òpera La Bohème, de Puccini. La
sentim per L. Pavarotti, cantant molt
valorat pel nostre entrevistat. Segueix la rèplica de la
soprano Sí, mi chiamano Mimi, en veu de Fiamma Izzo.

Tant em va anar agradant la música i
l’òpera que jo afirmava, a qui m’ho
preguntés, que de gran seria cantant
operístic. A catorze anys, però, i en ple
franquisme vaig haver de començar a
treballar sense que tingués ocasió de seguir
la formació en el cant. Amb el temps he anat
adquirint alguns rudiments del llenguatge
musical, però m’ho he hagut d’anar fent pel
meu compte

ALGUNES VIVÈNCIES MUSICALS
He tingut l’ocasió i el gust de cantar amb
la coral gironina Filharmonia [sobre la coral
podeu consultar l’ Operem n 29, de maig del
2017, pp. 7 i 8]. Hi he conegut els dos
directors, primer el David Sunyer i després la
Irene Llongarriu. Allà hi he passat molt bones
estones. Hi vaig arribar en el moment del
canvi de nom: ja no vaig conèixer l’etapa en
què l grup es deia coral Oidà. Hi he estat
assidu durant una vintena d’anys encara que
darrerament no hi puc anar massa, només
per reforçar ocasionalment la corda dels
baixos, o, tot formant part d’alguns dels
Mesies participatius que tant em plauen.
També cors d’òpera participatius.
De jove anava els diumenges amb
assiduïtat al Palau de la Música Catalana. Em
va marcar en particular una sessió dedicada
monogràficament a Wagner. Aquell dia vaig
descobrir un altre món. Recordo que hi van
interpretar diverses obertures: Mestres
cantaires, Tristany i Isolda, Tannhäuser,.

També va ser per mi un concert especial
una de les primerenques representacions del
Pessebre de Pau Casals al Palau de la Música.
Va ser dirigit per Joan Alabedra, el germà del
llibretista. A més d’una gran jornada musical
també fou una manifestació impressionant
d’afirmació del país, en ple franquisme i amb
un Pau Casals a l’exili. Recordo que en acabar
la interpretació l’Alabedra, el director, va
dipositar a terra la partitura de Casals
mentre el llum es centrava en les pàgines de
l’obra emblemàtica del mestre.

ESCRIVINT AMB LA MÚSICA DE
FONS
A més de la música, m’agrada l’escriptura.
En els darrers anys m’he anat posant a
escriure. He tingut ocasió de publicar dues
novel·les, la primera va ser Mai és demà,
obra en què el protagonista és un historiador
i sobre aquest món versa l’obra. A la segona,
que acabo de presentar públicament, els
protagonistes són músics i la noia de la
història és una cantant d’òpera. D’aquí el
nom de la novel·la, Estimada papallona,
perquè la parella protagonista és coneix
quan la soprano canta, és clar, la Madamma
Butterfly. Com que un dels fils conductors és
la música i en particular l’òpera, la narració
s’organitza igual que una peça lírica, amb les
seva dinàmica, els seus intermezzos, i
moments d’abans i després d’escena (quan
l’entorn temporal varia).

Imatge
2.Una
representació
del
trovador Tannhäuser.

Poden
sentir
l’obertura
per
la
Filharmònica de Berlin
amb el seu mític director
von Karajan, un dels
directors que valora el
nostre aficionat.

Imatge 3.- Un moment de la presentació del llibre del Joan
Albareda, Estimada papallona, al saló de descans del Teatre
Municipal de Girona, el 9 de desembre del 2019 (Foto JMB)

En les novel·les que escric, sense que siguin
autobiogràfiques,
m’agrada
plasmar
l’evolució de la Catalunya històrica i
contemporània, deixant reflectida la meva
manera de veure el país i la seva afirmació,
malgrat les evidents dificultats.
També aprofito per a projectar algunes
visons i sensacions personals, per exemple,
tal com veig i entenc algunes òperes que em
plauen. En Estimada Papallona he explicat
algunes maneres meves d’entendre diverses
òperes, concretament tres, com ara Tosca
Cavalleria Rusticana o la pròpia Madama
Butterfly.
També faig referència en la
narració a algun lied de Schubert, de difícil
interpretació violinística, en aquesta versió
instrumental, Le Roi des Aulnes, sobre el
terrible rei dels vents.

Imatge 4.- Detall d’un fresc de C.G.
Gottlieb, del 1838, amb el tema del Rei
dels vents, al que fa referència el lied de
Schubert Le Roi des Aulnes. Podem sentir la cançó de en un
enregistrament antic del gran baríton
Dietrich Fischer-Dieskau. També una
transcripció per a violí

Si a algú li interessa
aconseguir la novel·la
Estimada papallona
la pot demanar en el
següent correu:
viafora@mesvilaweb.cat

GUSTOS I OPINIONS MUSICALS
Si hagués de destacar un autor que
m’arriba en particular destacaria Puccini. Té
un sentit dramàtic que trobo que arriba a qui
l’escolta. I si hagués d’escollir una obra em
quedaria amb Madama Butterfly. Té molts
moments fantàstics, començant pel cor
femení que acompanya l’arribada de la noia,
el famós cor de la boca closa, el duet d’amor
que tanca el primer acte, la humanitat i
ingenuïtat que emana el personatge
principal, sempre molt emotiu. Fixem-nos
que en la novel·la que acabo de treure li faig
un homenatge ja en el títol (Estimada
papallona).

Imatge 5.- A en Joan li agrada molt especialment Madama
Butterfly i ens proposa que ens fixem en el cor que dóna
entrada a la protagonista; Ah, Quanto
cielo!, Quanto mar!. Aquí ho sentim i
veiem en una funció del 2010 a Buenos
Aires.

Com ja he esmentat, també em considero
wagnerià. Wagner És un dels meus
compositors preferits, tenia una capacitat
sorprenent. Em ve ara al cap l’obertura del
Tannhäuser. Si t’hi fixes, a mitja peça, hi ha
un efecte de violins que alterna per contrast
amb la resta de l’orquestra. Ho trobo d’un
gran efecte [podeu escoltar aquesta obertura
amb l’enllaç associat a la imatge 2].
En els meus gustos musicals, en general,
sóc força previsible. Entre els cantants he
admirat veus com al Pavarotti, la Montserrat
Caballé, especialment la seva capacitat
d’allargar el fil de la veu, una veu que crec
que és reconeixible amb facilitat. Entre els

barítons que m’han agradat esmentaré el
menorquí Joan Pons, el recordo excel·lir en
una Traviata que vaig sentir, obra aquesta
que potencia molt el lluïment de la tessitura
a la que faig referència.

Dos cantautors del gust del Joan
Imatges 7 i 8.- Jacques Brel i Ovidi Montllor

Admeto que la clàssica contemporània no
m’acaba d’entrar gaire. Aprecio més la
melodia. Un autor encara viu que em plau
especialment és John Rutter, compositor que
ha treballat especialment la música religiosa.
D’ell trobo excel·lent el seu Requiem. També
el Magníficat.

Imatge 6.- Instantània del Joar Albareda el dia de
l’entrevista (foto JMB)

Evidentment, m’agraden diversos tipus de
música, a més de la clàssica, Aquí també sóc
poc original i reflecteixo artistes de la meva
generació. Busco la qualitat dels intèrprets.
Esmentaré Jacques Brel, Frank Sinatra, de
fantàstica veu. Entre nosaltres la Maria del
Mar Bonet. També en Joan Manel Serrat, que
encara que en alguns aspectes m’ha decebut,
considero que té una molt bona veu i és un
bon poeta que sap transmetre missatges
significatius en les seves lletres, Per diversos
aspectes he apreciat Ovidi Montllor o el
Quico Pi de la Serra i, sobretot en Raimon i en
Lluís LLach.

Imatge 9.- Moment d’una interpretació
del Requiem de John Rutter interpretat
pel Bow Valley Chorus el 2014. Podem
sentir-ne el Pie Jesu, amb la veu de la
soprano K.J. Minish. I per als que
prefereixin els cors, el Sanctus.

I fins aquí queden recollits els testimonis
d’un aficionat gironí a la música. Li agraïm que
ens ho hagi explicat.
Recopilació: joan manel barceló

D’ ÒPERA

En el número 54 d’Operem (pp. 16 a 19), el juny passat, vam parlar de la
temporada 1919, just la que ara s’acomplirà un segle de distància temporal. Ens
centràvem, com és habitual sobretot en els aspectes artístics. Els econòmics els vam
citar molt breument. La documentació, però, que es conserva del Municipal (aleshores
Teatre Principal) és força exhaustiva en aspectes econòmics. És normal que
l’Ajuntament guardés documentació de naturalesa administrativa i econòmics, perquè
és la que li feia més servei per ales funcions que aleshores li eren pròpies. En el que ara
ens fixem és com ela municipalitat volia
conèixer fil per randa els ingressos per a
cobrar plenament el lloguer del 8% que li
pertocava en aquella ocasió. Intentarem
analitzar amb una mica més de detall els
aspectes econòmic si extreure’n algunes
conclusions més generals.
← Imatge 1.- Tercera pàgina del Programa de la
temporada operística per les Fires de Girona. Impremta
Franquet (Biblioteca. Carles Rahola.Cartells 0506). S’hi
publicaven els preus de les entrades

ELS PACTES
En aquell moment l’empresari fou Laureano
Riba que va superar amb una més el mínim de 8
òperes o operetes que exigia l’Ajuntament, al qual
el promotor va oferir el 8% dels ingressos
obtinguts. S’acomplien així les condicions de
subhasta del teatre per a la temporada de Fires,
convocatòria aprovada per l’Ajuntament en sessió
del dia 5 de setembre (Diario de Gerona de avisos
y noticias 7-IX-1919, p.3). L’empresari, el senyor,
Riba havia sigut director d’orquestra en funcions
de sarsuela ofertes a Girona, com a mínim el 1913
i el 1919)12.
12

Segons informà el Diario de Gerona de avisos y noticias (5-XII-1913, p.5 i del 16-IV-1919, p.6). A més actuà com a director
d’orquestra en les funcions de sarsuela que es van oferir al teatre del Coliseu Imperial gironí (Diario de Gerona de avisos y
noticias 27-X-1920 p.5)

ELS NÚMEROS
A l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi,
lligall 16). es guarda la comptabilitat, molt
Gràfica I.- Procedència dels ingressos
detallada, de les funcions operístiques de
Fires del 1919. En guarda en una senzilla
carpeta de paper amb el títol 1919. Teatro
Municipal. Temporada del dia 28 Octubre al
5 Noviembre. Òpera Italiana
Els ingressos totals que es van obtenir van
ser de 15.099,94 ptes., obtinguts amb el
6.398,50
cobrament dels abonaments, per valor de
6.398,50 ptes. i el taquillatge de les nou
8701,44
funcions ofertes, amb un total de 8.701,44
ptes. [veieu la Gràfica I]. El taquillatge [en
podeu veure una fitxa de control a la imatge
3], tal com era normal, presenta una
evolució propera a una Campana de Gauss,
amb les guanys més alts en el centre del
Abonaments
Taquillatge
període, que coincidia amb una diada
important de festivitat, la de Tots Sants. Es poden observar les dades concretes i evolució en el Gràfica II,
a continuació,

Gràfica II.- INGRESSOS DE TAQUILLATGE DE LES 9 SESSIONS
(sense abonaments)
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Constem en la gràfica precedent que el dia més destacat en quant a la venda d’entrades és el u de
novembre, diada de Tots Sants, festa aquesta que afectava no només a Girona (com el dia de sant Narcís,
el 29 d’octubre, o el diumenge, que es va escaure en el dia 2 de novembre. Els dies més fluixos van ser el
primer i l’últim de la temporada, a més del dia 30 d’octubre.
També es consignen despeses corrents, besants en la despesa de lloguer del teatre, impostos, electricitat
i el sou del guardarropia (aquest càrrec solia anar vinculat a l’atrezzo propi del teatre). En canvi no
s’esmenten en la comptabilitat que ha quedat les despeses que representaven per a l’empresari les
pagues dels artistes, material, si se’n van adquirir i funcions diverses: escenògrafs, porteria, acomodadors,
bombers de guàrdia, sastreria i perruqueria, que sabem que s’empraven.

Imatge 2.- El primer dels
nou fulls de registre del
taquillatge de cada
sessió d’òpera que es va
fer en la temporada de
Fires. El títol general,
imprès, és: Estado de las
localidades y entradas
entregadas al despacho
para la venta. Aquest
correspon a la primera
funció, la del 28
d’octubre. S’aprecia que
el total d’ingressos del
dia va ser de 694,98
petes. . A la dreta hi
figuren uns càlculs de
despeses corrents que
es van quantificar aquell
dia en 285,86 ptes.

(AMGi, lligall 16).
També els conceptes de transport i allotjament (persones i materials solien venir per tren o recader,
especialment des de Barcelona). Les despeses, en direm corrents, que coneixem van ser:
QUADRE II.- Despeses corrents que van generar la infraestructura del teatre en les òperes de Fires
Lloguer teatre

Impost Munic. Impost (Timbre)

Caritat

8%

10%

10%

5%

511,,15

638,95

638,95

319,45

Guardarropia

Electricitat

3 petes./sessió 30,55/sessió

27

274,95

“Contribució”

TOTAL

18 ptes. /S

162

2572.45

Donat que el total de despeses “corrents” fou de 2572,45 ptes. i els ingressos torals de 15.099,94 ptes.,
a l’empresari li quedaren 12.527,49 ptes. per a pagar els artistes, els demés professionals i obtenir
beneficis. Malauradament no ens ha quedat
documentació
sobre
quines
quanties
representaven aquests darrers conceptes. És
normal que la comptabilitat que restà a
l’Ajuntament sigui la que afectava als percentatges
que la municipalitat havia de percebre i altres
grans despeses, com llum i impostos. Per cert,
s’aprecia que el llum es pagava segons un canon
fixe, per a cada funció, i no amb comptador del
consum.
←
Imatge 3.- 1916-01-20 Foto del tenor Miquel
Mulleras, que actuà a Girona el 1919, amb dedicatòria
manuscrita a Laura Cervera. Datat: 20-X1916. DETALL (Exposat a Todo Colección.
baixat X-2019). Amb l’enllaç del costat
podem sentir un enregistrament de
Mulleras cantant una ària d’una de les òperes que aquest va
interpreatar a Girona: Spirito gentil de La Favorita.

Una variable econòmica important de valorar és
el del preu de les localitats. Evidentment, depèn de
les condicions de cada moment que un cost

nominal de les entrades i localitats, tingui una o altra consideració. Estem parlant de preus cars? Barats?
Normals? A criteri de què o de qui?. Mirem què en podem esbrinar. Analitzem el quadre següent,
QUADRE III.Costos de diversos
espectacles al
teatre Principal el
1919.

Òperes
191913

Festa de la
Sardana15

Una16
Sarsuela 191917
funció
Dies
Dies
teatral
laborables festius
27-VII- nit o festiu
nit
1919
tarda

Diari

Abona
-ment
(9 funcions)

(1 funció. per
Fires 1919, el 2XI a les15,30h.)

(1 funció. per
Fires 1919, el 2-XI
a les15 h. Amb
dues cobles)

25,00

192,50

40,00

6,40

6,40

5,00

6,40

20,00

150,00

35,00

5,00

5,00

4,00

5,00

12,50

94,50

25,00

3,00

3,00

2,00

3,00

4,00

32,00

7,00

1,48

1,38

1,00

1,48

3,00

24,00

5,00

1,20

1,08

0,80

1,08

2,40

18,00

5,00

1,20

1,08

0,80

1,08

1,20

9,00

3,00

0,52

0,52

0,48

0,52

0,64

▬

2,00

0,44

0,44

0,40

0,44

En pessetes.
Llotja 1r pis
(sense entrada)
Llotja platea
(sense entrada)
Llotja 2n pis
(sense entrada)
Butaca platea
(amb entrada)
Butaca 2n pis, fila 1a
(amb entrada)
Butaca 2n pis, fila 2a
(amb entrada)
Entrada porta principal
Entrada porta al
paradís

Concert
Orfeó
Gracienc14

Impostos a part

18

Aquestes xifres [quadre III] ens indiquen que una funció d’òpera podia resultar el triple de cara que una
de teatre o sarsuela, que tenien preu semblant. Aquesta degué ser una de les causes, entra d’altres, que
la sarsuela anés desplaçant a l’òpera en la preferència del públic. També constatem que alguns
espectacles podies ser tant o més cars que l’òpera, com en el cas del concert de l’Orfeó Gracienc, que es
va celebrar per fires a la tarda del dia 2 de novembre.
Consten també, entre els fulls de comptabilitat esmentats, les entitats i càrrecs que disposaven de
seients gratuïts19, que, en el llistat manuscrit, consten com a Pases de favor i que corresponien a 4ns 44
seients (si comptem 6 cadires per les tres llotges assignades. Els que consten oficialment i estan escrits en
l’esmentat full, corresponien a:

QUADRE III— Passis de favor (entrades gratuïtes a autoritats i càrrecs)
13

Llotja per al governador civil (no 1, 1r pis)
Llotja delegat d’hisenda (no 5 1r pis)

-

Llotja ajuntament (no 10, 1r pis)
Diari Herando de Gerona (butaca platea fila 2a no 9)

Les dades provenen del programa de la temporada operística per les Fires de Girona. S’hi ga constar “Los impuestos a
cargo del público” Impremta Franquet (Biblioteca. Carles Rahola de Girona. Cartells 0506) [Veieu imatge 1 del present article]
14
Cartell del Teatre Principal, pel 2-XI-1919. El cartell està en català. També s’esmenta que els cantaires (“choristas”) eren
200 de diferents gèneres i edats. Pel que fa a l’impost l’imprès diu “El timbre a càrrec del públic”. Impremta Franquet
(Biblioteca Carles Rahola de Girona.Cartells 0517)
15
Cartell on consta que es lliuraran premis a compositors i que s’interpretaran les sardanes guardonades. Les dues cobles
participants foren la Principal de La Bisbal i Els Montgrins. Imp. Franquet (Biblioteca Carles Rahola de Girona. Cartells 0578)
16
Ens basem en un cartell del Teatre Principal. Una funció de la companyia dramàtica d’Antonia Arévalo i José Vico.
Oferien una representació de l’obra Mister Beverly. Impr. Franquet (AMGi, Teatre. Lli 16. Funció del dia 27-VII-1919) [Veieu la
imatge 4]
17
Dades procedents del programa de mà de la temporada de la companyia de sarsuela i opereta espanyola de Laureano
Riba. Entre el 19-IV al 9-VI van representar 41 funcions. Impremta Franquet [Arxiu Municipal de Girona, Teatre. Lli 16]
18
L’impost que calia pagar era l’impost estatal que s’anomenava del timbre. Representava un encariment del 25%
19
Del tema en genèric en vam parlar en l’article “No pagar entrada”, a Operem n 43 (pp. 5 a 11) el juliol del 2018

-

Metge (butaca platea fila 3a no 5)
Diario de Gerona (butaca platea fila 3a i no 12 i 13)
Un càrrec de l’Ajuntament (butaca platea fila 3a no 18)
Farmacèutic (butaca platea fila 4a no 1)
Administrador d’hisenda (butaca platea fila 4a no 5)
Empresa Argual [?] (butaca platea fila 4a no 14 i 15)
Periòdic Autonomista (butaca platea fila 5a no 1 i 2)
Representant Autovel [?] (butaca platea fila 5a no 7)
Arquitecte municipal (butaca platea fila 2a no 9)
Registre fiscal (butaca platea fila 5a no 19)

-

Administrador rendes (butaca platea fila 5a no 20)
Bentador [?] municipal (butaca platea fila 6a no 10)
Inspector d’hisenda (butaca platea fila 7a no 5)
Delegat d’espectacles (butaca platea fila 7a no 10)
Diari El Norte (butaca platea fila 8a no 19 i 20)
Tomàs Sobrequés (butaca platea fila 8a no 1)
Cap de policia (butaca platea fila 11a no 10)
Oficial mutilat (2n pis, fila 2a no 25)
Oficial (2n pis, fila 2a no 26)
I passi d’entrada per a La Vanguardia i Las Noticias.

Imatge 4.- Anvers del programa de mà de la temporada de la companyia de sarsuela i opereta espanyola de

Laureano Riba. Impremta Franquet (Arxiu Municipal de Girona, Teatre. Lli 16). Hom pot apreciar que els preus de
la sarsuela eren notablement més baixos que els de l’òpera, si més no en aquell any 1919.

COM ELS NÚMEROS OBJECTIUS PODEN DESMENTIR ALGUNES
VALORACIONS DEL MOMENT
A mitja temporada les coses es van tòrcer definitivament, coincidint amb la funció de L’Africaine, que
deuria resultar un veritable desastre, segons diversos cronistes [en podeu veure el cartell que es publicà
d’aquesta funció a la imatge 4]. Fins al punt que es va haver de substituir al tenor protagonista passat el
primer acte. En revisem tot seguit alguns testimonis

La representació de l’òpera de Meyerbeer, pel que van deixar
dit les crítiques, deuria resultar especialment lamentable. Citem
aquí alguns comentaris:
● “En el teatro Principal hubo anteanoche una fenomenal
bronca promovida por el público como protesta del tenor
encargado del protagonista de ‘La Africana’. Después del primer
acto hubo de ser retirado dicho cantante, sustituyéndole otro
que salvó el compromiso en la forma que mejor supo y pudo.”
(Diario de Gerona de avisos y noticias 5-XI-1919 p.6)

● “Buen testimonio de ello [de la deficiència de la temporada]
somos cuantos tuvimos el mal gusto de asistir a aquella célebre
representación de ‘La Africana’.” (Heraldo de Gerona, 20-XI-1919 p.12)

Imatge 4.- Cartell de la desafortunada funció de
L’Africaine (Biblioteca Pública Carles Rahola de
Girona. Cartells 0575)

Una funció desgraciada. L’Africaine del 3-XI1919

Algunes valoracions de les funcions operístiques de fires aquell any van ser veritablement negatives:
“Ahora que hace bastantes días han transcurrido las ferias y fiestas de San Narciso, es cuando puede
hablarse, sin molestar y mucho menos ofender a nadie, […] fue una descomunal tomadura de pelo la
gran compañía de ópera italiana que actuó en el Teatro principal. Aquello no era otra cosa que un
cuadro de aficionados cantantes de tercer orden” (Heraldo de Gerona, 20-XI-1919 p.1)
Per explicar el fracàs general, l’articulista de l’article precedent explica que no només els cantants, sinó
que l’orquestra també va actuar amb moltes deficiències, tant per la falta d’assaig com pel migrat nombre
de músics. Es comentava aleshores que el públic que assitia a l’òpera va anar decreixent a mesura que
avançava la temporada. Això és cert però no de manera tant exagerada, com podeu veure en el gràfic II.
El sever crític de l’ Heraldo de Gerona (20-XI-1919 p.2) acabava sentenciant:
“es de suponer que, por lo menos, le habrá servido de escarmiento [es refereix a l’empresa que
promovia les funcions] el vacío que el pueblo de Gerona, dándose a tiempo cuenta de la burla, ha venido
haciendo al teatro durante aquellas representaciones de ópera. ¡Bien por el público gerundense!”
Doncs, bé, les xifres objectives de la venda d’entrades ens permeten desmentir, en part, les anàlisis
dels cronistes del moment. Si ens hi feixem, el taquillatge de les tres últimes funcions és quasi idèntic que
el de les tres primeres. Per tant la davallada de públic a final és cert en relació als dies centrals de plenes
festes però no en comparació a altres dies laborables de funció, contradient el que alguna de les crítiques
proclamava. Fixem-nos que la recaptació mitjana de les tres primeres funcions va ser de 758,6 pes. I la
de les tres últimes (totes posteriors al fiasco del dia 2 de novembre) de 745,3 ptes. . O sigui, no hi ha una
baixada significativa d’afluència. Encara amb més motiu si tenim present que era habitual que l’assistència
al teatre al finals de les Fires fos menor, per diversos motius: el públic ja havia “curat” l’abstinència
d’espectacles en les funcions precedents, a més, estem a final de festes, en dies ja laborables20, amb un
cert cansament i quan hom ja ha fet força despeses en diversions i espectacles.
20

Els dies 3, 4 i 5 de novembre, finals de Fires, es van escaure en dilluns, dimarts i dimecres, respectivament.

CONCLUSIONS
Fent una síntesi breu del que hem constatat, basant-nos en dades i consideracions econòmiques:
A)

B)

C)

D)

E)
F)

G)

H)

I)

La temporada va ser molt atapeïda. O sigui, nou funcions seguides, sense cap jornada de descans.
Aquestes maneres tant esgotadores de treballar responien a la doble funció d’aprofitar els dies
oficials de Fires i, sobretot, estalviar despeses d’allotjament i manteniment dels artistes, la gran
majoria vinguts de fora. Per tant, una conseqüència dels criteris econòmics
El ritme tant intens de treball, a més de ser cansat, limitava molt les possibilitats d’assajar i
conjuntar l’equip humà de cares a unes obres que van anar variant constantment. Ja hem vist que
aqueta falta d’assaigs és un dels factors que la premsa va comentar, va contribuir a la deficiència
d’algunes de les funcions, especialment les últimes.
Els cantants van ser tots foranis. No s’esmenta en la premsa que hem pogut consultar però se
solien contractar a Barcelona. L’orquestra sembla que deuria ser de procedència mixta, ja que es va
anunciar que seria “convenientemente aumentada con Profesores del Teatro del Liceo” (Diario de
Gerona de avisos y noticias, 19-X-1919, p.7). Per tant podem suposar que alguns músics fossin locals,
sense que es pugui deduir-ne la proporció. Les sis ballarines de la companyia provenien totes del
Liceu.
També sembla que l’escenografia i atrezzo que s’utilitzà venia, si més no en part, de fora. S’ha
citat com un pintor escenogràfic que signava els decorats, Manen y de la Muela, va treballar en el
Liceu a mitjans anys 20. Per tant, deuria resultar més rentable amb la millora dels transports,
sobretot els serveis de ferrocarril i de recaders, transportar materials procedents d’altres produccions
d’altres indrets que no produir-ho in situ, com es solia fer en el segle XIX.
Dels ingressos registrats una mica més del 40% va correspondre a la percepció dels abonaments
per a tota la temporada, i un 56,6% va sorgir de la venda de taquilla de les nou funcions realitzades.
L’evolució de les adquisicions d’entrades al llarg de les nous sessions va seguir la forma d’una
campana de Gauss, amb la part central molt destacada. La sessió més fluixa va ser l’última però no
de manera tant exagerada com algunes crítiques periodístiques del moment van comentar.
Les funcions operístiques el 1919 van ser força més cares que altres espectacles habituals. El cost
per als aficionats podia ser, aproximadament, el triple que per una sarsuela o una obra teatral.
Aquest cos notablement més cars pot explicar, en part, el retrocés de l’òpera davant d’altres
espectacles, particularment la sarsuela, gènere aquest que va anar substituint paulatinament l’òpera
en la preferència del públic.
Un total de 44 persones tenien seient gratuït, cosa que al costat d’una mica més d’un miler de
llocs d’aforament en aquella època, representaria el 4%, aproximadament de places gratuïtes [Veieu
quadre III]. Ens estranya no veure esmentats dos o tres bombers que encara en aquella època
deurien assistir a les funcions per a preveure possibles incendis.
És interessant constatar que l’únic personatge que s’esmenta pel nom, i no pel genèric del càrrec,
que tenia plaça gratuïta va ser Tomàs Sobrequés. Aquest era un músic important de la ciutat que
actuà en petites orquestres i que regentava una botiga d’instruments musicals a la Rambla. També
fou empresari del Teatre Principal en alguns moments. La gratuïtat és fàcil d’entendre si constatem
com la botiga del Sr. Sobrequés era un dels llocs on es podia comprar localitats per als espectacles del
teatre (la seva botiga de música estava força a prop del teatre, a la Rambla).

Ho deixem aquí i acabem la revisió d’una temporada que va acabar malament, però
potser no tant com alguns cronistes digueren. També constatem que les dades,
aparentment secundàries, com ara les econòmiques poden ser útils per analitzar un
fenomen artístic i cultural.
joan manel barceló sitjes, desembre 2019
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

BOLERO
Ens referim avui, en article únic, a una Cobla-orquestra de Girona que fou fundada l'any
1940, procedent de l'Orquestrina Melody Jazz que, dirigida per Eliseu Boix, també tocava
alguna sardana, sense fer Cobla completa; activa entre 1934 i 1939, al acabar la guerra va
haver de posar-se un nom espanyol 21. El grup va funcionar amb la denominació Bolero
una mica més d’una dècada que agafa bàsicament els anys 40.

Imatge 67 - Any 1940 - Arxiu particular
21

En Josep Mª Grabalosa i Ayats, fill d’en "Pitu Grabulosa", m'explica alguns detalls molt precisos que van sortint en els
diferents peus de foto d’aquesta sèrie dedicada a la Cobla-orquestra Bolero. Pel què fa a aquesta primera:
1) El canvi de nom el van fer l'any 1940 a la festa de Maçanet de Cabrenys, d'on era originària la seva mare, Carme Ayats i
Vilanova, esposa, per tant, de Josep Mª Grabalosa i Tomàs.
2) Van triar el nom de Bolero perquè era sinònim de ball, sonava igual en català que en castellà i també anava bé pel fet de
tenir sis lletres (igual que Melody) que coincidia amb el nombre de faristols amb què formaven el rest de davant, tal com
podem veure a la imatge.
3) En Manel Saderra era a l'Àfrica fent el servei militar; Ramon Perich i Josep Mª Grabalosa li escriuen per demanar-li que quan
torni s'incorpori a la Bolero, com a trompetista i arranjador, i en Manel, després d'una breu estada a Banyoles -on no hi estava
massa bé, per problemes de caire polític, era massa bona persona i massa catalanista, es veu- s'incorpora a l'Orquestra, anant
a viure a Girona, crec que a Santa Eugènia, que aleshores era municipi independent.

La formació de la foto de la pàgina anterior: Darrere: Josep Viader (contrabaix), Eliseu Boix (piano) i Ramon Perich
(bateria i representant). Davant: Juli Armengol (trombó), Enric Juncà (trompeta), Josep Aznar (trompeta), Josep
Grabalosa (vocalista, saxo alt i clarinet), Enric Moli (saxo tenor) i Josep Garcia (saxo tenor).

El grup el veig anunciat per primera vegada (El Pirineo, 19 de Juliol de 1940) amb el nom de Bolero
en un Ball de la Creu Roja, a Girona. Van aconseguir un lloc ben destacat en el camp dels ballables
de l’època, gràcies a la dignitat i gust interpretatiu dels seus components. Una de les formacions
més representatives d'aquells primers anys fou la següent: Josep Viader i Moliner (contrabaix),
Ramon Perich (bateria), Josep Mª Grabalosa i Tomàs (vocalista, saxòfon i clarinet, a qui tothom
deia "en Pitu Grabulosa"; va tenir molts anys una petita botiga de música a la Plaça del Jardí de la
Infància de Girona; a més de vendre material musical i instruments, també en llogava, i el primer
saxo tenor que vaig tenir a les mans era un Orsi llogat a en "Pitu Grabulosa" per 100 Pts. al mes),
Enric Moli i Rubirola (sense accent a la "i") i Josep Garcia (saxòfons), Eliseu Boix i Galís (piano),
Enric Juncà i Manel Saderra i Puigferrer (trompetes) i Juli Armengol i Aupi i Ferran Prunell i Cruz
(trombons).

Imatge 68 - Any 1942 - Foto: Lux. Arxiu Josep Mª Grabalosa i Ayats

En la foto precedent. Darrere: Juli Armengol (contrabaix, doncs Josep Viader estava fent el servei militar), Josep
Aznar (trompeta), Manel Saderra (trompeta i director) i Ferran Prunell (trombó). Davant: Eliseu Boix (piano), Ramon
Perich (bateria i representant), Josep Mª Grabalosa (vocalista, saxo alt i clarinet), Enric Moli (saxo tenor) i Josep
Garcia (saxo tenor).

L'any 1943 havien incorporat micròfons i altaveus. Els van estrenar en un ball de tarda a la Sala
Coliseu, de Girona, i Ràdio Girona ho va retransmetre. El primer tema que es va poder escoltar va
ser el tango Adiós muchachos.
Imatge 69 - Any 1944 Arxiu particular

En la foto.- Darrere: Eliseu
Boix (piano), Josep Aznar
(trompeta),
Manel
Saderra
(trompeta i
director), Juli Armengol
(trombó) i Ferran Prunell
(trombó). Davant: Josep
Viader
(contrabaix),
Ramon Perich (bateria i
representant), Josep Mª
Grabalosa (vocalista, saxo
alt i clarinet), Enric Moli
(saxo tenor) i Josep Garcia
(saxo tenor).

Columna esquerra, de
dalt a baix: Josep Viader
(contrabaix) i Josep Mª
Grabalosa (no tocava a la
cobla, com deia abans)
Columna dreta, de dalt a
baix: Josep Mª Ferrer i
Font (tible) i Eliseu Boix
(trombó)
A dalt: Juli Armengol
(fiscorn), Josep Aznar
(trompeta), Desconegut
(tible) i Ferran Prunell
(fiscorn)
A baix: Manel Saderra
(trompeta), Josep Garcia
(tenora), Enric Pagès
(tenora) i Ramon Perich
(flabiol).
Imatge 70 - Any 1947 - Arxiu particular

Cartell de la temporada 1947-1948. Que jo sàpiga, és el primer, i coincideix amb l'any que es van
estrenar com a Cobla-orquestra; a petició dels seus companys en Josep Mª Grabalosa no tocava
a la Cobla: no perquè no ho fes bé, sino perquè volien que es reservés per la seva labor de
vocalista, que era molt "carregada" en un dia normal de treball: acompanyar l'Ofici, ball vermut,
concert de tarda, sardanes de tarda (i a vegades també a la nit), concert de nit (amb sarsueles

incloses) i ball de nit. En la identificació dels músics poso l'instrument que tocava cadascú a la
Cobla.

Imatge 71 - Any 1949 - Foto: Barber. Arxiu particular

Cartell publicitari de la temporada 1949-1950, fotografiat per Barber, i dissenyat per Lluís Cairó i Soms, músic i
decorador, autor de molts cartells que es troben en el meu blog. A dalt: Ramon Perich, Enric Pagès, Josep Garcia i
Juli Armengol. Al mig: Desconegut, Eliseu Boix i Àngel Pont i Montaner. A baix: Josep Aznar, Martí Puntí, Ferran
Prunell i Manel Saderra. A baix de tot: Josep Mª Grabalosa, conegut artísticament només pel seu cognom.

En Grabalosa tenia molt bon estil i bona veu, i una vegada durant les Fires de Girona van alternar
al Coliseu amb l'Orquestra d'Antonio Machín, i es veu que quan es va acabar el ball l'artista cubà
va dir a l'empresa que
els havia llogat que no
volia tornar a alternar
mai
més
amb
l'Orquestra Bolero ...
sembla que la gran
estrella del moment
no va pair bé alternar
amb un cantant que
rebia tants o més
aplaudiments que ell.

Imatge 72 - Any 1950 - Foto:
Barber. Arxiu particular

Novament el tàndem Lluís
Cairó (disseny) i Barber
(foto), van confegir el
cartell de la temporada
1950-1951, que es va fer
servir per aquesta portada
del cançoner que veiem a
la imatge. Envoltant al
cantant,
Josep
Mª
Grabalosa, i fent servir
gairebé totes (doncs hi ha
algun canvi) les fotos del
cartell de la temporada
anterior, hi tenim tres
grups de quatre músics: A
dalt: Martí Puntí, Ferran
Prunell, Desconegut i
Ramon Perich. Al mig:
Manel Saderra, Joan Pujol i
Amat, Josep Garcia i
Desconegut. A baix: Josep
Aznar, Enric Pagès, Antoni
Vilà ("Pirro")22 i Pere Serra.

22

A l'Antoni Vilà el vaig tractar força temps quan ell era representant artístic, és a dir que gestionava lloguers de grups musicals
per les Festes Majors, i jo portava, en diferents moments, la representació de les Cobles-orquestres Màxim's i Atlàntida i de
l' Orquestra Catalana de Ball.

Fan servir la mateixa foto pel cartell de la temporada 1951-1952 [Lluís Cairó (disseny) i Barber
(foto)], i s'observa que deixen la representació que tenien a Barcelona (Joan Noguera i Solé).

Imatge 73 - Any 1951 - Foto:
Barber. Arxiu Josep Mª
Grabalosa i Ayats

Envoltant al cantant, Josep
Mª Grabalosa, hi tenim tres
grups de quatre músics:
A dalt: Martí Puntí, Ferran
Prunell,
Desconegut
i
Ramon Perich
Al mig: Manel Saderra, Joan
Pujol, Josep Garcia i
Desconegut
A baix: Josep Aznar, Enric
Pagès, Antoni Vilà ("Pirro") i
Pere Serra.

Després
de
la
temporada 1951-52 van
passar a anomenarse Cobla-orquestra La
Principal de Girona, pels
motius que explicaré en
el proper article.
De fet el cantant Josep
Grabalosa
es
va
acomiadar en la darrera
actuació a Malgrat de
Mar amb aquestes
paraules:
«Se despide de ustedes
la Orquesta Bolero y les
saluda La Principal de Girona». Sembla que l'any 1940, a Maçanet de Cabrenys, en "Pitu
Grabulosa", home d'un humor i bonhomia envejables, s’havia acomiadat d'igual manera, fent
referència a que passaven de ser l'Orquestra Melody-Jazz, a ser l'Orquestra Bolero.
En el proper article començaré a parlar de la Cobla-orquestra LA PRINCIPAL DE GIRONA
Josep Loredo i Moner, desembre de 2019

RECOMENACIONS MUSICALS OBERTES
Espai obert a que feu arribar suggeriments de fragments musicals que hauriem de
sentit o concerts als que hauriem d’anar: PER A FER SUGGERIMENTS el correu:
Jbarcel1@xtec.cat

Posa una òpera
de Vivaldi a la
teva vida
(34)

Preparant
Aida

Una de flauta

Una per la veu
del segle XX

Repetim una
ària de Vivaldi

De l’òpera Orlando furioso de
Vivaldi Sonia Prina, amb la
Venice Baroque Orchestra,
ens ofereix Sorge l’irato
nembo.
Evidentment, l’òpera de
maduresa de Verdi, Aida, té
molts moments interessants.
Aquí proposem un duet
mezzo-tenor que ens agrad ai
que comensa amb les
paraules Già i sacerdoti
adunasi. El teva-meva entre
els cantants va agafant
dramatisme i acaba amb un
duel entre els protagonistes
d’una gran bellesa. El
proposem en dues versions.
Del violinista francès del finals
del XVIII, François Devienne
recollim el 3r i darrer
moviment, Allegro, del Concert
no 7 per a flauta i orquestra,
Sergei Rasmaninof va composar
una peça per a soprano, sense
lletra, Vocalise (Op 34 No 14), que
tancava la seva sèrie de Catorze
Romanços, del 1912. La sentim per
Dame Kiri Te Kanava
Ja havíem sentit l’ària
Armatae face et angibus, de
l’oratori Juditha triumphans,
de Vivaldi. Però és que la jove
mezzo francesa Lea Desandre
en fa una recent versió que
val la pena d’escoltar.

Versió antiga,
pels mítics
Fiorenza Cossoto i
Carlo Bergonzi
1973

Versió més recent
per Anna
Smirnova i Jonas
Kaufmann, el
2015

Amb motiu d’una suite que se n’ofereix el gener a
l’Auditori de Barcelona de l’obra de Richard Strauss

El Cavaller de la Rosa

Julià Pascual Fortea, 2019

