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Els propers dies tindrem el Marcel Gorgori per Girona

14 de febrer, a les 18,30, Conferència del Marcel
Gorgori a la Biblioteca Carles Rahola. Gratuït.
Organitzat pels Amics de l’Òpera de Girona

1 de març, a les 19h. en Marcel Gorgori presenta
l’espectacle Òpera, de què vas?. A l’Auditori de Girona
Descopte del 10% amb els Amics de l’Òpera: AQUÍ.

NOTÍCIES
QUI

Calendari allargat

QUÈ, QUAN ON …

El 9 de gener, feta sessió
de preparació d’Aida
Amb conferència per Pol Avinyó a la
Casa de Cultura i sopar temàtic
..Al web..

Inaugurat el nou local dels Amics
de l’Òpera de Girona
Va ser el dia 13 de gener, amb la presència
d’unes 25 persones
..Al web..

Sortida al Liceu a veure Aida. 19-I
Amb dos busos i una moguda de 95 gironins que
vam contemplar el considerable espectacle i els
decorats de Mestres Cabanes
..Al web..

Xerrada sobre El dimoni en l’òpera
Conferència feta al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona,
el 24-I-2020, per Joan Manel Barceló (dels Amics)
..Al web.. ..AUDIOVISUAL (45’)..

Ja teniu accés a l’oferta de descopte del
10% per a l’espectacle De què vas òpera?
A l’Auditori de Girona, el 1-III-220, a les 17 h., presentat
per Marcel Gorgori, 3r concert Simfonova
..Al web..

Invitació a la reunió de Junta dels
Amics pel dia 4-II, a les 18 h.
Reunions obertes a sòcies i socis i simpatitzants,
a l’Hotel d’Entitats, C/ Rutlla 20, de Girona
..Al web..

El 31-I fa 25 anys de l’incendi del Liceu

Conservem-lo i aprofitem-lo
..Ara..

..TV3..

..betevé..

Nou programa d’ Amer Sona
Ja tenim els concerts del dinàmic cicle d’Amer.
..Al web..

A Girona s’ofereix el 8è cicle
Cinema i Música Antiga.
Organitzat per la Societat Handeliana de
Girona i als cinemes Triffaut. Amb tres
propostes durant el mes de febrer
..Al web..

ANAR-HI

Exposició al Palau de la Música:
Catalunya i Falla. Diàlegs musicals
Entre el 23-I al 31-III 2020. Situada al Foyer del
Palau de la Música Catalana. Accés gratuït
..Al web..

Programació de jazz a Olot, de
gener a juny
A la sala El Torín de la capital de La garrotxa.
..Al web..

Recital de Javier Camarena al Liceu
Va ser el 18 de gener en mig d’una gran expectació.
La crítica destaca la qualitat del cantant encara que
va estar afectat d’algun problema bocal
..Al web..

Recital de Philippe Jaroussky al Palau
Es va produir el 14 de gener. El contratenor estava
realitzant una gira en la què assumeix per primera
vegada el repertori de Schubert
..Al web..

Valoració de l’Aida que ha ofert el
Liceu. Opinió del gironí Dani Cortés
Funcions realitzada el passat mes de gener
..Al web..

Nou web documental:
Patrimoni Musical Català
S’ha presentat aquest 24 de gener
..Al web..

Josep Pons a la temporada de la
Simfònica de Galícia
El director musical titular del Liceu alterna
es seves tasques amb altres indrets
..Al web..

Òpera de Cambra de Barcelona
presenta la seva 6a temporada
Amb actuacions al Teatre de Sarrià, amb
tres títols, els mesos de febrer, març i maig
..Al web.. ..Al web..

Entrevista a l’apuntador del Liceu,
en Jaume Tribó
És el més antic treballador del Liceu
..Al web..

Anna Netrebko ha protagonitzat una
Turandot en una producció de la Fura
Es tracta d’una muntatge escènic ara reposat a
l’Opera Estatal de Baviera.
..Al web..

S’acaba de fallar el Concurs
Internacional de Cant Tenor Viñas
Ha estat la 57a edició, amb 546 participants
..Al web..

El nou director artístic del Liceu, Víctor
García de Gomar, exposa les seves intencions
El programa de la propera temporada
es publicarà el 18 de març.
..Al web.. ..Al web..

S’ha estat programant a Girona la
pe·lícula documental Pavarotti
A manera de biografia del tenor italià
..Al web.. ..Tràiler..

Resolta la vaga que ha tingut
tancada l’Òpera de París
El conflicte ha mantingut tancat el teatre
més d’un mes i mig.
..Al web..

Entrevista en vídeo amb el tenor mexicà
Javier Camarena
Per Planetamagazine
..Al web..

Calixto Bieito estrena una nova direcció
d’escena a l’òpera estatal d’Hamburg
He estat un Falstaff, de Verdi
..Al web..

El divulgador musical Ramon
promou un espectacle operístic
sobre els set pecats capitals
És un projecte amb l’Orquestra
Simfònica del Vallès
..Al web.. ..Al web..

Entrevista a Cecilia Bartoli
Es centra en la feina de direcció d ela
mezzo italiana en el Festival de Salzburg
..Al web..

Llarga clausura de l’òpera de
Sydney per a realitzar-hi obres
Estarà tancada com a mínim dos anys.
El disseny és fantàstic però el cost de
contruccin va valdre un pasta.
..Al web..

Una nova polèmica en relació al
tenor Yusif Eyvazov
Pe runa negativa a una actuació en què havia
d’intervenir el tenor casat amb l’Anna Netrebko.
..Al web..

Una selecció de 10 discos de
cant notables dels últims anys
DISCOS

Un Top ten
..Al web..

Nova guia de música clàssica en català

LLIBRE

De David Puertas. Amb el títol: 100 coses que has
de saber sobre la música clàssica. Una guia
infal·lible per saber quan has d’aplaudir.
Editorial Cossetània
..Al web..

Esto no estaba en mi libro de
Historia de la Ópera
LLIBRE

De Pedro González Mira, per l’editorial Almuzara
..Al web..

Sobre l’òpera que podem veure en
pantalla. De Radigales i Villanueva
LLIBRE

Amb el títol: Ópera en pantalla. Del cine al
Streaming. Madrid: Cátedra, 2019
..Al web..

ACTIVITATS
ÒPERA: Aida, de Verdi AL lICEU
1 i 2-II

Les 2 últimes representacions, amb els
decorats antics, del 1945, de Mestres
Cabanes
..Al web..

Barcelona

CONFERÈNCIA: Rèquiem de Mozart
3-II
(19 h.)

Dins el cicle dels quatre grans rèquiems.
Per Eva Sandoval. A la Fontana d’Or de
Girona. Cal inscripció
..Al web..

Girona

El tenor David Alegret i Albert
Guinovart al piano: Todrà
4-II
(20 h.)

En el 125 aniversari d’Eduard Totdrà. Al
Plau de la Música
..Al web..

Barcelona

La Foguera de les Vanitats
per Ensemble O vos omnes
4-II
(19 h.)

Amb cants relacionats amb el monjo
Savonarola de la Florència dels Mèdici.
..Al web..

Barcelona

Ballet als OCINE de les comarques:
Giselle d’Adam
6-II

Projectat en directe des de París
..Al nostre web..

6-II
(19,15 h.)

6-II
(20 h.)

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes i
Platja d’Aro

PROJECCIÓ D’UNA ÒPERA:
Giselle D’ Adam
A La Cate de Figueres. Retransmès en
directe des del Palais Garnier de París
..Al web..

Figueres

Cants antics: Monsters of Early
Music, per Graindelavoix
A l’Auditori de Barcelona.
..Al web..

Barcelona

PEL·LÍCULA: Clara, sobra la música i
compositora Clara Schumann
6-II
(20 h.)

En el cicle Cinema i Música Antiga, organitzar per la
Societat Handeliana de Girona a la sala Truffeaut
..Al web..

Girona

Òpera sencera, en petit format:
Le Cantatrici Villane, de Fioravanti
7, 8 i
9-II

Per Òpera de Cambra de Barcelona,
Al Teatre de Sarrià.
..Al web..

Barcelona

Stabat Mater, de Pergolesi
9-II
(19 h.)

Més 2 peces de Scarlatti i Porpora. Auditori
Per Forma Antiqua. Amb la soprano María
Espada i el contratenor Carlos Mena
..Al web.
.Fragment pels 2 solistes..

Girona

L’òpera al Liceu: Diàlegs de Tirant e
Carmesina, de Magrané
13,14 i
15-II

Òpera de cambra. Al foyer del Liceu. Obra que
s’estrenà a Peralada el 2019.
..Al web..

CONFERÈNCIA per Marcel Gorgori:
Recursos vocals i interpretatius dels
cantants d’òpera
14-II
(18,30 h.)

Barcelona

Girona

A la Biblioteca Carles Rahola. Gratuït. Organitzat
pels Amics de l’Òpera de Girona.
.Al web..

El Cor canta: poesia Catalana.
Orquestra de Cambra Terrassa 48
15-II
(20,30 h.)

Amb 170 cantaires i un repertori de Gerard
López i Àngel Péres. A la segona part, el
Gloria d’Alber Guinovart. ..Al web..

Torroella M.

CONFERÈNCIA: Rèquiem de Brahms
17-II
(19 h.)

19 a 27II i 17 al
29-IV

Dins el cicle dels quatre grans rèquiems.
Per Eva Sandoval. A la Fontana d’Or de
Girona. Cal inscripció.
..Al web..

Girona

Òpera al Liceu. Mozart:
La Clemenza di Tito
Representació de l’última òpera de
Mozart, amb una producció del director
d’escena David McVicar. ..Al web..

Barcelona

PEL·LÍCULA: La Música del Silenci. Sobre la
vida del tenor d’Andrea Bocelli
20-II
(20 h.)

En el cicle Cinema i Música Antiga, organitzar per la
Societat Handeliana de Girona. Al Truffeaut.
..Al web..

Girona

Nens cantaires de Viena
Amb el programa “Mediterrània”.
Al Palau de la Música Catalana
..Al web..

22-II
(20 h.)

Barcelona

BALLET en CINEMA
El Llac dels cignes de Txaikovski

23-II

Als Cines Olot
..Al web..

(16 h.)

Olot

Festa de la Música coral,
amb el Cor Anton Bruckner, al Palau
23-II
(17 h.)

I també el Cor Femení Voxalba, el Cor Infantil de
l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau.
Palau de la Música Catalana
..Al web..

Barcelona

BALLET als OCINE de les comarques:
Marston & Scarlett de Feeney
26-II

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

..Descompte als Amics..

Girona, Blanes i
Platja d’Aro

PEL·LÍCULA: El Concierto. Inspirada en el
cas d’uns músics russos d’edat
27-II
(20 h.)

En el cicle Cinema i Música Antiga, organitzar per la
Societat Handeliana de Girona a la sala Truffeaut
..Al web..

Girona

Lied de Schubert, amb la soprano
Natalia Labourdette
27-II

Acompanyada per Anastasia Timofeeva al
piano i la col.laboració d’Ona Cardona al
clarinet. Auditori de Barcelona. ..Al web..

(20 h.)

Barcelona

Teatre líric català
per Cobla i veus
Amb la soprano Beatrice Jiménez i el tenor
Albert Deprius. A l’Auditori gironí
..Al web..

29-II
(19 h.)

Girona

Òpera, de què vas? Amb
Marcel Gorgori
3r concert de Simfonova. Amb solistes
vocals i orquestra. A l’Auditori de Girona
..Al web.. ..Descompte socis dels Amics..

1-III
(19 h.)

Números anteriors
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Girona

Històries del Municipal
ELS EMPRESARIS QUE VAN GESTIONAR EL TEATRE AL
PRIMER TERÇ s.XX. APROPAMENT, II. QUI VAN SER
En el darrer número d’Operem resseguíem el sistema d’adjudicació i alguns aspectes de
funcionament dels lloguers que permetien a empresaris que guanyaven un concurs, obtenien
l’aprovació municipal per a gestionar el coliseu gironí. Aleshores es deia Teatre Principal i
després, a partir del 1931, Teatre Municipal1. En aquest segon escrit ens centrarem més en
revisar qui eren aquells atrevits gestors particulars, a la vegada que comentarem altres coses.

Imatge 1.- La sala del teatre de l’Ajuntament gironí en foto

treta en algun moment entre 1900 i 1930.
( Ajuntament de Girona, CRDI -Fotografia Unal-)

UNA GRAN DIVERSITAT D’EMPRESARIS DE CURTA DURADA
Els empresaris que van regentar el teatre Principal en les primeres dècades del segle XX van ser
molt nombrosos. I a mesura que avançaven aquells anys els períodes de gestió van tendir a fer-se més
curts. En un esquema posterior [Quadre I] n’esmentem una bona colla, malgrat que no els hem inclòs tots
1

Usarem algunes abreujatures: AMGi serà l’Arxiu Municipal de Girona i DdGdAyN el Diario de Gerona de Avisos y Noticias.

els que es coneixen. En particular no hem inclòs, malgrat que puguin constar en l’Arxiu Municipal de
Girona, representants de companyies que demanaven lloguers curts per a poder realitzar llur actuació.

QUADRE I )

Cronologia. Relació no exhaustiva

1901 era empresari José Sendra.
1903 (6-VIII) el plenari de
l’Ajuntament aprovà la pròrroga per
dotze anys del lloguer del teatre
(acord declarat nul pel mateix
Ajuntament en sessió de l’abril de
1905 (La Lucha, 14-IV-1905 p.1 i 2)
1905 (VI) Es subhasta el Teatre per
5 anys (del 1-VII-1905 a 30-VI-1910.
1906 José Sendra obté pròrroga del
seu contracte d’empresari fins a
finals de juny (DdGdAyN 24-V-1908
p.12)
1906 (octubre-novembre) per Fires
l’empresari va ser Antonio Altés
1908 (25-IX) Es procedeix a una nova
subhasta. José Sendra obtindrà el
Teatre per Pasqua, en concurs de 4
candidats, i al preu de 600 ptes. Havia
de ser per 5 anys però només va
prosseguir fins a inicis del 1910.
1910 estava actuant d’empresari
José
Sendra,
qui
sol·licità
compensacions, a l’Ajuntament
perquè, deia, s’havia arruïnat
exercint d’empresari del Principal
(AMGi Teatre. Lli. 5. Doc. de 1-III).
Però, sense altres postors, es va
tornar a adjudicar (9-VI) el Principal al
Sr Sendra per un període de 3 anys i
4 mesos per 11.334,90 ptes.
1912 L’’Ajuntament va retornar el
dipòsit de garantia per l’actuació de
Fires (El Norte 6-XII-1013 p 2).
1913. Consta com a empresària
Magdalena Massa, vídua de José
Sendra. És l’únic cas de dona
empresària que hem localitzat.
Posteriorment, es va concedir el T. a
Tomás Novo, que assumí la
temporada de Fires i Nadal i que va
portar una Cia d’opereta..
1914. El concurs per 9 mesos
celebrat a inicis de setembre es va
deixar desert malgrat arribar 3
propostes (Sessió Ajuntament del 15IX -DdGdAyN 26-IX-1914 p.8-). Un
curt temps actuà Fredric Bassó. Per
Fires Tomàs Sobrequès actuà com
empresari per a portar una cia
d’òpera (l’empresa s’amplià amb els
Srs. Novo i Cerezo –Heraldo de
Gerona 15-X-1914 p2-).

1916. El 14-IV l’Ajuntament
concedeix el Teatre teòricament per
3 anys a Antonio Roca i José
Rabentós. Però poc després, assumia
la temporada de fires Francisco A. de
Villagomez, de Barcelona (sessió de
22-IX-1916 –AMGi. Teatre, Lli.15). I a
final d’any actuava d’empresari Juan
Cazorla, que va obtenir pròrroga fins
al carnaval del 1917 (AMGi. Teatre Lli.
15. Instància de 23-XII-1916)
1917. El 20-I es publica un anunci de
subhasta del teatre per 5 anys. Va
quedar deserta aquesta i una segona
subhasta celebrada el 21-IV. Per la
temporada de Pasqua es va cedir el
Principal a Federico Bassó. Emilio
Graells, de Bracelona, representant a
la Cia de Jaime Borrás, obté el Teatre
per dues funcions, el 6 i 7 de juny. Per
Fires va guanyar la subhasta Carles
Mestres Calvet. Finalment es concedí
a Juan Cazorla, en nom de la Cia.
Dramàtica
Casals-Cazorla,
la
temporada d’hivern (del 10-XI-1917 a
Rams del 1918).
1918. El mes de març i abril regenta
José Rodés que porta Cia. d’opereta
per Pasqua. El 3 de maig es torna a fer
concessió, ara per un any, a José
Rodés de Barcelona, però se li va
rescindir el 30-X el contracte per no
dipositar les 1.500 ptes. de fiança. Es
concedí la temporada d’Hivern a Juan
Cazorla, en nom de la cita teatral
Casals-Cazorla, del 16-XI al 22-I-1919.
1919 A inicis d’any hi ha Enrique
Casals. A mitjans any trobem a
l’empresari Sr. Rius (DdGdAyN 24-V1919 p.6). A inicis X era titular
Alejandro Nolla, que renuncia a
tenir-lo (El norte 5-X-1919 p 1). Qui
assumí la promoció de l’òpera per
Fires fou Laureano Riba. (per decisió
de l’Ajuntament en sessió del 19-IX)
1920 actuava d’empresari el Sr.
Rodés, que per cert va fugir deixant
un descobert econòmic
1921. Per Fires la concessió va ser
per a Felip Vcallmajor, barceloní del
C/ Calella no 1, 3r-2a, imposant-se
sobre Alfredo Mer i Alejandro Nolla.

1922. Per Fires va guanyar el
contracte Felip Vallmajor, de
Barcelona, únic postor.
1923. Alfredo Mer obté el local de
21-III a 31-V. Per Fires Pablo Garriga,
empresari de teatres de Barcelona,
únic postor, va obtenir l’adjudicació.
1924 (abril) l’empresari era Juan
Cazorla. (IX) un concurs per adjudicar
el teatre per Fires quedà desert. (5-XI
a Fires, fins novembre) Sr. Alfredo
Mer, que va obtenir pròrroga fins al
gener del 1925.
1925 a partir d’inics d’any i per dos
anys més s’observa la pràctica de
lloguers molt curts, sovint a
representants
de
companyies
artístiques per a presentar el seu
espectacle.
1927. A octubre obté concessió
Vicente Serrano, de Barcelona, fins a
Pasqua del 1928.
1928. Es signa (abril) un contracte
de lloguer per 5 anys del teatre a
benefici de José Fugarolas Arquer.
1929. Es rescindeix (1-VII) el
contracte que Furarolas tenia per 5
anys. S’estableix una pròrroga de 6
mesos i. A continuació de la rescissió
hi hagé un litigi llarg i s’observen
concessions
curtes,
sovint
a
companyies concretes durant força
temnps.
1931 la temporada de Pasqua fou
concedida al barcelonès Ramon
Martori però de seguida hi renuncià
per motius de salut. Guanyà la
temporada de Fires M. Siqués per a
fer sarsuela i no opera.
1932 es cedeix la campanya
d’hivern a Alfred Mer Güell.
1934 per Fires obté el contracte
Antoni Guasch.
1935 (del 12-I a 12-II i pròrroga fins
al 31 de març) es lloga el teatre a
Julián Toldos, de Barcelona, qui
presentà una instància (no amb
concurs). En la polèmica subhasta de
13-II és donà la gestió per 5 anys a
Antoni Guasch, qui tenia per socis a
T. Sobrequés i amb Bech.

De tendències del primer terç de segle pel que fa als lloguers del Teatre, en el seu atinat estudi sobre
el coliseu gironí, Josep Maria Fonalleras2 diu: “Les directrius de l’Ajuntament pel que fa als arrendaments
i a les subhastes oscil·len. Els primers anys de segle solen predominar els contractes a llarg termini [...] La
tendència posterior s’inclina pels arrendaments per anys còmics (Fires/Nadal/Pasqua) [...] Aquest estat de
coses dura fins a 1935”. El 1935 es va fer el darrer concurs en temps Aquesta última subhasta va portar
força polèmica per rivalitats empresarials (Fonalleras, ob. cit. Pp. 127-131). Poc després, ja en plena guerra
civil, la gestió va passar a mans sindicals, especialment de la CNT. L’adveniment del franquisme va
comportar el retorn del sistema de concursos d’empresari per unes dècades, però aquests darrers
moments queden ja fora de l’abast del nostre escrit.
També notem durant el període la tendència a que intervinguin cada vegada més empresaris de fora
de Girona, especialment de Barcelona. [Veieu com exemple la imatge 2]
Imatge 2.- Membret de
l’empresari Ramon Martori de
Barcelona en una carta en què
renunciava, per motius de
salut, a la concessió del
Municipal en la temporada de
Pasqua
que
acabava
d’aconseguir (AMGi, T. Lli. 19.
Data de 15-III-1931).

Té gran interès un document mecanografiat del 1915, realitzat per la comissió de l’Ajuntament que feia
el seguiment del teatre, en què es valorava quin tipus de contracte resultava més interessant, si els de
llarga durada o de curta. El document apareix amb la signatura del regidor Alberto de Quintana. La
comissió arribà a la conclusió que el més productiu, pel que feia al nombre d’espectacles generats i als
beneficis econòmics per a la municipalitat, eren els contractes curts. Proposaven fer els contractes amb
una duració màxima d’un any. L’Ajuntament va confirmar el criteri en un plenari celebrat el 25 de juny del
1915, reservant-se, però el dret de signar contractes de més llarga durada, si es considerava convenient
[es guarda la documentació: AMGi, T. Lligall 13].

Imatge 3.- Signatura del 1915, del regidor Albert Quintana Serra, de l’informe sobre la durada més convenient dels lloguers
del Teatre de l’Ajuntament (AMGi, Teatre. Lligall 13)

També és interessant fer constar que es conserva un informe tècnic del 1930, que havia de passar per
la comissió de seguiment del teatre i finalment pel Ple de l’Ajuntament, que proposava, que el Municipal
es gestionés per un Patronat format per representants de l’Ajuntament i per membres d’entitats culturals
de la ciutat. No va prosperar però denotava un sentit modern de la gestió del coliseu. No consta autor de
la proposta (AMGi T. UI12901. Data de 6-XI-1930).

2

Josep Maria Fonalleras. <Història del Teatre Municipal. Aproximació a la història del Teatre (1769-1939)>. A Josep Maria
Birulés i ALTRES, Història del Teatre Municipal de Girona. Apunts històrics i arquitectònics (1769-1985). Girona: Ajuntament,
1985. P. 71-172.

EMPRESARIS SIGNIFICATIUS
Per la seva major continuïtat, de vegades, o per algunes actuacions remarcables, hem fet un recull de
noms d’empresaris que van regentar el teatre gironí. Els ordenem alfabèticament.
Antonio Altés.- Va ser empresari durant les fires del 1906. En tal circumstància va incomplir el contracte
oferint només 10 de les 14 funcions d’òpera a les que s’havia compromès a donar (DdGdAyN 8-XI1906 p3)
Federico Bassó Nardini.- A falta de llogater fixe va obtenir una concessió curta del Teatre per a la
temporada de Pasqua (7-IV al 18-V del 1917. Es tractava d’un empresari barceloní arrendatari en
aquell moment del Gran Teatro Español d’aquesta ciutat i d’altres negocis teatrals3. Havia d’oferir
un mínim de 10 sarsueles i 10 obres teatrals, per resolució de 12-III-1917 (AMGi, Teatre, Lli. 15).
Juan Fugarolas Arquer.- Era un comerciant barceloní, amb domicili a Rambla Canaletes no 6, solter en
aquell moment. Va obtenir des de la primavera del 1928 el lloguer del teatre per cinc anys. Es
comprometia a realitzar obres de millora en l’edifici. Va tenir problemes quan va rellogar el local
a una companyia de cinema. La companyia es deia Cinematográfica Astrea S.A., i, curiosament,
tenia el domicili a la mateixa casa que el llogater, al no 6 de Rambla Canaletes de Barcelona. I tant
el rellogament com el cinema eren vistos amb desconfiança per l’Ajuntament. Al cap d’un any la
municipalitat rescindí el contracte. L’Ajuntament reconegué una indemnització per obres de
millora assumides per l’empresari. Començà un litigi que encara estava viu l’agost de 1931
Antoni Guasch Teigell.- Va ser qui va guanyar el polèmic concurs del 1935 per regentar el municipal per
cinc anys. A canvi, assumia la despesa de reformes per un valor de 20.350 ptes. havent de realitzar
el canvi de teulat en el primer any. Guasch tenia domicili a Figueres. La guerra va interrompre la
gestió.
Alfredo Mer Güell.- Eva veí de Barcelona i va gestionar el teatre en diverses ocasions. Ell s’autodefinia
en algun dels seus escrits com a “empresari de teatres”. El trobem en diverses ocasions, per
períodes d’uns mesos en diversos anys: 1923, 1924, 1932.
Imatge 4.- Els empresaris de la
companyia
còmico-dramàtica
Armengod-Lambia expliquen com
es van fer càrrec del teatre
Principal de Girona. durant la
temporada de Pascua del 1903. És
un dels molts exemples que
trobem
de
l’actuació
de
representants de companyia que
contractaven el teatre directament
a l’Ajuntament per a promoure la
seva intervenció (Biblioteca Pública
de Girona Carles Rahola. Cartells no
221).
El text de la dreta diu: “Nosotros
al hacernos cargo del teatro para la
temporada …” . Signen els
empresaris de companyia i
llogaters Emilio Armengod i Tirso F.
Lambia

3

Explica Finalleras (ob. Cit. p.127 “És el director de l’<Agencia Internacional de espectáculos>, una organització
barcelonina encarregada de les promocions artístiques”.

Carlos Mestres Calvet.- Va guanyar el concurs específic per Fires del 1917. Ell era de Barcelona, empresari
del Teatre Principal de Gràcia. Assumí el compromís d’oferir deu òperes de companyia italiana.
Tomás Novo.- Era un gironí que va obtenir el concurs per Fires i Nadal del 1913. Per a satisfer una
xafarderia direm que en la instància feia constar que era solter en aquell moment. El 1914 va fer
de soci del titular principal, Tomàs Sobrequés. Va actua com empresari teatral en altres poblacions
de les comarques. El 1915, en un cocurs polèmic, portà més de 100 signatures per a recolzar la
seva candidatura enfront de dos contrincants. Va actuar com a empresari en la promoció d’un
important concert que va donar a Girona l’Orquesta Sinfónica de Madrid el 23-V-1915. El 1916 va
traslladar-se a Barcelona en funció de les seves feines funcionarials.
José Sendra.- Va ser llogater del teatre en diverses ocasions, generalment breus. Com a mínim a finals
del segle XIX havia tingut un establiment comercial al no 11 de la Plaça Constitució -actualment
Plaça del vi- (DdGdAyN, 26-XI-1895 p.7). A Inicis del segle XX va ser copropietari del teatre Jardín
de Novedades (La Lucha 14-IV-1905 p.2). El 1901 fou llogater del teatre actuant com a representant
de diversos socis: Ángel Marull, Juan Presas i Sebastián Corominas (DdGdAyN, 3-XII-1901 p.2),
També actuava com a llogater el 1906 i la Pasqua de 1908. També el 1910, any en què reclamà de
l’Ajuntament ajuts perquè l’activitat d’empresari del Principal l’havia dut a la ruïna. Tot i això
mesos després tornava a aconseguir el lloguer per més de 3 anys. Durant aquest període van
créixer especialment els espectacles de sarsuela Tot i que el Sr. Sendra va morir, a l’abril del 1913
passant a ser l’empresària la seva vídua, única dona que ho va ser, Magdalena Massa, per un curt
temps.
Tomàs Sobrequès.- Va ser músic, propietari d’una botiga d’instruments musicals situada a la Rambla i
empresari del teatre de la ciutat de Girona en diverses ocasions. Fou pare de l’historiador Santiago
Sobrequés. Com a músic que era Sobrequés apareix com a promotor de concerts i dels aspectes
musicals. Això tant quan va fer d’empresari (1914-15) com col·laborant amb altres gestors. Poc
després de la guerra civil va tornar a regentar el Municipal per un curt període.
José Rodés.- Sovinteja com a empresari del Teatre del municipi el 1918 i en els anys 20. Era un empresari
barceloní, amb residència al C/ Corts 496 4t-2a. Es va caracteritzar per portar força companyies de
teatre català. El 1917 va ser empresari
del Teatro del Entoldado que va crearse per Fires i que oferí òpera.
Imatge 5.- Signatura de l’empresari
José Rodés en la instància de 4-III-2018, signada
a Barcelona, amb la que va obtenir el lloguer del
teatre des del 10-X-1918 al 10-VI-1919 (AMGi,
Teatre. Lligall 15)

Julián Toldos.- Ciutadà de Barcelona, nascut el 1910, amb domicili al C/ Barberà 29-2n-2a.Va actuar com
a llogater en nom d’un grup artístic que responia pel nom de Compañía Lírica de Artistas Asociados
(AMGi, Teatre. Lligall 18. Instància del 5-XII-1934). Se’ls va concedit el teatre entre el 12 de gener
i fins al 31 de març4.No es va fer concurs sinó que l’Ajuntament va acceptar l’oferta del
representant d’una companyia de sarsuela. Que per cert, acabada la temporada, el director de la
companyia, Mariano Bent, es va dirigir a l’Ajuntament demanant que aquest tingués a bé tornar
el 4% del lloguer del local donat que els baixos preus de les localitats havien provocat que només
s’obtingués el just per a l’allotjament i manutenció dels artistes i si no s’obtenia el retorn no hi
hauria cap benefici per al personal que havia actuat (Instància del 26-IV-1935 –AMGi Teatre, lli.
18). No sabem com va acabar la petició.
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El llogater va gaudir d’una primera concessió del 12-I al 12-II del 1935 i després una pròrroga fins al 31-III-1935 (AMGI,
Teatre. Lligall 18. Instància del 9-II-1935)

ASPECTES A REMARCAR I CONCLUSIONS
Diverses són les idees que han destacat al llarg dels dos escrits sobre els empresaris que actuaren al
teatre de la municipalitat gironina en el primer terç del segle XX. En fem un recopilatori final,
sintèticament.
1) Hi va haver poca durada en els contractes de lloguer que l’Ajuntament de Girona signà amb els
empresaris. En cap cas va consumar-se alguns intents d’establir un contracte a cinc anys.
2) Va resultar molt freqüent el lloguer directe entre l’Ajuntament i representants companyies que
agafaven el coliseu durant el període exclusiu de la temporada artística que es proposaven oferir
a Girona.
3) L’activitat empresarial del teatre Principal va haver de competir amb un nombre creixent de
teatres i de cinemes a la ciutat.
4) Els empresaris solien ser persones força especialitzades en negocis relacionats amb el teatre i/o la
música. Aquesta major professionalització contrasta amb el que passava al segle XIX.
5) Pel que fa a l’obtenció de la gestió del coliseu, tant trobem moments en què els concursos queden
deserts (com el 1914, 1917 –dues subhastes consecutives aquest any-, 1924), com altres en què
hi ha força concursants (quatre el 1908) o que la disputa porta a adjuntar recollida de signatures
(com va passar el 1913).
6) La durada dels acords entre l’empresariat i l’Ajuntament en ocasions s’escurçava, quedant
rescindit el contracte. Així va passar els anys 1905, 1910, 1916, 1918, 1919, 1920, 1929, 1936 [es
pot consultar el Quadre I]. La majoria de rescisoions es produïen per incompliments. El 1919 va
tractar-se d’una renúncia al·legant el llogater motius de salut. El 1920 l’empresari Rodés va fugir
abans de completar les funcions acordades deixant obligacions econòmiques al descobert.
7) De manera creixen i majoritària els empresaris van ser de fora de Girona, especialment de
Barcelona.
8) Entre les condicions que l’Ajuntament solia posar per al lloguer del Principal en relació a la
temporada de Fires és que l’empresari portés una companyia d’òpera. Aquesta clàusula era
habitual. Però, veiem que s’anà flexibilitzant aquell principi i, a més d’òpera, es va anar admetent
la contractació de companyies de sarsuela, opereta o varietats. L’òpera va anar perdent presència.
joan manel barceló sitjes, gener 2020

Aquest febrer, cicle
Cinema i Música Antiga,
al Truffaut
Els dies 6, 20 i 27 de febrer. Organitzat
per la Societat Handeliana de Girona

Món coral
La coral Veus Alegres ve de cantar a Viena
Tal com anunciàvem a l’Operem de desembre, Veus Alegres, Coral de Sant Hilari
Sacalm, ha realitzat diverses actuacions a la capital austríaca. Us oferim la petita ressenya
que hem demanat al president d’aquesta entitat
El passat mes de desembre vam actuar a Viena en els Internationales Adventsingen -Wiener
Rathaus-Festsaal ,en tres llocs. El més important va estar en el City Hall del Rathaus
(Ajuntament de Viena). Va estar un concert molt especial per nosaltres amb un aforament
important i amb sis corals més.
Al final ens van concedir un reconeixement entre totes les corals participants junt amb una
coral japonesa la Kukubunji Chamber Choir Tokyo.
Al finalitzar el concert junt amb la coral esmentada ens van rebre en el saló dels escuts de
l'Ajuntament amb parlaments de la regidora de cultura i la presidenta de l'organització del
Festival d'Advent de Viena tot seguit ens convidaran en un refrigeri amb canapès i varietat de
begudes. Les dues corals vam cantar dues cançons en la recepció i ens intercanviarem
informació i cançons de cada formació.

Josep Maria Bonvehí Mas

Un moment de l’actuació de la coral Veus Alegres a l’Ajuntament de Viena.

GENT

per la Música

Fina Albertí
Fina Albertí Solés és de les gironines més constants
en el seguiment de les activitats musicals de la ciutat i
les comarques. Per a ella la música és una dimensió
important per a la persona i lamenta, com veurem, que
no estigui prou valorada i potenciada. La Fina pot
precisar molt detalls sobre els concerts a què ha assitit
–i n’ha vist molts- perquè a partir d’un determinat
moment s’ha dedicat a guardar els programes de mà dels espectacles, en molts casos
amb l’entrada grapada en el mateix fulletó. Després d’una conversa amb ella hem recollit
les seves opinions i experiències, en les seves paraules.

INICIS
La mare, Margarita Solés Perich, era
aficionada a la música. A casa hi havia un piano,
instrument que ella havia tocat fins que vam
arribar les criatures. La mare explicava records
dels concerts a què havia assistit a l’antiga sala de
l’Athenea. També, una tia àvia soltera, per part de
mare, vivia amb nosaltres i recordo que tot sovint
cantava sarsuela mentre feinejava. Es deia Carme
Perich Feliu. No sé com les va aprendre totes
aquelles sarsueles però sé que els meus besavis
havien tingut un cafè a la Rambla, on després s’hi
va posar la llibreria Dalmau. També cal recordar
que als teatres de la ciutat, en la joventuts
d’aquella generació, s’hi oferien moltes sarsueles.
En ocasions la tia esmentava Wagner amb
veneració i en particular l seu Tannhäuser. Suposo
que en deuria haver vist una representació
[recordem que aquesta òpera de Wagner es va
oferir a Girona el 4 de novembre del 1914].
Un altre aspecte és que a casa se sentia força
la ràdio, sovint amb programes de clàssica. La
gran novetat va succeir quan al meu germà gran
li van regalar un tocadiscos. Entre els vinils que hi
escoltàvem hi havia sobretot Beethove, Vivaldi,
Txaikosvski,. Van ser els meus primers
compositors que vaig escoltar repetidament..

De petita, la vida musical de Girona era molt
pobra. El primer record, en el meu cas, d’haver
assistit a un concert va ser a Barcelona. Les
imatges que en conservo són, però, molt borroses.
A Girona pels voltants dels 70 vaig assistir a alguns
concerts per Fires al Municipal. Hi havia anat amb
ma mare. No he tingut una formació musical, cosa
que lamento

GUSTOS
M’agrada molt la música en general. Força
gèneres. La part preferida és la clàssica. Però
també em plau el jazz, particularment el clàssic.
Val a dir que aquest és un gènere que no es
gaudeix tant bé dins d’un teatre. Li escau millor un
ambient de bar, mentre prens una copa, o a l’aire
lliure. Un intèrpret que jo he apreciat molt és Tete
Montoliu, tenia una manera molt particular.
També el pianista Jordi Sabatés.

A la foto el música de Malí Toutmani Diabaté. El podem
sentit a partir de l’enllaç annex.

També m’agraden músiques oriündes de ben
diversos països. En aquest sentit considero
excel·lents les trobades que es feien a Girona de
“Músiques del món”. Sempre hi anava. Lamento
que es deixés de fer. Entre músics que he trobat
molt interessants esmentaré a Toumani Diabaté,
de Mali, que vaig sentir en concert, sense saberne res abans. També viatjant en ocasions
“descobreixes” sons ben interessants, com ara
recordo en un viatge al Perú. Estic d’acord amb
la idea que la música és un llenguatge universal.
Ho dic perquè t’adones que pots entrar en sintonia
amb intèrprets i amb tradicions amb què, fins al
moment de sentir-los, no hi tenies afinitats.
M’agraden molt els grans músics brasilers, com
ara Gilberto Gil o Toquinho. D’intèrprets més
populars aprecio Frank Sinatra o Elvys Presley.
Gaudeixo també amb el flamenc, però ha de ser
en directe, no n’escoltaria en canvi en discos.
La música que prefereixo, com deia, és el
clàssic. Entre els compositors clàssics que em són
predilectes esmentaré Beethoven, Haydn,
Mozart, Schubert. Per suposat, Bach.
En general m’agrada força la música barroca.
També resulta que és l’únic tipus de música que
puc sentir de fons quan treballo, d’altres
m’absorbeixen més.
És curiós el cas de Mozart. No en vaig gaudir
fins més tard. Tot plegat per l’atzar dels discos que
hi havia a casa. Quan el vaig començar a sentir,
però, em va fascinar de seguida. No hi ha una sola
cosa d’aquest músic que no m’hagi agradat. Té
quelcom d’especial. Vaig llegir una vegada que el
ressonar de Mozart s’apropa al ritme dels batecs
del cor. No sé si és veritat, però quelcom d’especial
té que sí arriba al teu cor.

SOBRE LA VEU I L’ÒPERA
Actualment gaudeixo en particular de la música
amb veu, però, aquest és un àmbit en el que em
va
constar
d’entrar-hi.
Havia
sentit
enregistraments o retransmissions però més aviat
m’avorrien. Vaig canviar de parer en un recital de
la Montserrat Caballé. Va succeir al Teatre
Municipal i actuava acompanyada al piano per
Miquel Zanertti. Em va commoure. Aleshores la
cantant estava en la plenitud de les seves facultats
i era capaç de modular la veu com volia, amb uns
pianos fantàstics. En aquella ocasió vaig viure el

cant, sentint com la intèrpret agafava l’aire i en
feia uns sons que t’emocionaven. Va ser un abans
i un després. Més endavant vaig estar sentint
discos de la Caballé, enregistraments que
escoltava sovint, amb peces entre les que recordo
alguna de Vivaldi, com ara Agitata da due venti.
Entre els compositors operístics tinc predilecció
per Mozart. Coincideix que la primera vegada que
vaig anar al Liceu vaig sentir La Flautra Màgica.
Em va entusiasmar. També em plau Verdi. Els
anys 80 vaig tenir ocasió de seguir amb més
regularitat les funcions del Liceu gràcies a uns
amics que ens facilitaren algunes localitats durant
la temporada de primavera.
← Programa de mà d’un
recital de la soprano Jessye
Norman,
per
cert
transpassada
aquest
darrer any, corresponent a
una funció a Girona de la
que la Fina en va gaudir
particularment. La foto
correspon al programa que
l’entrevistada guarda.

M’ha costat més
Wagner. De fet hi he
entrat en els darrers
temps L’havia sentit
en diverses ocasions i
més aviat se’m feia
tediós. En canvi, en un
Tristany i Isolda
recent al Liceu ja l’he
arribat a fruir. Wagner
és un compositor exigent. La seva no és una
música per distreure’t. En canvi, si el segueixes,
t’absorbeix, és un compositor que penetra pel
filtre de les emocions. Les funcions actuals, que
presenten el text sobretitolat, ajuden molt perquè
segueixes el que el compositor està volent
expressar, cosa important en Wagner
Al país hem tingut molt bons cantants lírics. A
més de la Caballé, que ja he esmentat, a mi m’ha
agradat en particular el Jaume Aragall. En
recordo una Tosca al Liceu en què va estar
esplèndid. Per cert, que en Joan Pons en el paper
de Scarpia no va desentonar gens. Aragall és
d’aquests intèrprets que et transmet emocions.
Altres cantants que m’han agradat han estat
Josep Carreras i Plácido Domingo, de qui recordo
una gran interpretació d’una Fanciulla del West.

Després de la meva experiència, quan algú em
diu que no li agrada l’òpera, li pregunto si l’ha
sentida en directe. Aquest és un gènere al que tens
moltes possibilitats d’entrar-hi si l’experimentes
en viu.

Aquí podem sentir un petit fragment interpretat per
l’orquestra de cambra Franz Liszt sota la direcció de János
Rolla, combinatòria musical que en el seu moment va
plaure a la Fina. Es tracta d’un moviment lent, de nom
Siciliano, de, concentro Grosso no 11, de Vivaldi, recollit en
L’Estro Armonico (Op. 3).

←
↑
Tres
programes, de la
col·lecció
de
l’entrevistada, que
corresponen a tres
funcions
operístiques recents al
Liceu que han estat
satisfactòries per a
la Fina.

OPINIONS
De les orquestres n’aprecio no tant la tècnica
sinó la capacitat d’emocionar. Per posar algun
exemple a Girona, he sentit algunes actuacions de
l’orquestra del Mariïnski, amb direcció de Valeri
Gergiev, artistes que han demostrat gran tècnica,
però no m’han acabat d’arribar. Potser per
interpretar repertori més aviat espectacular però
amb poc nivell afectiu per al meu gust. En canvi,
citaré alguns concerts que va oferir l’Orquestra de
Cambra Franz Liszt de Budapest, amb direcció de
János Rolla, que m’entussiasmaren, com ara el
cas d’una funció del 20 de novembre del 2005 de
la que en conservo el programa. En un concert la
músic, per anar bé, t’ha d’arribar al cor.

Soc molt partidària de la música en directe. Els
discos tenen la seva funció. Però la capacitat
emotiva de la interpretació en viu és especial.
A Girona vam viure un moment interessant en
clàssica poc temps després d’inaugurar-se
l’Auditori. Es portaven grans intèrprets. Amb el
temps i les retallades la cosa ha anat quedant
molt disminuïda. Actualment els concerts més
notables es redueixen força a la temporada
d’Ibercamera i el cicle de Nits de Clàssica. Un lloc
que ha fet una gran feina de promoció musical a
les nostres comarques és Torroella i el seu Festival.
És una de les cites que he procurat seguir.
Lamento que en el nostre país no s’apreciï gaire
la música clàssica. No es veu un afany seriós de les
autoritats per a potenciar-la. Tampoc a nivell
educatiu sembla que es vulgui reconèixer el seu
pes. Això contrasta amb altres països. Ara tinc
present, no fa massa, una experiència a
Dinamarca on hi estava per motius familiars. Vaig
presenciar admirada com en un espai públic
tothom es posava a cantar unes cançons. Es van
repartir partitures i tothom les coneixia. Em van
explicar que les cançons les havien aprés a l’escola
i això els dona un patrimoni musical comú.
Els músics d’aquí han hagut de treballar molt
en precari. Això em porta al cap una anècdota que
vaig viure de prop. En una ocasió al Municipal
s’anava a interpretar El Messies, obra que no s’hi
portava des de feia molt temps. El concert no es
va poder celebrar. Resulta que el director s’havia
deixat les partitures a casa. A part de l’error humà
aquest és un exponent de la manera voluntarista i
sense recursos organitzatius i de suport en què
molts artistes han hagut de sobreviure.

MOMENTS ESPECIALS
Com a concerts que recordo particularment
n’esmentaria un de la Maria Joao Pires, l’Any
2007 a l’Auditori de Girona. Altre ocasió
memorable la va donar la Jessye Norman el 2008.
Conservo el record d’un concert de violí a La Mercè
que em va impressionar molt. Malauradament,
tot i que solo conservar els programes, aquest el
vaig perdre intentant trobar-ne algun disc.

← Programa
de mà, de la
col·lecció de la
Fina,
corresponent a
la funció a
Girona el 2007,
de la Maria Joao
Pires
que
s’esmenta.

Com a gran ocasió que he viscut destacaria
també un concert a Girona el 2008 amb direcció
de Lorin Maazel i la Simfònica Toscanini. Maazel
quasi no calia ni que es mogués, connectava amb
els músics ja només amb la mirada.
Així mateix, va ser especial una funció del
Jaume Aragall i el Vicenç Sardinero que vaig
snetir a Torroella. Altre concert vocal que vaig
trobar espectacular portava per nom “Amor,
passió, glòria i fúria al segle XVII”, hi intervenien el
contratenor Philippe Jarousky, a qui escoltava per
primera vegada en directe, i la contralt MarieNicole Lemieux. Va ser a l’Auditori el 2012.
Trobo que els directors defineixen molt el
caràcter d’una orquestra. D’una a altra batuta la
tasca del conjunt pot variar molt. Això que afirmo

he tingut en alguna ocasió l’oportunitat de veureho clar assistint a un assaig. Va ser el 1992 i
s’estava preparant El sombrero de tres picos, de
Falla. El director determina molt com s’ha de
produir l’acte musical. Com a director que he vist
dirigir amb molt de criteri citaré a Pierre Cao.
Seguint en el camp de la veu i en l’àmbit coral, que
també m’interessa, una funció que recordo és la
del cor infantil de Windsbach que vaig sentir a
Girona.
Com a últim concert remarcable que citaré,
entre els que he estat a gust, és la Missa de
Bernstein, a l’Auditori de Barcelona el maig del
2016. En primer lloc perquè es tracta d’una peça
poc interpretada entre nosaltres. I, també, perquè
un dels cors que hi participava era el Cor de Teatre
en el qual i en aquells moments hi cantava la meva
filla Anna.

Uns fragments pianístics de la Música callada de Frederic
Mompou, peça que la Fina aprecia: Sempre que l’he sentit
em commou.

Agraïm a la Fina que hagi accedit a compartir
els seus grans moments musicals i les seves
opinions. De fet, en acabar l’entrevista, la
protagonista d’aquesta edició constatava que no
tenim costum de parlar de música, inclús entre
persones que, al cap de temps, descobreixes que
en són aficionades. A veure si anem revertint
aquest mal costum.
joan manel barceló (recopilació, gener 2020)

D’ ÒPERA

El 1857 s’aturaren les representacions al Teatre de comèdies, popularment dit el Pelló, el coliseu
gironí que, ja insuficient per a les prestacions requerides, va donar lloc, en el mateix espai, a l’actual
Teatre Municipal, edifici que va néixer el 1860 amb el nom de Teatre de la Reina. En la temporada
teatral 1856-57 es van oferir les últimes funcions operístiques en l’edifici antic. Pel que sabem les
darreres òperes que es representaren al vell teatre de comèdies serien de cap el febrer de 1857. Val a
dir que la informació és molt parcial i fragmentària pel que fa a la lírica en el moment que pretenem
analitzar5. En qualsevol cas ens cenyirem al que poden saber.

LA SUBASTA I L’EMPRESARI
Seguint el procediment, l’adjudicació de la gestió del teatre de la ciutat es va convocar amb anuncis,
tant al mateix Ajuntament com a la premsa i, sobretot, al butlletí Oficial de la Província. El plec de
condicions (AMGi, Teatre. Lligall 8, data de 6-VI-1856) restava consultable al mateix Ajuntament. L’acte
públic es va efectuar el 22 de juny d’aquell any, presidit per l’alcalde, Joan Balari, i amb la presència de
vuit regidors municipals. Només s’hi va presentar un sol aspirant que va comprometre’s a respectar les
condicions del concurs i que, per tant va obtenir l’adjudicació.
El nou empresari va ser Ramon Casas, ciutadà de Girona [Veieu imatge 1]. Obtenia la gestió del coliseu
entre els dates del 1 de setembre de 1856 fins al 30 de juny de 1857, exceptuant el període de quaresma,
dos mesos de vacances a l’estiu i la reserva del dret de l’ajuntament a usar el local quan l’empresari no
tingués prevista programació. Les funcions que s’organitzessin podien ser de naturalesa diversa, a criteri
de l’empresari, dins d’unes tipologies preestablertes, segons deia ca clàusula 7 de condicions citades “No
podrá destinarse la casa-teatro a otros usos que las representaciones dramáticas o cómicas, líricas o
coreográficas, pudiendo también dar
bailes con permiso de la Autoridad,
siendo obligatorio el celebrar tres por la
época de carnaval6”. De fet, com era
habitual, la majoria del temps del lloguer
va ser dedicat a funcions teatrals.
Imatge 1.- Signatura de l’empresari entrant a
data de 1 de setembre del 1856 estampada en
l’acta de concessió i acceptació del contracte
(AMGi, Teatre. Lligall 8. Data 30-VI-1856
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L’abreujatura AMGi correspon a l’Arxiu Municipal de Girona
Es refereix a tres “vulgo balladas” que l’empresari havia d’oferir gratuïtament davant del teatre i de l’Ajuntament, a la
plaça Constitució –actualment plaça del Vi-, assumint la despesa dels músics que no podien ser menús de vuit (clàusula 10 de
els condicons)
6

LA COMPANYIA
Coneixem la companyia que es va formar per a interpretar òpera a la casa-teatre de Girona gràcies a
les memòries teatrals escrites per Enric Claudi Girbal el 1893 a la Revista de Girona7. Gràcies a la
inestimable font sabem que la companyia d’òpera italiana va intervenir en una temporada que va anar
des del 13 d’octubre del 1856 fins a Carnaval de 1857.
Joan Carreras Dagàs va ser el Mestre Director [Imatge 2]. Era l’última temporada en què Carreras figurà
com a director de l’orquestra del teatre gironí. Havia començat a assumir el rol en la temporada 1849-50,
reapareixent de manera intermitent en diverses
temporades. Ja abans, però, a partir del 1847, Carreres
Dagàs inicià la col·laboració com amb el teatre (Brugués i
Garcia, p. 49-508). Es tracta d’un dels músics de les
comarques gironines més importants. Joan Carreras
(1818-1900) nascut a La Bisbal, fou intèrpret, excel·lint en
piano i orgue –fou mestre de capella a l’església de sant
Feliu de Girona-; també compositor, autor de diverses
òperes que s’estrenaren al Teatre de Girona i finalment
pedagog, tant en la formació de músics com en la direcció
i docència en acadèmies per a formar músics cecs.
Imatge 2.- Foto de Joan carreres, el músic
bisbalenc que dirigí l’orquestra del teatre gironí en
la temporada d’òpera 1856-57 (Foto El PuntAvui) →

Pel que fa als cantants la primera soprano va ser Leopoldina de Pecis, que s’esmenta com a prima
donna; Maria Augusta Pierfederici Woodmason era “otra tiple contralto mezzo soprano” [Sic]; Rosina
Logomarzino deia de “comprimaria suplente”; Antonio Silvestroni era el “primer tenor absoluto”; Eugenio
Longoni fou el baríton; Julián faig intervingué com a “segundo tenor”; José Ruiz formava de “otro barítono
comprimario suplente”; Giovanni Nottoli era el “primer bajo y caricato”9; i, finalment, Manuel Carbó tenia
el rol de “otro bajo suplente”. Els noms els coneixem per l’article (ob. cit.) de Girbal. Crida l’atenció el
nombre reduït de solistes. Cap a finals de segle XIX ja en solien aparèixer alguns més en la formació de
companyies. A mitjans segle i a Girona el nombre escàs és la situació normal. De fet, tal com es pot
apreciar en les denominacions dels rols propis d’algun dels cantants, era habitual que les figures més
secundàries assumissin tessitures diverses segons les necessitats de cada producció, recurs que
optimitzava els recursos humans, encara que deuria perjudicar la veu de l’artista i la qualitat del cant. Com
veurem al final de l’escrit, a algunes persones d ela companyia les van haver d’anar a buscar a Itàlia.
Pel que fa a l’orquestra, en aquell moment hi havia una formació de músics titulars del teatre. Sabem
pel plec de condicions abans esmentat, que els efectius no podien baixar de 18 intèrprets. No deurien ser
gaires més, i quan es produïen baixes, algun de menys.
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Van ser un recull de set article, ja clàssics, sota el nom genèric de <El teatro en Gerona (apuntes para su historia)>. El que
ara ens interessa és el quart de la sèrie, sota el subtítol Compañías de ópera italiana. (Revista de Gerona, maig del 1893, p.
129-136]
8
Lluís Brugués i Josep Maria Garcia, Joan Carreras Dagàs. Girona: Ajuntament, 2014
9
El caricato designava el rol còmic o bufo, habitualment assignat a un baix. .

LES ÒPERES
Només coneixem alguns dels títols que es van oferir a la ciutat en la temporada 1856-67, entre els
mesos d’octubre a febrer. Encara que sigui especular és fàcil que s’oferissin en un període d’aquesta
durada un mínim de dos abonaments de 12 òperes. La dotzena era el nombre habitual d’un abonament
en aquell moment. L’afirmació agafa més verossimilitud si ens fixem que la representació de La Traviata
de la que es conserva anunci de premsa [Veieu imatge 4] indica que es tracta de la primera funció de
l’abono. Vol dir que s’estava començant, com a mínim, el segon abonament. Com que la temporada es
programà fins a Carnestoltes, és molt provable que encara s’organitzés una tercera tanda
d’abonaments. Per tant es deurien haver representat més de vint, i possiblement força més de trenta
funcions en la temporada. El ritme normal en el moment era de dues o tres funcions setmanals10.
Coneixem alguns títols que es van interpretar al teatre de comèdies aquella temporada gràcies a
diverses fonts. Val a dir que, malauradament, la premsa conservada d’aquell moment és molt escassa i
el fons del teatre de l’Arxiu Municipal de Girona també força pel que fa a les representacions. Citarem
les obres que sabem del 1846, tot i que podria ser que realment s’haguessin interpretat en la temporada
1845-46. Com que en aquest darrer va anar del 30 de setembre a Carnaval, la majoria de les obres del
obres del 1846 deurien ser de la segona tanda de l’any, especialment les que s’estrenaren, que se solien
introduir aviat, per estimular l’audiència. Quan indiquem “Girbal” vol dir que ens basem en aquest autor
fonamental11.
Títol i Compositor
Poliuto

Donizetti

Rigoletto

Verdi

La Traviata

Verdi

Pipelet o
Pipelé

Serafino
Ferrari

Comentari
S’estrenà el 1856 a Girona
[Girbal]
S’estrenà el 1856 a Girona
[Girbal]. Sabem la data d’una
funció: 4-XI-1856 [Imatge 3]
El 1856 és el possible any de
l’estrena a Girona. Sabem la data
d’una funció: 5-XI-1856 [Imatge 4]
Imatge 3.- Anunci a El Gerundense, 4-XI-1856 p.2.
Interpretada el 1856 segons
(l’exemplar del diari està guardat a l’AMGi. Exemplar
Rabaseda (ob. cit. p. 85). Estrena
sense digitalitzar)
a Girona

Els quatre títols que podem relacionar amb la temporada corresponen a compositors italians actius a
mitjans segle XIX. En un cas, la representació seria molt primerenca donat que l’òpera Pipelé o Il portinario
di Parigi es va estrenar tot just un any abans (25-XI-1855), al teatre San Bernardetto de Venècia12. A
Barcelona aquesta obra no arribà fins el 1864. La tant ràpida estrena a la provinciana Girona podria tenir
la seva explicació en la recent arribada de cantants procedents d’Itàlia el mateix 1856, com analitzarem
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Explica * que en les dècades del 1840 i 50, “fins a l’estiu de 1857de 1857, any rere any, una companyia d’òpera oferia
una mitjana de tres o quatre obres per setmana, la majoria de les quals es reposaven immediatament” (<Diletants gironins:
Òpera i romanticisme (1840-1860>. A Pardo i Cuenca –editors- La música culta a les comarques gironines. Dels trobadors a
l’electroacústica. Banyoles: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 2015 p. 75-97)
11
I concretament, pel que fa als títols operístics, a un dels seus escrits de la sèrie <El teatro en Gerona (apuntes para su
historia)>. Girona: Revista de Gerona, 1893, concretament l’article del mes de juny, p. 161-162.
12
Per tant l’esmentat Girbal s’equivoca quan ens proposa el 1846 com a any de l’estrena de Pipelet (Sic), de Ferrari, 9 anys
abans d ela seva estrena absoluta.

tot seguit. El 1856 s’estrenava, doncs, Pipelet a la ciutat, tal com sabem que també passava amb Poliuto
de Donizetti.
De Verdi en aquell moment es produeixen dues altres importants estrenes a Girona d’obres de la seva
Trilogia popular: Rigoletto, com ja és ben conegut gràcies a Girbal. En Canvi, no és sabut amb seguretat
quan s’estrenà a la ciutat La Traviata, perquè Girbal no ho esmenta i no hi ha cap document que ho
clarifiqui. Fins ara la representació més antiga que se’n coneixia era la de 1860, any tradicionalment
adoptat com el de al primera funció coneguda i, per tant possible estrena, a més, amb l’honor afegit que
la de la perduda va ser l’obra que inaugurà el nou coliseu ciutadà. He localitzat però, i aquí ho esmentem
per primera vegada, una representació quatre anys anterior entre nosaltres de la més famosa òpera de
Verdi. El 5 de novembre de 1856 ja es va realitzar una funció en el precedent de l’actual teatre Municipal
[Veieu Imatge 4]. No es diu en l’anunci que sigui l’estrena a la ciutat ni tan sols que sigui la primera
representació en la temporada. No ´s tampoc descartable que pogués tractar-de de la primícia perquè no
sempre s’esmentava tal circumstància en els anuncis. El que és segur és que el 1856 els gironins ja van
veure in situ La Traviata: a falta d’una data anterior proposem considerar, de moment, l’any de la
possible estrena a Girona.
Fins ara hem trobat esmentat el 1860 am a l’any de la primera funció coneguda a Girona de La Tarviata,
entre d’altres per Rabaseda (ob. Cit p. 85), bé és veritat que no n’afirma l’estrena. Que no s’hagi trobat
fins ara l’anunci, anterior, que reproduïm a sota és degut a que el diari en què es troba, un exemplar d’El
Gerundense guardat a l’Arxiu
Municipal de Girona, no està
digitalitzat, el qual fa que resulti
més costós de localitzar.

Imatge 4.- Anunci a El Gerundense, 5XI-1856 p.2. (l’exemplar del diari està
guardat a l’AMGi. Exemplar sense
digitalitzar). A més, podem veure que es
tracta d’una funció 1a de l’abonament.
Això el dia següent que s’hagués
representat Rigoletto el dia abans.

UNA INTERESSANT GESTIÓ PER A COMPLETAR LA COMPANYIA
Es conserva en l’Arxiu Municipal gironí una carta que acredita un dels cantants de la companyia,
concretament al baríton Eugenio Longoni, per a que sigui reconegut com a autèntic representant de la
companyia que actua a Girona [Veieu l’Annex I, imatge 5]. La tasca encomanada era la de contractar les
cantants que falten per a completar els efectius de la companyia d’òpera. No tenim clar que es tracti de
la versió oficial definitiva de la carta o, potser, un esbós previ, donat que hi falta tot tipus de segell i hi
apareix alguna taca. Sí que és veritat que hi apareix una signatura, en nom de l’alcalde, rubricada per altri
per absència d’aquell.
Constatem com feia falta trobar algunes cantants femenines, no conta quantes i de quines tessitures
vocals, però més d’una. És significatiu el lloc de destinació, Milà, ciutat que segurament s’estava
convertint en l’epicentre de l’òpera, si més no la italiana, gràcies a la potència dels seus teatres i al fet que

allà radicaven diverses editorials que negociaven amb drets d’autor, especialment la casa Ricordi. També
pot ser significatiu que es busquin cantants femenines italianes. En primer lloc constatem que bona part
dels cognoms de els companyies d’òpera del moment presenten molts cognoms italians. És veritat que
això no n’assegura la procedència. És fàcil de constatar com, paulatinament al llarg del segle XIX hi havia
cantants del país que es posaven cognoms italians com a nom artístic, evidentment per a oferir una major
prestigi d’entrada.
És evident que des del 1839, quan comencen les primeres temporades regulars d’òpera a Girona, van
anar arribant a la ciutat músic si cantants d’origen italià, alguns van restar-hi un temps i uns pocs acabaren
instal·lant-se a la ciutat, sobretot en els casos que s’establissin matrimonis amb persones autòctones. Ho
ha explicat J. Barbarà13. Precisament Longoni, el que feu la funció de comissionat, fou un dels que acabà
instal·lant-se a la ciutat dels quatre rius després de casar-se amb la gironina Concepció camps el 23-II1857. Similar fou el cas d’Antonio Silvestroni, el primer tenor, que es casà amb la gironina Maria Granés
a la Catedral un 31-VIII-1859. Els dos esmentats van ser acollits a la ciutat en àmbits socialment distingits
de manera que foren admesos al Casino Gerundense (Barberà, ob. cit, p. 50).
Imatge 5.- La biblioteca del Casino Gerundense,
institució d e la qual el tenor Silvestroni i el baríton
Longoni, ambdós protagonistes de la companyia
d’òpera a Girona el 1856-7, en van ser socis.

Si considerem la composició de la
companyia que actuà a Girona el 1856-57,
viem que la totalitat de dones solistes
tenen cognom italià. En canvi, entre els
cantants masculins, els que ocupaven
bàsicament papers més secundaris, hi ha
uns quants cognoms autòctons. Podem
suposar, com hipòtesi, que en la primera
meitat del segle XIX va costar més que
sorgissin cantants femenines del país,
donat que les òperes s’interpretaven en italià i calia, per tant, un cert domini d’aquesta llengua.
Recordarem que el l’època a la que ens referim la formació s’impartia de manera més complerta entre els
homes.

En definitiva, ens acostat a un any de final d’una època, el darrer de l’antic edifici del teatre de la
ciutat, i tot i l’escassa informació disponible constatem que es tracta d’un moment que en podem
extreure informacions interessants per entendre l’evolució de l’òpera a Girona. Hem constat com a
troballa important la primera referència a una funció de La Traviata a Girona, un 5 de novembre de
1856, quatre anys abans del que es suposava fins ara.
joan manel barceló sitjes, 2020.

13

Joan Barbarà. <Músics italians al Teatre del Pallol>. A la Revista de Girona, no 309, 2018, p. 48-51

ANNEX I. Credencial de l’Ajuntament gironí donada a Eugenio Longoni
per acreditar que busca cantants a Milà per actuar a Girona

Imatge 4.Carta
credencial
de
l’Ajuntament donada a
E.
Longoni. (AMGi,
Teatre. Lligall 7. Data de
2-VIII-1856)

TRANSCRIPCIÓ
DE LA CARTA
Habiendo
manifestado
la
empresa del teatro
de esta capital sus
deseos de que se
autorice
a
D.
Eugenio
Longoni,
barítono absoluto de
la compañía Iírica
del mismo, para
pasar a Milán, a fin
de contratar, por
cuenta de la citada
empresa, las actrices
que faltan para
completar
la
compañía lírica de
este
Teatro,
el
Ayuntamiento en su
calidad de protector
de este ramo, expide
la
presente
credencial al citado
Sr. Longoni para
acreditarlo
tal
comisionado,
encareciendo a las
Autoridades
y
corporaciones
de
Italia le presten el
debido auxilio para
que pueda llevar
satisfactoriamente su cometido.
Dado en las Casas Consistoriales de Gerona a los dos de agosto de mil ochocientos cincuenta y seis.
El Alcalde constitucional presidente, P. A. d. S. E.
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

LA PRINCIPAL DE GIRONA (1)
Iniciem aquí un repàs de l’evolució d’una de els cobles-orquestra que porta el nom de
la ciutat de Girona. Hi dedicarem uns quants escrits. El que obre la sèrie comenta el
primer quart de segle de vida de la formació.
Ens referim a la cobla-orquestra de Girona que pren aquest nom l'any 1933. L'origen d'aquesta formació és el
següent: l'any 1932 Josep Vicens i Juli ("Xaxu") crea la Cobla-orquestra Xaxu. Amb aquest nom només duren una
temporada, i quan el mestre escalenc deixa la formació l'any 1933 n'agafa la direcció i representació un dels
components, el jove i emprenedor músic Antoni Barnés i Gultresa, que li posa el nom de La Principal, naixent, per
tant, La Principal de Girona.
Aquesta foto i les
següents
de 1951
corresponen a l'època
en què encara la Coblaorquestra Bolero no els
hi havia comprat el
nom.
Concretament
aquesta mateixa foto
apareix al programa de
la Festa Major de Gelida
de 1951 i al cartell de la
temporada 1951-1952
(imatge següent).

Imatge 74 - Any 1950 - Arxiu particular

Darrere: Joan Martí (contrabaix), Àngel Rondós i Ballell (trompeta), Josep ["Pepet"] Ramió i Renart (trompeta) i Lluís
Martínez (trombó)
Davant: Francesc Sirvent i Ullastres (piano), Ramon Font i Mateu (bateria i vocalista), Antoni Barnés i Gultresa (violí
i director), Desconegut (saxo tenor), Jaume Puig ["en Met dels ocells"] [?] (saxo alt), Enric Cabruja i Font (saxo alt)
i Francesc Buxeda i Pont (saxo alt).

Imatge 75 - Any 1951 - Arxiu Família Ramió i Bujosa

Cartell de la temporada 1951-1952. La foto de la dreta, feta l'any anterior, la podem veure en la imatge precedent.
Fent ball a l'aire lliure, amb
una formació instrumental
ben peculiar. Drets: Josep
["Pepet"]
Ramió
(trompeta), Lluís Martínez
(trombó), Antoni Barnés
(fiscorn), Ramon Font
(fiscorn, bateria i vocalista)
i Francesc Sirvent (era el
pianista,
no
veig
l'instrument enlloc)
Asseguts:
Desconegut
(saxo tenor), Enric Cabruja
(saxo alt), Joan Fontàs i
Ayats ["Patllari"] (saxo
alt), Francesc Buxeda
(clarinet) i Joan Martí (era
el contrabaixista, tampoc
veig l'instrument).

Imatge 76 - Any 1951 - Arxiu Família Ramió i Bujosa

Imatge 77 - Any 1952 - Foto: Barber. Disseny: Lluís Cairó i Soms. Arxiu Josep Mª Grabalosa i Ayats

Aquest és el primer cartell després del canvi de nom, retratat i dissenyat pels mateixos que ho havien fet fins
aleshores per la Cobla-orquestra Bolero, i fan constar que aquest era fins la temporada anterior el seu nom.
Columna esquerra, de dalt a baix i d'esquerra a dreta: Joan Pujol i Amat, Ferran Prunell i Cruz, Enric Pagès, Martí
Puntí i Alsina, Eliseu Boix i Manel Saderra i Puigferrer. A baix, al centre: Josep Grabalosa i Tomàs. Columna dreta,
de dalt a baix i d'esquerra a dreta: Pere Serra, Antoni Vilà ("Pirro")14, Desconegut, Josep Garcia i Serra, Josep Aznar
i Ramon Perich.
14

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

L'any 1952, els problemes que la denominació de Cobla-orquestra Bolero creava en el públic sardanista
aconsellaren un canvi de nom, i s’optà pel de La Principal de Girona, després d'haver negociat amb Antoni
Barnés. Ben aviat els seus membres foren cridats pel Governador Civil, que els apuntà la conveniència de
castellanitzar-lo, i va passar a ser la Cobla-orquestra La Principal de Gerona, per raó d’aquesta imposició.
El nom fou inscrit en el registre de la propietat pels músics Ramon Perich i Eliseu Boix i Galís. Per la seva
banda,
Antoni
Barnés -era un
emprenedor- va
crear la Coblaorquestra
Selección, també a
Girona, de la qual
parlaré en el seu
moment.

Cartell
de
la
temporada
19531954,
amb
un
disseny força similar
al de la temporada
anterior.
A dalt: Enric Pagès,
Pere Figueras, Joan
Pujol,
Josep
Garcia, Josep Roura i
Padrosa ("Sagal") i
Desconegut
Al mig: Josep Mª
Grabalosa
A
baix:
Ferran
Prunell, Martí Puntí,
Manel
Saderra (director),
Ramon
Perich, Antoni Vilà
("Pirro") i Pere Serra.
Imatge 78 - Any 1953 - Foto: Barber. Disseny: Lluís Cairó i Soms. Arxiu Josep Mª Grabalosa i Ayats

(CONTINUARÀ)

Josep Loredo i Moner, gener de 2020

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
(35)
Per a
violoncel i
orquestra
Concert per
flauta del
classicisme

La mezzo Cecilia Bartoli ens
canta Zeffiretti, che
sussurrate de l’òpera del
venecià Ercole su’l
Termodonte. L’acompanya
Il Giardino Armonico.
Ernest Bloch, encara que
nascut a Suissa, va fer carrera
entre els compositors d’Estats
Units. Del seu From Jewish
Life (De la vida jueva), obra
del 1924, en sentim el primer
moviment Player (Oració). El solista és Audun Sandvik
Del francès François Devienne sentim
el Concert no 7 per a flauta, i
concretament el Primer moviment,
allegro. Va ser composat vers el
1787, dos anys abans d’esclatar la
Revolució francesa.

Lohengrin:
l’ària més
famosa.
Tot
preparant-se
Per a
orquestra i
cor

In fernem Land (En un llunyà país) és
la més coneguda ària de l’òpera de
Wagner Lohengrin. La sentim
cantada per Klaus Florian Vogt,
precisament el tenor que sentirem al
Liceu el proper mes de març

Un fragment
del Stabat
Mater de
Pergolesi

A mitjans febrer a l’Auditori de
Girona podrem sentir el Stabat
Mater de Pergolesi. Aquí en
recollim un fragment, Fac, ut
ardeat cor meum, per la soprano
que vindrà, la María Espada

Aquí tenim al Pavane de
Gabriel Fauré, Op 50. Obra
composada entre 1887-88.
Versió amb cor

En motiu de la representació de l’òpera de Wagner
al Liceu el proper mes de març.

Lohengrin
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