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Després d’estar tancats pel
virus hem passat un mes de
juny reclosos per les pluges:
I ara no sortirem per calor !

INFORMACIÓ
(Il·lustració de La campana de
Gràcia no 511. 4-V-1879 p4)

Recital-sopar líric a Calella de Palafrugell. El 9 de juliol
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QUÈ, QUAN ON …

Els Amics de l’Òpera de Girona
inicien unes vetllades líriques
per a promoure la veu. 9-VII
Intentant contraposar els efectes e la
pandèmia a les nostres contrades.
Començarem amb la soprano Laura Coll i
el pianista Alessio Coppola
..Al web..

L’últim kit de confinament:
esperem que no tornin a caldre
Comentari
..Al web..

Els amics col·laboren en suport i
difusió del segon curs operístic
d’estiu d’òpera Marcel Gorgori
Enguany dedicat a Verdi

▼
En Marcel Gorgori darà un curs sobre Verdi a Girona

al Centre de la Mercè, del 27 al 31 de juliol 2020

Tardes de 16,30 a 20,30h. Total 20 hores. Cost 150€
Per a inscripcions al correu interessats@marcelgorgori.cat

A Girona es potencia el cicle musical
Notes al Parc
Enguany servirà per possibilitar actuacions en
direte en espais oberts. Es realitza a la devesa
entre el Juliol i agost. Les entrades són gratuïtes
però s’han de reservar
..Al web..

ANAR-HI

L’òpera de Sabadell ja té prevista la
temporada 2020/21
Confiant que les circumstàncies siguin
propícies, els Amics de l’Òpera de Sabadell
preveu oferir: La Flauta Màgica de Mozart,
Tosca de Puccini i Aida de Verdi
..Al web..

Una nova òpera de cambra d’un
músic tarragoní: Ib. Le cornu
ancestrale, de Joan Bagués
Comentari
..Al web..

Comentari de la nova
temporada del Liceu
2020-21

Article de llargada mitjana que
conté valoracions
..Al web..

Peralada ofereix una paart de
programació en sistema virtual
aquest juliol
Serà entre el 22 a 31-VII. En l’article ens
parlen d ela reconversió que s’ha hagut de fer
..Al web..

En el 250 aniversari de Beethoven,
la seva cas natal a Bonn amplia els
horaris de visita
Entrarà en vigor el 2 de juliol
..Al web..

El Festival Bachcelona es manté
aquest estiu, però minvat
Malgrat la pandèmia, però molt reduït, amb
només tres d eles dibuir funcions previstes.
..Al web..

Presentació de la propera
temporada d’Ibercamera 2021
Es v apresentar el passat 26 de juny i serà la
47a edició
..Al web..

Entrevista amb el contratenor
Franco Fagioli
El cantant argentí de moment porta bé el
confinament ja que ha tingut ocasió de tallar
amb el constant viatjar previ.
..Al web..

Els amics de l’Òpera d’ A
Coruña presenten la seva
temporada
Amb un recital el 18 de setembre
amb la soprano Mariella Devia .
..Al web..

El Palau manté una temporada
d’estiu de més d’una vintena de
concerts
Entre el 1 d juliol i fins al 15 de setembre
..Al web..

Entrevista amb la mezzo catalana
Anna Alàs
Treballa des de fa temps a Alemanya
..Al web..

Presentació de la temporada del
Teatro de la Zarzuela de Madrid
Reprogramen força dels espectacles que
s’havien hagut de suspendre
..Al web..

Primera edició del Festival
AprÒpera Online, del 2 al 30 jiliol
Amb artistes residents a les comarques
barcelonines. Promogut per AprOpera,
Amics de l’Òpera del Liceu, Amics de
l’Òpera de Sabadell i Ópera Actual
..Al web..

El món coral reacciona per
protegir-se de la pandèmia
Criteris de funcionament per daptar.se a la
Covid 19
..Al web..

La música clàssica a les Illes Balears
Constata entre altres coses la idiosincràsia de
cada illa pel que fa al tema musical. Hi ha però
una ntiga tradició amb música clàssica
..Al web..

La música després de la pandèmia,
recull d’opinions de professionals
Opinions recopilades per Platea magazine
..Al web..

Un artista especialitzat en dibuixar
concerts: Jairo Betsabè
Inicià les il·lustracions quan acudí per primera
vegada al Liceu i sentí Parsifal de Wagner
..Al web..

Les dificultats del coronavirus a
partir del cas d’una cantant a
Alemanya
Assaig escrit per la soprano Oxana Arkaeva
..Al web..

Entrevista a Anna Urpina que
diserta de música barroca
Jove violinista emergent que combina el
repertori barroc amb el contemporani
..Al web..

Una edició espevial, en plena crisi,
de l’Arena de Verona
Un dels més clàssics festivals operístics a l’aire
lliure. Amb la participació de famosos
cantants d ela lírica
..Al web..

Exposició sobre cartells de sarzuela
al Museu Cerralbo de Madrid
Abarca des de mitjans s XIX a finals del s XX.
Del 16 de juny al 6 de setembre
..Al web..

Sonates en Si menor de Chopin i
Liszt i Nocturs op. 62 de Chopin
CD

Per Josep Colom. A Eudora records,
enregistrat el 2020
..Al web..

Primer enregistrament d ela Missa en
mi bemoll major de Mayr
CD

Obra del compositor classicista alemany que va
treballar a Itàlia i va incorporar la seva música
..Al web..

Un disc amb le sobres per a veu i
piano de Joan Manén: Esclat d’amor
CD

CD

Disc de La Mà de Guido de l’any 2020, amb la
Soprano Júlia Farrés Llongueras, el tenor David
Alegret i el pianista Daniel Blanch ..Al web..

Una versió d’Otello de Verdi, amb
Kaufmann, Lombardi, Álvarez i la
direcció de Pappano
Per tan tuna versió en CD de grans intèrprets
..Al web..

Giacomo Puccini y la dramatúrgia
omnipresente.
Llibre

Per Gabriel M. Torrellas i Pablo G. carreres
(coord.). Ceu Ediciones. Madrid, 2020
..Al web..

ACTIVITATS
Activitats PRESENCIALS
Recital-sopar amb la soprano Laura
Coll i el pianista Alessio Coppola
9-VII
(20,30 h.)

9-VII
(20,20 h.)

Primera vetllada lírica recuperem la veu, a les
contrades gironines. Organitzat per
l’Associació de Veïns i Amics de Calella i els
Amics de l’Òpera de Girona
..Al web..

Calella de
Palafrugell

La mezzo Chiara Gugluelmi i el
guitarrista Massimo Agostinelli
Amb repertori romàntic i a la gironina casa de
la Cultura
..Al web..

Girona

En un miralh, per Mos Azimans
11-VII
(20 h.)

27 a
31-VII
(16,30 a
20,30 h.)

Amb cançons del trobador occità del segle XII
Bernat de Ventadorm interpretades pel
quartet de música antiga. Plaça de les botxes
de la devesa. Gratuït però amb reserva
..Al web..

Girona

II Curs d’Estiu d’Òpera Marcel
Gorgori, a Girona. Centrat en Verdi
Al centre cultural de La Mercè, amb una
duració total de 20 hores al llarg de 5 dies
..Al web..

Girona

Conferències
Explicació de la temporada
2020/21 del Liceu. Interactiu
2-VII
(12 h.)

El director artístic, Víctor García de Gomar i
el divulgador operístic Pol Avinyó explicaran
als aficionats que connectin la nova
temporada. Al final es podran fer preguntes
..Al web..

Luís Gago parla de l’òpera de
Wagner L’Holandès Errant
Oferta a Bilbao a inicis del 2020
..Al web..

1h 18’ 24”

Cavalleri Rusticana i Pagliacci
comentades pel Marcel Gorgori
Comentari
..Al web..

6’ 38”

Sobre la relació entre la relació
amb els pares i fills per a
compositors d’òpera
Del cicle Hablemos de ópera en casa
..Al web..

39’ 07”

La Flauta Màgica comentada per
Ramon Gener
Pronunciada al Palau de les Arts de València
..Al web..

1h 50’ 50”

José Luís Téllez parla de
l’Otello de Verdi
En una de les seves introduccions a
produccions del Teatro Real ..Al web..

28’ 08”

Joan Vives parla dels retrats de
Claudio Monteverdi
Quins són certs o problemàtics ..Al web..

8’ 34”

Temes operístico-musicals per llegir o escoltar
Interpretació d’un motet de Bach,
totalment amb mascaretes
Diuen que qui no s’adapta és perquè no vol.
Aquí podem escoltar una peça llarga de J.S:
Bach en què tots els intèrprets porten màscara,
..Al web (18’ 51”)..

Sobre el Rèquiem de Dvorak
Quan les epidèmies ens posen més a prop la
idea de la mort, ..Al web.. ..Guia (anglès)..

Sobre Beethoven
Comentaris de José Noé Mercado en el
moment del 250 aniversari. ..Al web..

Una participativa versió de La Vida és
Bella per la coral Veus de l’Estany
Hi posen la lletra tot invitant-nos a cantar-la, en un
reconeixement a totes les víctimes de l'holocaust, en
el 75è aniversari de l'alliberament de Mauthausen
..Al web..

Banyoles

Sobre Paul Wittgenstein, emn
pianista que continuà la seva
carrera malgrat perdre el braç dret
Molts compositors van crear obres per al
vienès per a la mà esquerra ..Al web..

Del compositor barroc
Dieterich Buxtehude
Un ampli comentari ens glosa l’interessant
músic danès-alemany, ..Al web..

Consells per acosatar-se a l’òpera per
primera vegada
Petita guia i uns suggeriments de Pro Opera.
..Al web..
Números anteriors
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Històries del Municipal

Sobre els vàters del teatre
El tema al que ens volem acostar avui potser es considerarà poc escaient o, com a mínim,
superflu. Val a dir en defensa del criteri que hem seguit que tota institució complexa té molts
aspectes i el que avui proposem, lligat la fisiologia humana, també forma part del coliseu de la
ciutat. Acabem argumentant que la manera en què es tracta o es deixa de tractar aquest sòrdid
tema també és indicatiu del funcionament d’un coliseu en cada etapa. I parlem d’etapes perquè
el teatre i el seu edifici ha experimentat canvis importants al llarg del temps, tal com veurem
en relació a la temàtica que tractem. Finalment, declarem d’entrada que no anem a esgotar el
tema. Quedaran buits, o perquè no hem localitzat o perquè un tema tant “prosaic” no sempre
es documenta per part dels seus protagonistes. Només pretenem aportar alguns elements.

DELS ORÍGENS (1769 a 1877)
Abans que s’edifiqués, entre 1877 a 1860, l’actual Teatre, en el mateix lloc aproximat i amb diferent
orientació hi hagué el primitiu Teatre de la Ciutat. Va rebre diverses denominacions, la més freqüent el
Teatre de comèdies i la més
popular el de Pallol, un recinte
destinat a guardar-hi cereals i que
de manera progressiva es va anar
destinat a oferir-hi espectacles
públics. L’edifici va anar creixent
per afegitons progressius, de
manera que vers el 1884 es van
començar a construir algunes
llotges (segons ens expliquen J.
Birulés i altres1).
Imatge 1.- Entre el 1837 i el 1839 es van fer algunes intervencions
significatives a l’edifici, sobretot la construcció d’uns vestidors per als
artistes llargament reivindicats. A la dreta veiem un plànol amb els 5
vestidors. Notem que a baix cap a l’esquerra apareix el dibuix d’una
comuna a compartir entre els cinc cubicles (hem encerclat l aimatge).

Coneixement poques informacions precises sobre els WC d’aquesta època, però sí algunes de
significatives. Que per cert no es denominaven WC entre nosaltres, sinó que el nom habitual era el de
comuna [en podeu veure un exemple gràfic en una caricatura corresponent a altre teatre, a la imatge 3].

A l’edifici primitiu hi deuria
haver pocs excusats: Déu ni do
com deurien ser les cues !
1

Entre les plantes que s’han conservat de l’edifici primitiu
el cas més clar d’aparició d’una comuna ens el dóna un
planell per a la confecció d’uns vestidors per als artistes
[veieu imatge 1] No hi posa el nom però tenim el
convenciment que corresponia a un W. Si aquet vàter era

Història del Teatre Municipal de Girona. Apunts històrics i arquitectònics (1769-1985). Girona: Ajuntament, 1985.

evidentment per als professionals, podem trobar algun dibuix similar, de vegades no tant clar, en dues
plantes , en uns extrems, concretament un en la planta primera i dos en la planta segona, en plànols
aixecats el 1838 (AMGi. T. lligall 4, amb data de 12-XII-1838).
Imatge 2.- Plànols del 1838 que s’esmenten. Hem
encerclat els cercles característics e les comunes. A
l’esquerra a sota una escala en el primer pis i a la dreta
dos comunes al segon pis.

Tindríem localitzats tres comunes, una al
primer pis i dues altra al segon. Ens estranya
no veure en els plànols cap comuna pròpia
del galliner. Però en un document del 1837,
en una nota de costos del 1827 (per cert,
escrita en català) s’esmenta, entre obres no
pressupostades: “fer una comuna a dalt de
tot del galliner” (AMGi, T. Lligall 2. Data de
30-III-1827 i signat per Ignasi Figueres). Si la
comuna es va construir el total cap al 1838
seria de quatre comunes. Ens inclinem a
pensar que sí es va edificar la quarta perquè
hom procurava que el públic del galliner no
es barregés amb el dels pisos inferiors,
corresponents a sectors socials més
benestants. No ho podem assegurar.
El que sí que resulta segur és que la dotació de vàters era escassa
i, sobretot, pudenta donat que consten diverses queixes al respecte.
En planta, les comunes es
En descàrrega del les instal·lacions gironines farem constar que
veien com un cercle. I no hi
aquest era un problema general en els teatres del país. Algun
consta el nom en plànols
document gràfic de mitjans segle XIX ens documenta d’una manera
molt explícita el problema de les pudors dels lavabos en el teatre de
Lleida, per posar un exemple [veieu imatge 3].
Hem de suposar que com que no es donava massa importància als lavabos aleshores i que eren uns
elements dels que s’ometien gaire detalls en les plantes dibuixades de l’edifici. En tot cas la forma típica
d’una comuna és la d’un orifici circular i d’aquests en podem localitzar alguns, sense que en nom apareix
explícitament. Una de les causes de la poca preocupació és que
la idea de comuna no calia anar relacionada amb aigua corrent
Hi ha indicis que el galliner
sinó amb una conducció que simplement anés a parar a una
fosa sèptica. Per tant era interessant que la ubicació de les
tenia el seu vàter però no
comunes estigués a prop d’una paret en contacte a l’exterior o
sabem on s’ubicava
amb un pati intern, per facilitar la ubicació de la conducció de
les restes orgàniques cap a foses sèptiques.
Aquesta falta d’aigua corrent associada als wàters explica força el problema inevitable, en tal cas, dels
mals olors. A falta d’aigua, no ens estranyarà que es produïssin
embossos en le sconduccions. En tenim un exemple
documentat entre les feines registrades: “desembossar la
Les comunes desguassaven
comuna del teatro” (AMGi, T. lligall 2. Factura de 19-VI-1828
en fosses i s’havien d’anar
signad aper Benet Sanigosa).. I, més endavant, es registra la
desembossant
feina del paleta Jeroni Martí de “desembossar les canonades
de les comunes” (AMGi, T. lligall 3, data 28-II-1851).

Imatge 3.- Caricatura del setmanari barceloní El pájaro azul (no30. 21-XII1861 p.8). ´·Es interessant veure a mà dreta una porta amb el rètol de
“Comun...” donat que a la dreta una llàntia no deixa veure la part final de
la paraula: Comuna. A l’esquerra de la porta se’n veu una altra que sembla
que deu portar el mateix títol. Resulten molt gràfics l’home i la dona d ela
dreta que es posen el mocador al nas evidenciant la pudor que senten. La
imatge porta a sot la informació que aquestes comunes estaven a un
costat del saló de descans.

Un problema inevitable
amb aquell sistema eren
les pudors

L’EDIFICI ACTUAL. UN PRIMER MOMENT (1860 a l’actualitat)
El nou teatre inaugurat el 1860, el que és l’edifici actual, va seguir funcionant amb el sistema de
comunes, procediment que seguia sent el propi del moment, tal com comprovarem en referències que
esmentarem més endavant. Per tant, es mantenien els problemes de salubritat i pudors.
“Los retretes del segundo piso del Teatro Principal son inaccesibles, tal
TEXT 1
es el cúmulo de gases que allí se amontonan, sin duda por falta de Diario de Gerona de Avisos
ventilación. Precisa estudiar la manera de corregir el defecto”
y Noticias, 5-XI-1899 p.3
Pel que fa al funcionament del sistema de sanitaris, evidentment, feia falta un manteniment. Feina
que, pel que sembla per queixes no sempre es feia amb la regularitat aconsellable. Ens consten actuacions
de manteniment dels excusats els anys 1883, “reparación del patio y comunas”. Feina feta per Juli
Quinatna (AMGi, T. Lligall 12, data de 7-XI.1883); el 1885 “para … las comunas de la casa teatro”. Feina

feta per Àngel Teixidó (AMGi, T. Lligall 12, data de 9-XI.1885) . El 1895 es van haver de realitzar reparacions
d’urgència als vaters, contatant l’Ajuntament que el llogate rno havia mantingut aquest aspecte (Diario
de Gerona de Avisos y Noticias, 19-XII-1895 p.2)
Al llarg del temps va anar evolucionant el sistema i el tipus de
El teatre inaugurat el
responsables de la neteja dels vàters. No en podem precisar tota
l’evolució, que deuria ser complexa i variable. Vist amb els nostres ulls
1860 va seguir funcionant
és curiós que la neteja dels excusats no deuria ser una pràctica
pel sistema de comunes.
habitual i sistemàtica fins ben tard2. En els registres històrics del
teatre es troben el nom d’alguna persona responsables de la neteja
3
dels excusats . Això no implica que aquestes persones realitzessin directament la feina. De fet ens consta
en alguns casos que els responsables comptaven amb algú que realitzés físicament la ingrata feina. De
vegades la funció de neteja era específic ai tenia un nom assignat, com ara la denominació de guarda
wàters4. Ja passada la guerra i per a l’any 1955 hem trobar que després de cada funció hi havia dues
senyores que feien la neteja de tot el teatre5.

En les dues primeres dècades del segle XX comencen reformes parcials del sistema
Però més enllà de manteniments puntuals entrant al segle XX l’antiga estructura de comunes del 1860
ja estava obsoleta i amb clars problemes d’estructura. Hi ha un informe de l’arquitecte municipal [Text 2],
en Martí Sureda, el 1901, que és ben explícit:
“Practicado un reconocimiento en el edificio teatro resulta que el piso de los
retretes del piso 2º de la platea tienen los postes sustentantes completamente
podridos a consecuencia de las continuas humedades, faltándoles por tanto las
las debidas condiciones de solidez conviene su completa reconstrucción”

TEXT 2
AMGi, T. Lligall 5,
amb data 10-IX-1901

El ple de l’Ajuntament del 16 de setembre del 1901 va acceptar la
recomanació de l’arquitecte [Text 3] però les obres van ser encara una actuació
puntual, només de reapuntalament de l’estructura. Anys més tard, el mateix
protagonista proposa una actuació també parcial però que ja parla de vàters
associats a corrents d’aigua, ara en els primer pis i en la secció de senyores.
Imatge 3.- Anagrama de l’empresa barcelonina, Verdaguer i cia, que va subministrar
el primer WC, amb aigua i inodor del que tenim notícia (AMGi, T. Lligall 13. Data de 8II-1911)

“En ocasión del arreglo de los desagües de aguas pluviales, retretes u atarjeas
[es refereix a conduccions de desguàs] del teatro que proporcionan tan excesiva
humedad en los muros y pavimentos, podría llevarse a cabo una mejora en los
retretes del piso 1º dotándolos de W.C. y un lavabo para el de señoras, lo cual si
a V.E. lo juzga pertinente podría ordenarse la adquisición de dichos aparatos con
todos sus enseres que […] tendría un coste de 400 pesetas”
2

TEXT 3
AMGi, T. Lligall 13,
amb data 31-I-1911

Així per exemple, en la sessió del plenari de l’Ajuntament del dia 3 de novembre del 1915 el conseller Sr. Gifre hagués de
demanar que es netegessin els lavabos del teatre (Diario de Grona de Avisos y Noticias, 4-XI-1915 p.8)
3
El Sr. Enric Viñolas conta com a guarda vàters el 1937. Venia a cobrar 3 ptes. per a la feina de dues funcions (Es conserva
un rebut signat un rebut del 20-IX-1937 AMGi, T. UI 12900). De fet Viñolas era maquinista (encarregat de la tramoia) i sembla
que la tasca no la realitzava ell sinó que pagava una quantitat del que rebia a altri per a fer la neteja.
4
Segons consta en una nota manuscrita que recull les despeses de les funcions teatrals dels diez 19 i 20 d’octubre del
1937
5
Les dues senyores, doncs, no només netejaven els vàters. Cobraven per cada funció que s’oferia: 42,50 ptes. per funció
cadascuna i 55 ptes. cadascuna si hi ha 2 funcions el mateix dia.

És interessant el text perquè està proposant la instal·lació, ja no d’una comuna o mer “retrete” sinó,
literalment diu, un WC (el nom <tècnic> anglès de Water Closet, o quartet d’aigua), per tant amb aigua
corrent incorporada6, cosa que permetia combinar-hi un lavabo per a rentar-se les mans. Era el 1911.
És interessant fer constar que a la ciutat ja es parlava del problema de l’aigua en el sentit que calia
augmentar-ne l’accessibilitat per motius higienics, entra
d’altres per a facilitar la neteja dels vaters7. Més endavant, el
El primer lavabo amb aigua
1908, el governador civil puiblicava un ofici en el que fixava la
necessitat de realitzar diverses millores al teatre gironí “que
corrent (WC) va ser per a les
se construyan retretes inodoros y se desinfecten con
senyores del primer pis, el 1911
frecuencia los actuales mientras se instalan lon nuevos” (La
Lucha, 28-III-1908 p.1), requeriment que va donar peu a que
en el ple de l’Ajuntament del 27-III-1908 es donés instruccions a l’arquitecte municipal per a que estudiés
la manera d’anar implementant millores en el Teatre Principal.
Tres anys més tard va tocar una millora estructural de la zona del teatre destinada als artistes. Per obra
d’urgència proposada per l’arquitecte municipal es va fer una reconstrucció d’un sector posterior, “vell”
de l’edifici que va afectar tres plantes i que va incorporar, entre altres coses, 12 lavabos (aprovat en sessió
municipal del 16-X-1914). La subministradora del material sanitari va una empresa de Barcelona,:
<Fracisco Sangrá. Saneamineto Moderno> [veieu imatge 5].
Imatge 5.Capçalera
impresa
i
primeres
anotacions d’un dels fulls de
pressupostos emesos per la
casa Francisco Sangrá.
Saneamiento Moderno, de
Barcelona, que proporcionà
diversos models de lavabos
i rentamans. Aquests ja
anaven amb el model WC..
(AMGi, T. lligall 13. El primer
pressupost , de lavabos, és
del 17 d’octubre i un segon,
que fa referència a vuit
rentamans, del 21 d’octubre
del 1914). Per cert, feia pocs
mesos que s’havia iniciat la
Ia Guerra Mundial

La història es pertinaç, i també pel que fa als lavabos. El vandalisme que pren per víctima als modestos
excusats existeix de ben antic. En el cas del nostre teatre en
tenim notícia a partir d’un informe del majordom del teatre
Per una estranya raó els
del moment, en Joaquim Sendra, de data 9 de desembre de
lavabos han estat sempre
1915, d’un greu desperfecte del lavabo no 5 del pis baix
víctimes del vandalisme
“debiéndose suponer por la índole del objeto se había
efectuado por violencia exprofesa.” (AMGi, T. Lligall 13) .

6

Val a dir que a nivell internacional, a part d’idees enginyoses prèvies, passant per grecs i romans, el primer sistema de
vàter associat a un corrent d’aigua es va patentar als USA a mitjans segle XIX. Vers finals del segle XIX es perfeccionava el
recurs del sifó d’aigua que evitava mals olors.
7
Així ho plantejava un article d’opinió amb títol “De higiene. Problema del agua” que venia signat amb el pseudònim El
Terco (La Lucha, 14-VIII.1906 p. 1-2)

EVOLUCIÓ DELS LAVABOS
PÚBLICS AL TEATRE EN EL S. XX

Imatges 6.-

A) Planta inicial, primer i segon pis. Dibuixada del 1888
(AMGi, T. Lligall 4, datat el 22-II-1888)

En la 3a dècada del segle XX es fan
projectes globals
El 1924 apareixen ja planificacions dels
lavabos fetes de manera més global i més enllà
d’una actuació d’urgència o un arranjament
puntual. Es conserven plànols d’un projecte,
signat per l’arquitecte municipal, amb data 31
d’octubre del 1924 [Veieu imatge 7].

Imatge 7.- Planta dels lavabos d’home de la planta
baixa del 1924 (AMGi T UI 12901)

Els WC han anat evolucionant en el
mateix lloc en un segle
A part d’alguns lavabos que corresponen a
zones de treball de l’edifici, les instal·lacions
més importants d’excusats són els vàters públics
[apareixen encerclats en vermell en la imatge 6]
i els associats als vestidors dels artistes
[encerclats en lila a imatges 6]. S’aprecia una
clara continuïtat en la ubicació. Els lavabos
públics en una racó inferior de la “U” del coliseu,
vers la part nord-est.
B) Planta amb les modificacions de mitjans s. XX.
Primer pis. Aixecat el 1994 en un projecte de
reformes (Arxiu Administratiu Municipal n 5420)

C) Planta d ela reforma 2001-2006. Primer pis
(AmmArquitectes. En línia. Obres de reforma i
ampliació del TMG -13de14)
ELS ENCERCLATS: Vàters públics. Zona de vestidors

Imatge 8.En els anys
90 els WC ja
havien anat
quedant
obsolets
(AAMGi n
5420. Foto
Carreras)

El teatre Municipal va experimentar una
reforma radical en unes obres que es van
allargar més de cinc anys entre 2001 al
setembre del 2006. Els lavabos van passar a ser
més grans i funcionals, però l’estructura bàsica
segueix la solució del 1924.
Fins aquí hem tractat un aspecte secundari (?)
que forma part de la micro crònica del Municipal
joan manel barceló sitjes, juny 2020

de BALLS I FESTES
Les celebracions i la violència a mitjans
segle XIX a les comarques gironines
La violència era estructural al llarg del segle XIX i esclatava, sovint en balls
i festes. La Punyalada d'en Vayreda en
reprodueix una de la multitud de baralles
que es detecten arreu dels pobles.
Imatge 1.- Fragment de l’escultura de Josep Berga i
Boada, De aquellos polvos (entre 1900 i 1907. Museu de La
Garrotxa) que mostra un apunyalament degut a un conflicte en
un ball. Berga i Boada va ser un dels il·lustradors de la primera
edició de la novel·la La punyalada, de Marià Vayreda. →

Els protagonistes dels incidents
La violència local era essencialment masculina protagonitzada per joves al voltant dels 20 anys
agrupats en colles més o menys nombroses que, com si es tractés d’un ritual, expressaven el vigor
de l’edat. La festa era l’escenari perfecte a aquest arrauxament violent. Pocs casos són en que els
protagonistes són persones de més edat.
Encara que sigui una manifestació particularment masculina es dona alguns cas de violència
exclusivament femenina. El jutjat de Santa Coloma de Farners requeria el juliol de 1848 a Isabel
Rudó vecina de Hostalrich ... sobre riñas habidas entre esta , Antonia Junoy y Francisca Caymel
en el dia once Mayo último, (BOPG 31/07/1848, n. 91, p). 4 El maig de 1849 el jutjat de Girona
citava a Francisca Dilmer consorte de Pedro Dilmer tejedor de la villa de Bañolas, de edad unos
treinta años acusada de heridas causadas à Maria Rosa Manegat consorte de José Manegat
también tejedor de dicha villa de Bañólas, (BOPG 21/05/1849, n. 61, p. 3). L’agost de 1850. el
jutjat de Figueres cercava a les veïnes de Castelló d’Empùries a Maria Escarrà i Colomé j Mariana
Guívas i Barris, acusades d’agressions i ferides a Llúcia Travé (BOPG 30/08/1850, n. 104, p. 4).

Instruccions oficials
El 1844 es dictaren disposicions per aturar l’onada de violència que s’estenia per les festes que se
celebraven arreu de la província. El cap polític de la província es referia a Las contiendas y
quimeras que suelen ocurrir entre jóvenes de varios pueblos vecinos cuando en algunos de ellos
se celebran las fiestas votivas ó de costumbre , cuyos desagradables acontecimientos son
nacidos de rivalidades , que si bien agenas de toda cuestión política pueden ocasionar graves
males, por cuanto turban la paz y buena armonía que debe reinar entre los habitantes de un
mismo pais (BOPG . 03/08/1844, n. 100, p. 1). Sobre els alcaldes descansava la responsabilitat de
mantenir atemperada la festa. (BOPG . 03/08/1844, n. 100, p. 1-2). Dos anys més tard, és el mateix
cap polític que pren les regnes. Ordena als alcaldes que li adrecin les peticions per celebrar toda
clase de fiestas . bailes vulgo ballas, romerías y reuniones en despoblado, sea en hermitas,
santuarios , caseríos , lugares, parroquias y vecindados dependientes de aquellos. El 1847

planava ja la rebel·lió i les baralles prenien ara un matís polític. son repetidos los partes que se
reciben de ocurrencias desagradables promovidas por rivalidades antiguas , y acaso por
cuestiones que los enemigos del gobierno de S. M. la Reina (Q. D. G.) y del reposo público, hacen
enlazar con la política (BOPG 06/08/1847, n. 96, p. 3).
L’agost de 1849 després de la fí de la guerra el cap polític retornava als alcaldes les atribucions
per permetre celebracions i festes, les
encargo tengan presente, para su
exacta observación, las prevenciones
que con objeto de evitar las quimeras
y contiendas que suelen ocurrir con
motivo, de las rivalidades entre
jóvenes de varios pueblos vecinos,
cuando se celebran ias fiestas votibas
ó de costumbre en alguno de ellos,
(BOPG 20/08/1849, n. 100, p. 2).
Imatge 2.- Fragment d’una caricatura del
setmanari barceloní La Carcajada (no12, 12-IV1872 p.2)

Testimonis lírics que ens resten d’aquells conflictes
Resten encara rastres de cançons que recorden aquells fets violents. Una de ben gràfica és la
recollida a Garriguella:
Sant Gil n’era un diumenge
L’any mil vuyt cents y vint,
Fan festa a Garriguella
pel gloriós Sant Gil

Feyan festa major,
tots són gent de sarró;
però l’s de Garriguella
Nols convidarem, no….

L’hereu Puig d’Agullana
fu lo més atrevit;
al mitx de la batalla
va caure esmortuit.

Quan se va retornar,
se volia axecar;
però sanch li faltava,
y a terra va quedar

O exaltacions poètiques com la de l'exclaustrat Planas8 que fou director d'El Norte, el diari carlí.
Un poema laudatori sobre els fadrins de Muntanya reconeixia que la festa i la violència anaven de
bracet.
Per las festas y ballades
Tots ne surten ben mudats,
Portan barretina musca,
Faxa de seda al costat,

Lo clavell, per la promesa,
Lo garrot... jaquíulo anar,
Que si n' han de fer batusses
Tots lo saben ben jugar.

Batussers com nostres avis,
A voltas semblan alarbs,
Mes dintre aquella pits de ferro
Hi baten los cors mes grans

L' espardenya ab doble beta
Y á la espatlla 'l gech penjant;
Un clavell, sobre l orella,
Y un garrot, sota del bras.

Com que lo delit los sobra
Se agradan de barallar.
Si 'ls falta gent forastera
Ja se 'n batan de companys.

(poema de 1873, Los fadrins de
Montanya de Joan Planas, publicat a
La Renaxensa. Any III. Núm. 22, 1
d’octubre de 1873 p. 255-256).

Isidre Prades i Buixons, juny 2020
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l’exclaustrat Joan Planas candidat al Congrés el 1869, conspirador carlí.

De BALLS
Els balls com a problema d’ordre públic.
Un exemple del primer terç del segle XIX
En aquest escrit breu mostrem una petició d’autorització per a realitzar balls públics.
Depenent del moment, calia el vist-i-plau de l’autoritat reial per a celebrar-los. Agafem el cas
de la batllia de La Sala, un nucli que forma part del municipi de Foixà, del qual se’n conserva
una carta de petició del 1831. Ens ofereix un cas relacionat amb el perill de violència que es
podia donar amb motius de festes i balls públics.

El cas
Al voltant de l’església de Santa Maria hi ha el principal agregat de cases de la batllia de La
Sala [imatge 1], àmbit que ajuntava també altres cases
rurals més disperses. Per la diada de Nostra Senyora
d’Agost, tal com llegim a la petició de permís del 12
d’agost del1831 [Veieu imatge 2], hi havia un costum, ja
antic en aquell moment, de celebrar balls públics.
Imatge 1.- Foto del nucli al voltant de
Santa maria e la sala, al municipi de Fixà →

El batlle del lloc, en Josep Pi, com autoritat local es veu
obligat a demanar permís a la instància territorial, que
en direm governativa, tot i que els governs civils no es van crear fins dos anys després, al 1833.
De fet la petició està registrada entre els documents de la Cort Reial9. És curiós veure com en el
text, que resulta ben llegible, hi apareixen diverses catalanades.

El perill dels balls
Ens pot estranyar que per a celebrar un ball calgui demanar autorització als representants de
l’Estat a la contrada. A part de l’afany de control de la vida i costums propi de l’Antic Règim, els
balls podien ser llocs en els que podien fermentar conflictes. Diversos són els motius possibles:
baralles per rivalitats entre persones de llocs veïns, rivalitats entre els pretendents de
determinada balladora, conflictes per excessos amb la beguda, aprofitament de la concentració
festiva per a robatoris, i, no ho oblidem, possibles atemptats a la moral i els bons costums.
L’obligatorietat de demanar permís per a celebrar balls públics va consolidar-se amb la creació
dels governs civils a partir del 1833. El registre de documents del Govern civil és, doncs, una bona
font per a resseguir on es feien balls, com a mínims els autoritzats, a les comarques. Pel que sabem
n’hi ha llibre de registre conservats des del 1840 a l’Arxiu Històric de Girona.
Com exemples de la conflictivitat dels balls esmentem les prohibicions i limitacions
governatives als balls de Carnaval a la Barcelona del segle XVIII, i les mesures al respecte preses
pel capità general de Catalunya, el marquès de la Mina10.
No ens estranyi, doncs, la petició: el ball era un afer d’ordre públic.
joan manel barceló sitjes, juny 2020.

9

Fons documental que es custodia a l’Arxiu Històric de Girona, situat a l’antic convent de Sant Josep.
Roger Alier, L’Òpera a Barcelona. Orígens, desenvolupament i consolidació de l’òpera com a espectacle teatral a la
Barcelona del segle XVIII. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1990, pàg. 102.
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Imatge 2.- Petició al governació per a realitzar balls públics a la batllia de La sala, de Foixà
(arxiu de la Cort reial de Girona, no 974)

Il Guarany de Carlos Gomes
Per Pol Avinyó
Sempre he explicat que l’ombra de Verdi va ser i segueix sent molt llarga, aquí tenim un cas molt
paradigmàtic. El cas del compositor brasiler Antonio Carlos Gomes, nascut el 1836 a Brasil, gràcies al rei
de Portugal, Pere II, va anar a estudiar al conservatori de Milà, allà va aconseguir intervenir en la vida
musical italiana i el 1870 va poder estrenar al Teatro alla Scala la seva òpera més coneguda Il Guarany
amb un exit molt important i que li permetrà estrenar fins a 4 altres òperes a la Scala sempre amb exit i
parlant d’ell com el successor de Verdi. Va aparèixer Puccini i Carlos Gomes va quedar en un segon pla i
avui gairebé oblidat.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Il Guarany és una òpera en quatre
actes e Carlos Gomes, amb llibret
d'Antonio Scalvini. S'estrenà al
Teatro alla Scala de Milà el 19 de
març de 1870. A Catalunya es va
estrenar al Liceu de Barcelona el 7
de març de 1876

Una història d’amor prohibit entre
Il Guarany i Cecilia la filla del
colonitzador
portuguès
Don
Antonio, aquest s’oposa a la unió
de tots dos i al final de l’òpera
acaba amb una gran explosió

Gomes, es un compositor
contemporani de Verdi, Ponchielli
o Boito. Les seves òperes van
quedar oblidades fins que a
mitjans anys 1980 es van
començar a enregistrar totes a
Hongria.

COMENTARI

A la imatge Plácido Domingo, durant
les magnifiques funcions de Il Guarany
a l’òpera de Bonn el 1996. D’aquestes
funcions hi ha un enregistrament
comercial de l’òpera editat per Sony

El duo que us proposo escoltar “Sento una forza indómita” es
l’ùnica peça que ha perdurat en el temps i la més popular de
Gomes. Un duo que a principis de S.XX el tenor més famós de
tots els temps ja el va enregistrar, estic parlant d’Enrico
Caruso. Il Guarany ha estat una òpera que també ha suscitat
un interés de grans tenors i que l’han interpretat en escena
com Mario del Monaco o Plàcido Domingo.
El 1986 Josep Carreras va protagonitzar la película “Romanza
Final” una biografia sobre el tenor navarrès Julian Gayarre. En
aquest film Carreras fent de Gayarre canta el duo de Il
Guarany amb Montserrat Caballé i ha quedat aquest
document sonor de una qualitat excel·lent. Anys enrere
concretament el 1974 Montserrat Caballé ja havia enregistrat
el mateix duo amb el gran tenor Giuseppe di Stefano en un
disc d’aries i duos editat per Columbia i que avui es gairebe
introbable.

GENT

per la Música

Josep Terrades
En Josep Terrades Bordas és dels gironins que no costa
de trobar en concerts i activitats musicals i d’altres que es
celebrin a la ciutat. Recollim a continuació les paraules del
melòman que, això sí, es defineix com a simplement
aficionat. No és l’únic centre d’interès: abans va ser el
cinema, gust que encara manté. I també el futbol.

INICIS
El meu primer contacte amb la música
encara el tinc força viu. Va ser quan ens
preparaven per a fer la primera comunió, cosa
que tots els vailets realitzàvem vers els set anys.
Jo vaig anar a la parròquia de Sant Feliu perquè
vivíem a Pedret. El vicari, mossèn Iglésias, ens va
fer una selecció i, a mi, em van agafar per a
l’escolania. Allà apreníem cançons per
acompanyar diversos actes litúrgics. El capellà
tocava l’harmònium i ens va ensenyar a llegir
una mica les partitures, cosa que per cert he
perdut totalment.
Recordo que ens va ensenyar a cantar
el Dies irae, peça que evidentment interpretàvem
en enterraments. M’agradava molt cantar-la. No
puc assegurar que fos la versió de Mozart. Per a
altres ocasions, com casaments o batejos,
teníem, és clar, altres repertoris. D’aquesta
escolania encara conservo una bona amistat
amb algun dels companys, com ara, en Josep
Quintanas.

El Dies irae del Rèquiem de Mozart va ser de

les primeres peces que van plaure al Josep.

A casa no hi havia una especial afició musical.
Els pares eren gent treballadora que no van tenir
massa ocasió per a dedicar-se a aspectes de
lleure. Només al final, el pare, quan es va jubilar,
va entrar a cantar en una coral a la llar de
jubilats de l’avinguda Lluís Pericot de Girona. Hi
va estar a gust.

Una de les primeres peces que em
van agradar era mortuòria: el Dies
irae que cantàvem en els
enterraments amb el <coro>
Pel que fa a la meva curta trajectòria
coral, als deu anys, quan vaig començar el
batxillerat, la vaig haver de deixar perquè no
podia combinar-ho amb els horaris variats que
requerien els oficis.
De jove, el primer gènere al que em
vaig aficionar va ser el jazz. Recordo que
m’agradava en particular La locomotora negra.
També seguia la Nova Cançó.
La locomotora
negra,
fundada a
inicis del 70,
encara actua,
amb canvis de
components.

DE LA MÚSICA CLÀSSICA
Pel que fa a l’afició a la clàssica crec que un
dels desencadenants va ser un programa de
ràdio que intentava fer més pròxim aquest tipus
de música. Es deia Clásicos Populares.
Pràcticament cada dia el seguia durant l’horeta
que durava. Va ser cap a la dècada de 1970, no
recordo exactament els anys. Jo estava destinat
a Palafrugell i encara era solter i tenia temps per
seguir el tema. El to del presentador de
l’esmentat programa, el Carlos Tena, era
totalment desenfadat. Recordo que per a referirse a Bach sovint li deia «El viejo pelucas”.

Em va enganxar el programa
Clásicos Populares
En aquella època sovint escoltava música
mentre treballava. És curiós que actualment no
puc escoltar-la mentre faig una altra activitat. Ni
tan sols llegint: o bé faig una cosa o en faig una
altra. Escolto música quan estic sol. Me l’haig de
posar una mica alta. Han de ser moments que em
vingui bé de ficar-m’hi. Normalment poso música
quan estic més optimista. De totes maneres, tinc
l’hàbit de seguir determinats programes a les
hores que correspon, és clar. Al respecte he anat
evolucionant segons els mitjans i ofertes que he
tingut a l’abast. Actualment estic inscrit al canal
de música clàssica Mezzo. És francès. Està bé,
però hi trobo l’inconvenient que les obres les sol
oferir incomplertes. Per exemple, d’un concert
determinat ofereixen només el moviment que els
sembla més atractiu.

Aquí tenim una
caràtula que es va
usar en relació al
programa de ràdio
Clásicos Populares,
programa que va
ajudar al Josep a
entrar en matèria.

Hi ha algunes obres que tenen més càrrega
emotiva. Per exemple, encara m’emociono quan
sento l’ària Un bel di vedremo, i en general amb

l’òpera Madama Butterfly. Per a mi té un especial
sentit emotiu l’Ave Maria de Caccini. És una peça
a la que torno recurrentment, especialment en
moments en què estic de bon estat d’ànim o en
altres moments vivencialment intensos. A l’altre
extrem hi ha alguna obra, com el Carmina
Burana, en la versió de Carl Orff, que
m’agradava, i em va decaure quan algú em va
explicar que l’autor l’havia dedicat a Hitler.
Com a compositors que més em plauen citaré
Beethoven, Mozart, Bach, Händel, Vivaldi... De
fet, aquest darrer és un dels culpables que em
reafirmés en el meu gust per la clàssica. Recordo
un concert especial a Avinyonet de Puigventós.
Hi actuava un violinista, precisament en Gonçal
Comellas. Vaig voler acostar-m’hi sense saber
massa com m’aniria. S’hi va fer una interpretació
de Les quatre estacions que em va entusiasmar.
En canvi, la que no m’acaba d’agradar és la
música dodecafònica i les tendències
avantguardistes del segle XX.

Una peça que li arriba especialment al Josep
és l’Ave Maria de Caccini

Quan he pogut he aprofitat viatges per a
veure música. Una de les ocasions que hi he fruit
és en alguna de les sortides organitzades per la
Societat Handeliana de Girona, en la que estic
inscrit. Amb ells vam anar a Londres per escoltarhi El Messies de Händel, a l’església de St. Martin
in the Fields. Val a dir que em va deixar una mica
fred la interpretació del cor. Es veu que, donada
la freqüent execució de l’obra en aquell lloc, es
van canviant els cors participants i, segurament,
aquell dia no vam gaudir de la millor sort. En
qualsevol cas, va ser una experiència interessant,
amb bona companyia, i un excel·lent guia.
Amb la mateixa associació, l’estiu passat, ens
vam desplaçar a Alemanya i, en pocs dies, vam
fer el doblet de visitar Leipzig i Halle, les ciutats

properes de naixement, respectivament de J.S.
Bach i de Händel. Vam poder accedir al final del
festival dedicat a un autor en una ciutat i l’inici
del festival de l’altre en l’altra població. Va ser
també un viatge molt profitós.

agradar. Però això deu ser per culpa meva, no del
ballarí. També hi té una mica a veure que en
aquell moment el Real no estava gaire ben
posat. Tinc present com cada vegada que
passava un metro per sota de la sala el notàvem.
Després ja hi van invertir i actualment aquestes
coses ja no passen.

En relació al ballarí Rudolf Nuréiev en Josep ens en
comenta una anècdota personal.

EN RELACIÓ A L’ÒPERA
Viatge a Leipzig, davant de l’escultura al seu fill més
insigne, en J.S. Bach

Una anècdota que ara recordo em va passar a
Madrid. Hi vaig anar tres mesos per motius de
feina. Vaig veure que al Teatro Real hi actuava el
ballarí Rudolf Nuréiev., però les entrades
estaven gairebé esgotades. Ens van comunicar
que el mateix dia de l’espectacle se’n posarien
algunes a la venda. Per tant, vaig anar a fer cua
de bon matí, amb la mala sort que es va posar a
ploure. Va poder més les ganes que l’aigua i una
dotzena de persones ens vam quedar al carrer
esperant que obrissin les taquilles. Amb aquestes
que va sortir el ballarí i va passar pel costat.
Recordo que portava un abric de pell molt pelut.
Al cap d’un moment va tornar entrar al teatre i
tres minuts després va sortir un operari de la
casa que ens va dir que el Nuréiv havia demanat
que ens deixessin esperar en un passadís cobert i
que a les persones que havíem estat sota la pluja
que ens reservessin plaça. Va ser tot un detall per
part de l’artista. Llàstima que la funció no em va

Pel que fa a l’òpera, haig de dir que m’ha arribat
a interessar força, però va ser més tard i una
mica per casualitat. El meu cas va ser ben
particular. Una nit que no podia dormir vaig
posar el televisor i feien òpera. O sigui, que dec
l’afició a un veí que feia servir un motor sorollós.
Quan vaig engegar el televisor feien Madama
Butterfly al canal 33. Era una versió cantada a
Londres. No recordo si en directe o en diferit.
Vaig pensar: “caram, això està bé...”. Al canal
oferien una obra cada mes, i les solia seguir. No
recordo els títols que vaig veure aleshores, però
sí que tinc present haver vist el Rigoletto.

Vaig acostar-me a l’òpera gràcies
a un veí que feia fressa.
Posteriorment vaig anar un parell de vegades
al Liceu pel meu compte. No era fàcil d’accedirhi. La primera òpera que hi vaig veure va ser
Turandot. Curiosament, recordo que no em va
acabar de plaure perquè s’interpretava en una
versió que vaig trobar estranya. Després vaig

continuar aprofitant els DVD de la biblioteca.
Vaig utilitzar la biblioteca Ernest Lluch. Tenia una
trentena de títols operístics que podies agafar en
préstec. Crec que els vaig escoltar tots.
Més tard, també m’han anat bé les
retransmissions d’òperes en directe al cinema i
les activitats promogudes pels Amics de l’Òpera
de Girona. També vaig poder anar a unes
quantes sessions operístiques a Rupià. En mitja
dotzena d’ocasions. Allà un grup d’amics es
reunien i de manera oberta oferien una projecció
d’una òpera que algú comentava prèviament.
M’ho va fer saber l’amic Joaquim Torrent. Estava
bé, però la gent que ho portava va dir en un
moment determinat que ho deixaven de fer.

suspès a causa de la pandèmia: quedarà el tema
pendent.
Com a intèrprets operístics esmentaré
alguns dels més coneguts. M’agrada
particularment el Jonas Kaufmann, l’Anna
Netrebko, el Rolando Villazón. Ara mateix em ve
al cap un enregistrament d’aquest darrer d’un
Elisir d’amore en el què el tenor està molt en el
seu paper, acompanyat precisament per la
Netrebko.

Prefereixo les òperes italianes.
En la part de l’escenografia m’agraden més
els muntatges clàssics. Un dels inconvenients de
les òperes que puc veure al canal mezzo és que
sovint les ofereixen en versions d’escenografia
modernitzada que no em plauen. Amb tot, hi ha
versions actualitzades d’òpera, com la que es va
oferir fa poc al Liceu del Rigoletto que m’han
agradat. Amb pocs elements escènics i uns
vestits molt acolorits

Aquí tenim en Josep Terrades en una anada al Liceu, al
costat de la seva esposa.

Pel que fa a les òperes, prefereixo les italianes,
especialment Verdi i Puccini. També les
barroques de Händel. Un altre autor és Mozart,
especialment el seu Don Giovanni. Podria dir que
és la meva segona òpera favorita després de la
Butterfly. En canvi, amb Wagner no hi acabo
d’entrar. Tot i que hi he fet algun intent. Inclús,
vaig comprar-me un DVD d’un dels títols de la
Tetralogia de l’Anell. Ho vaig deixar perquè
m’avorria d’allò més. Aquest any havia decidit
donar a l’alemany una nova oportunitat i vaig
agafar entrada per anar a veure el Lohengrin. Em
sap greu perquè és una de les funcions que s’han

Tenim aquí un fragment de l’escènicament minimalista
versió de Rigoletto que el Liceu va oferir el 2017 i que al
Josep li va agradar encara que s’escapés de la presentació
clàssica. En sentim el quartet Bella figlia dell’amore.

Com que no en sóc un entès, una òpera o la
música en general, m’ha d’entrar per si sola: o
m’agrada o no m’agrada. És allò que el Richard
Gere li diu a la Julia Roberts a la pel·lícula Pretty
Woman quan van a veure, com no, una funció de
La Traviata: si t’agrada des del començament,
sempre t’agradarà, sinó, mai no formarà part de
la teva ànima.
(Juny 2020. Recopilació, Joan Manel Barceló)

DE LA RELATIVITAT DE LES COSES. Vist des del 1891
Barcelona
coberta
de progrés
(Almanach de l'Esquella
de la Torratxa, 1891 p32)

Recentment
jubilat :
“Estiuet de
Sant Martí”
(Almanach de l'Esquella
de la Torratxa, 1891 p28)

.
.
.
.

D’ ÒPERA

No és que volguem induir a pors en aquest article. Designar com a fantasma a la temporada
que es va celebrar a Girona als voltants de les Fires del 1877 s’acosta força a la realitat. Entenem que
un fantasma és quelcom que sabem que existeix però que no podem veure ni tocar directament.
Justament això és el que passa amb la temporada a la que ens volem a costar. Ja que no la podem
observar directament, caldrà convocar-la buscant indicis que ens facin de mèdiums.

PERQUÈ NO EN TENIM MÉS INFORMACIÓ: MALA COINCIDÈNCIA
Cal reconèixer que en aquella anyada lírica es van concitar coincidències de mala sort, de tal manera
que ens queden neutralitzades les dues principals fonts d’informació habitual. Ens referim a la secció del
teatre de l’Arxiu Municipal de Girona (AMGi. T.) i a la premsa.
Pel que fa a la documentació guardada al
Teatre, coliseu que en aquell moment tenia el
..Aquell mateix any a París..
nom de Teatre Principal, els registres solien
relacionar-se amb motius pràctics més que no
de documentació cultural. Sobretot importava
registrar tres coses: els contractes, els ingressos
i les despeses econòmiques. En el moment a
què ens referim el contracte principal l’havia
assolit el gironí Serapi Mirambell, que amb el
suport d’un soci, va obtenir el lloguer per cinc
anys a canvi de realitzar unes inversions de
millora de l’edifici11. Aquest acord a cinc anys
crea un parèntesi documental que, si no és
absolut, sí que afecta a l’anotació de funcions.
El més sistemàtic registre d’espectacles oferts
es realitzava per tal de comptabilitzar els
Imatge 1.- Dibuix humorístic d’Edgard Degas, del 1877, titulat
ingressos d’entrades i, per tant, calcular les
Llotges de l’Opera. (Dibuix grafiti al Paul Getty Museum)
retribucions que s’havia de quedar
l’Ajuntament, quantitat que habitualment
s’establien per percentatge de taquillatge. Com que l’ajuntament va fer una concessió lliure de pagaments
regular a canvi de la despesa en obres, no tenim registre d’ingressos per funció (com sí que es conserven
en força moments anterior o posteriors al quinquenni malastruc). Una altra conseqüència que es deriva
d’aquest contracte, a cinc anys i sense quotes per a l’Ajuntament, va comportar que es permetés a
Mirambell realitzar subarrendaments del local, pràctica que habitualment no es consentia o es mirava de
limitar. Mantenir funcionant companyies de molt divers tipus durant cinc anys deuria ser una fer
11

Aquest contracte a cinc anys sí que està força documentat al fons teatre de l’Arxiu Municipal. Tant el procés de
concessió com aspectes del desenvolupament del quinquenni. El document principal és l’escriptura, signada davant del
notari barceloní José Casadevall, amb data de 25 de juliol de 1875 (AMGi, Teatre. Lligall 8)

complicat de gestionar directament. El que trobem, i que la premsa reconeix obertament, és l’aparició
d’empresaris que lloguen l’ús del teatre a Mirambell. Això comporta que bona part de la gestió
documental dels tractes quedés entre el llogater i els seus subarrendataris i que no es diposités als
arxius de l’Ajuntament.
Com que les desgràcies sovint no van soles, cap a la segona meitat de la dècada del 1870 hi havia molt
poca premsa que s’edités a Girona. I el 1877 només estava en funcionament una única publicació regular:
el periòdic liberal La Lucha. Doncs per a la nostra mortificació, l’esmentat periòdic i sobretot el seu director
es va enemistar i ofendre amb l’empresari de l’òpera, cosa que es va veure registrada i potenciada per
algun altre mitjà de comunicació forà. Concretament El Coliseo, setmanari musical i teatral barceloní,
havia formulat alguns comentaris sobre la programació gironina. Aquest rotatiu tenia un corresponsal a
Girona a Joan Mas Ministral, que, segons l’ocasió signava J.M.M. o M.M. . Malauradament no hem pogut
accedir als números d’El Coliseo corresponents a la temporada que considerem. El principal motiu de
polèmica venia relacionat amb la contractació d’alguna solista per a les operes a Girona. El gironí La Lucha
havia defensat la conveniència de contractar a la contralt Filomena Llanes12. En canvi, el rotatiu de la
ciutat havia criticat a altres cantants, com la segona soprano Sta. Carmen Tarragó, posant així en dubte el
criteri empresarial en el moment de contractar als artistes per al Teatre Principal de Girona (La Lucha, 7IX-1877 p.3)

QUÈ SABEM DE CERT DE LA TEMPORADA: EXISTÍ
Quadre I
LA COMPANYIA D’ÒPERA QUE ACTUÀ A
GIRONA LA TEMPORADA D’HIVERN 1877-78
● Director: Cecilio Sanmartí (que és la tercera
temporada seguida que acut.
● Sopranos: Francisca Herrera de Sanmartí (primera
soprano), Sta. Carmen Tarragó i Angelina Serazzi.
● Contralt: Marietta Fattori.
● Tenors: Enrique Sarazzi (que havia actuat com a
tenor i posteriorment va passar a baríton] i Fernando
Estapé.
● Baríton: José Camins (primer baríton).
● Baixs: Hercules Bargaglia (primer baix).
● Altres cantants: Sr. Juncosa (comprimari) i Martina
Herrera (Partiquina). Altres comprimaris: González,
Debezzi i Llauradó
● Altrs funcions: Sr. Debezzi (director d’escena) i Sr.
Sala (mestre de cors).

Podem estar segurs que la temporada
es va produir i algun aspecte relacionat amb la
mateixa.
A finals de setembre del 1877 ja s’havia
publicat en els llocs habituals per posar
cartells la llista de la companyia que venia a
Girona (La Lucha 30-IX-1877 p3). La llista de
components de la companyia la sabem per la
premsa13 [Veieu quadre I].

Sobre una baralla
i de com s’oferia l’òpera Faust
De manera indirecta coneixem amb
precisió una única representació que es va
oferir. Va ser l’òpera Faust de Gounod,
contingut per altra part molt habitual en la
programació d’aquella època. Ho sabem per
un incident que es va produir en mig de la
funció, una agressió entre els artistes
secundaris. Deuria ser a la vista del públic, pel
que es comenta en una carta al director de La
Lucha.

TEXT 1.- Una lamentable baralla que va ser una sort per a nosaltres
“Durante la representación de Faust en el teatro principal la noche del viernes, tenemos entendido que
uno de los coristas faltando a todas las consideraciones debidas al público, a sí mismo y a la persona que
12

De fet, La Lucha va fer elogis i donar notícies dels èxits de Filomena Llanes durant forces ocasions, abans i després de la
temporada 1877-78.
13
Les notícies més complertes sobre la composició de la companyia provenen de La Imprenta 27-IX-1877 p2 p3. També un
diari de Maó: El bien público (22-IX-1877 p3). Alguna informació prové de La Lucha (7-IX-1877 p.3)

para favorecer sus intereses le sirve gratuitamente pegó a un comparsa sujeto a la ordenanza militar,
prevaliéndose para ello de la impunidad que ofrecía el hecho de ser el agraviado mejor educado, y por
consiguiente más respetuoso con las personas que concurrían a la función.” (La Lucha, 4-XI-1877 p. 2 i 3):

O sigui, que un cantant del cor va atonyinar a un comparsa (col·laborador que no era de la companyia)
davant del públic. L’agredit, que es trobava intervenint gratuïtament, va tenir el seny de no tornar-s’hi.
Podem preguntar-nos què hi feia aquell comparsa en la funció. El que fos de l’àmbit militar i que
intervingués gratuïtament, ens dóna pista perfecta. De fet ens consta, a Girona i en altres localitats, en
diverses representacions d’obres del gènere de la Grand Opéra, com ara Faust o Aida, que s’invités a la
banda militar que estigués radicada a Girona a intervenir en escenes de major espectacularitat. Aquesta
participació es realitzava de manera desinteressada, sense cobrar, segons ens indica l’expressió de l’escrit
precedent: “sirve gratuitamente”. La banda militar estava composada fonamentalment per joves que
feien la mili a la ciutat i que tenien certa capacitat musical. Per tant sabem que la banda militar va
col·laborar en aquella ocasió encara que no podem precisar quina de les músiques militars va intervenir
donat que en dates properes van intervenir a la ciutat fins a tres bandes diferents 14. En moment el nombre
de membres previstos per a una banda militar complerta se situava oficialment prop d’una trentena, que
podia ampliar-se a una quarantena depenent de l’habilitat del cupo d’aprenents (La Lucha, 5-VIII-1877
p1).

Imatge 2.- Hi ha un moment del Faust de Gounod, el cor de soldats del IV acte,
Déposon les Armes, que és adient per a muntar una desfilada militar, que pot anar
acompanyada per banda. Aquí en veiem una versió oferta a Toulouse

Altres mitjans es fan ressò del boicot informatiu de La Lucha i ho critiquen
El mateix periòdic La Lucha esmenta com acabava de ser recriminat per una publicació barcelonina que
esmenta com a El Correo Teatral 15 que hauria publicat una crítica, el dia 8-XII-1977 contra la decisió de
no informar dels espectacles de la pròpia ciutat:
TEXT 2.- Hom retreu el seu silenci a La Lucha, que es referma en el seu mutisme
“En nuestro colega barcelonés <El Correo Teatral> correspondiente al ocho del actual, leemos lo siguiente:
Hemos observado que algún periódico importante de Castilla, guarda completo silencio respecto las funciones
teatrales de su país. Concretándonos por de pronto en Cataluña, igual hemos notado en La Lucha, diario liberal
de Gerona, que no menciona para nada la compañía de ópera que allí funciona. […]”

14

Consta intervenció de la banda de San Fernando (La Lucha, 21-III-1877 p2). Per Fires de Girona van col·laborar les bandes
dels regiments Almansa i San Quintín (La Lucha, 28-X-1877 p2)
15
La publicació barcelonina que s’esmenta estava dirigit per Eduardo de Canals i de Raurés, que havia fundat el 1868 El
Correo de los Teatros, revista que va continuar amb el nom El Correo teatral precisament des del 1877 (Francesc Cortés i Mir,
<El Contexto lírico en la prensa de Barcelona entre 1859 y 1936>, pàg. 348. A Música lírica y prensa en España (18681936): ópera, drama lírico y zarzuela / José Ignacio Suárez García i altres (ed.), 2018, ISBN 978-84-17445-06-5, págs. 343358).

En la mateixa gasetilla la redacció de La Lucha respon: “No podemos ser hoy explícitos con <El Correo Teatral>,
bástele saber que voluntariamente nos hemos impuesto la tarea del silencio ínterin la actual empresa y parte
de los artistas que aquella nos ha traído por segunda vez, estén posesionados en nuestro coliseo. A este
empresario y a los cantantes les sobra y les basta con el incienso del Coliseo Barcelonés y con el abandono en
que los ha dejado el público gerundense.” (La Lucha, 12-XII-1877 p.2)

L’escrit que citem confirma l’actitud del rotatiu gironí que ja hem descrit. També és interessant
constatar que, com a mínim el mes de desembre la companyia seguia actuant i que el seguiment del públic
de la ciutat era escàs.

ESPECULACIONS: CERCANT ENTRE LES OMBRES
Malauradament d’una temporada hivernal que va durar uns quatre mesos no en coneixem més que un
sol títol interpretat al Tetare Principal de Girona, l’esmentat faust de Gounod. Com a mera especulació
podem intentar deduir quins altres títols es podrien haver interpretat des del 4 d’octubre del 1877 a inicis
de febrer de 1878 a la ciutat dels quatre rius. En la nostra especulació hipotètica ens basarem en el principi
de que les companyies de l’època solien anar amb uns repertoris més o menys limitats i repetitius,
especialment donat el poc temps de què disposaven per afer assajos. Per tant, esmentarem òperes que
la companyia dirigida i regentada per Cecilio Sanmartí va interpretar poc abans i poc després en altres
teatres. I, també, en el mateix coliseu gironí en dues temporades recents: la de la temporada 1875 (d’abril
a juliol) i la d’hivern 1876-77.
← Imatge 3.- Anunci de Poliuto , de Donizetti, al Tetre
Principal de Girona, per quasi la mateixa companyia a
principis d’aquell mateix any 1877 (El Independiente n 14.
28-I-1876 p6)

Quadre 2.- Òperes interpretades per la companyia de Cecilio Sanmartí poc abans o després de la
seva intervenció de la temporada d’hivern 1877-78 a Girona
Data fora
de Girona

A Girona,
anteriorment

Bellini
Bellini
Donizetti

Norma
Sonnambula, La
Linda di Chamounix

1877-IV

1876-77
1876-77
1875
1876-77
1876-77

Donizetti

Lucia di Lammermoor

Donizetti

Lucrezia Borgia

1878-VI-30

1875
1876-77
1876-77
1875
1876-77
1876-77
1876-77
1876-77

Donizetti
Gounod
Paccini
Rossini
Verdi
Verdi

Poliuto
Faust
Saffo
Barbiere di Siviglia, Il
Due foscari, I
Ernani

1875
1876-77
1875
1876-77
1875
1876-77

Verdi

Nabucco

Verdi

Rigoletto

Verdi

Traviata, La

1878-VII

Compositor

Títol

Teatre

Referència

Teatre Principal de
Tarragona

Anna Ma Vila
Fernández (ob. cit.)

Novedades de
Barcelona
Novedades de
Barcelona

La Imprenta, 28-VI1878, p.1
Baltasar Saldoni
(ob. cit p. 49)

1878-VI-29

1876-77

Verdi

Trovatore, Il

1876-77

Verdi

Un Ballo in Maschera

Novedades de
Barcelona

La Imprenta, 28-VI1878, p.1

No ho podem demostrar però estem convençuts que el repertori de la temporada hivernal 1877-78 no
va diferir gaire del repertori expressat en el quadre precedent.

COM VA ACABAR LA COSA: MALAMENT
Malgrat que quasi no sabem com va ser la temporada, sí que coneixem detalls de la seva finalització.
Per cert que va ser un final sobtat i problemàtic. Com que el període hivernal d’òpera va acabar com el
rosari de l’aurora, el periòdic La Lucha tornava a oferir-nos-en notícies, donat que els fets confirmaven
una mica la desconfiança del rotatiu envers la companyia
TEXT 3.- L’empresari i director de la companyia d’òpera fuig deixant impagats
“Según se nos dice, el empresario de la ópera que este invierno ha actuado en nuestro teatro se marchó uno
de estos días de improviso debiendo a la mayor parte de los artistas dos quincenas. La situación de algunos de
estos es en el día tan precaria que no puede ser más, habiendo llegado el caso de que entre varias familias
caritativas de esta ciudad, se está practicando un guante con objeto de mitigar las necesidades de aquellos.
Evidentment, la noticia era tota una ratificació de la desconfiança mantinguda pel periòdic en relació al
director-empresari, de manera que l’articulista s’hi abona: “Recordaran nuestros lectores que en la temporada
anterior, y a consecuencia de un juicio emitido por nosotros sobre la compañía que nos trajo el señor Sanmartí,
se movió en contra nuestra todo el elemento afín a dicho señor, tratándonos de injustos y apasionados. […]
alentó sin duda al Sr. Sanmartí el cual, en esta última temporada, volvió a contratar a muchos de los artistas
por nosotros criticados […] el abandono en que se ha visto envuelta la empresa hasta por sus constantes
abonados, las peticiones un tanto humillantes que han formulado los artistas a domicilio para atraer a gente
al teatro, y el abandono en que últimamente la empresa ha dejado a la mayoría de los artistas a quines no ha
pagado religiosamente lo que estaba en la contrata. No queremos hacer leña del árbol caído [?]; pero el Sr.
Sanmartí y sus amigos interesados han recibido una buena lección […]” (La Lucha, 8-II-1878 p.2)

En definitiva, que a inicis de febrer del 1878 el director i empresari operístic Cecilio Sanmartí va fugir
sobtadament de la ciutat deixant sense pagar dues setmanes de sou a la majoria dels artistes. Fins al punt
que alguns dels afectats van haver de rebre ajuda caritativa d’algunes famílies gironines. Pel que sembla
ja feia algun temps (ho detectàvem, més a munt en el nostre escrit, referint-nos a finals de desembre),
segurament un mes i mig, que les representacions gaudien d’escàs públic. Val a dir que més enllà de la
qualitat de la companyia que actuava, la durada de la temporada va ser anormalment llarga i possiblement
excessiva pe runa ciutat com Girona.
Aquesta manera brusca i de vegades desaprensiva d’acabar temporades no estranya. De fet el mateix
Cecilio Sanmartí havia marxat, pocs mesos abans, del Teatre Principal de Tarragona, a inicis de juny del
1877, amb dificultats econòmiques (no consta si amb deutes sense assumir) 16. És curiós que, tot i haver
incomplert un contracte, trobem al cap de poc temps, el juliol del 1878, al mateix empresari-director
actuant a Barcelona al teatre de Novedades encapçalant una companyia italiana17. Poc després, el 13 de
maig del 1879, iniciava temporada amb la seva companyia d’òpera italiana al també barceloní teatre i
Jardins del Buen Retiro (La Publicidad, 30-IX-1879 p.3)18. Posteriorment es troba a Sanmartí en altres
16

Ens exposa Anna Maria Vila Fernández, citant un diari tarragoní del 1877: “A fin de compensar los pocos rendimientos
que ha obtenido la compañía de ópera italiana que actúa en nuestro teatro, algunos amigos han pensado en dar un
concierto vocal e instrumental en dicho coliseo, abriendo al objeto una subscripción que cuenta ya con las firmas de varias
personas amantes del arte bello de la música” (El Teatre Català a Tarragona en la segona meitat del segle XIX (1864-1880).
Tesi llegida el 2005 a la Universitat Rovira i Virgili )
17
Segons constatem per Baltasar Saldoni, Diccionario biográfico bibliográfico de efemérides de músicos españoles (Ed. A.
Pérez Dubrull, Madrid, abans de 1881, p. 49)
18
És interessant der constar que s’esmenta la procedència de les partitures utilitzades, ja que es cita l’ “Archivo de música
de don Joaquín Ferrer” (El Diluvio, 3-V-1879, p. 10-11)

teatres, progressivament assumint més el paper d’empresari que de director. Acabarem esmentant que
entra com a professor del Conservatori del Liceu el gener del 189519.
Tot desastre deixa les seves seqüeles. Dos dels cantants de la companyia, Enrique Serazzi (tenor) i
Angelina Serazz (soprano)i, pare i filla, van quedar a Girona després del mal resultat de la temporada. Com
que evidentment estaven sense feina lírica, van decidir anunciar-se i així ho van fer, com a mínim al
periòdic gironí La Lucha20. Fos per l’anunci o pels motius que fos,
trobem a la filla cantant òpera a Figueres el gener de 1879. El pare,
que anava de “primer tenor absolut” deuria costar més de
col·locar, en tot cas el trobem en un concert puntual a Girona, junta
amb la seva filla i algun altre cantant, el novembre de 1879 i,
posteriorment, a Figueres l’octubre de 1880.
Imatge 4.- El tenor Enrique Serazzi i la soprano Sta. Angelina
Serazzi s'anuncien des de la premsa gironina (La lucha, 12-V1878 p3) →

Arribats aquí, constatem que Girona va gaudir d’una temporada operística de les més llargues que ha
tingut la ciutat, entre el 4 d’octubre del 1877 i fins a inicis de febrer de 1878, i només en sabem un
únic títol de cert, Faust de Gounod. Ens podem imaginar en bona part la resta del repertori, però
només això: fer-ne meres especulacions. En canvi, coneixem força bé el quadre d’artistes que van
actuar al Teatre gironí. La informació analitzada també ens ha posat de manifest les tensions entre la
premsa i les companyies i els empresaris artístics i entre els mateixos mitjans de comunicació.
Finalment, ens hem il·lustrat de les dificultats i inseguretat professional amb què vivien els cantants.
joan manel barceló sitjes, juny 2020.

Imatge 5.- Girona
cap a l’època que
considerem. Mercat
a la Plaça de les Cols
(cap a la part baixa
de l’actual Rambla
de la llibertat) vers
l’inici d ela dècada
del 1870. Gravat
d’autor desconegut.
Ajuntament de
Girona, CDRI,
col·lecció de gravats,
RG 531791
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Inicialment com a professor interí de coral i a partir de 1898 ocupant la recent creada cátedra de Sarsuela (Maria Serrat,
Origen del Conservatori del Liceu (1837-1967) p.240
20
A partir del dia 3 de maig del 1878 els dos cantants s’anunciaren en el rotatiu gironí, no menys d’una dotzena d’ocasions

21

Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

LA PRINCIPAL DE GIRONA (i VI)
I amb aquest sisè article culminem el repàs sobre una de les cobles-orquestra amb nom
de la ciutat dels quatre rius.

En formació d’orquestra

Imatge 99 - Any 1974 – Arxiu particular

Darrere: Conrad Gou ("Ra"), Miquel Cassú, Joan Pons, Josep Ventura, Jaume
Bañeras, Joan Puig, Lluís Rusiñol ("Russi"), Tomàs Puig i Joan Pérez
Davant: Francesc Alsina, Joan Xandrich, Jordi Brull, Jordi Pous i Marc Girona.

El cantant
El cantant Jordi Pous, de Campdevànol, al qual saludo sempre que vaig al
Frankfurt El Niu d'aquesta població, que regenta des de fa anys amb la seva
esposa.

Imatge 100 - Any 1974 – Arxiu particular

I ara dues instantànies en formació de cobla
Ballada de sardanes a la Rambla de la Llibertat de Girona, el 10 de Març de 1975.

Darrere:
Josep
Ventura, Jordi Surroca
("Vall-llobrega"), Joan
Pons, Francesc Alsina,
Jordi Brull, Miquel
Cassú i Conrad Gou
("Ra")
Davant: Marc Girona,
Joan
Pérez,
Ascenci Garcia, Josep
Gispert
("Púbol"),
Tomàs Puig i Joan
Xandrich.
Imatge 101 - Any 1975 – Foto: Narcís Sans. CRDI, Ajuntament de Girona

A sota, participació en l’Aplec de Mollet del Vallès, durant el mes d'Agost de 1976.

Imatge 102 - Any 1976 – Arxiu Montserrat Cantalozella

Darrere: Josep Ventura, Carles Planas, Joan Pons,
Francesc Alsina, Jordi Brull, Miquel Cassú i Conrad
Gou ("Ra")

Davant: Marc Girona, Joan Pérez, Tomàs Puig, Joan
Puig, Josep Colomer i Lluís Rusiñol ("Russi").

Una foto en un indret ben llunyà
Aquí els podem veure a la Hacienda La Trinidad, Los Venados - Parque Nacional Waraira Repano "El Ávila", de
Caracas, Venezuela, on van estar contractats pel Centre Català de Caracas del 7 al 27 d'Octubre d'aquell any 1976.

Darrere:
Josep
Ventura,
Carles
Planas, Joan Pons,
Francesc
Alsina,
Jordi Brull, Miquel
Cassú i Conrad Gou
("Ra")
Davant:
Marc
Girona, Joan Pérez,
Tomàs Puig, Joan
Puig, Pere Millet i
Martínez (de bolo,
substituint
Josep
Colomer, que no va
poder viatjar) i el
contrabaix
d'en Lluís Rusiñol
("Russi").

Imatge 103 - Any 1976 – Arxiu Montserrat Cantalozella

No pot faltar la imatge promocional
Darrere: Joan Mulí,
Joan Giralt, Roc
Marco,
Tomàs
Puig, Conrad Gou
("Ra") i Miquel
Cassú
Davant:
Josep
Ventura,
Carles
Planas, Narcís Viñas,
Josep Mª Vitales,
Antoni
Roca
i
Rubira, Lluís Rusiñol
("Russi") i Marc
Girona.

Imatge 104 - Any 1977 – Arxiu Miquel Cassú i Sastre

I arribem a la darrera imatge

Imatge 105 - Any 1978 – Foto: Tomàs Mallol. Arxiu particular

D'esquerra a dreta: Joan Mulí, Jesús Galindo, Francesc Felip ("Paco Xeto"), Pere Millet i Martínez21, Francesc
Galindo, Roc Marco, Antoni Roca (pianista i director), Lluís Rusiñol ("Russi", que degut a una malaltia pulmonar
havia deixat el saxo i la tenora, agafant la guitarra baixa i el contrabaix), Jordi Brull, Josep Ventura (el meu bon amic
aquí ja es començava a assemblar a un dels components dels Bee Gees -concretament, en Barry Gibb, el que no era
bessó), Miquel Cassú, Marc Girona, Gabriel ("Biel") Mas i Farreras i Maria Betriu.

Aquesta seria una de les darreres fotos oficials de la formació amb el nom de La Principal
de Girona (o de Gerona), doncs l'any 1980 el van canviar, per les raons que fossin. Potser
per diferenciar-se de la també gironina Cobla-orquestra Girona, i de la Cobla Ciutat de
Girona, de recent formació aleshores, pel de Cobla-orquestra Atlàntida.
(Fí de la sèrie dedicada a la Cobla-orquestra LA PRINCIPAL DE GIRONA.
En el proper article parlaré de la Cobla-orquestra XAXU)
Josep Loredo i Moner, juny de 2020
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Amb en Pere Millet, vaig formar part, juntament amb en Josep Mª Brugué i en Josep Planas, del Quartet de
Saxòfons de Girona, als anys 80. I, amb en Pere, actualment -2020- estic a l'Orquestrina Calidæ i en un grup
anomenat Another Band.

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
(40)
Una ària
d’opereta a
mitges

Per què li
diuen
El
Gran Mestre

Ti lascerei, ària de l’òpera
Tito Manlio de Vivaldi que
transment la pena del
desamor
En Camilo Cuyás ens proposa
escoltar de l’opereta Das Land
des Lächelns (El país dels
somriures) de Franz Lear,
concretament com Plácido
Domingo i Jonas Kaufman
canten a mitges la popular ària
Dein ist mein ganzes herz
Una de les grans pèrdues de la humanitat és que
J.S. Bach no composés cap òpera. Per sort, té els seus oratoris
(que quasi quasi) i té de tot i
força. Aquí el Concert per a
quatre pianos. El primer
moviment, Allego.
Originàriament el va fer per a
quatre clavicèmbals ... però
també hi ha qui el toca amb
marimbes ...

Una cançó de
Rossini

De Rossini i del seu recull Les
soirées musicales n’escoltem
L’orgia. Ho va composar
mitja dotzena d’anys després
de la seva darrera òpera.

De com Verdi
explica els
sentiments

I aquí una de les gran pàgines per a
baríton: Eri tu. És el moment en què
Renato creu que la seva esposa i el seu
millor amic l’han enganyat. És un
moment terrible i lúgubre. Verdi el
composà per a Un Ballo in Maschera. I
ens ho interpreta l’insubstituïble
Hvorostovsky

Amb motiu i reconeixement dels petits concerts
que es procuraran mantenir aquest estiu.

Travessera

Julià Pascual Fortea

