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EL MOMENT DE LA CALOR

PER SI HI PODEU AJUDAR

Volem contactar amb joves de menys de
35 anys que vulguin anar al Liceu
En coneixeu? S’us acut a qui li pot
interessar?

Per a la propera temporada tenim 20 entrades per a 2 òperes
al Liceu, al preu especial de 20€ i amb bus per 5€ (total 25€ per
persona)
De l’Almanach de La Esquella de la
Torratxa de any 1900, p.20

Per a informació: operagironabus@gmail.com
ACCÈS A INSCRIPCIONS

o, 678 697 211

NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

La Ia vetllada lírica de la temporada amb els Amics.
A Calella de Palafrugell, juliol 2020
Laura Coll (soprano) i Alessio Coppola (piano)

Oberta la nova temporada OperaGiroBus
Amb busos Girona-Liceu-Girona per a veure 8 òperes
Gaudim d’un descompte del 40% en les entrades. A MÉS, Bus anada i
tornada a la porta del Liceu a 20€. Obert a qui li interessi

..INFORMACIÓ..

..INSCRIPCIONS..

Com altres grups del territori, els
Amics de Girona hem tingut accés a
una conferència explicativa de la
nova temporada del Liceu
Feta el 2-VII-2020 amb Pol Avinyó i el director
artístic Víctor García de Gomar.
..Accés a la xerrada.. ..Fotogaleria..

Calendari allargat
ANAR-HI

Properament: IIa Vetllada lírica dels Amics. 28-VIII
Gemma Coma-Alabert (mezzosoprano), Quim Solà
(piano) i Salvador Roca (presentador). A L’Escala
Amb el títol Òpera sota
les estrelles.
El 28 d’agost 2020,
a les 21 h.
Al pati del museu de
l’Alfolí de la Sal,
Obres de Händel,
Vivaldi, Mozart, Bizet, ...
Entrades a 10€.
Aforament molt limitat
per causa de les
mesures sanitàries.
Cal reserva prèvia.
Organitzen conjuntament
per l’Ajuntament de
L’Escala i els Amics de
l’Òpera de Girona

Donat el poc aforament ja només quedaven entrades via Ajunyament:
..Al web..

Celebrat el II Curs d’Estiu d’Òpera Marcel Gorgori,
a La Mercè de Girona, amb col·laboració dels Amics.
En l’última setmana de juliol
Amb una inscripció que ha superat la vintena de persones, malgrat les
interferències de la pandèmia i aplicant mesures preventives

Recordeu que s’organitza dues
sortides al Liceu per a menors de 35
anys. A 25€, inclosa entrada i bus.
Es pot assistir al Don Giovanni de Mozart (22-X)
i a La Traviata de Verdi (7-XII)
..Al web..

S’acaba de declarar el Museu Pau
Casals d’interès Nacional
És un reconeixement, donat per la Generalitat,
per la tasca de difusió del llegat del músic des
del centre del Vendrell
..Al web..

Nova edició prevista del
festival Life Victòria, a
Barcelona, centrat en el Lied
Prevista una nova edició a la tardor
..Al web..

L’Auditori de Barcelona reorganitza
la seva programació per trimestres
Entre octubre i desembre es `preveuen onze
concerts
..Al web..

Sobre la nova temporada de
tardor de La Scala de Milà
Amb La Traviata, Aida i La Bohème .
..Al web..

Valoració del concert de Núria Rial i
Xavier Sabata al Palau
Acompanyats per Vespres d’Arnadí
..Al web..

Valoració del recital de Sabina
Puértolas a Peralada
Aquest 30 de juliol va oferir un programa
líric variat, amb Rubén Fernández Aguirre
al piano en l’església del Carme
..Al web.. ..Fragment You Tube (49”)..

Ha mort el compositor Ennio
Morricone, famós per les seves
bandes de cinema
El compositor italià ha mort als 91 anys
..Al web.. ..Les 10 millor bandes..

Entrevista amb la soprano
Núria Rial
Amb motiu de la recent actuació a
Barcelona de la cantant manresana,
especialista en música antiga.
..Al web..

Les Arts de valència ha presentat la
seva nova temporada
Continua posant èmfasi en òpera del segle XXI
..Al web..

Òpera i concerts en temps de
La pandèmia
Comentari per José Noé Mercado
publicat a Pro ópera
..Al web..

Convocades a Barcelona proves per
a una borsa de treball per a cor
A iniciativa de l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya per a les
dues properes temporades
..Al web..

Valoració del recital d’Ainhoa
Arteta al festival de Pedralbes
La soprano reapareixia després del
confinament ..Al web..

Entrevista amb el violinista i
director Gonçal Comellas
Publicada aquest juliol
..Al web..

Sobre dones compositores
*

Traducció de l’assaig d’Anna Beer “Armonías y
suaves cantos. Las mujeres olvidadas de la
música clásica”
..Al web..

100 coses que has de saber de la música
clàssica. Per David Puertas Esteve
Llibre

Visió desmitificadora i motivadora sobre la música
clàssica. Del 2020, editat per Cossetània Edicions
..Al web..

Una biografia clàssica sobre
Beethoven. Per G. von Breuning
Llibre

“De la casa de los espanyoles negros. Recuerdos
de mi infància sobre Beethoven”
..Al web..

Enregistrament del Stabat Mater de
Boccherini
CD

Amb la soprano Anaïs Oliveras
..Al web..

Requiem de Nebreda
CD

El compositor espanyol el va composar amb motiu
de la mort de la reina consort Bárbara de Braganza
(1758). Primer enregistrament de l’obra.
..Al web..

Leçons de Ténèbres, del barroc
François Couperin
CD

Pel segell Glossa
..Al web..

ACTIVITATS
8-VIII
(22 h.)

13-VIII
(19 h.)

Jordi Savall i Hespèrion XXI. OrientOccident: Diàleg de les Ànimes
Amb músiques medievals i de diverses cultures
entre el Mediterrani i el Proper Orient ..Al web..

Torroella M.

CONCERT VIRTUAL: Nit de música al
Call. Música d’arrel jueva
Amb la intervenció de Tati Cervià i Elena
Martinell, amb les seves formacions ..Al web..

Girona

Gala lírica. Helena Resurreiçao
(mezzo) i Alberto Palacios (piano)
15-VIII
(20 h.)

Obres de Rossini, Bizet, Saint-Saëns, Satie, ... .
A l’església del Monestir ..Al web..

Sant Pere de
Rodes

Die schöne Müllerin (La bella
molinera) de Schubert
20-VIII
(21 h.)

21-VIII
(21 h.)

Amb el baríton Florian Boesch i el
pianista Malcolm Martineau. A la
canònica de Vilabertran ..Al web..

Vilabertran

Winterreise (Viatge d’Hivern)
de Schubert
Amb Juliane Banse (soprano) i Wolfram Rieger
(piano). A la canònica de Vilabertran ..Al web..

Vilabertran

Lieder de Mahler i Schubert
22-VIII
(21 h.)

24-VIII
(20 h.)

Amb Andrè Schuen (baríton) i Daniel
Heide (piano). A la canònica de
Vilabertran ..Al web..

Gala Lírica Stars Km 0. Tina Gorina
(soprano) Georgina Reyner (mezzo) i
Stanislav Angelov (piano)
Festival de Porta Ferrada. ..Al web..

Vilabertran

Sant Feliu de
Guíxols

Lieder de Beethoven i Brahms
27-VIII
(19,30 i
22 h.)

Amb Matthias Goerne (baríton) i Alexander
Schmalcz (piano). A la canònica de Vilabertran
..Al web..

Vilabertran

Òpera sota les estrelles. Recital amb
Gemma Coma-Alabert, Quim Solà
(piano) i Salvador Roca (narrador)
28-VIII
(21 h.)

29-VIII
(20 h.)

Fragments d’òpera de Händel, Vivaldi, Mozart,
Bizet,. Al pati de l’Alfolí de la Sal. A L’Escala.
Ajuntament de L’Escala, Amb la col·laboració
dels Amics de l’Òpera de Girona. ..Al web..

L’Escala

Divina Ópera. Piano a quatre mans.
Carles & Sofia piano duo
Obres de Vivaldi, Rossini, Bellini, Saint Saëns, Puccini
i Wagner. A l’església del Monestir ..Al web..

Sant Pere de
Rodes

Concerts virtuals
La 5a de Beethoven, en concert
virtual sintètic de la Rotterdams
Philharmonic Orchestra
Que interpreten una versió abreujada del
primer moviment de la 5a simfonia
..Al web..

La tradicional trobada de cantaires del
Pla de l’Estany es plasma en un cant
virtual de l’Himne a l’Alegria, sumantse als 250 de Beethoven
S’ha editat aquest mes de juny, substituint la XXa
Trobada. Hi ha participat 57 cantaires
..Al web..

Rotterdam

Pla d el’Estany

Conferències on line
Conferència: Il Pirata, de Bellini,
per José Luís Téllez
Oferta en els últims mesos amb motiu d’unes
representacions al Teatro Real de Madrid ..Al web..

29’25”

Conferència: La Traviata, de Verdi,
per Marcel Gorgori
En el cicle Òpera per a tothom
..Al web..

5’ 21”

CONFERÈNCIA: l’òpera de Puccini
Madama Butterfly
Una bona introducció, per Gerardo Kleinburg,
emesa per primera vegada el juny del 2020.
..Al web.. ..Veure l’òpera sencera..

46’ 00”

Xerrada: un duel musical: MozartClementi
Comentat en un programa de ràdio
..Al web..

15’ 56”

Escoltar o llegir de música
Sobre els costums quotidians de
Beethoven
Interessant article sobre les maneres de fer del
músic, ara que en celebrem el 250 aniversari
..Al web..

Wagner i la idea d’Europa
Un aspecte més del llegat musical i cultural del
polèmic però crucial compositor alemany
..Al web..
Números anteriors
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d ’ ÒPERA
IIn curs d’Estiu d’Òpera
Marcel Gorgori a Girona

Detall de la sala de La Mercè en la que el Marcel Gorgori ha realitzat el seu II curs. Foto del primer dia (27-VII-2020)

Avui és l’últim dia del curs d’estiu d’òpera de Marcel Gorgori. Hem estat cinc dies al
Centre Cultural de la Mercè, a les tardes, i tot i que aquest any les circumstàncies han sigut
molt especials (mascaretes, gel de mans i distanciament) hem pogut gaudir igualment, com
l’any passat, d’aquest curs intens i molt interessant. Aquest any hem sigut unes vint
persones les que hem pogut seguir dia a dia la vida i obra del gran compositor Giuseppe
Verdi.
Les classes del Marcel Gorgori estan molt ben organitzades i estructurades, seguint un
guió cronològic, des del naixement del compositor fins al final de la seva vida i obra. En
Marcel analitza les òperes molt detalladament i d’una manera molt didàctica. És un gran
comunicador i pedagog. Transmet tota la seva passió per l’òpera. Als que hi assistim cada
any ens envolta un núvol de màgia i de passió per la lírica i una sensació de connexió amb
aquest art que ens perdura durant setmanes.
Verdi és un dels més grans compositors italians. Va saber expressar com pocs l’amor a
la seva pàtria, els sentiments d’un poble i l’afany de reunificació d’Itàlia. La força de la seva
obra restarà per sempre com una extraordinària herència pels amants de l’òpera. L’any
passat el curs va versar sobre Puccini. Esperem que se’n puguin realitzar molts més
d’aquests cursets, tant a l’hivern com a l’estiu. Gràcies, de debò, als qui ho fan possible !!!
A 31 de juliol del 2020.

Marina Donat

..Algunes fotos..

Històries del Municipal
El teatre del Pallol en la dècada de 1840 [1 de 5]

LA PROGRAMACIÓ
Hi ha motius per a pensar que la dècada del 1840 és un moment de floriment del teatre de la
ciutat de Girona. De fet l’únic que existia en aquell moment. Diverses denominacions s’utilitzaven
aleshores en lloc de Municipal. El nom popular era el Pallol, donat que es situà en un antic graner
municipal, però la denominació més freqüent en la documentació era Casa teatre, Teatre de comèdies
o simplement el Teatre de Girona.
Dèiem que aquest és un moment de pujança perquè s’evidencia un clar contrast entre la dècada del
1820, passada la devastadora per a Girona guerra del francès, amb els heroic setges, però també
destrucció per a la ciutat. El teatre no va patir especial destrucció, inclús els ocupants el van fer servir.
En l’etapa immediatament posterior sembla que costa tornar a una activitat regular. Ara bé, el 1839 es
representa la primera òpera coneguda del teatre (a part d’algunes funcions promogudes pels francesos
vers 1812) i l’evidència com les necessitats teatrals van generar el nou edifici del 1860, que és el que
encara es conserva, evidentment amb diversos retocs.
Imatge 1.- Panoràmica de Girona el 1842. Hi
veiem el Pont de Sant Francesc. Es tracta del
pont gòtic. La dècada de 1840 va ser l’última
de vida per aquest pont perquè entre 1850 a
1856 fou substituït pel Pont de Pedra actual.
Antoni Sallent Roca fou el gravador d ela
imatge (Aj. Gi. CRDI -Col·l. gravats- RG 531819)

El periòdic local no solia
fer ressenyes de les
funcions del teatre
durant la dècada del 1840
Ens ha sembla interessant
considerar com funcionava el Pallol
en aquella dècada, que degué ser
crucial. Tenim el problema que la
documentació resulta parcial, tant pel que fa als arxius conservats del teatre (custodiats a l’Arxiu
Municipal de Girona, fons del teatre –AMGi, T.-) com per la part de la premsa, donat que en aquell
moment només hi havia un únic periòdic, El Postillón (el citarem abreujat com El P. I la data de
publicació), que sortia habitualment tres o quatre dies a la setmana i del que no es conserven tots els
números, amb importants i llargs buits . A més, en el període esmentat el periòdic gironí recollia molt
poca informació local, amb l’agreujant que el comentari dels espectacles teatrals no solia realitzar-se.
Es farà el que es podrà al llarg de CINC números del present butlletí: 1) Programació 2) Els actors
dramàtics, 3) Dansa, 4) Altres funcions, i , 5) Aspectes organitzatius.

Amb diferència, l’espectacle amb més presència al teatre gironí eren els funcions teatrals. S’hi feia
referència amb diverses denominacions, com ara funcions de
declamació o de vers (depenent del tipus de de text emprat),
S’aprecia un clar domini
també es pot parlar de funcions o de companyies dramàtiques.
de funcions dramàtiques
Evidentment, el predomini de les representacions teatrals sobre
sobre l’òpera, la dansa o
altres gèneres en els coliseus no era, ni molt menys, una
altres
exclusivitat gironina. Les funcions de sarsuela no les trobarem fins
a mitjans de la dècada del 1850.

Imatge 2.- Cartell d’una
funció teatral al Pallol de
Girona. Crec que del 9-XII1841-12-09. L’obra
principal era un drama
traduït del francès, La
berlina del emigrado. Al
principi hi va haver una
simfonia orquestral i al
final l’espectacle de dansa
La Gallegada
[Arxiu Diocesà de Girona.
Ref. 1013938356].
Entenem que la data bona
és de l’any 1841, tot i que
l’arxiu es classifica
genèricament de “cap al
1830”. De fet la impremta
Grases no va funcionar fins
al 1833]. Per als anys del
període en què el 9-XII
caigués en dijous 1841
compleix la condició. I,
sobretot, en el cartell es fa
referència a la finalització
d’un cens degut a l’Escola
de Dibuix. Això coincideix
amb la regularització de
deutes d’un altre cens a
l’Hospici gironí des de
1842 (Fonalleras, 1985:91)

LA PLANIFICACIÓ DELS espectacles
Cal tenir present que en l’època que considerem, i en bona part durant el segle XIX era habitual que les
funcions teatrals no s’oferissin soles sinó acompanyades per altres gèneres, i de vegades una funció
dramàtica breu complementària. En particular, una
obra teatral podia anar combinada amb exhibicions de
Començar les sessions teatrals
dansa, amb peces orquestrals, en ocasions amb cant i
amb una interpretació de
esporàdicament per altres espectacles. Anas de l’inici,
l’orquestra i posar dansa en algun
en els entreactes o abans de finalitzar es podien oferir
entreacte resultava habitual.
actuacions breus que creaven una major varietat en la
vetllada. La varietat de gèneres oferts en una mateixa
funció era més abundants en sessions dedicades al benefici d’algun artista o treballador teatral, ocasions
en què els guanys i els reconeixements es dedicaven al beneficiat. Dels actors i les companyies en parlarem
en el proper número.
Els abonaments, eren normalment quinzenals (en el sentit que comprenien prop de quinze funcions,
encara que sovint alguna menys). Les quinzenes, es podien
interpretar en un interval de temps que podia ser força més
Els abonaments quinzenals
llarg de quinze dies. (El P. 1-V-1847 p4). El lloc d’adquisició dels
solien tenir menys de 15
abonament es podia variar depenent de qui fos el llogater del
teatre. En el cas del 1847 en que ens basem, constava com a
representacions i podien
lloc d’adquisició dels nous abonaments “el estanco de la plaza
allargar-se prop d’un mes.
Constitución [per tant, l’actual Plaça del Vi, prop de
l’Ajuntament i el Teatre] desde las 10 de la mañana a las 2 de
la tarde de hoy y mañana”, mentre que als antics abonats se’ls portava els bitllets a domicili.
En el teatre tradicionalment es compta amb el suport d’algun apuntador. Encara amb més motiu en
aquell moment en el que, com podem comprovar, la companyia
representava gran quantitat de títols que, encara que alguns es
repetien, en resultava un canvi nombrós i ràpid de papers per als
actors. El 1848 conta el nom de dos personatges que feien
l’esmentat suport. Pere Màrtir Constantí era el primer apuntador
i Tomàs Garcia combinava l’esmentada feina amb la d’actor. Val a
dir que assignar més d’una feina teatral als actors era un recurs
freqüent i pràctic.
Imatge 3.- Un apuntador ajudant als actors des del
seu coverol (dibuix publicat a la revista gracienca La Campana
de Gràcia, no 699. 29-X-1882 p.4)

Pel que fa a l’horari, la tendència va anar canviant al llarg de l’època. En els dos primers anys, 1840 i
1841, les sessions solien començar a dos quarts de set de la tarda. Hi podia haver petites variacions,
sobretot quan la sessió es presentava llarga1. Un altre motiu de canviar els horaris el produïa quan el
teatres oferia dues sessions el mateix dia2. En canvi, vers mitjans del decenni, en els pocs exemples
d’horaris que localitzem trobem que l’hora d’inici es situava entre dos quarts de vuit de la tarda (el 27
d’abril de 1847, en una sessió llarga) i les vuit (el 5-VI-1845). El 1848 veiem que les funcions teatrals solen
1

Per veure algun exemple, esmentarem la jornada del 3 de març del 1840 en què es va començar a les 18h donat que
s’oferia un drama de cinc actes (Diana di Chivri) i encara un ball al final ,
2
Com ara el 15 de març del 1840 en què a les 14h s’oferia Una Passió i a les 19h. en una sessió diferenciada s’interpretava
un drama històric. El 14 de març de 1841 Es començava a les 15 h. donat que a un quart d’onze del vespre hi havia ball al
mateix teatre.

començar a les 19 h., exceptuant alguna de durada llarga, a les 18,303. En canvi, a partir de finals d’octubre
del 1848, entrant en temps hivernals, l’horari habitual es situa a 2/4 de 7 en totes les funcions. Es veu que
els horaris deurien estar controlats per l’administració perquè en la funció del 14 de desembre de 1848
l’anunci de premsa hi diu “En atención a la duración del drama con permiso de la autoridad, se empezará
la función a las 6 en punto” (El Postillón 13-XII-1848 p.4).
Més enllà dels horaris oficials es veu que podien ser notables els retards, tant a l’hora de començar
com en els entreactes. Una normativa de 1840 exposava que
“siendo repetidas las quejas que se han dado por la falta de
La falta de puntualitat era
puntualidad que se observa en dar principio a las funciones
proverbial en aquella època,
Dramáticas [...] lo que produce a veces motivo de disgusto y
sobretot en les mitges parts.
tedio en los señores espectadores”. Però la cosa no es deuria
arreglar perquè el 1842 es va imposar una multa una
companyia per les demores (Fonalleras, 1985:91). Més endavant, llegim en un anunci per a una funció
operística del Teatre: “Los intermedios no durarán más que el tiempo preciso para el cambio de
decoraciones” (El Postillón, 6-V-1847 p.4).
L’apropiació política que se solia fer (i encara es fa avui en dia) de molts actes públics propiciava que
determinades sessions teatrals esdevinguessin en
homenatge de figures de l’estat, particularment en
lloança de les figures reials. Un bon exemple pot ser la
funció que es va realitzar el dia 5 d’octubre del 1848: va
ser pel seu contingut una sessió normal, sense que
s’anunciessin obres de particular significació, però la
funció es va dedicar a exaltar la figura del Rei d’Espanya.
L’únic aspecte que consta de particular és que l’edifici
aquell vespre es va il·luminar amb més intensitat “sin
alteración de precio.”. Aquesta politització lumínica pro
monàrquica la trobem també en altres ocasions.
Imatge 4.- Dues dones observant la funció des de la seva
llotja. Gravat de l’època publicat en una revista madrilenya
(Semanario Pintoresco Español, 25-VI-1848 p4)

Pel que fa als preus, no s’esmenten gaire en els anuncis. Sí que se’n diu alguna cosa en les funcions del
29-X i el 1-XI del 1848, en que s’especifica el cost
de 3 rals per l’entrada general i 3 rals per una
Per a exaltar a la monarquia les autoritats
lluneta (tipus de seient). Amb tot no sabem si
era un preu superior a l’habitual donat que es
demanaven als empresaris que posessin
tractava d’unes sessions teatrals “de gran
il·luminació extra en les diades
espectacle” en plenes Fires de Girona, una
d’aniversaris reials.
d’elles estrena a la ciutat de “Don Juan Tenorio”.
La falta d’especificació de preus en els anuncis
durant la dècada fa suposar que deurien ser força constants en el període.

SOBRE ELS TÍTOLS TEATRALS OFERTS
Aquí ens centrarem en els títols de les obres de teatre. Pel que fa a l’òpera, a la dansa o a altres
espectacles ja en parlarem en escrits successius. Tal com és previsible, els títols que arriben a Girona sovint
3

Fou el cas d’ El trapero de Madrid, en un pròleg i deu quadres i amb una dansa final i de la que es deia era “de grande
espectáculo y aparato teatral” (El P. 29-X-1848 p4)

corresponen a obres que han tingut més o menys èxit a altres ciutats de l’Estat i, especialment a
Barcelona4 o a Madrid.
No hem trobat en els arxius municipals llistes d’obres teatrals per al decenni de 1840. La informació a
la premsa del moment és escassa i hi ha grans llacunes en la conservació de periòdics, especialment entre
1841 a 1846, moment en què són escassíssims els exemplars conservats. Tot i això hem localitzat 51 títols,
dels quals en coneixem el nom de l’autor en 34 casos. En mostrem tot seguit l’enumeració [QUADRE i]
Quadre I. Obres representades en la dècada del 1840,
per autors i amb dates [la informació s’amplia en l’annex]
Autor

Títol

Bayard, Jean-François
Bouchardy, Joseph
“”
Bretón de los Herreros,
Manuel
“”
Ducange, Víctor
Dumas, Alexandre (pare)
“”
“”
“”
Escosura, Patricio de la
García Doncel, Carlos
García Doncel, Carlos i
Valladares Garriga, Luís
“”
García Lovera, Ignacio
Gil Zárate, Antonio
Llano, Persy, Manuel de
Mercier, Louis-Sébastien
Roca de Togores, Mariano
Rodríguez Rubí, Tomás
“”
Imatge 5.“”
Tomás
“”
Rodríguez
Rubí,
“”

Muger gazmoña y marido infiel
Campanero de San Pablo, El ►
Lázaro o el pastor de Florencia ►
El pro y el contra
Tercero en discòrdia, Un ►

La huérfana de Bruselas
Catalina Howard ►
Colegialas de Saint-Cir, Las
Gabriela de Belle-isle ►

Margarita de Borgoña ►
El amante universal
Las travesuras de Juana ►
El que menos corre, vuela
Percances de un apellido
Alfredo de Lara ►
Carlos 2º el hechizado ►

García de Paredes
El trapero de Madrid ►
Un casamiento con la mano izquierda ►
Bandera negra
La Corte de Carlos II ►
Dos validos. O castillos en el aire
Fortuna contra Fortuna ►
República conyugal
dramaturg
Rueda de la
del que
Fortuna, La
hem trobat

“”

4

més obres
a Girona Imatge 6.- Detall de
als ants 40 l’edició de 1845.
del s. XIX Imp. Jacinto
Rocquesos (Madrid)

Dates

Traducció

Estrena o Oferta a
Del
traducció Girona francès

1845
1840

1848
1849
1849
1849

1838

1840

1833

1840
1849
1848
1848
1840
1849
1848
1848
1848

1846
1843
1839
1847
1844
1847

1848

1844
1847
1837
1848

1848
1848
1840
1848
1848
1847
1848
1848
1848
1848
1848

1846
1847
1846
1842
1845
1848

184345

No ens
consta

X
X
X

X
X
X
X
X

X

1848

Com a exemple de títol que s’interpreta a Girona mesos després d’haver-se representat a Barcelona esmentarem “El
Castillo de San Alberto”, que a l’agost del 1840 estava en cartell al teatre Principal i encara s’hi mantenia el gener del 1841
(segons anuncia el diari barceloní El Constitucional, del 31-VIII-1840. p. 4 i de- 19-I-1841, p.4 ). Doncs el 14 de febrer del 1841
es representava a Girona.

Quadre I. Obres representades en la dècada del 1840,
per autors i amb dates [la informació s’amplia en l’annex]
Autor
Romero, Gregorio i
Asquerino, Eduardo
Rosier, Joseph Bernard
Sanz Sánchez, Eulogio
Florentino
Scribe, Eugène
“”
Soulié, Frédéric
Ventura de la Vega
Zorrilla, José

“”

Dates

Traducció

Estrena o Oferta a
Del
traducció Girona francès

Títol
El Gabán de Rey ►

1847

1848

1839

1841

Don Francisco de Quevedo

1848

1848

Los dos preceptores (1817)

1834

1840
1848
1848
1840
1848
1848
1848
1849
1849
1849
1849

X

1841
1840
1840
1845
1845

X

El Castillo de San Alberto

►

La farsa
Diana di Chivri

1839

El hombre de mundo

1845

Don Juan Tenorio ►

1844

El Zapatero y el Rey (1a part) ►

1839

Berlina del emigrado, La ►

1839

No ens
consta

X

X
X

Autoria francesa, sense que
ens consti el nom
Corsario, El [o Santiago el Corsario. Drama en
cinco actos]

Lobo marino, El ►
Quiero ser còmica ►

1843
1844

X
X
X

No sabem res de l’autoria

Bravo, El
Traduïda per Ventura
Vega
Traduïda per Mariano
Godoy

Héroe por fuerza, El
Hermana del carretero, La

►

1846

Hombre de 60 años, El.

El inmortal Tasso.
Jueces francos o el tiempo de la barbàrie,
Los ►
Mateo o la hija del Spagnoletto
Traducció per José Varela

Mulato, El

X
X

1840
1840

Noche de las bofetadas
Pandilla, La. O sea, la elección de un diputado

Rey y el Aventurero, El
Sociedad de los Blanco. O el virrey de
Irlanda en 1839. La.
Sueca, La.

1849
1848
1848
1848
1849
1840
1849

1845

1848
1848
1843
1843
1840
1848

X

1847
1840

No podem assegurar que el llistat de les obres que hem trobat resulti estrictament representatiu
(sobretot pel que fa a la part central de la dècada) però entenem que el llistat, que supera el mig centenar
de títols, pot donar-nos una idea vàlida de les tendències teatrals a Girona en el decenni de 1840. El

primer que destacarem és que hi ha una àmplia varietat d’autors teatrals. Amb alguns més destacats, però
sense una pres. L’autor més representat, amb diferència sobre la majoria, fou Tomás Rodríguez Rubí,
amb cinc títols diferents, tots portats el 1848 [veieu les imatges 5, 6, 8 i 9-A]. També es destaca, amb
quatre títols, Alexandre Dumas pare [Imatge 9B]. Ve a continuació Carlos García Doncel [Imatge 9C], amb
tres títols (i 4 funcions, algunes de les obres en coautoria). La resta de destacats van aportar dues obres
de la nostra llista, amb cinc dramaturgs a esmentar: Joseph
Bouchardy, amb 3 funcions [Imatge 11A]; Manuel Bretón de
Per Fires, el dia de Tots Sants
los Herreros [Imatge 11B]; Eugène Scribe, amb 3 funcions
del 1848 es va estrenar a
[Imatge 11C]; Luís Valladares, en coautoria [Imatge 11D]; i,
Girona el Don Juan Tenorio
José Zorrilla, amb 5 funcions [Imatge 11E];. El Don Juan
Tenorio d’aquest darrer autor es va estrenar a Girona el 1 de
novembre del 1848 [veieu la imatge 7] i en poc temps ja en detectem tres representacions.

És interessant fer notar
que cap al final de la dècada
es produí l’estrena a Girona
de la celebèrrima obra de
Zorrilla, Don Juan Tenorio.
Com a obra de categoria, va
ser estrenada durant les Fires
del 1848 i en la dat
assenyalada de la festa de
Tots Sants, el u de novembre.
Aquest ha estat uns dels títols
més representats en el teatre
de l’Ajuntament al llarg dels
temps, afirmació que no
sorprendrà. En la primera
funció s’anunciava com a
“drama fantástico religioso
de grande aparato mágico”.
Efectivament, alguna màgia
deu tenir l’obra, que hagi
assolit tal popularitat.
Imatge 7.- Anunci de l’estrena a Girona de Don Juan Tenorio (El P. 1-XI-1848). Una
de les obres més representades, també, a la ciutat dels quatre rius.

No hem trobat cap obra
teatral en català en el decenni
de 1840

No trobem cap obra en català en el decenni de 1840.
Hem de recordar que la tasca de Pitarra (el dramaturg i
empresari Frederic Soler i Hubert -1839-1895-), gran
recuperador del teatre en català no es produeix fins als anys
60 del segle XIX.

Imatge 8.- Signatura de l’escriptor teatal del que hem trobat
més obres representades a Girona: Tomás Rodríguez Rubí

ELS VUIT DRAMATURGS AMB MÉS TÍTOLS EN LA MOSTRA DE LA DÈCADA DEL 1840
A) 5 obres

Imatges 9
B) 4 obres

C) 3 obres

Tomás Rodríguez Rubí

Alexandre Dumas pare

Carlos García Doncel

Crida molt l’atenció la important presència d’obres d’autors francesos. En aquest apartat hi trobem
Alexandre Dumas, pare, Eugène Scribe, Joseph Bouchardy, Victor Ducange, L-S Mercier, J.B. Rosier i
Frédéric Soulié. De tal manera que de 38 obres de les que en
sabem la nacionalitat dels seus autors, 17 ens consta que eren
Un mínim del 44% de les
francesos. Això equival a un 44% d’obres teatrals d’autor gal. I
obres teatrals presentades a
aquesta proporció podria ser més gran donat que hi ha obres,
Girona en la dècada eren
d eles que no en sabem autor, que ens consta que van ser
d’autors francesos.
traduïdes, no podem assegurar l’idioma original de les quals.
Aquesta situació de gran profusió d’obres de dramaturgs
francesos a la Girona dels 1840 no resulta inesperada. Alguns
estudis calculem que, les obres teatrals presentades a Madrid al llarg primera meitat del segle XIX, un 60%
serien pròpies d’escriptors gals. Tal era el prestigi de la cultura francesa a l’estat espanyol i a bona part
d’Europa entre els segles XVIII i XIX.
És curiós que en moltes traduccions d’obres dramàtiques, quan s’editaven, no constava el nom de
l’autor originari. En canvi sí, sovint, el nom del traductor [Imatge 10]. Evidetment, l’oblit és de presumir
que es relacionava amb les poques ganer de donar peu a pagar drets d’autor.
Imatge 10.- capçalera
d’una
traducció
d’El
Campanero de San Pablo,
obra original del francès
Joseph Bouchardy (que
l’havia escrit el 1836). La
primera traducció és del
1840, tal com podem llegir
en la imatge annexa. Resula
que només s’esmenta el
nom del traductor, en
aquest cas Luís Cantejos.
(La imatge és d ela segona
edició, per la impremta de
Vicente lalamba, 1853, a
Madrid)

És interessant fer
constar
que
les
funcions pròpiament teatrals es van interrompre el mes de maig del 1847. No es va poder continuar
actuacions perquè a la companyia li faltaven actrius femenines de la tipologia de les aficionades. Veiem
el text explicatiu que es publicà al respecte,

“Separada de este teatro la compañía dramática que actuaba en el
mismo, a causa de los escasos elementos con que contaba, y hasta tanto
que se proporcione la adquisición de dos o tres mujeres que puedan trabajar
en unión de los Sres. aficionados, con el objeto de alternar con la compañía
lírica, dando variadas y escogidas funciones de verso que satisfagan los
deseos del público, se continuarán las de canto […] .” (El P. 1-V-1847 p4)

Text 1
Interrupció de les
funcions teatrals perquè
ha marxat la companyia

CINC AUTORS DELS QUE ES PRESENTÀ DUES OBRES EN LA MOSTRA DE LA DÈCADA DEL 1840
A)

B)

Joseph Bouchardy

Manuel Bretón de
los Herreros

Imatges 11
C)

D)

E)

Eugène Scribe

Luís Valladares

José Zorrilla

Pel que fa als gèneres teatrals, hem trobat una majoria de drames (34) sobre les comèdies (22),
respectivament un 60% de drames i un 39% de comèdies. Especialment significatiu resulta la clara
tendència a representar obres teatrals d’escriptura recent, bé
Es van veure més drames
sigui des que es van escriure originàriament o des que es van
(60%) que comèdies (39%).
traduir al castellà, quan es tracta d’obres escrites en altre
idioma, ja hem vist que fonamental o única del francès.
Pel que fa a les que n’hem localitzat l’any d’escriptura o de traducció, advertim que una gran majoria
d’obres es representaven molt poc després d’estar escrites o traduïdes. Ho analitzem en el Quadre II,
comprant l’any en què foren representades a Girona i a l’any en què van quedar disponibles:
Quadre II. Anys que feia que les obres estaven escrites o traduïdes quan es representaren a Girona
Mateix any 1 anys abans 2 anys abans 3 anys abans 4 anys abans 5 anys abans 6 o més anys
3
9
7
6
2
1
6
Del quadre precedent podem concloure que de 34 funcions que podem datar-ne la disponibilitat en
espanyol, la gran majoria, o sigui 25 (el 73%, no feia
més de tres anys que estaven disponibles. En canvi,
De cada 4 obres que es representaven,
no trobem presència d’obres del repertori clàssic de
3 no feia més de tres anys que estaven
segles anteriors. Potser, amb una mostra més àmplia
escrites o traduïdes.
n’haguéssim localitzat alguna, però tot indica que les
obres clàssiques estaven absent o resultaven molt
escasses.

No trobem obres clàssiques

I fins aquí l’apropament a la programació de les obres teatrals a Girona en els deu anys
compresos entre 1840 a 1849. Ja hem advertit que entre 1841 a 1847 és poca la
informació sobre els títols dramàtics presentats a la ciutat. Això limita la generalització
de les constatacions que anat exposant. Creiem, però, que les grans tendències del
moment sí que surten reflectides.
joan manel barceló sitjes, juliol 2020

Per a saber-ne més
FONALLERAS, Josep Maria (1985). <Aproximació a la història del teatre (1769-1939)>. A Josep Maria
BIRULÉS [i al.]. Història del teatre Municipal de Girona: apunts històrics i arquitectònics (17671985). Girona: Ajuntament. Pp.71 a 216
GIRBAL, Enric Claudi (1893). <El Teatro en Gerona. Apuntes para su historia. “Compañías de ópera
italiana”. A Revista de Gerona: maig, pp. 129 a 136.

ANNEX: Relació de funcions que hem pogut localitzar,
bàsicament les teatrals
1840

Gènere / Autor

Títol teatral principal

16-I

Comèdia (5 act.).

La Pandilla. O sea, la
elección de un diputado

17-I

Comèdia (3 act.) /
Manuel Bretón de
los Herreros (1833)

19-I a
27-II
20-II

21-II
i
23-II

26-II

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

Al
mig
-

-

Sainet Es va acabar amb un sainet
final (El P. 17-I p.4)

-

Drama (5 act.)
Alexandre Dumas
Gabriela de Belle-isle
final
[pare] Traducció
►
d’Isidoro Gil (1839)
Drama modern (5
El Corsario [o Santiago el
act.) / Traduïda del Corsario. Drama en cinco inici
Cant
francès. No consta
actos]
autor

● El pro y el contra [Manuel
Bretón de los Herreros
3 obres breus (d’un (1838)]
● El hombre de 60 años.
acte cadascuna)
● Los dos Preceptores

Al
mig

Comentaris
Es va cantar la Introducción de
los árabes (El P. 16-I p.4)

final Cant

Un tercero en discordia
►
BALLS DE MÀSCARES

+teat

-

(El P. 16-I-1840 p4)

(El P. 20-II p.4)
Funció a benefici de la milícia
radicada a Girona. Per tant la
música la interpretà una banda
militar. (El P. 21-II-1840 p4)

Es van interpretar un total de 3
obres teatrals breus (El P. 26-II1840 p3)

[Eugène Scribe (1817) comèdia
en 1 acte, traduïda el 1834]

29-II

1-III

Drama històric
(en vers. 5 act.)
Antonio Gil Zárate
(1837)
Drama (5 act.) /
Frédéric Soulié

Última vegada que s’oferia el
drama en la temporada (El P.
29-II-1840 p. 3 i 4)

Carlos 2º el hechizado ►

Diana di Chivri

final

(El P. 1-III-1840 p.3 i 4)

(original francès del
1839)
La pasión y muerte de N.
Drama sacre
III
(en 7 quadres)
Sr. Jesucristo
Los jueces francos o el
Drama històric
15-III
(4 act.) / Anònim tiempo de la barbàrie ►

Amb
cors

(El P. 15-III-1840 p3 i 24-III p.4)

ària

(El P. 15-III-1840 p.3)

21-VI Drama d’espectacle

La sueca.

?

?

?

?

29-XI

Anunciada per cartells

?

?

?

?

30-XI

Anunciada per paperetes ?

?

?

?

5-XII

?

?

?

?

-

-

-

-

?

1841

TEMPORADA D’ÒPERA

Gènere / Autor

Títol teatral principal

Drama (5 act.) / Joseph
El Castillo de
14-II Bernard Rosier [Traduït del
francès per Pedro Baranda de Alberto
►
Carrión] 1839)
Drama (5 act.) /
La
berlina
9-XII Traduïda del francès
[crec]
per Gaspar Fernando emigrado ►
Coll el 1839

1842

Gènere / Autor

IV i V

?

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

+teat

del Simf

Títol teatral principal

Gènere / Autor

Títol teatral principal

TEMPORADA
D’ÒPERA

Comentaris
Ambientada a França en el
regnat de Carles VII ▲ . (El P.
14-II-1841 p4)

onia
Inici

-

(Arxiu Diocesà de Girona,
Ref. 1013938356)

Final

-

-

-

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

+teat

Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 130) que hi va haver
temporada operística i per la
premsa que el febrer i el maig
consten funcions.

Comentaris
Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 130-131) que hi va haver
temporada operística i per la
premsa que el mes d’abril
consten funcions. I per l’Arxiu
Municipal al maig.

TEMPORADA D’ÒPERA

(mínim)

1843

GIRBAL (1893, maig, p. 130)

San

TEMPORADA
D’ÒPERA

?

Obra nova al teatre gironí (El
P. 20-VI-1840 p4)
(El P. 29-XI-1840 p4)
La sessió es feia en benefici de
l’actor Baltasar Pamias (El P.
29-XI-1840 p4)
← Imatge.- l’anunci d’una
funció anunciada per cartells
(El P. 5-XII-1840 p4)

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

+teat

Comentaris
Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 131) que hi va haver
temporada operística i per la
funció de benefici als coristes
oferta el 9-II sabem que la
companyia d’òpera estava
actuant el mes de febrer.

5-II

Comèdia (2 act.) /

La noche de las
bofetadas [es repetia]

(Arxiu Diocesà de Girona,
Ref. 1013935262)

9-II

Comèdia (2 act.) /

La noche de las Simf
onia Final Cant
bofetadas [es repetia] Inici

(Arxiu Diocesà de Girona,
Ref. 1013935262)

1845

Gènere / Autor

Títol teatral principal

5-VI

Drama modern (en 2
act.) i comèdia (en 1
act.)

El Lobo marino ►
(traduïda del francès)
i Quiero ser còmica
► (traduïda del francès)

1846

Gènere / Autor

Títol teatral principal

+teat

Al
mig

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

Gènere / Autor

Títol teatral principal

+teat

?

TEMPORADA
D’ÒPERA

Imatge.- El maig de 1847
es va representar a Girona, un mínim
de dues vegades, l’òpera de Gaetano
Donizetti Marino Faliero (El Postillón
del dia 13-V-1847 p4). L’òpera
s’havia estrenat al Teatre dels
Italians de París dotze anys abans

Comentaris

Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 130) que hi va haver
temporada operística i per
algun programa de mà sabem
que hi havia funcions el
desembre.

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

+teat

Comèdia (en 2 act.) /
Ària
Un casamiento con la
Mariano Roca de
Inici Final Duet
mano izquierda ►
Ària
Togores (1846)
El mes de maig consta una interrupció de
V l’activitat còmico-dramàtica perquè va marxar la
companyia que actuava.
La Sociedad de los
Drama d’espectacle (en
Al
10-X
Blanco. O el virrey de
Final
5 act.)
mig
Irlanda en 1839.
27IV

Comentaris

Les dues obres eren noves a
Girona (El P. 5-VI-1845 p4)

TEMPORADA
D’ÒPERA

?

1847

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

Comentaris
L’obra era nova al teatre de la
ciutat. La funció es feia a
benefici dels actors de vers
(El P. 27-IV-1847 p4)

Acabant amb la comèdia breu
en un acte Un Quinto y un
párbulo (El P.9-X-1847 p.4 i 10-X p.4)

Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 130) que hi va haver
temporada i per la premsa
consta que hi havia funcions
els mes d’abril i maig. El mes
d’agost també s’esmenta la
representació d’òperes.

1848

Gènere / Autor

1-X

Alexandre Dumas pare
(1843)

Comèdia (5 act.) /

4-X

8-X

15-X

16-X
18-X

22-X

23-X

25-X

26-X

Las colegialas
Saint-Cir

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

+teat

Comentaris

Cant

de

Final aficio

(El P. 1-X-1848 p4)

nada

Comèdia (en 4 act. I en
vers).
/
Tomás Bandera negra
Inici
Rodríguez Rubí (1847)
Drama modern de gran
espectacle (en vers i en
3 actes i pròleg) /
García de Paredes
Manuel de Llano y
Persy (1848)
Drama (en vers i en 3
Dos validos. O castillos
act.) / Tomás Rodríguez
Inici
en el aire
Rubí (1842)
Comèdia (en 5 act.) /
Eugène Scribe (traduït La farsa
per Ventura de la Vega)
Comèdia (en 4 act.) /
El hombre de mundo
Ventura de la Vega (1845)

19-X

20-X

Títol teatral principal

Anunciada per cartells ?
Comèdia (en 3 act.) /
Jean-François Bayard
Muger gazmoña y
(traduïda del francès el
marido infiel
1845, adaptada per
Ramon de Navarrete)
Comèdia (en 4 actes) /
Tomás Rodríguez Rubí La rueda de la Fortuna
(1843-45)
Comèdia de costums /
Patricio de la Escosura El amante universal
(1847)
Comèdia (en 4 act.)
Ventura de la Vega
El hombre de mundo
(1845)
Drama (5 act.) / (traduït
El Rey y el Aventurero
?
per Isidoro Gil y Baus el
►

Final

Funció de gala dedicada al
dia del Rei. (El P. 4-X-1848 p4)

Final

Obra nova a Girona (El P. 8-X1848 p4)

Al
mig

Es representava per segona
vegada (El P. 15-X). Acabant
amb la comèdia en un acte No
más secretos.

Final

Obra nova a la ciutat (El P. 15X)

Final

(El P. 18-X-1848 p4)

?

?

?

S’incorporen nous actors (El
P. 18-X-1848 p4)

Al
mig

Sainet
(El P. 20-X-1848 p4)
final

Al
mig

Sainet
(El P. 22-X-1848 p4)
final

Al
mig

Sainet
(El P. 22-X-1848 p4)
final

Al
mig

Sainet
final

(El P. 25-X-1848 p4)

?

(El P. 25-X-1848 p4)

?

?

1845)

27-X

28-X
29-X

Comèdia (en 4 act.)
Tomás Rodríguez Rubí
(1848)
Drama (en 3 act.) /
Ignacio García Lovera
(1847)
Drama popular (en un
pròleg i 10 quadres) /

Al
mig

República conyugal

Alfredo de Lara ►
El trapero de Madrid
►

?

?
Final

Sainet
(El P. 27-X-1848 p4)
final

?

?

(El P. 27-X-1848 p4)
Especifica que era obra “de
grande espectáculo y aparato
teatral” (El P. 29-X-1848 p4)

Louis-Sébastien Mercier
(traduït del francès)

“Drama fantástico
religioso, de gran aparato
1-XI mágico” (en 7 quadres)

Don Juan Tenorio
►

Estrena Girona
1848 p4)

Final

(El P. 1-XI-

/ José Zorrilla (1844)
2-XI

Anunciada per cartells ?
Drama (de 4 act.) /

5-XI

Gregorio Romero i
Eduardo Asquerino (1847)

El Gabán de Rey ►

?

?

?

Al
Final
mig

S’anuncià com a obra “de
gran aparato teatral” (El P. 5XI-1848 p4)

Final

Equivocadament l’anunci diu en
4 actes i són 5 (tal com
s’interpretà a Girona el 16-X1848). A no ser que se’n suprimís
un en aquesta ocasió (El P. 10-XI1848 p4)

La Farsa
11-XI

Comèdia (en 5 act.) /
d’Eugène Scribe
(francès)

Gravat
d’Eugène
Scribe

12-XI

Anunciada per cartells ?
Tomás Rodríguez Rubí Fortuna
contra
17-XI
?
Drama (3 act) 1845
Fortuna ►
Comèdia (en 3 act.)
19-XI
El héroe por fuerza
(traduïda per Ventura Vega)

?

?

?

?

?

?

Al
mig

Comédia
Las travesuras de
(en vers i 4 act.) / La 1a:
Al
23-XI
Juana ► / I Percances Inici
de Carlos García Doncel
mig
de un apellido
i Luís Valladares (1844)
Drama (en 4 act.)
Don Francisco de
26-XI Eulogio Florentino Sanz
Final
Quevedo
Sánchez (1848)
Comèdia en 3 act. /
Al
Carlos García Doncel i El que menos corre,
mig i
30-XI
Inici
Luís Valladares Garriga vuela
al
(1847)
final
Comèdia (en 3 act.) /
3-XII
4-XII

El mulato

(que feia

que
no
Traduït per José Varela el temps
representava a Girona
1840

Diverses obres curtes

es

)

Es va representar una
“miscelánea de piezas y
bailes”

8-XII

10-XII

Comèdia (en 5 act.)

de

Mateo o la hija del
Spagnoletto

(El P. 15-XI-1848 p4)

(El P. 19-XI-1848 p4)
Funció en benefici de la 1a

final actriu Ramona de Pasos (El
P. 22-XI-1848 p4).

(El P. 26-XI-1848 p4) ▲
Funció en benefici del 1r
actor Ramon Sugrañes (El P.
29-XI-1848 p4) / més El

novisio (estrena a Girona,
comèdia en 1 acte) /
El sainet va ser El Barbero
Sainet
que afeita al burro. ►
final
(El P. 3-XII-1848 p4)

Diversos

(El P. 3-XII-1848 p4)

de la 1a edició. Madrid: Im.
Yenes, 1848 →

Las travesuras
Juana ►

Sainet
final

(El P. 12-XI-1848 p4)

Al
mig

Drama [realment és una La Corte de Carlos II ►
comèdia històrica] (en
En
vers i 6 act.) / Tomás
mig i
7-XII Rodríguez Rubí (1846)
Inici
al
Imatge.- Detall de la portada
final
Comédia
(en vers i 4 act.) / Carlos
García Doncel i Luís
Valladares Garriga

(El P. 1-XI-1848 p4)

Funció a benefici de l’actor i
apuntador Tomás García i del
primer apuntador Pedro
Mártir Constantí
(El P. 6-XII-1848 p4)

Final

L’anunci s’equivoca posant
“drama” quan ha de dir
“comèdia”. (El P. 8-XII p4)

Final

(El P. 10-XII-1848 p4). S’havia
ofert a l’inipient Liceu de
Barcelona el 1841

Drama (en 5 act.) /
14-XII Alexandre Dumas pare
(1834) (traduïda el 1846)

Catalina Howard
►

Funció a benefici dels actors
Joan Obiols i Josefa Cardó (El
P. 13-XII-1848 p4)

Final

Comèdia (en 3 act.)
Sainet (El P. 15-XII-1848 p4). Ja
15-XII (traduïda per Ventura El héroe por fuerza
Mig
final s’havia representat el 19-XI
Vega)
Funció de benefici per als
Drama (en un pròleg i 4 La
hermana
del Simf
Gimactors Narcisa Sugrañes i Joan
onia
nàsti
22-XII
act.) traduïda per
carretero
Fondevila (El P. 20-XII p.4 i
inici
ca
►
Mariano Godoy el 1846
22-XII p.4)
Drama sacre (en 4 act.)
Los pastorcillos o e
/ composicions
24-XII
nacimiento de Nuestro
musicals Joan Carreras
Señor
Dagàs
Salón de las mil
Màgia egípcia i jocs
il·lusiones, amb el
29-XII
hidràulics
prestidigitador Alfredo

Sí

És provable que
els
pastorets es representessin
diverses vegades aquell
nadal, però no ho sabem (El
P. 24-XII-1848 p4)

Cors

L’anunci esmenta que ja
s’havien
donat
diverses
funcions a la ciutat (El P. 29XII-1848 p4)

Caplacy

TEMPORADA
D’ÒPERA 1848-49

?

1849
1-I

Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 130) que hi va haver
temporada operística i per la
premsa que s’interpretà
alguna òpera el mes de
desembre i sobretot a inicis
del 1849.

Gènere / Autor

Títol teatral principal

Drama (en un pròleg i 4
La
hermana
act.) traduïda per
carretero
Mariano Godoy el 1846

5-I

Drama [en cinc actes]

7-I

Prestidigitació

del

El inmortal Tasso.
Visión a través de los
cuerpos opacos

Altres representacions
Músi. Dansa Altre

?

?

?

+teat

?

Simf
onia Final
Inici
Final

Drama romàntic (en 5
Margarita
de Simf
onia Final
11-I
act.) / d’Alexandre
Borgoña ►
Inici
Dumas pare .
Drama fantàstic (en 7
Don Juan Tenorio
Sí
14-I act, dividit en 2 parts) /
►
José Zorrilla (1844)
Drama (en prosa, amb
Exerc.
un pròleg i 4 act.) de
Lázaro o el pastor de Simf
onia
Mig
gimnà
18-I
Joseph Bouchardy
Florencia ►
Inici
stics

Comentaris
(El P. 29-XII-1848 p4). S’havia
representat el 22-XII anterior
(El P. 4 i 5-I-1849 p4)

Inici

(El P. 7-I-1849 p4)
Funció a benefici de 2 actors:
Manuel maria Aragonés i
José Camino (El P. 10-I-1849
p4)
(El P. 14-I-1849 p4). Ja
representat el 1-XI-1848

(El P. 17-I-1849 p4)

(traduït del francès per
Isidro Gil)

Drama fantàstic (en 7
21-I act, dividit en 2 parts) /
José Zorrilla (1844)

Don Juan Tenorio
►

Al
mig i
final

(El P. 21-I-1849 p4). Tercera
vegada que la trobem

25-I

Drama (en 4 actes)

27-I

Drama (en 5 act.) /
de Zorrilla (1839)

28-I

2-II

El Bravo

Sessió a benefici dels
cobradors del teatre (El P.
24-I-1849 p4)
Representació a benefici de
Mariano Luque (El P. 26-I1849 p4). De fet, tant la 1a
com la 2a part del drama té 4
actes

Final

Exerc.
El Zapatero y el Rey Simf
onia Final gimnà
(1a part) ►
Inici
stics

(en 3 act.) / De Victor
Ducange traduïda del La
huérfana
de
francès per Juan de
Bruselas
Grimaldi
Drama (en prosa, amb
un pròleg i 4 act.) de
Lázaro o el pastor de
Joseph Bouchardy
Florencia ►

El P. 28-I-1849 p4). L’obra va
Sainet gaudir de gran èxit a Madrid
final on es programà regularment
entre 1825 i fins a 1848

Al
mig

Drama ja interpretat el mes
anterior (El P. 2-II-1849 p4)

(traduït del francès per
Isidro Gil)

3-II

Anunciada per cartells
?
i paperetes

?

?

?

4-II

Anunciada per cartells ?

?

?

?

8-II

11 a
27-II

Drama (en 4 actes) /
El campanero de San Simf
Joseph Bouchardy (1836). Pablo
onia Final
Traduït del francès per Luís
Inici
►
Cantejos el 1840
Amb un total de 5
funcions en abono

11-II
14-II

Drama (en 4 act.) /
de Zorrilla

16-II

?

-

-

-

-

(El P. 7-II-1849 p4)

Anunciada per cartells ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

(El P. 11-II-1849 p4)
(El Postillón 14-II-1849 p4).
El mateix títol es representà
el 27-I. No sabem si es tracta
de la segona part o si
repeteixen la primera.
(El P. 16-II-1849 p4)
Girbal no esmenta les
sessions operístiques, que
deurien constar de dues
quinzenes, entre juny i juliol i
que coneixem pel periòdic El
Postillón
(El P. 1849: 25-VII (p4), 1-VIII
(p4), 3-VIII (p4), 12-VIII (p4) i
15-VIII (p4)
Sabem per Girbal (1893, maig,
p. 130) que hi va haver
temporada operística.
Per la premsa consta que els
mesos de setembre i octubre
n’hi va haver funcions al
teatre, com a mínim en
aquests dos mesos

El Zapatero y el Rey
Anunciada per cartells ?

Final

TEMPORADA
D’ÒPERA 1849

VI i VII

VII i
VIII

BALLS DE MÀSCARES

L’última de 6 sessions
de prestidigitació

Funció en benefici del
Director musical i compositor
Joan Carreras Dagàs
(El P. 2-II p4)
(El Postillón. 4-II p4)
A benefici del ballarí
Anastasio Casajuana, primer
boler i director de balls.
S’esmenta que el drama feia
força temps que no es
representava a la ciutat
(El P. 7-II p4)

Palacio
encatado.
?
Amb el mag Zoroastro

TEMPORADA
D’ÒPERA 1849-1850

GENT

per la Música

Dani Cortés
La persona de la que volem saber-ne les opinions i vivències personals és
d’una generació més jove que en les darreres entrevistes. Ell és docent
que imparteix classes de música en un institut i també conrea la
crítica musical i els estudis de temàtica musical, amb les òperes del
compositor decimonònic Meyerbeer molt especialment.

ELS ORÍGENS
Op.- Quan i com et vas començar a interessar
per la música?
DC.- Suposo que des de ben petit. La mestra
al preescolar ja va notar que em quedava
embadalit quan ens posava les Quatre
Estacions de Vivaldi, una música que recordo
des de llavors.

DC.- De tota la vida que he estat mozartià. La
resta han anat entrant i sortint. Últimament
tinc delit per tres immensos compositors
francoalemanys: Meyerbeer, Berlioz i
Offenbach, injustament maltractats tots ells
per la història.

Op.- A casa hi havia ambient musical?
DC.- Cap, més enllà d’escoltar música a la
ràdio o la televisió.
Op.- Vas practicar de petit la músic?
DC.- Sí, ben aviat em van apuntar al
Conservatori. Llavors hi havia una seu a les
Bernardes de Salt.

PREFERÈNCIES MUSICALS
Op.- Quins són els tipus de música que
prefereixes?
DC.- L’òpera per sobre de tota la resta.
Op.- Quins compositors clàssics et són més
grats?

Imatge.- En Dani davant del monument d’un dels
seus músics preferits: Berlioz, a París

Op.- Com escoltes música, a casa,?
DC.- A casa l’escolto amb l’ordinador o el
mp3. No m’agrada escoltar la música amb el
mòbil. Encara sóc de cd’s. Al cotxe també
n’escolto molta.
Op.- Tens present alguns concerts que has
viscut que et sembli que tenen quelcom
d’especial?
DC.- Molts. Suposo que triaria la primera
vegada que vaig anar al Liceu. Va ser amb
Die Frau ohne Schatten de Strauss. Una
òpera gens fàcil que em va deixar amb la
boca oberta.
Op.- Has tingut ocasió d’assistir a concerts
interessants en els teus viatges?
DC.- Sí, la monotonia de les temporades
actuals del Liceu fa que viatgi buscant tot allò
que m’agrada. Últimament destacaria la
impressió que em va causar veure grans
obres sobre un escenari com Els troians o Els
Hugonots.

traspassant els Pirineus un s’adona de com
d’endarrerits estem a nivell musical.
Op.- T’has trobat amb alguna anècdota en el
teu exercici docent?
DC.- Moltes, cada dia, a cada hora. Però el
que més il.lusió em fa és trobar-me a
exalumnes a museus o al Liceu, a més a més
d’escoltar les creacions d’aquells que s’han
acabat dedicant professionalment a la
música.
Op.- Com passes a fer crítica musical?
DC.- M’agrada escriure sobre música.
Observar i posar sobre un paper les meves
impressions. També és interessant tot el que
aprens quan t’has de documentar sobre allò
que veus.
Op.- La de crític, és una funció reconeguda?
Compromesa?
DC.- Últimament amb internet qualsevol pot
dir la seva, inclòs jo mateix. És una cosa que
s’ha devaluat totalment.

D’ÒPERA
Op.- Com et vas interessar per l’òpera?
DC.- La meva professora de piano, l’Anna
Canals, m’hi va introduir.
Op.- Quines són les teves òperes preferides?

Imatge.- Davant d’un rètol de l’opera de Rossini
Guillaume Tell, al ROH de Londres

SOBRE LA TEVA DEDICACIÓ A LA
DOCÈNCIA MUSICAL i a LA CRÍTICA
Op.- Creus que la música està reconeguda en
el sistema educatiu que tenim?
DC.- No gens, però no és un problema del
sistema educatiu sinó del propi país. Només

Così fan tutte, Capriccio, Els contes
d’Hoffmann, Guillem Tell... no sé, n’hi ha
moltes i van canviant segons la temporada.
Op.- N’hi ha algun compositor o òpera, dels
més reconeguts que a tu no t’acaba de fer el
pes?
DC.- Puccini i últimament també força
Wagner.
Op.- Què aprecies més en les funcions
d’òpera?

DC.- El director d’orquestra. És en el que m’hi
fixo més. Pot fer màgia amb cantants justets
i escenografies delirants.
Op.- Què et va atreure de Meyerbeer, autor
que has treballat en particular?
DC.- Com el compositor d’òpera més exitós de
tot el segle XIX va desaparèixer gairebé
totalment en el XX. I també tot el que té de
prohibit en les “il.lustres” històries de
l’òpera. És un nom que en la majoria de
monografies apareix com a evitar,
impossible tant pels teatres com per als
oients. Afortunadament aquests últims anys
la cosa va canviant, a la resta d’Europa
almenys.
Op.- Quines activitats has desenvolupat per a
conrear la música meyerbeeiana?
DC.- Tinc un perfil de facebook (Giacomo
Meyerbeer Sohn) on potencio tot allò
relacionat amb ell i em faig ressò de les
últimes notícies. M’ha posat en contacte amb
molta gent que comparteix la meva passió
per aquest compositor tan rebutjat. He fet
una recerca sobre les representacions de les
seves òperes, especialment a Barcelona i
Madrid. Espero que tot plegat acabi algun
dia en alguna publicació. Hi ha un desert
total tant en llengua castellana com
catalana.
Op.- Quina òpera i manera d’acostar-se a
aquest compositor recomanes a qui no el
conegui?
DC.- Jo vaig intentar oblidar tot allò que
m’havien explicat o llegit. Que si feia òperes
llarguíssimes (no més que Wagner), que si
eren incantables (raó de més d’escoltar a qui
en faci la proesa d’interpretar-les),
acartonades i insubstancials (això sempre és
subjectiu).

Imatge.- En Dani visitant la tomba de Meyerbeer, a
Berlin

Jo he descobert un compositor originalíssim
en la seva orquestració, amb unes
temàtiques que sempre plantegen el tema de
la intolerància (intolerància que ell mateix va
patir com a jueu), va ser un referent tant per
a Verdi com per a Wagner, que seguiren i
desenvoluparen
molts
dels
seus
plantejaments, malgrat després reneguessin
d’aquesta influència... Potser el més famós
d’ell són les àries “O paradiso” o “Ombra
leggera” (conegudes en la seva adulterada
traducció italiana). Jo en canvi recomanaria
perles com l’obertura de la Dinorah, el
“Jurament dels punyals” d’ Els Hugonots, els
elaborats finales d’acte de qualsevol de les
seves òperes (malauradament molt retallats
en algunes gravacions), el satànic ballet de
monges condemnades de Robert le
diable...Tot és posar-s’hi!

Agraïm al Dani que ens hagi volgut donar el
seu punt de vista musical

ELS NOSTRES ANTECESSORS.
Mascaretes anticontagi a la Barcelona del 1870
Vers la segona meitat del 1870 la ciutat de Barcelona va patir un morbo (epidèmia) de febre groga.
Es van comptabilitzat força més de mil morts com a conseqüència del contagi.
La campana de Gràcia
no 23. 9-X-1870 p.1

A la vinyeta es fa broma de les mascaretes que van adoptar algunes persones. Les que veiem aquí són
barcelonins benestants i porten paquets perquè estan marxant de la ciutat, com va fer molta gent que
podia. Porten màscares de vímet. S’esmenta a l’enginyer Damas Calvet i Budellès (per cert, nascut a
Figueres el 1836) que va aconsellar aquestes i altres mesures [Referència. Pàg. 102].
joan manel barceló sitjes, juliol 2020

D’ ÒPERA

Dins de l’ampli catàleg de Verdi Ernani potser no és de les que més s’ha consagrat en el
repertori habitual dels nostres dies. Però en els eu moment va ser una de els òperes del compositor
de Buseto més admirades i representades. I a Girona això també es va notar. Anem a fer-ne una
revisió del seu periple per la ciutat dels quatre rius

SOBRE ERNANI
Imatge 2.Francesco Maria
Piave, el llibretista

QUADRE I.- Dades tècniques
Compositor
Llibretista
Basat en
Estrena
1a funció a
Catalunya

Imatge 1.- Verdi el 1844

1a funció a
Girona

Giuseppe Verdi
Francesco Ma Piave
Hernani, de Victor Hugo
1844 (9-III) a La Fenice
de Venècia
1845 (16-IV) al Teatre
Nou de Barcelona
1846 al Pallol o Teatre
de Comèdies (al lloc on
ara hi ha el Municipal)

Imatge 3.- Víctor
Hugo, autor de la
tragèdia Hernani
(1830) en la que
es basà l’òpera
homònima

Hernani és la cinquena òpera de Verdi, per tant de la seva primera etapa. Es tracta d’un drama (més
aviat un dramoncio) típic del romanticisme: Història situada a Espanya,
concretament a Aragó. Un noble, de nom Ernani, i els seus seguidors
han quedat proscrits i han de sobreviure fent de bandolers. El xicot
s’enamora d’una jove a la que es vol forçar a un matrimoni no desitjat.
La parella fa els possibles per a quedar junts però al final la cosa resulta
un amor impossible. L’argument emfasitza molt l’afany de llibertat dels
protagonistes.
Tomàs Gorchs, impressor barceloní, va ser un dels més importants
difusor dels lliberts d’òperes durant el segle XIX. En la imatge tenim una seva
edició bilingüe, italià-castellà, amb el text complert d’Ernani. Notem que en
el títol s’escriu Hernani, conservant així el títol original francès, de Victor
Hugo. També a Girona de vegades s’anunciar amb “H” el nom de l’òpera
(Exemplar de la col·lecció de Joan Manel Barceló).

La que comentem va ser la primera òpera realitzada conjuntament
per Verdi i el llibretista Piave, amb el qual van tenir una llarga
col·laboració, amb un total de deu òperes en junts, algunes de molt
transcendents, com Rigoletto, La Traviata o La Forza del destino.

L’OBRA A GIRONA
L’òpera que analitzen fou representada força vegades a
Girona. No les sabem, i potser no les sabrem mai, totes les
ocasions en què s’interpretà, però sí que podem afirmar que
ho fou reiteradament, entre mitjans segle XIX i la primera
dècada del XX. N’hem localitzat 31 funcions [Veieu el
QUADRE II].

QUADRE II.Any

Hem localitzat 31
representacions d’Ernani a
Girona i segur que no són
totes les que s’hi van oferir.

Interpretacions que coneixem d’Ernani a Girona

Dates (si se saben)

Comentari

1846

Any de l’estrena a la ciutat. No en sabem la data, però les obres
estrenades es solien repetir en la mateixa temporada

1847
1849
1850
1871
1876
1878
1887
1883
1884
1887
1888
1889
1895
1897
1907
1909

4-V
23-XI / 10-X
15-VI / 16-VI
18-X, 19-X, 22-X, 14-XI
30-IX, 2-XI
Ernani fou l’òpera escollida per a estrenar la temporada
19-XII
30-IV / 5-V
17-V, 23-V
15-I, 18-I
30-IV, 5-V
25-II
28-X, 1-XI
28-X / 31-X
La funció del 31-X es va haver de posposar per retard de la soprano.
18-XII / 25-XII
Ernani fou l’òpera triada per a inaugurar la temporada d’hivern.
26-X / 3-XI
30-X

L’òpera Ernani era molt popular entre els gironins. En tenim força exemples. En iniciar-se el segle xx
quan un periodista gironí va voler posar un exemple de les
òperes que agradaven als gironins en va citar un de Puccini
i l’altra de Verdi, i la que va escollir d’aquest darrer autor va
ser Ernani i no altres de ben populars (com La Tarviata o
Rigoletto): “ […] y el público prefiere la armonía de
Bohéme o de Ernani a la acritud de la partitura de Il
Profeta que no se saborea ni se asimila con facilidad” (La
Lucha 3-XI-1909 p.2). I l’afirmació deu ser certa perquè
aquell mateix any, en una altre diari, afirmaven el mateix:
el comentarista de pseudònim <M> deia que l’òpera Ernani
era “la que más ha gustado al respetable, que quizá
porque se la sabe de memoria la oye con marcado gusto e
intenta que se repitan algunos trozos no lográndolo a
veces” (La Lucha 2-XI-1909 p.2).
Imatge 5.- Anunci de diari d’una funció d’Ernani a Girona.
Concretament la del 30 d’abril del 1887 (La nueva lucha 30-IV-1887 p2)

Quan a Girona un cronista anunciava l’agonia de Verdi poc abans de morir, analitzava els seus primers
títols operístics. Entre pes primeres obres considerava fonamental Ernani, inclús per sobre de Nabucco.
Deia: “No le arredró el gran fracaso de <Un Giorno di regno>, ópera bufa. <Nabucodonosor>, <I
Lombardi> y, sobre todo, <Ernani> le desquitaron de aquella caída,” (Diario de Gerona de Avisos y
Noticias, 25-I-1901, p. 7. El subratllat és nostre).
Un altre exemple de la importància del títol ens el dóna també un diari d’època. Un periodista explica,
el 1895, la seva visita a l’Escola municipal de música5, dirigida per Josep Feliu i, a part d’altres observacions,
esmenta que a l’escola hi havia les partitures complertes de set òperes, una de les quals Ernani6.

Imatge 6.- Il·lustració dissenyada per Jordi Plana Martí el 2017 per al rètol d’anunci d’una conferència amb projecció
audiovisual de l’òpera Ernani, organitzat pels Amics de l’Òpera de Palafrugell, activitat que es va dur a terme el 1 de
desembre del 2017 al teatre Municipal de la població.

ALGUNES ANÈCDOTES GIRONINES RELACIONADES AMB ERNANI
Un ajornament
L’any 1895 Hernani estava programada per al dia 31 d’octubre. Així s’havia anunciat, Però la soprano
que havia de fer el paper d’Elvira, la Sta. Tarsi, no va arribar a temps. En lloc d’oferir la funció prevista, es
va repetir l’òpera Faust, de Gounod (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 1-XI-1895 p2).

Reaprofitant el vestuari de l’òpera
Un cas que considerem ben interessant consisteix en l’ús de part del vestuari de l’òpera Ernani per als
actes d’una festa de carrer a la ciutat de Girona. Concretament, la festa del carrer Argenteria. És un fet
sabut, i n’hem parlat en altres números de l’Operem, com la celebració de festes pròpies dels carrers de
la ciutat té molta tradició i generava, per exemple, balls.

5

Es refereix a l’escola promoguda per l’Ajuntament, en uns locals del primer pis de l’edifici consistorial a partir del 1892
(Lluís Brugués, La Música a Girona. Girona: Diputació, 2008, p. 41 i ss.)
6
Les 7 òperes de els que el periodista en trobà la partitura sencera eren: Ernani, Gli Hugonotti, Fra Diaávolo, Faust,
Rigoletto, La Gioconda i Lucrecia Borgia (Diario de Gerona de Avisos y Noticias, 27-VII-1895, p.3)

L’arxiver i historiador Julián de Chía va parlar en diversos escrits de festivitats gironines. En aquesta
línia publicà el 1857 al setmanari “La Primavera”7 una detallada descripció de les festes el carrer
Argenteria. Aquestes tenien lloc el darrer diumenge d’agost i continuaven el dilluns. Exposa festivitats
amb una arrel antiga basada en l’agraïment per la
superació d’epidèmies. Esmenta el conegut ninot del
Sabem que les exòtiques
Tarlà, que encara em manté, tot afirmant que aquest
vestimentes del teatre de Girona
personatge que es penja al bell mig del carrer
per a l’òpera d’Ernani s’utilitzaven
argenteria prové d’influència figuerenca. Passant a
per ambientar festes populars.
una concorreguda activitat de la tarda del dilluns, de
Chia explica:

“ a las 4 de la tarde, si el tiempo no está nublado, esto es, si no hay ninguna circunstancia política o
financiera que lo impida, empieza la llamada Fagina que es la parte más sublime y más importante de
la función. Se tiene para celebrarla preparado de antemano un hombre, el más feo que generalmente
se halla y que sepa hacer más extravagantes gesticulaciones; se le viste de moro, se le pinta la cara para
hacerle más feo aún, se le arma con un terrible chafarote, y se le coloca en un carro en el que hay una
silla de brazos bajo un dosel hecho con cañas verdes y cubierto de banderas españolas, y he aquí a
nuestro hombre convertido en un monarca de Bagdad. A su vanguardia se pone una numerosa banda
de cornetas y tambores, vestida con los trajes del coro de los de la ópera Hernani [Sic], y al frente se
pone otro pobre hombre vestido de figurón, señalando los movimientos y acciones de un tambor mayor.
Arreglados los cestos y canastos en que va empaquetada la merienda, y colocados en filas irregulares
en el coche y la banda todos los que quieren tomar parte en la función, rompe aquella con una
estrepitosa tocata, y
parte el convoy hacia
las afueras de la ciudad
en dirección a la fuente
de Palau o la del Rey.
Imatge 7.- Una passejada
dels anys 40 del segle XX que
recorda la festa del Xatu: En
Pere del burro transportant
el Tarlà amb la seva carreta.
Autor
desconegut.
Ajuntament de Girona – CRDI
(agafat de Pedres de Girona)

Llega allí la comitiva,
se apea el monarca
agareno, acampa a su
entusiasmado pueblo
que se divide en pequeños grupos a manera de tribus nómadas, y sentados sobre el verde césped,
extienden manteles, cogen platos y … en una palabra, empieza la merienda, en cuya confortable
ocupación les llega la noche avisándoles que es hora de partir”8 (el subratllat és nostre i s’ha actualitzat
l’ortografia)

7

L’article correspon a: Julián de Chía, <Gerona. Las fiestas de Calle>. La Primavera, 30-VIII-1857, p. 185 a 189
Fagina és una expressió antiga en castellà que designa feixos d’elements vegetals que es feien servir per a construir
fortificacions militars improvisades. Chafarote designa, en castellà, un coltell o ganivet curt i ample.
8

Segueix explicant de Chía que, acabat el llarg berenar, el rei convoca els homes a cop de corneta i
aquests s’armen de canyes i, amb torxes, tornen en formació, entrant solemnement a la ciutat. Altres
habitants s’hi sumen i van cantant pels carrers “Visca el xatu” fins que arriben de nou al carrer Argenteria
on els rep el Tarlà i
uns focs d’artifici.
Veiem
com
cada època té les
seves tradicions
populars i com
aquestes
conserven record,
transformat,
d’ecos del passat:
en el cas que ens
ocupa, les pors a
Imatges 7.- Vestimentes de bandits dissenyats per Alfredo Adel per a una funció
les epidèmies, les
al teatre de La Scala de Milà el 1881 (Il·lustracions de l’Arxiu Històric Ricordi)
guerres
i
incursions amb els
sarraïns. També viem de la crueltat, de vegades, de els diversions públiques, que fan escarni de persones
a les que es posa davant de la gresca per a ridiculitzar-les.
El que ens interessa però, a nosaltres és veure com
del vestuari permanent amb el que comptava el
Ernani és un bon exemple del gust
teatre, s’aprofitaven les disfresses que es guardaven
canviat dels espectacles operístics.
per a la representació d’Ernani i concretament les
Tant representada al segle XIX i
corresponents als bandolers que acompanyen al
sense cap funció durant més d’un
protagonista. Per tant, això confirma que Ernani era
segle cap aquí, des del 1910.
una òpera important a la ciutat, que es representava
assíduament ja que el Teatre en conservaven els
vestits.
Ernani és, en definitiva, un bon exemple de la variable popularitat de les
composicions musicals. Després d’haver gaudit d’una gran popularitat, també a Girona,
aquesta, una de les òperes de temàtica aragonesa de Verdi, va caure gairebé en l’oblit.
Per sort, en els darrers anys Ernani està experimentant un nou interès i es programa més.
De fet, el ric melodisme i al definició eficaç de la personalitat dels personatges, s’ho
mereixen.
joan manel barceló sitjes

Aquí podem
sentir els ´
Últims deu minuts de l’òpera en una
versió que va ser celebrada. És la de
La Scala de Milà el 1982. El Director
musical fou Ricardo Muti. Veiem i
sentim en el tercet final Plácido
Domingo, Mirella Freni i Nicolai
Ghiaurov.

de balls: El Cakewalk
Un ball d’última moda en iniciar-se el segle XX
És llei de vida que cada generació té la sensació que amb ella es superen els gustos antiquats i
que ells sí que son moderns (ells es refereix
a la generació quan és jove). Aquest
sentiment encara s’accentua més en les
èpoques de canvi de segle. A Catalunya
poc després d’iniciar-se el segle XX arriben
novetats d’un ball totalment modern, jove
i trencador: el Cakewalk.
← Imatge 1.- La il·lustració, amb el títol Cake-Walk va
ser publicada en el barceloní l’Almanach de La Esquella
de la Torratxa del 1904, p. 40. El gravat està fet per
Pere Ynglada (o Inglada). L’artista acabava de venir
d’Alemanya (on anà a formar-se el 1901) i d’un viatge
per París, fet el 1903 amb el seu amic Lluís Garriga Roig,
on va viure i fruir de la ciutat en plena Belle Époque. La
il·lustració va ser publicada amb una frase al peu que
deia: Doblegant el cos així / el ballaven el ballaven, /
doblegant el cos així / el ballaven a París.
[hem actualitzat la grafia]

El Cakewalk era un ball que havia arribat a París
de cap el 1900. Aquell París era tant modern
que en aquell moment va propagar l’estil
artístic que els gavatxos en van dir Art Nouveau
i els d’aquí el vam batejar com a Modernisme.
La dansa a la que ens referim venia, com les
gran innovacions de la música popular del nou
segle, dels Estats Units i concretament de la
comunitat
afroamericana. Ja feia algun temps que els descendents dels esclaus
havien ideat aquestes danses en un to burlesc que, en el seu origen,
feia mofa dels gestos i actituds dels amos blancs de les plantacions. El
nou ball estava ple de ritme i comportava unes fortes contorsions del
cos, amb moviments variats i que donaven peu a improvisacions.
El Cakewalk va rebre aquest nom que significa ball del pastís com a
conseqüència que, en una concurs, el guanyador va rebre un flamant
Imatge 2.- Filmació del 1903 d’una
pastís. Musicalment el balls sol tenir un ritme de 2/4. El motiu va ser
ballada de Cakewalk. El piano que
adoptat pel francès Claude Debussy en a sisena i última secció de la
sentim és sobreposat perquè el
seva cèlebre suite Childre’s Corner (Racó dels infants), del 1908.
cinema era aleshores mut.
Finalment comentarem que el Cakewalk és un precedent del Ragtime.
joan manel barceló sitjes, juliol 2020

i altre:

22

Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

COBLA-ORQUESTRA XAXU
Aquí ens trobem a un dels grans compositors de sardanes. Un escalenc que durant uns
anys va viure a Girona i que coneixem més pel mot que pel seu nom, mot que va donar
títol, en el període curt d’un any, a una de les cobles-orquestra de la ciutat dels quatre
rius.
Ens referim a una cobla-orquestra de Girona fundada per Josep Vicens i Juli ("Xaxu") l'any 1932,
i que un any després, al marxar el seu fundador, va passar a anomenar-se La Principal.

Imatge 106 - Any 1932 – Foto: Lux. CRDI, Ajuntament de Girona

A la foto de la página anterior. En SEGON TERME, d'esquerra a dreta: Joaquim Nadal i Riera ["Nyero"], fiscorn,
d'Arbúcies (Havia tocat en una formació liderada en un principi per en "Xaxu" com era la Cobla-orquestra La
Principal de Tordera ). Rafel Laguarda i Sabater, de Girona. Antoni Barnés i Gultresa, trombó?, de Sant Feliu de
Guíxols (domiciliat a Girona). Maurici Herraiz i Marcó, trompeta, de Girona. Josep Vilamú i Escuder, tible o tenora,
i clarinet i saxo, de Girona. Joan Blanch i Planas, de Girona. Josep Cunill i Saura, flabiol, clarinet i saxo, de Girona
En PRIMER TERME, d'esquerra a dreta: Sebastià Prat i Jou9, contrabaix i violí, d'Amer. Josep Vicens i Juli
("Xaxu"), destacat al centre, contrabaix i director. De L'Escala i domiciliat a Girona. Joan Rotllens i Bassets, tible i
clarinet, de Sant Feliu de Guíxols

Algunes vicissituds del grup i dels seus components
La durada de la Xaxu fou breu. Tinc documentada una actuació (era la presentació de la
formació de nou nom) de La Principal el dia 15 de Juny de 1933, en la edició del diari
L'Autonomista de 16 de Juny de 1933, pàgina 2, en dos breus titulats Alegria republicana i La
Principal.
Com a curiositat, s'esmenta la presència a la
Cobla d'una dona: Blanca Nadal i Collell (a
l'article hi anoten Justa Nadal, però he
comprovat que és un error; era la filla del músic
Joaquim Nadal i Riera, "Nyero"). La Blanca és
probablement la segona dona documentada
formant part d’una cobla. Tocava el flabiol. Un
altre dels músics components de La Principal era
el Sr. Guasch, segurament Francesc Guasch i
Poudevida.
La Blanca Collel fou flabiolaire i per tant intèrpret de flabiol i tamborí.
Amb el temps, un dels fundadors de la Xaxu, l'Antoni Barnés, va passar a dirigir La Principal,
de Girona; quan feia sardanes a vegades era anomenada Cobla Barnés. L'any 1952 la Coblaorquestra Bolero li va comprar el nom, passant a ser la Cobla-orquestra La Principal de Girona.
Però Antoni Barnés no es va pas retirar de la vida artística. Conservant alguns músics i incorporantne alguns de nous, va fundar la Cobla-orquestra Selección, de la que parlaré en el proper article.

Amb aquest repàs de l’evolució de la cobla-orquestra Xaxu fins a la cobla-orquestra La
Principal de Girona, al llarg de vint anys, tenim un bon exemple de la complexitat dels noms
d’aquest tipus de formacions.
En el proper article parlaré de la Cobla-orquestra SELECCIÓN

Josep Loredo i Moner, juliol de 2020
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Entre 1902 i 1926 en Sebastià Prat va ser director de la Cobla-orquestra La Principal d'Amer.

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
(41)

Blandine Staskiewicz ens
ofereix l’ària Destin Avaro,
corresponent a l’òpera de
Vivaldi
La Fida Ninfa.

Una ària de
baríton

A Cavalleria Rusticana
Mascagni fa cantar una mena
de peça de presentació al
baríton (Alfio): Il cavallo
scalpita

Un precedent
de l’ària de la
reina de la nit

Haydn era el gran compositor dels eu
moment, admirat per jove Mozart. A
l’òpera Orlando Paladino, Haydn el
1782 ens planta una ària, Giusto ciel,
che giorno è questo, que admetrem
que té un aire amb l’ària de la Reina,
a La Flauta Màgica, que és del 1791.

Una ària de
les més curtes
i intenses.
També de
baríton

Mozart, al seu gran Don Giovanni
(que per cert, s’ha interpretar al Liceu
l’octubre vinent) hi té una ària molt
brillant que exigeix una gran velocitat
de cant al baríton: Fin ch'han dal vino.
Aquí per Samuel Ramey

Bach
a Notre-Dame
de Paris

Aquí podem escoltar la Toccata i
Fuga, atribuïda a J.S. Bach. Té la
gràcia que ve en una fantàstica
filmació i so, realitzada a la
catedral parisina mesos abans de
l’incendi. Interpreta Oliver Latry.

Un duet d’Aida
que de
vegades passa
inadvertit i que
és un “10”

Nume custode e vindice , quan
Radamés és ungit com a cabdill
militar de les tropes egípcies, és un
duet (baix i tenor), acompanyat pel
cor, de l’ Aida de Verdi, d’un gran
interès, no sempre apreciat tant
com es mereix

En motiu dels concerts d’estiu

Violins

Julià Pascual Fortea, 2015 (inèdit)

