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Celebrem
el dia de
la Música
a Olot.

SANTA CECÍLIA,
Patrona de la Música
El 22-XI és la data tradicional de la
Música

el dissabte
21 de
novembre,
a les 19h.
Hi ha bus
Amb Joana Canalias (soprano) i Aimar de Noraha
Santhino (piano). Repertori. OBRES DE COMPOSITORES
Entrada GRATUÏTA però amb reserva. Amb busos
optatius des de Girona (10€). PODEU RESERVAR:
Santa Cecília, per Guido Reni, del 1606

NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

NOVETATS DE L’ASSOCIACIÓ
NOTA INFORMATIVA
ACTIVITATS AMB PARTICIPACIÓ DELS AMICS AFECTATS
PER LES RESTRICCIONS SANITÀRIES DEL 29-X
Com és natural, els Amics de l’òpera deixaran de realitzar
aquelles activitats programades que es veuran afectades per les
prohibicions que afecten fins al dia 13 de novembre, inclòs. En
canvi, les que estan programades en dates posteriors les
mantenim mentre no hi hagi alguna prohibició al respecte.
Anirem informant de l’evolució de les convocatòries.
De manera permanent podeu consultar
L’agenda del web dels Amics de l’Òpera de Girona

Projecció íntegra de l’òpera de
Don Giovanni de Mozart. De
manera gratuïta, organitzada
pels Amics.
ES REPROGRAMARÀ,
EN DATA QUE S’ANUNCIARÀ
Ja que no podem anar al Liceu a veurela. Degut a les restriccions, NO es
podrà fer el dijous 5-XI-2020. (estava
previt de 17,30 a 20,50 a l’Aula Magna
de la Casa de Cultura de Girona). Es
tracta de la versió fílmica, ambientada
en espais naturals i dirigida per Joseph
Losey el 1979, amb direcció musical de
Lorin Maazel. Cal inscripció prèvia
..Informació.. ..Reserves..

DONES COMPOSITORES.
Recital, amb Joana Canalias
(soprano) i Aimar de Noraha
Santhino (piano). El 21-XI, 19h.
DE MOMENT NO ESTÀ AFECTADA
PER LES LIMITACIONS SANITÀRIES
A OLOT, al teatre de l’Orfeó Popular
olotí. Entrada Gratuïta però amb reserva.
Hi ha un bus des de Girona per a qui li
convingui (10€)
..RESERVES..

Calendari allargat
ANAR-HI

ACTIVITATS REALITZADES AMB ELS AMICS
Es va haver de suspendre el
bus per anar al Liceu el 24-X
El teatre va comunicar prevista que
no podia facilitar les localitats per al
Don Giovanni degut a les
restriccions sanitàries. ..Al web..

Club de Lectura: Don Joan
de Molière Vs. Don
Giovanni de Mozart
A la biblioteca P. Carles Rahola de
Girona. Amb participació dels Amics
de l’Òpera de Girona. Fou el 8-X
..Al web..

Conferència sobre Don
Giovanni de Mozart per
pol Avinyó
El 8 d’octubre a la casa de
Cultura, organitzat pels Amics
..Al web..

Una esperada inauguració al
Liceu amb Don Giovanni
Amb la incertesa i adaptacions que
han calgut s’ha estrenat la temporada.
Sembla que el públic s’ho ha passat bé.
És curiosa la diferència de valoracions
que us oferim als links, ambdues
aparegudes al dia següent de l’estrena
..El Periódico..
..In Fernem Land..
Van estar a la mateixa represntació?

Èxit de La Flauta Màgica que
acaben de presentar els de
Sabadell
Representat des del 21 d’octubre al
teatre de la faràndula i actualment en
gira per Catalunya ..Al web..

El Liceu i L’Auditori de
Barcelona faran ús de les
audicions a distància per a
contrarestar el tancament
Audicions en streaming. ..Al web..

Òpera Catalunya, plataforma
que fa gires per Catalunya, ha
presentat temporada
A Girona hom preveu dues funcions. Pels
Amics de l’Òpera de Sabadell. ..Al web..

Curs: Tècniques de veu i
cant. Nivell 2.
Nova edició d’aquets cursos que
es realitzen en 5 sessions, els
dimarts del 3-XI al 1-XII a La Marfà
de Girona. ..Al web..

Retorna un tancament força
generalitzat de sales de
concert i teatres en general
A nivell mundial i com a mesura
preventiva contra l’expansió del virus.
..Al web..

Polèmica sobre el tancament
sanitari de les sales de concerts
El famós director d’orquestra Ricardo Muti
ha escrit una contundent carta oberta
contra la mesura del govern italià de tancar
teatres. Per contra, el comentarista Rafael
Ortega Basagoiti creu que hi ha una base a
la mesura, malgrat no agradi.
..Al web.. ..Ho justifica..

La Scala de Milà acaba de
decretar 10 dies de quarantena
de 27 positius de virus entre el
cor i l’orquestra
La gran majoria asimptomàtics, a partir dels
resultats de proves, el 28-X-2020. Volen
salvar la Prima o inauguració oficial prevista
per al 7-XII. ..Al web.. ..Al web..

A Banyoles fan la festa cantant
La Coral Veus de l’Estany canta “Festa
major”, per Sant Martirià (24-X). La seva
directora, la Carme Cornella proclama:
La Coral Veus de l'Estany, de Banyoles
dedica aquest video als banyolins i
banyolines i hi evoca imatges d'allò que
hauria pogut ser.
..Al web..

Sobre el recital de Juan
Diego Flórez al Liceu
Es va celebrar el darrers 21 i
23 d’octubre
..Al web..

Cicle de 9 xerrades Online
dedicades a Beethove, en el 250
aniversari del naixement
A càrreg d’Eva Sandoval, de Radio Clásica
..Al web..

Entrevista a la soprano Lisette
Oropesa
Que ha rebut recentment molt bones crítiques al
Met. Com l’ha afectat la pandèmia.
..Al web..

Distingint una dotzena de
tipus d’àries
Descripció relativament breu i
clara de diferents àries amb que et
pots trobar. ..Al web..

Repàs a òperes recents
composades per catalans
Amb motiu del recent dia mundial de
l’Òpera, el 25 d’octubre
..Al web..

Beques concedides en l’apartat de
Música i òpera pel BBVA
S’acaben de conèixer els guardonats d’enguany
..Al web..

Una opinió sobre la modernització
de la sarsuela
Entrevista a Daniel Bianco que fa propostes
per a mantenir vigent la sarsuela
..Al web..

S’ha de realitzar el congrés de
professorat de cant de Catalunya
Seria del 24 de novembre a Barcelona.
Esperem que es pugui fer.
..Al web..

Sobre la recuperació de la
música de dones compositores
Comentari de la figura de la música i
musicòloga Luise Adolpha Le Beau
..Al web..

Nou segell discogràfic de
l’Auditori de Barcelona
S’ha inaugurat amb un concert de la
Banda Municipal de Barcelona
..Al web..

El director d’escena Giancarlo
Del Mònaco parla del seu pare
Mario Del Monaco
Publicada a Beckmesser
..Al web..

A Pesaro retarden el festival
operístic Rossini de tardor
Es preveu a partir del 14 de novembre
a resultes de les darreres mesures
contra el coronavirus del govern italià
..Al web..

Bons ressons d’una Elektra
estrenada a Viena
Un dels grans clàssics de l’òpera del segle
XX, de Richar Strauss
..Al web..

Hi ha músics molestos per un
anunci de televisió
Entenen que es dóna una valoració poc
favorable de la professió de músic
..Al web..

El Liceu continua amb el seu
programa d’òperes per a joves
Algunes funcions a preu molt reduïts per a
menors de 35 anys. S’ha estrenat aquest any
amb Don Giovanni. Des dels Amics de Girona
no s’hi ha pogut accedir pel poc aforament.
..Al web..

Don César de Bazan:
enregistrada la primera òpera
important de Massenet
CD

Sota la direcció de Mathieu Romano i
editat per Naxos. ..Al web..

Lament de la terra. Últim disc
d’Albert Guinovart
CD

Un al·legat a la preservació del planeta.
Per Sony Classical ..Al web..

Acaba de sortir l’enregistrament
d’una nova òpera basada en la
vida de Da Ponte: The Phoenix
CD

Amb música de Tarik O’Regan, va ser
estrenada el 2019, i narra la vida d
el’aventurer llibretista de Mozart.
..Al web.. ..Un fragemnt..

ACTIVITATS
..NOTA IMPORTANT:.
Les recents mesures de prevenció de la covid han establert el tencament de
tots els actes culturals fins al dia 13 de novembre. Ja es veurà queè es farà en

els die sposteriors. Les entitats organitzadores hauran publicat o publicaran
ene ls propers dies si els actes es suprimerixen definitivament o es reprograme
i com, en cada cas.
Del calendari que hi havia previst en el nostre entorn hem deixat indicades les
activitats que es veuran afectades, pel que se sap en el moment d’editar el
present butlletí
Sis solos soles (Microòperes
de nova creació)
1-XI
Cancel·lat
(18, 18,45 i
19,30 h.)

Interpretat en diverses zones del Liceu
..Al web..

Barcelona

Cor Maragall a l’Auditori de Girona
Concert tradicional de Tots Sants
1-XI
(12 h.)

Suspés
Amb la direcció de Sara Pujolràs. ..Al web..

Girona

Continuen les representacions de
l’òpera de Mozart Don Giovanni
2, 5 i
8-XI

Cancel·lat
Amb diverses funcions al Liceu. Amb
Christopher Maltman en el paper
protagonista. I, entre d’altres, Mihah
Persson, Luca Pisaroni i Véronique Gens.
..Al web..

Barcelona

Projecció íntegra de
l’òpera Don Giovanni.
Versió Losey
5-XI
(17,30 a
20,50 h.)

S’ajorna a data que s’anunciarà
Serà a l’Aula Magna de la Casa de
Cultura. Gratuït però amb places
limitades i inscripció prèvia
..Informació i INSCRIPCIONS..

Girona

Cants des de l’edat mitjana a
l’avantguarda. Diversos
gèneres
6-XI
(20 h.)

Pedro Burruezo & Nur Camerata. Van de
la música sufí, flamenca, sefardita als
nostres dies. A la Casa de Cultura de
Girona: Auditori Viader
..Al web..

Girona

Das Lied von Erder (La cançó
de la terra) de Mahler
(versió orquestra de cambra)
6, 7 i 8XI

Cancel·lat
També L’Idil·li de Sigfried. I. Arcayürek
(tenor), J.A. López (baríton) i l’OBC.
Auditori de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Tenors: espectacle còmic que
combina cant líric i teatre
8-XI
(19 h.)

9-XI
(21 h.)

Es preveu posar nova data
Amb Ezquiel Casamada, Miquel Cobos,
Albert Mora i Gustavo Llull (piano)
A Palamós al Teatre La Gorga
..Al web..

Palamós

Ballet de Moscou: Romeu i
Julieta de Prokofiev (nova
data programada)
Es preveu ajornar-lo
S’interpretarà a l’Auditori de
Girona
..Al web..

Girona

Concert amb fragments de l’òpera
La Saïs, de Marguerite Olangier
11-XI
(20 h.)

Amb Eva Ribas (soprano) i Reinalda Blanco
(piano). A la casa de Cultura de Girona
S’ajorna a data que s’anunciarà
..Al web..

Girona

Concert del tenor Josep Bros
12-XI
(20 h.)

Al teatre de la Faràndula de Sabadell.
Amb un programa de sarsuela i cançó
catalana. ..Al web..

Sabadell

CLUB DE LECTURA sobre l’òpera
La Tarviata de Verdi
12-XI
(18 h.)

a LA BIBLIOTECA Carles Rahola de Girona.
Conductor: Joan Manel Barceló (dels Amics) i
coordinat per Ma Àngels Prat. Gratuït. Obra
literària: La dama de les camèlies,
d’Alexandre Dumas, fill. ..Al web..

Girona

Representació de l’òpera
La Flauta Màgica, de Mozart
14-XI
(18,30 h.)

Pels Amics de l’Òpera de Sabadell. Al
Palau de la Música de Barcelona
..Al web..

Dansa al Liceu:
Marie-Antoniette

15 a 19
-XI

Cancel·lat
Per Malandain Ballet Biarritz. ..Al web..

19-XI

CONFERÈNCIA: sobre l’òpera
La Traviata de Verdi

(19,30 h.)

Barcelona

Per Pol Avinyó, a l’Auditori de la casa de
Cultura. Gratuït però cal inscripció
..Inscripcions..

Barcelona

Girona

Ballet a l’Auditori de Girona:
El Trencanous, de Txaikovski
22-XI

Amb el Ballet de Barcelona
..Al web..

(19 h.)

Girona

Projecció de l’òpera Il
Trovatore, de Verdi
Amb la intervenció d’Anna Netrebko.
Al Centre cultural figuerenc La Cate.
S’ofereix en diferit
..Al web..

24-XI
(19 h.)

24-XI

Figueres

Òpera de Mozart al Liceu, amb la
direcció de Mark Minkowski:
Mitridate re di Ponto
Cancel·lat
En versió concert
..Al web..

(20 h.)

Barcelona

L’orquestra simfònica del
Liceu ofereix fragments
d’òperes: Wagner i Ligeti
Al Palau d ela Música Catalana. Amb
la direcció de Josep Pons i la
soprano Anja Kampe
..Al web..

25-XI
(20 h.)

Barcelona

Àries de reservat.
Espectacle líric en petit
format
Elena Martinell (soprano
coloratura) i Glòria Garcés (piano).
A la biblioteca d’Olot Marià Vayreda
..Al web..

26-XI
(19 h.)

Números anteriors

Olot

Calendari allargat

Un possible regal de Nadal
per a melòmans gironins:
Nadales del Barroc gironí
Un CD editat aquest any 2020 per Música
Antiga de Girona
INFORMACIÓ A:
..Al web..

Històries del Municipal
El teatre del Pallol en la dècada de 1840 [4 de 5]

ALTRES FUNCIONS i GÈNERES
En aquesta ocasió ens centrem en les
representacions que van tenir cabuda a la
Casa teatre de Girona, en la dècada que
precedeix a la meitat de segle XIX, que no
siguin ni teatrals ni operístiques. Per a la
sarsuela encara faltava un lustre per a què
arribés a la ciutat. Ens referirem a:
● Balls públics,
● Cant fora de les funcions operístiques,
● Música,
● Temàtiques religioses, i
● Altres.
Imatge 1.- Escut de Girona imprès el 1846.
Figurava en la portada de la publicació municipal sobre les
'Ordenanzas relativas al ramo de obras de la ciudad de
Gerona'. Impremta Oliva (Col·lecció J.M. Barceló)

BALLS PÚBLICS AL TEATRE
Una activitat molt popular era el ball. Al Teatre del municipi s’hi realitzaven balls ja des del seu origen
al segle XVIII fins ben entrat el segle XX. Els balladors utilitzaven la platea del coliseu gironí, que
s’habilitava per a l’activitat, retirant els bancs i cadires que hi havia al mig de la sala. En la dècada del
1840 s’hi esmenten sobretot balls públics de màscares, evidentment als voltants de Carnestoltes. Els
que s’anomenen balls públics estan oberts a qualsevol, sovint pagant una entrada. En canvi els balls
privats s’organitzaven per part de societats lúdico-culturals o particulars i es dirigien als seus socis o
persones invitades per aquests.
En els documents trobem referències a la previsió de balls de carrers, propis sobretot a l’estiu, però
no n’hem trobat gaires referències concretes
Any

1840

1841

Dates

Tipus de balls

Comentaris

Font

Per carnestoltes. El preu d’un abonament
gener: 19 i 26 i febrer: 7
Balls
de a 7 ballades era de 28 rals per parella.
El P. 16-I p.4
2, 9, 16, 23 i 27
màscares
S’adquirien els abonaments a la botiga
d’Ambrosi Sormany.
Balls de màscares. Per carnestoltes es fan Balls públics de
14-II i altres dies
No consta el nombre màscares. El preu de l’entrada per El P. 14-II p.4
de funcions
persona era de 4 rals.

Any

Dates

1842

Els dies 30 de gener i
3, 6, 8 i 8 de febrer

1843

Els dies de desembre:
Es guarda un exhaustiu dossier de la
4 balls de fires.
3 a la tarda, 3 a la nit,
comptabilitat, amb un full informe i els
Repartits en 3 dies
8 nit i 11 nit
rebuts signats.

1845

tres el gener: dies 24,
26 i 30. I tres el febrer: 6 balls de màscares
els dies 2, 3 i 4.

1846

Segons consta en una petició feta arribar (AMGi, teatre,
Entre abril i setembre S’haurien fet 14 balls
a l’intendent de la província en relació al lligall 7, data de
d’aquell any
particulars al teatre
10-IX-1846)
pagament de taxes

Tipus de balls

Comentaris

L’ajuntament
El preu de l’entrada per persona era
preveia 5 balls de
de 4 rals.
màscares

1846

Els dies 31-X i el 5-XI

Dos balls

1846

Els dies 15, 19, 22, 23 i
24 de febrer.

5 balls de màscares

1847

Els dies 7, 11, 14, 15 i
16 de febrer

5 balls de màscares

1848

(no ens consten els
dies concrets)

6 balls de màscares

1849

Febrer, dies : 11, 15,
18, 19 i 20

5
balls
màscares

de

Tenim l’avís públic promulgat en un
cartell per l’alcalde

Font
(AMGi, Teatre,
lligall 2. Avís de
l’alcalde de 26-I1842)
(AMGi, Teatre,
lligall 3.
Documents de
desembre)
(AMGi, Teatre,
lligall 5. Avís de
l’alcalde de 23-I1845)

(AMGi Teatre,
lligall 3, sense
Un full de despeses
data del
document)
(AMGi, Teatre,
Tenim l’avís públic promulgat en un lligall 6. Avís de
l’alcalde de 14cartell per l’alcalde
II-1846)
(AMGi, Teatre,
Tenim l’avís públic promulgat en un lligall 6. Avís de
l’alcalde de 4-IIcartell per l’alcalde
1847)
Conservem l’autorització governativa, que (AMGi, teatre,
imposa que l’ingrés d’un dels balls vagi en lligall 5. Data 22I-1848)
beneficència d la “casa de expósitos”
(El Postillón, IIPer carnestoltes. El preu d’un abonament 1849, dies: 7
a 5 ballades era de 10 rals per persona. (p4), 9 (p4), 11
(p4) i 14 (p4)

Imatge 2.- Era habitual fer ball en la platea
dels teatres d’arreu del món. Per això calia
retirar les cadires i o bancs, a més els terres no
solien ser tant inclinats com en èpoques
posteriors. Aquí veiem un ball de màscares a la
platea de l’Opera de París l’any 1842.

Pel que fa als balls de màscares, els
horaris de les sessions “normals”
podien durar unes quatre hores. Una
hora normal de començar podia ser
sobre les deu del vespre. I l’acabament
vers les dues de la matinada1. El
document més precís al respecte ens el
dóna una anotació
Constatem que els preus dels balls de màscares es van mantenir constants en el decenni. Un
abonament costava dos rals per cada funció inclosa, tant l’any 1840 com el 1849. L’entrada individual
agafada per a una sola funció equivalia al doble del preu que tindria dins de d’abonament: el passi valia
4rals en les dades de 1841. Depenent de qui era l’empresari llogater els abonaments per a les ballades de
1

El 1841, el dia 7-II, el ball va començar a les 20 hores i va acabar a les dues. I el dia 14-II es va iniciar a un quart d’onze del
vespre i fins a un quart de tres. El 11 i el 14-II-1849 l’horari també va ser de quatre hores: de les 22 a les 2h.

màscares es podien adquirir en diversos llocs. El 1840 era la botiga d’Ambrosi Sormany on s’adquirien
els abonaments. En canvi, el 1849 els abonaments s’adquirien a la botiga de Joan Sabadí, a la Plaça
Constitució (El Postillón 7-II-1849 p4)
Un fet interessant, del qual ja s’ha parlat en algunes publicacions, es va produir a finals dels balls de
carnaval del 1840. Els abonats van haver de passar a canviar els seus bitllets, donat que s’havia produït
alguna falsificació dels abonaments (El P. 26-II-1840 p4). Serveixi l’anècdota per a posar de manifest l’afició
que hi havia per a gaudir dels balls de màscares en l’època.
Pel que fa a la participació en els balls tenim dades molt exhaustives per a balls de fires de principis de
desembre de l’any 1843, amb un full resum de comptabilitat i diversos rebuts signats. Direm que les
persones que van pagar entrada per a 4 balls (un de tard ai tres de nit) en resulta el següent:
Entrades que es van vendre en quatre balls de fires el desembre del 1843
Dia 3-XII, tarda
Dia 3-XII, nit
Dia 8-XII, nit
Dia 11-XII, nit
111 home si 152 dones 57 homes
91 homes
126 homes
No ens consta les persones que podrien entrar sense pagar entrada. Sabem que n’hi havia unes quantes
en les funcions teatrals o operístiques, per tant provablement en el ball també. Només en un ball, l’unic
ball de tarda, hi ha entrades d’homes i dones. Les dones pagaven menys: 4 quartos i els homes més: 17
quartos. Es nota un nombre apreciablement més alt de dones presents. Els altres tres balls només consten
entrades d’homes, amb 57 en la nit del 3-XII i 126 en la nit del 11-XII. Deduïm no que no anessin a ballar
les dones sinó que deurien tenir l’entrada gratuïta de nit.

Imatge 3.- Anunci
d’un ball públic de
màscares entre els de
carnestoltes del 1841. A
l’avís s’anuncia el lloguer
de disfresses en el
mateix teatre. (El P. 14II-1841 p4) →

En la dècada que
considerem,
una
pràctica habitual del
teatre del Pallol
consistia en que el
mateix
coliseu
llogava disfresses.
Tal pràctica resultava facilitada pel fet que el magatzems del teatre guardaven vestimentes que
s’utilitzaven en les representacions dramàtiques. En tenim constància el 1841 [veieu imatge] i el 1849. En
aquest darrer any s’especifica que les disfresses es podien llogar al guarda-roba del coliseu.
Pel que fa a la remuneració als músics que intervenien en els balls, les directrius municipal establien
que s’havien d’agafar entre els que formaven l’orquestra del teatre (AMGi Teatre lligall 5, document de

19-VII-1849). Sobre el nombre de músics i cobraven sous iguals o diferents2. Sembla que en els balls tots
els músics cobraven el mateix sou, generalment de 16 rals (4 pessetes) per ballada. Aquesta quantitat es
podia precisar més depenent de la durada del ball. El 19847 es va cobrar sous diaris diferents depenent
de la durada: 16 rals per músic per a un ball de 4 hores. Però van cobrar 24 rals (6 pessetes) els dos dies
que el ball va durar 6 hores (AMGi, Teatre, lligall 3 document de 24-II-1847). El nombre d’intèrprets de
l’orquestra podia variar: el mínim que hem trobat és el de 8 músics i el màxim 12. Un bon costum
consistia en obsequiar als músics amb un “refrec”3.
Imatge 4.- rebut en
què es fan constar
els sous dels dotze
músics que van
intervenir en cinc
balls de
carnestoltes. En
aquesta ocasió es
cobra en relació a la
durada efectiva del
ball. És interessant
fer constar que el
rebut el signa Joan
Carreras Dagàs,
músic bisbalenc
que va actuar en
diversos moments
com a director de
l’orquestra del
teatre (AMGi,
Teatre, lligall 3
document de 24-II1847).

Una despesa important dels balls era el de la il·luminació. El cost fa constar la compra d’espelmes o de
cera i també consum del quinqué4, que funcionava amb oli. En concret en un ball de nit es gastaven hi
haurien 42 espelmes enceses, a l’agost de 18465.

2

En aquesta línia dels pagaments fets als músics tenim un rebut, signat per Antoni Ylla, que en deuria ser el representant,
per valor de 600 rals “por la orquesta de los bailes de Ferias” (AMGi, teatre, lligall 3, rebut de 11-XII-1843). Sabem que van
ser tres ball.. També disposem d’un full en què es calculaven les despeses diàries d’uns balls del 1846 en el què s’anota un
cost de 16 rals per cada músic de l’orquestra. Traslladant aquestes quantitats a les ballades del 1843, suposant que el sou era
el mateix, ens dóna un nombre d’entre 9 i 10 membres a l’orquestra. Estem veient que per als balls cada músic cobrava el
mateix. També són 16 rals per músic i ball el que es calcula en un full de depeses del 1846 i en aquesta ocasió s’especifica que
els músics van ser 8 (AMGi, Teatre, lligall 3, document de 30-VIII-1846). El mateix any per a balls del 21-X i 5-XI els músics
eren 12 i cobraven també 16 rals.
3
Aspecte que consta en un rebut conservat en relació a les despeses dels balls de fires de 1843 (AMGi, teatre, lligall 3,
rebut de 11-XII-1843) i en anotacions de despeses dels balls de 31-X i 5-XI del 1846, en què s’imputen 24 rals per “refresco a
los músicos” (AMG Teatre lligall 3).
4
Consta que el 1828 s’havia adquirit un gran quinqué que es col·locava al centre de la sala del teatre i del que s’en
conserva el dibuix (AMGi, Teatre, Lligall 2)
5
Diu una descriptiva anotació de despeses: “un bayle … debe tener … encendidas 42 velas y e quinqué” (AMGi teatre, lligall
3, document datat a 30 d’agost de 1846)

UN BAND MUNICIPAL SOBRE VALLS DE MÀSCARES AL TEATRE DE GIRONA

Imatge 5.- Els balls públics, especialment els de màscares, sempre eren una preocupació pel que fa a l’ordre públic i el
que es consideraven els bons costums. Aquí tenim un cartell amb normativa pública sobre el capteniment a mantenir en els
balls de màscares al teatre del Pelló Ho signa l’alcalde Francesc Camps Roger amb data 26-I-1840 (Arxiu Municipal de Girona
–AMGi- Teatre, lligall 6).

CANT, MÉS ENLLÀ DE LES ÒPERES
En algunes funcions, sobretot algunes de caire teatral, hi podia haver la introducció de cant.
Evidentment, més enllà de les funcions específicament d’òpera, que
realitzaven les anomenades companyies italianes. Pel que sabem
s’intercalaven fragments operístics que acabaven d’arrodonir la
brillantor i varietat de l’espectacle. Això era particularment habitual en
les funcions de benefici. Les funcions a benefici de ... eren les que es
dedicaven a reconèixer a algun artista o altre personal teatral, tant de
manera honorífica com reservant-li tot o part del guany econòmic de la
recaptació de la vetllada. Eren habitualment les sessions més variades
perquè incloïen a artistes que actuaven per simpatia cap a un company
o companya.
Imatge 6.- Un baríton, en una publicació francesa del 1851 (L’Illustration) →

Diversos dels intèrprets lírics que intervenen al Teatre de comèdies
no són esmentats der Enric Claudi Girbal en les llistes de components de
les companyies italianes el seu estudi del 1893: La Sra. González, la Sra.
Rodés i el Sr. Fratel-lo di Populi. Evidentment, el fet de no ser esmentats
no implica necessàriament que no en formessin part. De fet, en altres
moments hem trobar com artistes no citats per Girbal s’incorporaven en
determinats moments a la troupe de cantants a Girona. En el cas del Sr.
Fernando Martorell sí que es cita, en l’esmentada font, com a tenor de
la companyia italiana.
És una particularitat interessant la intervenció en un benefici realitzat
el 27 de gener del 1849 d’un contratenor que cantava peces de soprano, el Sr. Fratel·lo di Populi, que, diu
l’anunci, “se presentará a cantar con la sorprendente voz de tiple, al pianoforte” (El P. 26-I-1849 p4).
La intervenció, l’octubre de 1848 en mig d’una sessió dramàtica, de la Sra. Dolores Delgado, que
s’esmenta era aficionada, correspon al gènere de cançó andalusa.
Data
16-I-1840
21-II1840

Cantant/s

Títol cantat o gènere

Comentaris

Font

El P. 16-I p.4
Introducción de los Árabes
(El P. 21-IIEs cantà: un himne patriòtic i una ària
Sra. González, Sra.
1840 p4)
de La Gazza Ladra (Rossini), el tercet Girbal només esmenta a
Rodés, Sr.
Fernando Martorell com a
final del 1r acte de Norma (Bellini), una
membre de la cia. d’òpera
Martorell i els
ària de Gemma di Vergy (Donizetti) i un
del moment
coristes del teatre
cor d’Il Giuramento (Mercadante).

?

Formava part de la

(El P. 15-III1840 p.3)

En una sessió teatral,
L’aficionada cantà
“accediendo al vivo deseo
de unos amigos suyos” (

El P. 1-X p4)

15-III1840

Sr. Fernando
Martorell

Va cantar una ària, sense especificar. El
companyia d’òpera, ens diu
cantant tenia la tessitura de tenor.
Girbal

1-X-1848

Sra. Dolores
Delgado
(aficionada)

Va cantar dues cançons andaluses: El
Calezero Andaluz i La Pepilla

El contratenor
Cantà 4 peces correponents a la El cantant no és esmentat
Fratel-lo di Populi, tessitura de soprano: Romença d’Anna
per Girbal com a
27-I-1849
composant de la Cia.
acompanyat per Bolena, dues àries de Gemma di Vergy i
d’òpera..
pianoforte
el final de Norma.

(El P. 26-I1849 p4)

MÚSICA
Hem de tenir present que el teatre comptava amb una orquestra pròpia titular. Sembla, per notícies
d’altres èpoques relativament properes que el conjunt estava format per pocs efectius. Aquesta orquestra
intervenia en els funcions operístiques però sovint era un complement a les sessions teatrals. Un moment
típic, encara que no exclusiu, per intervenir l’orquestra era abans de l’inici de l’obra teatral, a manera de
preàmbul. També tocaven acompanyant la freqüent inclusió de danses en les mitges parts o al final de la
funció teatral. Per descomptat que l’orquestra també podia acompanyar la inclusió d’àries o altres peces
canades en els entreactes. En alguna
ocasió, encara que poc, tenim notícia que
fou el piano el que acompanyà alguna peça
cantada.

Imatge 7.- Ornament musical que portava el
cartell de la companyia teatral i lírica que actuà en
la temporada 1847-1848, dirigida per Juan de Dios
Liron. Impremta Grases de Girona [AMGi Teat llig 8]

Era freqüent que les peces només instrumentals que oferia l’orquestra es titulessin cam a simfonia. En
aquell moment i context la paraula simfonia es referia a un arranjament amb fragments per a petita
orquestra d’obres més llargues, sobretot d’òperes. Per esmentar algun cas citarem la “Simfonia” oferta
en la sessió del 4-I-1849 estava formada per melodies de l’òpera “Giovana di Arco [Sic]”6, peça que es va
repetir el 27-I-1849, tocant l’orquestra “a telón corrido”; i la del 18-I-1849 per fragments de l’òpera Ana
Bolena (de Donizetti, estrenada el 1830).
Ocasionalment els músics que actuaven al teatre eren militars. La música que acompanyà la funció teatral del 21II-1840, fou interpretà la banda del batalló 7è en línia, donat que la sessió es donà a benefici de la milícia de la ciutat
de Girona. Sabem que van oferir una simfonia de l’òpera Gabriella di Vergi7, de Donizetti. (El P. 21-II-1840 p4).

TEMÀTIQUES RELIGIOSES
Evidentment, en el segle XIX la dimensió religiosa tenia molt de pes social. És normal que es
generessin activitats que afectaven també el teatre gironí.

Passió
Pel que fa a representacions de la Passió de Crist, espectacle típic en temps de quaresma, només hem
trobat notícia d'una representació el 1848. Això no implica que no n’hi hagués d’altres en aquella dècada,
donat el fragmentari d ela nostra documentació. Pel que fa a 1848 un dels documents titula l’espectacle
com a “Drama-Pasión de N.S. J.C. [Nuestro Señor Jesucristo]”. Ens consten les dates i ingressos de les
funcions d’aquest any, les funcions van ser 108, amb una venda mitjana de 473 entrades per sessió,
quantitat que podem considerar considerable.

6

Giovanna d’Arco és una òpera de Verdi estrenada el 1845, amb la lletra fruit de la darrera col·laboració del mestre amb
Temistocle Solera.
7
Val a dir que l’òpera Gabriella di Vergy (diferent de la Gemma di Vergy del mateix autor) va seguir un procés tortuós per
a Donizetti, que l’havia començat el 1826. El projecte quedà interromput fins al 1838 en què completà l’obra. Però la censura
napolitana no va permetre’n la representació, de manera que l’estrena en representació operístic va haver d’esperar al 1869,
al San Carlo de Nàpols, més de vint anys després de la mort del compositor. És evident que en van circular fragments
orquestrals, que sense argument no oferien perill per als censuradors. El mateix Donizetti va reaprofitar fragments de la seva
composició, tants anys deixada en guaret, per a una altra òpera seva del 1841, Adelia. .
8
Cpncretament els dies: 12-III (395 entrades), 18--III (395 entrades), ?-III (593 entrades), 25-III (534 entrades), 26-III (560
entrades), 30-III (254 entrades), 2-IV (607 entrades), 6-IV (293 entrades), 9-IV (592 entrades), 11-IV (511 entrades). Això vol
dir que es van vendre 4734 entrades en deu funcions. .

Pastorets
No hem trobat funcions estrictament teatrals de pastorets durant aquesta dècada. Això no vol dir que
no se n’oferissin representacions , donat el caire parcial de la documentació conservada. De fet
esmentarem tot seguit una versió musicada dels pastoret que aparegué a final del període que estudiem.
Seria de preveure que abans es representessin obres més senzilles, només parlades.
Un esdeveniment interessant a finals de la dècada van ser els pastorets amb un embolcall musical
compost pel músic, compositor i director d’orquestra Joan Carreras Dagàs. Els Pastorcillos de Joan
Carreras van ser una proposta interessant que sembla que evolucionà amb el temps. Quan apareixen per
primera vegada, el desembre de 1848, es parla de drama sacre. L’obra va anar evolucionant en poc temps
fins a esdevenir una òpera.
El drama sacre del 1848 apareix ja amb música del “jove” compositor Carreras Dagàs. La versió deuria
ser una combinació dels recursos amb què comptava aleshores del teatre de comèdies: teatre, música,
veu i dansa. Així ens ho suggereix l’anunci de premsa del moment, que parla de “drama sacro en cuatro
actos [...] adornado de sorprendente aparato teatral, bailes análogos y coros correspondientes
compuestos al intento por nuestro distinguido joven compositor D. Juan Carreras, y en los que tomarán
parte los Sres. Coristas que cantaron en las óperas del año pasado” [Veieu imatge annexa]. O sigui, la
tasca musical del compositor es deuria limitar en aquest moment a uns cors. No es parla per a res d’ària
ni de cap número per a solistes vocals. Altra cosa deuria ser la versió del 1850, que va ser presentada ja
com a òpera, i com a
tal la llibreria Grases
en va editar un llibret
amb el text, tal com
solia fer aleshores
amb
les
òperes
representades
al
Pallol.
Imatge 8.Anunci de Los
Pastorcillos, en
versió de 1848,
com a drama
sacre, amb cors
de Joan Carreras
Dagàs (El
Postillón 24-XII1848 p4)

ALTRE
Gimnàstica
A finals del 1848 va actuar un gimnasta que es va unir al benefici que s’oferia a dos dels actors (El P.
22-XII, p.4). va presentar cinc números: “1r, El cucurucho quemado. 2n Las cuatro sillas, 3r El trofeu militar,
4t La culebra, i, 5è Volteo de Cuerda floja.” (21 i 22-XII-1848 p. 4) .
El 18 de gener de 1849, en el marc d’un benefici amb diversos i variats espectacles, es va presentar uns
números gimnàstics que tenien la particularitat de ser executats per aficionats gironins, L’exercici portava
per títol “Volteos en los anillos olímpicos” acompanyat de “infinidad de suertes de mucho Trabajo en el
Trapés”. La funció va acabar amb un final amb els “Grupos Salvajes por los señores aficionados” (El P. 17I-1849, p.4). El 27 de gener, en altra funció de benefici, tornen a actuar els aficionats gimnastes que
executaren “Fuerzas, grupos y posiciones académicas por los Ser. Aficionados que tantos aplausos
obtuvieron en el último beneficio acompañándoles esta vez el aficionado D. Miguel Bosch ” (El P. 26-I-1849
p4).

Prestidigitació
El 29 de desembre del 1848 trobem una sessió,
que donava continuïtat a altres anteriors, d’un
prestidigitador, que podia ser el mateix que hem
vist en l’homenatge del 22-XII del mateix any. Era
Alfredo Caplacy, que actuà amb un variat repertori,
amb el títol Salón de las Mil Ilusiones, i que venia
amb el subtítol “Gran Soirée de Magia egipcia y
juegos hidráulicos”.
← Imatge.- Anunci de premsa de la sessió de prestidigitació
oferta per Alfredo Clapacy (El Postillón. 29-XII, p.4)

A inicis de 1949, el 7 de gener, torna a passar uns
prestidigitadors. Els senyors Schmid i Comet, que
van presentar l’espectacle “Visión a través de los
cuerpos opacos”, en què el senyor Comet, amb els
ulls embenats, endevinava els tipus d’objectes que
el públic ensenyava (El Postillón, 7-I-1849 p.4)
També
el 1849,
el mes
de juliol. Es van donar mitja dotzena de funcions per part d’un
Director Prestidigitador del qual no se n’esmenta altre nom
però al que s’al·ludeix en algun moment com a Mago
Zoroastro. En l’última sessió es van realitzar una rifa d’estil
venecià entre el públic assistent. (El Postillón. 15-VIII-1849 p4).
Imatge 9.- Imatge que acompanyava l’anunci
de premsa de la penúltima sessió de prestidigitació oferta
pel Mago Zoroastro (El Postillón. 12-VIII-1849, p.4) →

I aquí acabem la revisió d’activitats teatrals que es duia a terme a la Casa teatre de Girona, més
enllà de les obres teatrals, de la dansa i de les òperes, gèneres aquests dels que ja n’hem parlat en
altres articles anteriors. Es constata una gran varietat de manifestacions. Hem advertit també del
caire parcial i discontinu de la informació que ens ha quedat.
joan manel barceló sitjes, octubre 2020

Un possible regal de Nadal per a melòmans
gironins: la novel·la Estimada papallona
Narració d’ambientació musical i operística, escrita pel
gironí Joan Albaredra, en què el títol fa referència a
Madama Butterfly, de Puccini
INFORMACIÓ i ENCÀRRECS AL CORREU: viafora@mesvilaweb.cat

De teatre
Un informe del 1951 sobre les dificultats
dels teatres i, particularment, el gironí
El 1951 estava a punt d’expirar el contracte de lloguer amb l’empresari que tenia la gestió del
teatre ciutadà. Aquesta conjuntura la va aprofitar un actor i aspirant a empresari del Municipal,
en Ramon Martori Bassets per a sol·licitar la gestió. Pensava en un contracte de mig any en el
que presentaria obres teatrals al Municipal amb una regularitat i interval de dues setmanes,
coincidint en diumenges. Martori s’identifica com a resident a Barcelona però també com a
persona que havia viscut uns anys a Girona. Per a fonamentar la seva petició aporta un “Informe
de la situación general del espectáculo cuya relación el teatro Municipal es evidente.“.
Consta en la documentació del teatre que la petició es va fer registrar com a instància i hi ha una nota manuscrita
demanant a algú que estudiï l’escrit. Amb tot, l’actor no va rebre cap resposta ja que conta, posteriorment, una
carta de 19-X-1951, dirigida a Cosme Casas (a qui Martori hauria conegut en ser presentat pel mutu amic Joaquin
Cendra) indicant que ha vist que es convoca concurs per a l’adjudicació del teatre i demanant que se li passi
informació per a poder presentar-se a la licitació. Reproduïm l’informe presentat
“Apenas transcurrido un año de la terminación de la guerra mundial, inicióse en todo el país y de modo
particular en los géneros tradicionales, drama, comedia y zarzuela, un alarmante descenso que, un quinquenio
más tarde, había de llegar a la actual decadencia. Acompañaron siempre a los periodos decadentes la
entronización de falsos valores y géneros ínfimos, el mal llamado folklore que, salvando pocas y honrosas
excepciones, han venido a agudizar aún más cuanto con el espectáculo se relaciona. Esto ha determinado una
situación de penuria en las empresas que se ven y se desean para poder programar, con dudosas garantías, de
un año para otro. Si esto ocurre en Madrid y Barcelona, es obvio señalar lo que ha de ocurrir en las demás
capitales de España.
Hechas las consideraciones precedentes, estudiemos con mayor voluntad el caso particular del teatro
Municipal de esa Inmortal ciudad. Es evidente que no hay quien pueda comprometerse dignamente a dar
función sin perder fecha todos los domingos y días festivos durante diez meses al año, por carecer de
espectáculos. La voluntad más férrea habría de fracasar fatalmente. Es pues inevitable que el teatro
permanezca cerrado en muchas ocasiones. Según mi modo de ver, el mejor sistema de funcionamiento y el más
eficaz en sentido artístico pedagógico, es el que tradicionalmente se venía aplicando por la Exma. Corporación
Municipal ya que, al eliminar al explotador, se favorece la intención artística que encuentra, en el sistema
económico, posibilidades de realización. Es solo percibiendo un tanto por ciento de todos los ingresos por
conservación como puede la sala Municipal de espectáculos con el fin con el que, indudablemente, fue
construida.
Existe un sistema que permite la explotación, previa una cláusula en contrato que garantice la conservación
del local, evitando así que llegue al lamentable estado en que se encuentra actualmente. Podría, como no,
arrendarse el local siempre que se autorizara la exhibición de películas y otros espectáculos, único medio de
asegurar la continuidad de funcionamiento. El arrendatario debería comprometerse a un mínimum de
funciones teatrales, por ejemplo: quince de comedia y seis de género lírico, ópera y zarzuela, en el transcurso
del año teatral. Quedan expuestas dos fórmulas: una con carácter de
continuidad y otra, la tradicional, con lagunas inevitables que obligarían
a que el local permaneciera cerrado en ocasiones.
Para cualquier decisión que tome esta Exma. Corporación Municipal,
me permito suplicar se me quiera tener en cuenta en premio a mi
Data i signatura del document [Arxiu
sinceridad y buena intención.
Municipal de Girona UI 12960].
Barcelona 24 de Julio de 1951.”
RESSENYA: joan manel barceló sitjes, octubre 2020

Data del document 24-VII-1951

L’Arlesiana de Cilea
En la història de l’òpera italiana sempre associem que desprès de Verdi només existeix Puccini. Però si
busquem una mica més, trobem que al voltant d’aquests dos hi ha una gran colla de grans òperes de
compositors que no han arribat a la fama dels dos primers. Un cas ben curiós és el de Francesco Cilea, qui
ens ha arribat als nostres dies com compositor d’una sola òpera: Adriana Lecouvreur, val a dir que Cilea,
tot i viure 84 anys, només va compondre 5 òperes. Cilea va preferir dedicar-se a la docència i la seva
segona òpera més interessant és L’Arlesiana, estrenada per el famós Enrico Caruso el 1897 a Milà. Val a
dir que l’estil de Cilea és un “Verisme refinat”, prou allunyat del de sang i fetge de Mascagni i Leoncavallo
i que, sens dubte, val la pena descobrir.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Òpera en tres actes de
Francesco Cilea, amb llibret
de Leopoldo Marenco, basat
en L'Arlésienne d'Alphonse
Daudet. S'estrenà al Teatro
Lirico de Milà el 27 de
novembre de 1897

Història d'una família d'agricultors
de la Provença (França), un dels
quals s'enamora d'una dona d'Arles,
de qui descobreix havia estat
l'amant d'un altre home. Malgrat
l'amor d'una altra dona, l'home
embogeix de gelosia i se suïcida

Podeu trobar l’òpera sencera a Youtube
i també en dues edicions discogràfiques
editades comercialment fa pocs anys,
enregistrades amb bones veus. També,
podeu trobar moltes altres versions
d’Adriana Lecouvreur tant a Youtube
com en CD

COMENTARI

A la imatge La millor edició en disc de
l’òpera completa re-editada fa pocs
mesos per Warner Classics. Versió
molt recomanable per descobrir
aquesta petita joia del repertori italià.

L’Arlesiana esta basada en el mateix text que la música
incidental de Bizet i que tothom coneix per les famoses dues
suites orquestrals. L’òpera de Cila ha sobreviscut gràcies a la
popularitat de l’ària “E la solita storia del pastore” que
canta Federico, el tenor, a l’acte II. Una ària que des de la va
cantar Caruso fins als nostres dies tots els tenors han
enregistrat. També va guanyar molta popularitat quan
Carreras la va cantar al famós concert dels tres tenors el
1990 a Caracalla. L’agut final de l’ària no està escrit pel
compositor però tothom el canta per fer el famós “pinyol” i
aportar la cirereta al final de l’ària. També ha tingut una
certa popularitat l’aria de Rosa Mamai, mezzo-soprano,
“Esser madre e un inferno” ja que moltes mezzos i sopranos
l’han enregistrat en recitals, com el cas de Tebaldi o Freni..
Podeu escoltar l’ària del tenor en la veu de Josep Carreras al
famós concert dels tres tenors de Caracalla de 1990.
Pol Avinyó, octubre 2020

GENT

per la Música

Llorenç Ginestà,
un apassionat
de l’òpera
En Llorenç Ginestà Baldebey viu a
Santa Coloma de Farners, on va anar a residir
quan en va jubilar, ara farà una mica més d’una
dotzena d’anys. Van triar la capital de La Selva
perquè és el poble d’origen de l’esposa d’en Llorenç. Podem dir que l’òpera ha estat la
principal afició del nostre invitat d’aquesta secció de melòmans de l’Operem. És originari
de Barcelona i, com ell mateix ens explicarà a continuació, ha seguit de manera força
regular les temporades del Liceu durant mig segle. Esmenta records i noms de memòria,
amb molta precisió. És, també, un col·leccionista considerable de discos i demés
enregistraments operístics. Recollim tot seguit els seus comentaris.

INICIS
Vaig néixer a Barcelona, al barri del Raval i
concretament al carrer Tallers. Ben aviat vàrem
passar a residir prop de la cantonada entre
Aribau i Aragó i després a Gràcia i Sabadell. Ara
ja fa tretze anys que vivim a Santa Coloma de
Farners amb la meva esposa. La predilecció per
la música en el meu cas té arrels llunyanes. La
meva àvia materna, Maria Romero, era molt
aficionada a la sarsuela. També el meu avi,
Antoni Baldebey, que cantava sarsueles en un
grup d’aficionats, però l’avi va morir que jo tenia
dos anys. També al meu pare li agradava el
mateix gènere líric. A casa, amb el fonògraf,
escoltàvem tot de discos de sardanes i de
sarsueles. Al principi amb una gramola per als
discos que ara en diem de pedra. Més endavant,
vam comprar una maleta amb el reproductor i
uns bafles.
De tant en tant la meva ària Maria em
portava o al cinema o a veure sarsueles. Per la

banda de la meva mare, Maria Baldebey, potser
el més posat en el tema sarsuelero era el meu
oncle, Salvador Baldebey Romero. Cantava a
l’Orfeó de Sabadell, on feia de solista de la carda
dels barítons. De tant en tant anàvem amb la
família a Sabadell a escoltar els concerts en què
participava l’oncle.

A Santa Coloma de Farners els pares
es trobaven a casa d’uns amics, on la
senyora tocava el piano, per a cantar
sarsuela
Un altre ambient líric, a nivell més particular,
el vaig viure a Santa Coloma. Jo deuria tenir uns
nou o deu anys i els pares van començar a
estiuejar a la localitat. Un entreteniment dels
pares consistia a trobar-se a famílies amigues de
la localitat, en cases privades, on cantaven,
sobretot sarsuela. Recordo que solien trobar-se a

un domicili on la mestressa de la casa tocava el
piano.
Podem dir que en l’entorn familiar vaig viure
un cert gust per la música, sobretot per la
sarsuela, gènere que sempre m’ha agradat. Però
en el meu itinerari personal vaig anar agafant la
predilecció per l’òpera. En primer lloc mitjançant
la ràdio. Durant molt temps he escoltat les
retransmissions radiades d’òpera. Al principi
mitjançant les emissions de Ràdio Nacional
d’Espanya. Escoltava totes les funcions d’òpera
que podia. Recordo que, en mig de la
retransmissió, el doctor Josep Maria Colomer
Pujol oferia un comentari crític de les veus.

Primer disc d’òpera que va
comprar: un senzill (45
rpm) de B. Gigli

Primer disc d’òpera
complerta que li van
regalar: una Aida

El disc de Beniamino Gigli el va comprar a
Barcelona, que tenia uns setze anys. i a Andorra
quan feia les milícies va comprar Cavalleria
rusticana, la primera sencera. L’Aida, versió
Karajan, Simoniato i Bergonzi, té la seva anècdota.
Uns futurs familiars li va demanar que comprés
una òpera en disc per a regalar i quedar bé, que
agafés el que li semblés millor. En Llorenç va
comprar el disc al carrer Tallers i, al cap d’uns dies,
resulta que li van regalar a ell. Un bon sistema
d’assegurar que el regal serà de grat del
beneficiari.

APROPAMENT AL MÓN DE
L’ÒPERA
La primera vegada que vaig posar els peus al
Liceu tenia uns 17 anys i començava la carrera a
la universitat. Seria el 1959. Hi vaig acudir amb
un company de facultat al que també li agradava
la lírica. Vam anar al cinquè pis, amb un tipus
d’entrades que en deien de passadís i que no
tenien dret a seient. Ens van costar 25 ptes. La
primera òpera que vaig veure en viu, va ser Tosca
i la protagonitzava Renata Tebaldi amb el tenor

Giuseppe Gismondi (d’aquest no en vaig sentir a
parlar més). Vaig tenir un dels millors batejos
possibles.
Renata Tebaldi
cantant Tosca,
no en el Liceu
però sí el
1959: l’ària
Vissi d’arte

Hi va haver un moment molt decisiu que va
facilitar que em familiaritzés amb el Liceu. Un
parent meu coneixia al cap d’acomodadors del
teatre i aquest era qui tenia la concessió dels
bars del quart i cinquè pis. Li va preguntar al meu
parent si coneixia algun jove que fos aficionat a
l’òpera i que estigués disposat a assistir a les
funcions amb el compromís d’atendre el bar a la
mitja part. De seguida vaig dir que sí. Jo atenia
el cobrament de caixa del bar del quart pis. Ens
combinàvem els dies amb altres xicots. Això em
facilità un passi que em permetia entrar al teatre
per una porta del personal que connectava amb
la Rambla. El bar del quart pis estava situat prop
d’un anava a parar l’ascensor, en una zona amb
uns vitralls, amb unes sis o set taules. Vaig estarhi un temps fins que vaig haver de fer el servei
militar, que vaig realitzar a milícies, durant dos
estius.
Abans de casar-nos, a mitjans anys 60 vam
portar a la meva futura sogra al Liceu. En aquella
ocasió ens vam escurar les butxaquess agafarem
butaques de segona fila de platea. S’oferia Lucia
di Lammermoor, que interpretava Gianna
d’Angelo, una soprano nord-americana molt
guapa i molt bona. També hi participaven el
Jaume Aragall i en Mauel Ausensi. Aquest últim
em resultava molt familiar a través dels discos de
sarsuela.
Vaig fer un parèntesi més llarg en les meves
anades al Liceu, després dels estudis, entre 1962
i 1967. Seguia les actuacions per la ràdio i,
ocasionalment per la televisió. Quan els fills ja
eren una mica més grans i la feina es va assentar,
vam agafar una noia que ens fes de cangur i vam
tornar al Liceu amb la meva dona, la Maria dels
Àngels Vila, amb qui he compartit la majoria de

les vetllades operístiques. A ella li agrada, però
no hi té la meva passió. Aleshores vam
aconseguir una abonament al quart pis, en la
zona en què comença a girar la “U” que fa el
teatre. A partir d’aquí ja ho vam anar seguint
regularment.
Quan ens vam jubilar i vam venir a Santa
Coloma, encara vam mantenir l’abonament un
parell d’anys. Però els desplaçaments resulten
molt complexes i vam deixar d’estar abonats.
Posteriorment
hi
hem
anat
només
ocasionalment. Ara torno a seguir les funcions
més pels mitjans de comunicació. Hi ha
plataformes musicals que transmeten per
televisió les òperes de diversos teatres, entre ells
el Liceu.

En Llorenç Ginestà amb la seva dona, Ma. dels Àngels
Vila, amb qui ha compartit la majoria de les jornades
operístiques

SOBRE EL LICEU
Dels cantants que he pogut seguir al Liceu
destacaré l’Aragall. Allà se l’apreciava molt.
Podia ser un cantant excepcional. Ara bé, tenia
un caràcter insegur, emocionalment molt
sensible. Quan tenia mal dia, et podia fer patir.
També va fer diverses cancel·lacions. Però, quan
tenia el dia, era insuperable. A ell li he vist fer el
millor Cavaradossi, de Tosca, de la meva vida. Va
ser curiós. Fou en una ocasió en què no estava
previst que ell intervingués, però, en apagar-se
els llums abans d’iniciar la sessió, es va anunciar
que el protagonista masculí el faria Jaume
Aragall perquè el titular s’havia indisposa.
L’anuci va ser molt ben rebut per la gent. En
aquella ocasió la Tosca era la Natalia Trotskaia i
l’Scarpia el feia el Joan Pons. Va ser una Tosca

extraordinària, la millor que he vist. Al final el
teatre s’ensorrava d’aplaudiments i bravos.
Semblava que el públic no ens en volíem anar, de
com vam ovacionar als artistes.

De l’Aragall és el millor Cavaradossi,
de la Tosca, que jo he sentit
Hi he sentit unes quantes vegades a la
Monserrat Caballé. A diferència de l’Aragall, la
Montserrat era sempre regular i molt segura. Li
recordo en especial una de les primeres vegades
que va fer Norma. Era extraordinària amb els
seus pianíssims. La vaig poder veure cantant
amb en Domingo. No sé que hi ha de cert sobre
la seva no gaire bona relació. En tot cas, es
notava una rivalitat entre ambdós per destacar.
Als dos els vaig veure en una Aida que va ser molt
bona. Tant l’una com l’altre van estar a una gran
altura. En canvi, amb en Carreras, amb el que va
cantar sovint, es notava una bona sintonia. De
Plácido Domingo en vaig sentir un Otello molt
bo. L’Otello del Plácido era per sucar-hi pa.
No totes les funcions que he contemplat al
Liceu han estat exitoses. Com a jornada dolenta
que em ve al cap, recordo una Aida que va portar
una companyia nord-americana. Els cantants
eren tots de color. Ho van fer molt malament,
excepte la soprano protagonista. Van rebre
considerables xiulades.
Al Liceu recordo unes quantes xiulades grosses
quan el públic estava descontent. Normalment
les esbroncades es feien a final d’acte o al final
de l’obra. Ho he vist sobretot amb cantats als que
s’escapés algun gall i en relació a escenografies
que no han agradat.

Entre la Caballé i el Domingo es
notava una certa rivalitat. En canvi
un bon feeling amb el Carreres.
Quan es va cremar el Liceu, la meva esposa i jo
hi havíem estat la mateixa nit, poques hores
abans . S’hi havia representat l’òpera Mathis der
Maler (Maties el pintor), de Pol Hindemith. I quan
s’estaven fent preparatius per la Turandot va
produir-se la catàstrofe. A mig matí la meva
dona em va trucar al treball. De primer no
l’entenia perquè parlava en mig de sanglots. No
ens ho podíem creure. Va ser un cop molt dur.

Mentre es construïa el nou edifici, hi va haver
un període transitori en què els artistes del Liceu
realitzaren funcions en diversos teatres, activitat
que vam poder anar seguint. Al teatre Victòria,
al Teatre Nacional i alguna al palau de la Música.

Vam assistir al Liceu la nit mateixa,
hores abans de l’incendi.
Va ser un cop molt dur.
En el seu moment jo vaig ser partidari que la
reconstrucció es fes en una estructura més
moderna, que facilités una millor visibilitat en
totes les localitats. És sabut que es va optar per
reproduir amb certa fidelitat l’antiga edificació.
Quan es va reinaugurar vaig pensar “Continua
sent el Liceu”. Nosaltres vam optar per no
demanar la devolució dels imports de les
funcions que faltaven en al temporada de
l’incendi. Per això en la nova construcció el nom
de la meva dona i el meu està recollit en una
placa, situada en una de les entrades, a mà
esquerra, que esmenta els benefactors del Liceu.
No ho sabíem que es volia fer la placa.

FITES LICEISTES
Haver pogut sovintejar el teatre m’ha permès
assistir a moments interessants de la seva vida.
Em referiré a alguns.
Recordo haver estat present en el debut al
Liceu d’en Jaume Aragall. Va obtenir de seguida
un èxit brutal. Com que disposava aleshores d’un
passi, vaig assistir a totes les quatre sessions
primeres que va oferir.

Jaume
Aragall el
novembre de
1964 quan
debutà al
Liceu en el
paper de
Rodolfo de La
Bohème. En
Llorenç en va
ser testimoni,
... de les
quatre
funcions.

A l’Aragall ja havia tingut ocasió d’escoltar-lo
abans. El meu pare em va avisar que en un
teatret del casal dels metges de Barcelona es
cantava un recital líric. Deuria ser entre 1960 i
1962. Hi vaig anar i allà el vaig sentir per primera
vegada.

Vaig assistir a les quatre funcions en
les que en Jaume Aragall va debutar
al Liceu. Va ser un èxit brutal
També vaig assistir al debut al Liceu de la
Montserrat Caballé [va ser el gener de 1962 en el
paper d’Arabella]. També el debut d’en Josep
Carreres. D’aquest i de les seves primers èpoques
en recordo una Bohème i una Adriana
Lecouvreur. Va actuar molt al Liceu.
Un altre cantant interessant que vaig veure Al
Liceu fou el Carlo Bergonzi, assumint el Radamès
de l’Aida. Primer el vaig sentir per la ràdio i
després el vaig anar a veure al teatre. Per la
ràdio el crític radiofònic Josep Ma Colomer va dir
de Bergonzi: “ha cantat la Celeste Aida d’en Josep
Palet, el segon acte com Hipòlito Lázaro, el tercer
acte a la manera d’Aureliano Pertile i el quart acte
com el Miguel Fleta”.
En Llorenç
recorda una
gran
representació
de Carlo
Bergonzi com
a Radamès
d’Aida. Aquí
en podem
sentir Si quel
guerrer ...
Celeste Aida,
en altre ocasió

Com a jornades especials em ve al cap una
gran Fanciulla del West. Crec que feia temps que
no s’hi representava. El Plácido Domingo hi feia
el paper del Sheriff. Com que tenia bona planta,
recordo un moment en què el tenor entrava des
del final de l’escenari, quedant a contrallum. La
presència era imponent. En aquella ocasió es va
sentir un Ohh! del públic.

DE LA COL·LECCIÓ OPERÍSTICA DEN LLORENÇ GINESTÀ

Calaixos amb CD

Part de la secció d’àlbums d’òperes
senceres en vinil

Ginestà ens mostra l’armari amb les
cassets, moltes enregistrades per ell.

Llibrets
amb els
textos.
de les .
òperes .
en català

Una gravació privada de les que es venia , sota mà, que es feien, sense permís de Liceu a través de les transmissions
radiofòniques. El que veiem aquí és una edició sencera d’una Aida que s’havia interpretat al teatre barceloní el 1973. Va en
un estoig de cartró negre. A mà esquerra en veiem la portada, al mig l’enregistrament en tres cassets i a la dreta un fulletó
que presenta l’òpera i el repartiment. En aquest cas amb Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Bianca Berini, Joan Pons,
entre d’altres, tots sota la direcció de Gianfranco Masini.

escenografies “modernitzades” que són per
llogar-hi cadira, que diria el meu pare. No els veig
la gràcia. Fa poc vaig veure un Trovartore en què
No crec que les grans veus d’anys enrere
l’escenari estava totalment buit. Només amb
siguin millors que les d’avui. En totes les èpoques
algunes cortines. La transmissió procedia del
hi ha hagut cantants excepcionals. Tinc i guardo
Liceu. En la part musical, en canvi, em va
força enregistraments antics, inclús d’èpoques
agradar.
anteriors a les meves anades a l’òpera. Costa de
Ara que parlem de les posades en escena, jo
fer-se’n a la idea perquè la qualitat del so és molt
havia pogut gaudir en unes quantes ocasions les
deficient.
escenografies antigues, però de gran qualitat de
A mi el que més m’agrada és l’òpera verista.
Mestres Cabanes. Recordo
Per saber què significa el
una exposició al mateix
verisme
només
cal
Liceu, molt interessant, dels
escoltar el pròleg de
teatrets
que
l’artista
Pagliacci. Hi connecto
elaborava per a fer els seus
molt més. Ho trobo més
dissenys.
autèntic. Per a mi el
M’agrada tenir discos i
component teatral és
enregistraments en general
molt
important
en
d’òpera. També d’altres
l’òpera. M’ho haig de
músiques. De fet en guardo
creure allò que passa.
en tot tipus de formats, com
Posem per exemple
ara cassets, cintes de VHS,
Turandot. La música
CD, DVD,. Per a mi el format
m’agrada molt però és
preferit és el de discos de
una obra amb la que en
vinil.
També
m’havia
general no hi sento
dedicat força a enregistrar
sintonia. L’únic paper
en cassets els concerts que
que m’arriba és el de Liù,
anava sentint per la ràdio.
que és un personatge de
En
conservo
força
carn i ossos. També té, a
d’aquestes
cintes,
de
més, unes àries molt
manera classificada. Per a
maques.
mantenir-ne la facilitat de
El fitxer on en Llorenç ha anat registrant els
Com a títols operístics
reproducció vaig passant les
enregistraments musicals de la seva col·lecció
que
m’agraden
en
cassets a discos compactes.
particular citaré Andrea
Disposo de sistemes per a
Chénier, Cavalleria rusticana, Pagliacci. De
passar d’uns formats a altres. Amb el temps he
Puccini sento predilecció per La Bohème, que té
anat elaborant un sistema de fitxes per a
una part molt creïble, i Tosca. De Verdi
controlar el que tinc, però en les darreres
destacaria Un ballo in maschera i Il Trovatore. De
èpoques no ho ha mantingut al dia.
Wagner m’agraden Lohengrin i Tännhauser,
Per cert. Fa una estona has comentat que jo sóc
però, en canvi, la famosa Tetralogia la trobo
una aficionat a l’òpera. Crec que no és així: jo sóc
pesadíssima. O sigui, té coses que m’agraden
una apassionat de l’òpera.
però la trobo molt artificiosa.
A mi m’agraden les escenografies ajustades i
Agraïm al Llorenç Ginestà que hagi accedit a
coherents amb l’argument i allò que marca el
comentar-nos els seus records i opinions
llibret. Val a dir que els escenògrafs han vingut
operístics. Se li notava, durant la conversa, que el
agafant en els darrers temps el predomini del
nostre melòman està molt identificat i molt ficat
món de l’òpera que els directors musicals havien
en allò que deia. Gràcies per compartir-ho
obtingut a costa dels cantants.
En els darrers temps, tant al Liceu com
Recopilació: Joan Manel Barceló
sobretot ara per la televisió, sovint veus

OPINIONS I GUSTOS
OPERÍSTICS

QUAN LA MODA ÉS ÚTIL. Vist des del 1890
RECORDANT QUINO: UN D’ÒPERA
En homenatge a l’humorista recentment traspassat

Acudit de Quino, amb
més raó que un sant

D’ ÒPERA

Analitzar les reproduccions operístiques a Girona en la dècada de 1940 ens ofereix una bona
mostra de com la rememoració d’aquest gènere ha
estat molt oblidada. Idees generals en aquest cas ens
amaguen una realitat que va tenir, malgrat tot, una
apreciable presència a la ciutat. Com que l’època va ser
de molta penúria econòmica i com que la vida cultural
va resultar en general pobra, hom ha tendit a pensar
que un gènere complex i car com l’operístic deuria
haver estat absent en la ciutat dels quatre riu. És veritat
que força artistes i intel·lectuals havien estat exiliats,
represaliats o marginats. Però les companyies
artístiques van continuar existint. Els teatres es van
anar replantejant, després de la seva “nacionalització”
durant la guerra. I la vida, també l’artística, va
continuar, amb major o menor facilitats o esplendor.
← Imatge 1.- El Pont de pedra, de nit, (Los Sitios 29-X1946 p25)

DE COM L’ÒPERA DELS ANYS 40 LA TENIEM OBLIDADA
Hem començat constatant que l’estudi de la vida operística a Girona no ha comptat amb la
consideració que es mereix. Evidentment, fem una generalització que no és justa amb algunes aportacions
molt meritòries. En contrapartida, recordarem com ja el “pare” d’aquests estudis va publicar un
inestimable, per al moment, anàlisi en diversos articles a la Revista de Girona de l’any 1893. Ha calgut
esperar a les darreres dècades per a trobar estudis, ben valuosos, lligats, sobretot, a l’evolució del Teatre
Municipal, a monografies de músics, o estudis generals de la música gironina. Queden, però, molts forats
a emplenar per a conèixer la dimensió operística de la ciutat al llarg del temps.
Així no ens estranyarà que el 1982, quan s’inicia una certa revifalla de les representacions operístiques
a la ciutat, algunes persones que es van referir al tema afirmaven que aquell any retornava l’òpera a
Girona després de mig segle d’absència. Val a dir que ja advertien ser conscients de la falta d’estudis.

Un comentari
equivocat

En un preàmbul d’un article, al Punt Diari s’afirmava el: “Aquesta nit
Girona viurà un esdeveniment fora de sèrie- L’òpera tornarà al Teatre
Municipal, després de pràcticament mig segle d’absència” (Punt Diari, 30III-1982 p. )

L’afirmació, com veurem a continuació, és força inexacta. Tot i que és veritat que a mitjans segle XX les
representacions d’òpera havien disminuït moltíssim si ho comparem amb mitjans segle XIX.
Resumim en el següent quadre les funcions operístiques que es van poder veure a la ciutat de Girona,
sempre al Teatre Municipal

Òperes que es va interpretar a Girona durant la dècada de 1940
1940

1941

1942

1943

1944

Madama
Butterfly

La
Bohème

Traviata

Rigoletto

Butterfly

1

1

4

3

2

1945

1946

1947

1948

1949

Barbière La Bohème Marina El gato con Aida
botas
Marina
Carmen La Bohème Manon Traviata
La Bohème Marina
Barbiere

2

2

1

1

1

En total 18 títols operístics que hem pogut localitzar. Gairebé una mitjana de dues òperes per any al
llarg de la dècada. No està malament per un moment socialment complicat i de recessió econòmica. En
tot cas, una mitjana superior a la de la dècada anterior i a les dues dècades que la succeirien. Manifestem
que no tenim la certitud que haguem recollit tots els títols que es van interpretar en la dècada. La
documentació del Teatre, a l’Arxiu Municipal de Girona [AMGi] és escassa per a aquest moment i no
ofereix llistats de representacions. Ha calgut recórrer a la premsa d’aleshores. I les publicacions de l’època
són escasses i generalment no gaire explícites ni profundes en la informació tocant a l’òpera. També hem
reconegut que algun títol ens pot haver passat per alt. Si hi va haver altres funcions no creiem que fossin
masses més.

COM ÉS QUE ES REPRESENTÉS ÒPERA A GIRONA?
No deixa de resultar estrany que una ciutat modesta, i que no comptava amb una base d’artistes propis
adient, comptés amb representacions operístiques durant els difícils anys 40 i amb certa regularitat.
D’entrada tenim dues explicacions, que esperem es constataran en l’escrit que seguirà. Primer, oferir
òpera va ser una decisió política de les autoritats del moment. I, en segon lloc, es va fer a partir de
companyies foranes que es desplaçaven a la ciutat a representar els seus bolos, en un moment en què la
retracció de l’activitat en els grans teatres obligava als artistes a buscar llocs on oferir actuacions puntuals.

EL CONTEXT
La Girona dels 40 va ser la de la immediata Postguerra civil. El 24 de febrer del 1939 les tropes nacionals
ocupaven la ciutat. Els empresonaments i la repressió contra els que
s’havien significar en favor de la República va començar tot seguit.
L’alcaldia va passar dos dies després de la conquesta a mans de Joan Tarrús,
que havia ocupat el càrrec ja en la dictadura de Primo de Rivera, però va
ser un nomenament transitori perquè pocs dies després era Albert de
Quintana i Vergés [Im. 2]qui passava a ser el primer edil entre 1939 a 1946.
De 1946 a 1957 l’alcalde va ser Antoni Franquet Alemany.
Imatge 2.- Albert de Quinatna, que fou alcalde entre 1939 i 1946, en el mandat
del qual es van representar les onze òperes de les que parlarem avui. →

Pel que fa a la gestió del Teatre, que durant la guerra havia passat a mans de comitès sindicals, es
retorna paulatinament al sistema d’adjudicació a empresaris pel sistema de la subhasta. En moments
d’interinatge hi hagué alguna adjudicació curta de l’Ajuntament directament a companyies, sobretot al
principi de la dècada. En les clàusules per a lloguers aprovades per la municipalitat el desembre del 1940,
hi constava:

“Décimo sexto: El arrendatario vendrá obligado a celebrar un
mínimo de 40 funciones anuales y dentro de éstas cunado menos 5
de noche, y con preferencia líricas, durante los días de Ferias y
Fiestas de San Narciso..”

Plec de condicions
aprovades pel Ple Municipal
de Girona el 6-XII-1940
[AMGi, Teatre. UI 12960]

Els empresaris del Municipal els anys 40 van ser, primer i durant uns mesos de 1939, Antoni Guasch
Teigell, de Figueres, que reclamà la restitució del negoci que li fou arrabassat per la nacionalització dels
espectacles a partir del 1936 i l’Ajuntament li concedí, però per poc temps. El 1941 la concessió passà a
Tomàs Sobrequés a qui, per algun motiu, només li va durar mig any enlloc dels deu anys acordats. El
desembre de 1941 l’empresari passà a ser Ramon Sanllehí Masdevall, i des de la seva mort per accident
d’aviació, el febrer de 1944, la seva vídua, Consols Busquets Vallmajó. Aquests propietaris van acabar
subarrendant la gestió a Josep Cariteu Ballús de Barcelona, del qual consta algun escrit dirigit a
l’Ajuntament en relació a l’organització d’una funció operística de Carmen. Finalment, a partir de mitjans
1947 l’empresari fou Joan Hugas Prats, que actuà fins el 1952. Per tal d’entendre millor algunes actituds
de la gestió teatral direm que els dos empresaris que van gestionar amb continuïtat d’uns quants anys
teatre en al dècada de 1940 eren addictes al nou règim. En aquesta línia direm que Ramon Sanllehí va ser
nomenat el 1939 delegat provincial del Ministeri d’Indústria i Comerç. En el cas de Juan Hugas, aquest va
militar a Falange Espanyola i era Jefe de la Obra Sindical de Educación y Descanso a mitjans de la dècada.

1940

La primer òpera de la postguerra, malgrat els aiguats

El 17 d’octubre i sobretot el 18 de 1940 Girona patí una de les seves tradicionals afectacions per aiguats.
Parlem de conegut com Aiguat de Sant Lluc [Im. 3], catàstrofe que causà cap a una vintena de morts.
Ente les víctimes es comptà l’alferes Huarte,
que donà nom a un dels ponts de la ciutat en
reconeixement de la seva mort heroica. La
direcció del teatre va decidir, coherentment,
suspendre les funcions de sarsuela i òpera
programades per Fires (El Pirineo, 24-X-1940
p.1)-. Però, setmanes més tard, es va
recuperar
algun
dels
espectacles
programats, entre ells una òpera. Va ser la
primera després del la Guerra Civil. Va ser
catalogada com una sessió de gran gala i per
abans de l’ocasió es van fer algunes millores
al teatre, especialment la reparació de la
calefacció (El Pririneo 13-XI-1940 p2).
Imatge 3.- Aiguat pel pont del Pes de la Palla, el 18-X-1940, davant Rambla
Verdaguer (Ajuntament de Girona. CRDI -Autor desconegut- RG 085114)

16-XI-1940
Madama
Butterfly
de Puccini
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Dr. musical Antonio Capdevila [Im. 6]
Mercè Capsir (Buttefly) [Im. 4 i 13]
Miquel Mulleras (Pinkerton)
Angela Rossini (Suzuki) [Im. 5]
Joan Gayolà [baríton]: Sharpless
Canut Sàbat [baix]: oncle bonzo

● Els artistes consten com de la
companyia de Mercè Capsir. Els cors i
l’orquestra s’esmenten com del Liceu.
● La premsa atribuí la iniciativa de
programar l’òpera l’empresari del
moment, Antoni Guasch.
● Bon nivell artístic dels artistes
● Poc públic encara que molt mudat
en el vestir.

Principals intèrprets de l’òpera a Girona el 16 de novembre de 1940 (Imatges 4, 5 i 6)
Mercè
Capsir,
Butterfly en un
programa
del
Liceu del 1940

Àngels Rossini,
Suzuki en un
programa
del
Liceu del 1940

Antoni Capdevila,
director musical
en un programa
del Liceu de 1946

La protagonista fou la soprano lleugera catalana Mercè Capsir i Vidal,
cantant que va gaudir d’una bona consideració va tenir un cert recorregut
europeu. A Girona havia cantat ja el 1916 i en el 1939 fou una de les primeres
cantants que actuà el Teatre del Liceu, del que va ser-ne una habitual durant
la dècada del 1940. El gener de 1940 Capsir interpretà al Liceu precisament
Madama Butterfly.
En les cròniques de l’època, aparegudes a la premsa s’hi ressalten els
aspectes mundans i de lluïment social, amb molt poca referència a la part
musical, exceptuant una crítica signada per una col·laboració de Francesc
Civil que diu “Elenco de primer orden, suntuosidad en el decorado,
afinadísimos coros y un fondo orquestal digno de los mejores coliseos.
Añádase a ello un público que, si bien no muy numeroso, supo por lo menos
aquilatar la transcendencia del acto acudiendo de gala. Desde los felices
tiempos del <Boris Godunov>9 no hay recuerdo de tan selecta velada.” El
comentarista destaca també la qualitat de la soprano Sr. Capsir i el paper d
el’orquestra. Comenta que l’espectacle es feia pel “generoso esfuerzo de una
inteligente Empresa” (El Pirineo, 19-XI-1940 p.1). L’empresari en aquell
moment era Antoni Guasch, com hem esmentat.
Imatge 7.- El diari gironí del moment emfatitza de la funció l’aspecte social. De fet aquest
ressenya breu aparegué a una secció de societat i el que més s’hi destaca són els vestits i lluïment dels assistents.

1941

Seguint amb Puccini

Una segona òpera va ser interpretada a l’any següent, ara sí, per Fires. Una altra vegada la qualificació
de l’acte és de gran gala. La companyia i en particular l’orquestra procedia del tetare Tívoli de Barcelona
Entre els artistes esmentarem a Marcos Redondo. Era nascut a la província de Còrdova encara es va
instal·lar a Barcelona durant bona part de la seva vida. Va ser un baríton d’enorme popularitat,
particularment per la sarsuela, gènere al que preferentment es dedicà. Amb tot, va interpretar òpera en
diversos moments d ela seva carrera, especialment el 1941, que és l’any que ens ocupa. Amparo Vera
va ser una soprano nascuda a la ciutat valenciana d’Elna. Feu una carrera discreta. En l`època que ens
ocupa era una jove prometedora.

28-IX-1941
La Bohème
de Puccini
Al T. Municipal

9

REPARTIMENT
Dr. musical Josep Sabater Sust [Im. 10]
Marcos Redondo (Marcello) [Im. 8]
Amparo Vera Beltran (Mimì) [Im. 9]
Aldo Sinnone (Rodolfo)
Manuel Gas [baix]
Canut Sàbat [baix]

● Els artistes consten com d’una
companyia del teatre Tívoli de
Barcelona.
● La premsa esmenta la representació
a partir d’un anunci de l’empresa. En
aquest moment era l’empresari Tomàs
Sobrequés.

Es refereix a la funció de Boris Godunov representada al Municipal el 15-IV-1931 per la companyía <LOpéra Russe>.

Alguns/es dels/les principals intèrprets de l’òpera del 28 de setembre de 1941 (Imatges 8, 9 i 10) :
Marcos Redondo
fou baríton molt
cèlebre en
sarsuela

1942
4-II-1942
La Traviata
de Verdi
Al T. Municipal

Amparo Vera era
una soprano jove
quan va actuar a
Girona

Josep Sabater va
estar força anys
director musical al
Liceu

L’any, potser, més prolífic de la dècada, amb quatre òperes
● S’organitzava per la direcció del teatre però
sota el patrocini de la Jefatura de Propaganda del
nou règim.
● La premsa anunciava que el vestuari d ela
Dr. musical Antonio Capdevila
funció seria adient.
Mercè Capsir (Violeta) [Im. 4
● Els executants s’anunciaven com a “las
i 13]
mejores partes del Liceo de Barcelona”.

REPARTIMENT

Aquesta va ser una funció de gala en el teatre Municipal que comensava
a les 22h. . Es realitzava amb motiu de commemorar la “liberación” de
Girona. És a dir, el dia de la representació coincidia amb el 4 de febrer, la
jornada en què les tropes nacionals van ocupar Girona. És tant inequívoc
que la representació es feia amb fins de propaganda política que consta
com a patrocinadora la Jefatura de Propaganda.
Imatge 11.- Anunci a la premsa de La Traviata al T. Municipal (El Pirineo 2-II-1942 p4)
Comentari aparegut a
“Todo hace pensar que la función de gala del teatro Municipal
l’única
diari de Girona del
constituirá, además de un grandioso éxito artístico, una de las más
moment: El Pirineo 2-II-1942
destacadas notas de sociedad que Gerona podía vivir en estos días.”
p.2

5-IV-1942
Marina
d’ Arrieta
Al T. Municipal

COMPONENTS DE LA COMPANYIA
Rodolfo Blanca
Josefina Bugatto
Lolita Rovira, soprano
Rosa R. Urpi
Salvador Castelló, tenor
Francisco Cano
Luís Fabregat, baríton
Amparito Martí

● Actuà la Companyia de Rodolfo
Blanca.
● La companyia era de sarsuela però
en aquesta ocasió es va presentar la
versió en format d’òpera espanyola de
Marina.

A la premsa es van fer molt pocs comentaris, només va sortir un molt petita valoració al cap de dos
dies sobre la interpretació: “por la noche [del diumenge 5-IV] con <Marina> en la que obtuvo un gran
triunfo personal la tiple Lolita Rovira, muy bien secundada por el resto de la compañía” (El Pirineo, 7-IV1942 p. 2)
De les que tenim menys informació és d eles dues òperes que es van programar per Fires de Girona.

Fins al punt que no hem trobat evidències que s’acabessin celebrant. Tampoc hem trobat evidències
concloents que no es representessin. Som partidaris de considerar-les com a obres realitzades, mentre no
es demostri el contrari.

29-X-1942
La Bohème
de Puccini
i 31-X-1942
Il Barbiere di
Siviglia
de Rossini
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Mercè Capsir, primera soprano [Im. 4 i 13]
Lolita Torrentó, soprano
Castells, tenor
Pau Vidal, baríton [Im. 15]
Corbella, baix

Imatge 12.- Anunci de La Bohème (El Pirineo 29-X-1942 p5)

● Encara que no consta, deu
tractar-se de la companyia de
la primera cantant, Mercè
Capdevila que ja havia assistit a
Girona el 4 de febrer.
Aleshores el director musical
fou Antoni Capdevila, però no
consta el nom en aquesta
ocasió.
● les dues òperes van ser
programades en el marc de les
activitats de les Fires de
Girona.

Ens trobem amb el problema de la manca d’informació. A Girona només hi havia un periòdic en aquell
moment: El Pirineo. L’esmentat rotatiu era de poques pàgines, sovint de quatre i molt centrat en destacar
aspectes de promoció política de la Falange i en general del nou règim i, també, notícies de la Segona
guerra mundial. Per Fires ampliaven el nombre de pàgines, però sovint per a fer cabre propaganda
comercial o referir-se a alguns aspectes concrets sense una cobertura sistemàtica de valoració de totes
les activitats de les festivitats. Molt en particular, amb alguna excepció quan s’invitava a fer un article a
algun especialista, no s’aprecia cap dels redactors que tingués coneixements específics de música o òpera.
Imatge 13.- Mercè Capsir que va cantar a Girona el 1942 i
1944.
Aquí podem sentir Capsir cantant l’ària
Caro nome de l’òpera Rigoletto de Verdi

L’esmentada falta de periodistes especialitzats pot
explicar la manca de notícies valoratives de les dues
darreres òperes a què ens referim. La del dia 29, La
Bohème, encara hi ha un parell d’esments en el diari
de l’òpera del dia de la funció. En canvi, el diari del dia 31-X anuncia una funció de circ per al vespre en el
Teatre Municipal. Concretament es parla del “debut de la gran compañía de circo <Olimpia> “, però
aquesta frase és idèntica la que va sortir el dia anterior a El Pirineo, del dia 30, en què també s’anunciava
el debut del circ Olimpia. Dos dies de debut no poden ser. Pot tractar-se d’un error de la tipografia del
periòdic que no va canviar l’anunci del dia anterior. A falta de més evidències, hem de suposar que,
efectivament, el dia 31 es va representar Il Barbiere, tal com estava anunciat feia poc i per una companyia
que venia assistint regularment al teatre i que hi va tornar el novembre de 1945.

1943
4-II-1943
Rigoletto
de Verdi
Al T. Municipal

Un canvi de companyia
● Es tracta com d’habitual d’una
REPARTIMENT
funció
de gala.
Maria Espinalt Font (Gilda), soprano [Im. 14]
● És interessant constatar el canvi de
Pau Vidal (Rigoletto), baríton [Im. 15]
companyia
i artistes, aspecte que
Castells Cirera
comentem a continuació.

Imatge 14.Dibuix
promocional de
Maria Espinalt,
la Gilda del
Rigoletto del
febrer del 1943
a Girona

La podem sentir
en un
enregistrament
de 1953: l’ària
“No me duele
que se vaya”,
de la sarsuela
La rosa del
azafrán.

Imatge 15.- El baríton que va encarnar el protagonista del
Rigoletto del 1943 a Girona (Barcelona Teatral 24-IV-1947 p3)

Tal com ja hem detectat en la majoria d’ocasions, la representació es feia com a funció de gala, en
aquest cas, i com ja era costum, com a commemoració de la presa de Girona per les tropes franquistes.
La premsa ho recalca com a acte social, comentant, al dia següent de la representació: “función de gala
[…] y lo selecto de la concurrencia, pues en él se dieron cita lo más selecto y distinguido de nuestra
capital […] Todas las autoridades asistieron a la representación.” (Los Sitios, 5-II-1943 p.2). També, i en
el mateix article, es recalcava que el teatre estava ple de públic i es valorava “una magnífica
interpretación por parte de todos los Componentes de la compañía, luciendo su magnífica voz este
prestigio del género lírico español que es la eminente María Espinalt”.
És de notar que els artistes que acudeixen a Girona han canviat en relació a les èpoques anteriors, en
què destacava la soprano Mercè Capsir. Ara trobem com a diva a Maria Espinalt. Aquest canvi total de
noms pot tenir a veure amb la recent irrupció d’un empresari teatral de Barcelona que s’acabava de
convertir en subllogater per concessió de l’empresari titular, Ramon Sanllehí. Ens referim a Josep Cariteu
[Im. 16], cessió que ja hem comentat a inicis del present article.
Imatge 16.- carta
de
l’empresari
teatral barceloní i
subllogater
del
Municipal,
Josep
Cariteau. La carta
està datada a 20
d’octubre de 1943 i
va dirigida a l’alcalde,
tot i que en cita
malament el nom
[AMGi.
Teatre.
UI12901].

Es conserva a l’arxiu Municipal de Girona, a la secció del teatre, alguna
l’empresari Cariteau i l’Ajuntament.
“Muy Sr. Mío y de mi mayor consideración: He de poner en su
conocimiento los dispendios que de manera ineludible he de hacer
para poner el teatro en condiciones mínimas de aseo para celebrar

correspondència entre
Carta de 20 d’octubre de
Josep Cariteau a l’alcalde
Albert de Quinatna (per
error esciu Alberto de

con dignidad la función de gala del día 29, tales como limpiar la
instalación eléctrica del teatro, talares, instalación de plantas y
flores para el vestíbulo, alfombras, la guardia de recepción, etc. Esto
añadido al elevado presupuesto de dicha función, me obliga a
solicitar de su ecuanimidad lo tenga en consideración para el
sufragio de dichos dispendios.”

Quintanilla) [AMGi. Teatre.
UI12901].

L’alcalde Alber de Qunitana contestava, en carta del 26-XI conservada en l’esmentat contenidor de
l’Arxiu Municipal, que donada la bona afluència de públic a la funció d’òpera, l’empresari ja hauria fet les
paus de la inversió d’aquell dia i que, a més, la bona afluència durant totes les Fires ja li hauria reportat
prous ingressos. Queda, finalment una interessant rèplica de Cariteau, datada a 3-XII-1943, en què esposa
que el seu ingrés en l’òpera del dia 29 va ser de 13.200 ptes. i que la companyia va costar un total de
19.000 ptes. . També, que si bé és veritat que altres dies de Fires van donar benefici, si no fos pels guanys
d’aquestes festivitats, donat que paga 20.000 ptes. anuals per subarrendar el local més els nombrosos
impostos, “el teatro Municipal sería mi ruina”. No hi ha més documents guardats que expliquin si al final
hi va haver alguna entesa entre ambdues parts.

29-X-1943
Carmen
de Bizet
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Pau Civil, tenor [Im. 17]
Conchita Callao, mezzo
Raimundo Torres, baríton
Maria Lisson, soprano[Im. 18]

Aquesta també va ser funció de gala, per Fires, en el dia
culminant de Sant Narcís. La propaganda deia que la
companyia procedia del Gran teatre del Liceu. Consta en anunci
que la funció estava
patrocinada
per
l’Ajuntament.

Imatge 17.- Pau (o
Paolo) Civil fent de
Don José en una
Carmen a Roma el
1939

Aquí el podem
escoltar en una
Manon del 1929

Imatge 18.- Maria Lisson, la soprano canària que va fer de Micaela a la Carmen
del 1943
La Maria Lisson canta en el duet O sova fanciulla de La Bohème de Puccini als
voltants de l’època en què va cantar a Girona

26-XII-1943
Marina
d’ Arrieta
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Emma Dori, soprano
Florencio Calpe, tenor [Im. 19]
Ricard Fuster, baríton
Canuto Sabat, baix

Es tracta d’una representació d’una òpera espanyola
que va oferir, en mig de les seves actuacions, una
companyia de sarsuela. S’anuncia com a iniciativa de la
direcció del Teatre Municipal.

Imatge 19.- El tenor
Florencio Calpe que va
participar en la Marina
del 1943 a Girona

El podem sentir en una
romança de sarsuela

Tornant al Puccini

1944
4-II-1944
Madama
Butterfly [Im. 20]
de Puccini
Al T. Municipal

REPARTIMENT
No
hem
trobat esment
del repartiment
que
hi
va
participar.

● Els intèrprets
s’anunciaren coma
“cuadros del Gran
Teatro del Liceo” (Los
Sitios de Gerona 5-II1944 p6).

Imatge 20.- Anunci de premsa de la Butterfly del 1944 (Los Sitios 4-II-1944 p4)

Es va realitzar com a “colofón” i en el marc de les festivitats
del Vè aniversari de la “liberación” de Girona per les tropes
franquistes. Va ser una funció de gala, amb patrocini
municipal. En unes declaracions l’alcalde, Albert de Quintana,
afirmava que els artistes que venien eren de la companyia del
Liceu (Los Sitios, 2-II-1944 p2)

31-X-1944
La Bohème
de Puccini
Al T. Municipal

REPARTIMENT
Isabelita Bertrán, soprano [Im. 21] és l’única
composant dels solistes que van intervenir de la
que tenim constància, gràcies a una entrevista feta
l’any següent (Los Sitios 8-III-1945 p4)

● La companyia
estava
composada,
segons els anuncis, per
artistes del Liceu de
Barcelona.

Tornem a trobar-nos amb una Funció de gala. Consta que va comptar
amb el patrocini de l’Ajuntament.
Imatge 21.- La soprano Isabel Bertran va intervenir en La Bohème del 1944
a Girona (llibret Liceu 11-XI-1947) →

I aquí deixem de moment la revisió dels cinc primers anys de la
dècada de 1950. En el proper número continuarem amb el següent
lustre.
Com
a
constatació provisional,
hem trobat molta més
òpera de la que una
postguerra pogués fer
suposar i en un ambient d’acte social.
joan manel barceló (octubre 2020)

← Imatge 22.- Llotja privada d’òpera, pintura
d’Albert Guillaume, del 1942. El quadre del pintor
francès no s’ubica en les nostres terres, però sí en el
moment que considerem i mostra com el món de
l’òpera pot anar acompanyat d’ostentació social.
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

COBLA-ORQUESTRA GRAN GALA (I)
Anem a referir-nos a una cobla orquestra gironina de la postguerra. Considerarem
quatre fotos, entre el 1944 i el 1947. Destaquen els cartells, de disseny interessant.

Imatge 117 - Any 1944 – Foto: Lux. Arxiu Jordi Baró i Vila

Amb la inestimable ajuda del músic Albert Falgueras,
hi reconec els següents components: Darrere: Josep
Bonet i Gironès (contrabaix i vocalista, que actuava
amb el sobrenom de Bonet de Sandoval, amb el qual
vaig coincidir a la Cobla-orquestra Màxim's), Antoni
Barnés i Gultresa (trombó), Lluís Franch (trompeta) i

Pere Baró i Coll (trompeta i representant, juntament
amb l'Antoni Barnés)
Davant: Enric Baró i Ribas (piano, fill d’en Pere), Xxx
Ruíz (bateria), Joan Juanola i Siqués (saxo), Jaume Gou
i Roig (saxo) i Desconegut (saxo).

Un cartell amb caire de modernitat

Imatge 118 - Any 1945 – Foto: Arxiu Família Bonet

Al cartell. Els tres de dalt: Desconegut, Joan Juanola i
Desconegut. Columna esquerra: Lluís Franch i Antoni

Barnés. Columna dreta: Enric Baró i Desconegut. Els
tres de baix: Pere Baró, Josep Bonet i Desconegut.

Exquisit cartell d' Antoni Varés Martinell

Imatge 119 - Any 1947 – Arxiu Gabriel Duch i Frau

Bona part de les fotos s’identifiquen. A dalt: Enric Baró
i Ribas, Joan Fontàs i Ayats ("Patllari") i Pere Baró i Coll.
Al mig: Joan Duch i Bernada, Sebastià Cabrisas Gironès
i Josep Nierga i Puignau. A baix: Antoni Barnés i
Gultresa, Pere Carbonell i Perich i Lluís Franch. A baix

de tot: Eudald Duch i Torrent [“Duque”, fill d’en Joan],
a qui vaig conèixer l'any 1985 quan vaig coincidir amb
el seu fill Gabriel ["Gabi"], Duch i Frau a la Coblaorquestra Atlàntida, d'on aniria a parar, i fins avui 2020-, a la Cobla-orquestra La Principal de La Bisbal.

Última foto, de moment, ara en format cobla

Imatge 120 - Any 1947 – Arxiu particular

Aquí els veiem en una audició de sardanes a Llançà.
A la imatge es poden identificar tots els components.
Darrere: Pere Baró, Joan Duch, Antoni Barnés, Lluís
Franch i Josep Nierga. Davant: Enric Baró, Sebastià

Cabrisas, Pere Carbonell, Joan Fontàs ("Patllari") i
Eudald Duch (tocant el 2n tenor, encara que el seu
instrument era la trompeta).

En el proper article podrem veure la darrera part de la història de la Cobla-orquestra GRAN GALA.

Josep Loredo i Moner, octubre de 2020

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

Posa una òpera
de Vivaldi a la
teva vida
(44)

De la fantàstica òpera de
Vivaldi Il Farnace sentim l’ària
Scherza l’aura lusinghiera.
Aquí pel contratenor Szelążek
Kacper Filip

De la màgia
de la Flauta

Entre moltes altres meravelles que
ens depara La Flauta Màgica de
Mozart hi ha el duet, entre Pamina i
Papageno, Bei Männern. De
passada recordem l’obra quan s’ha
programat pels Amics de Sabadell

Com canten
els “dolents”

De la primera gran òpera de Verdi,
el Nabucco, en sentim una ària de
la dolenta, l’Abigaille, acompanyada
pel cor: Salgo già del trono aurato.
Amb la Guleghina

Cantant
Shakespeare

L’orquestra es
diverteix

Ària de
coloratura de
Ravel

Henry Purcell va composar la
fantàstica òpera The Fairy Queen
(La reina de les fades) de la que
sentim If love’s a sweet passion
(Si l’amor és una dolça passió).
Més raó que un sant, en Purcell
Del brasiler Zequinha de
Abreu tenim aquí la seva
composició orquestral Ticotico no fubà. Interpreta la
Filarmònica de Berlin amn
Daniel Baremboim
En el període d’entreguerres,
i concretament el 1925,
Maurice Ravel va estrenar
l’òpera L’Enfant et les
Sortilèges. Aquí sentim lària
del foc: Arrière ! Je réchauffe
les bons. Per Sabine Devielhe

I per Mezzo:

Amb motiu de la seva representació a Sabadell.

La Flauta Màgica

Papageueno, per Julià Pascual Fortea, 2016

