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QUÈ, QUAN ON …

ANAR-HI

Presentat l’informe
anual de l’associació
dels Amics de l’Òpera
de Girona
Tal com és habitual el mes de
desembre.
..Al web..

Posposat al 21-III-2021 el
recital operístic amb la
mezzosoprano Gemma
Coma Alabert
Degut a les mesures sanitàries
restrictives celebrarà a l’Auditori
de Santa Coloma de Farners
..Al web..

La sortida de La Tarviata
només la van realitzar a títol
individual

La foto va ser tirada per un dels expedicionaris
gironins que va poder traslladar-se a la capital. Per
cert, diuen els que hi van ser que la del 27-XII va
ser una molt bona funció

Es va desconvocar el bus operístic al
Liceu del dia 27-XII, degut a les
restriccions sanitàries de
desplaçament. Però es va facilitar
l’entrada a La Traviata a aquelles
persones peticionàries que van poder
traslladar-se a Barcelona

Guia d’audició
de l’òpera d’Offenbach
Les Contes d’Hoffmann
Acabem d’actualitzar la guia donat
que l’òpera està d’actualitat en ser
programada pel Liceu per aquest
mes de gener
..Al web..

L’òpera Tosca de Puccini a Girona, al
Municipal, el 14 de març (18h.) per
la companyia de Sabadell
Funció representada. Amb la soprano Maribel
Ortega, el tenor Enrique Ferrer i el baríton Luís
Cansino.
Agafeu aviat les entrades perquè l’aforament
queda limitat al 50%
..Al web..

Música Antiga de Girona ofereix el
seu tradicional concert nadalenc un
xic posposat per causes sanitàries
Estarà dedicat al Mestre de capella el gironí
Francesc Soler. Serà a l’Auditori de La Mercè el
diumenge 10 de gener, a les 19 h.
..Notícia.. ..El concert..

Cicle de conferències operístiques
per Enric Martínez Castignani
En quatre sessions, en dilluns, entre el 25 de
gener i 8 de març a la Fontana d’Or de Girona.
La gent interessada, no perdeu temps, que
s’esgotaran les entrades
..Al web..

Presentada la programació del
primer semestre de l’Auditori de
Girona
Es va anunciar el 16 de desembre. Amb
trenta-tres funcions, d eles quals divuit són
de clàssica
..Al web.. ..La Vanguardia.. ..QUÈ..

Obertes inscripcions del segon
trimestre (1r de l’any) de l’Aula
Oberta d’Audició Musical
Gener/febrer/març

Per Rafael Esteve, en col·laboració amb
l’Escola Municipal de Música de Girona
..Al web..

La gestió de la campanya
operística Òpera a Catalunya
passa a una fundació
L’Associació d’Amics de l’Òpera de Catalunya
passa el relleu, en una línia de continuïtat a
una nova entitat que es crea
..Notícia.. ..Web de la Fundació..

Valoracions de La Traviata que
acaba d’oferir el Liceu
Amb una certa èpica i moltes dificultats el
Liceu ha pogut escenificar una bona part de les
funcions de l’òpera de Verdi previstes
..Bachtrack.. ..RMC.. ..In Fernem Land..

Google se suma a les
celebracions del 250 aniversari
Beethoven
Amb diversitat de propostes accessibles

en el web Beethoven Everywhere
..Al web..

Ha sortit el llibre de la temporada
dels Amics del Liceu
Comentant les òperes programades en la
present temporada liceista i amb il·lustracions de
l’artista Josep ma Riera Aragó.
..Al web..

Entrevista a Nathalie
Stutzmann
La contralt i directora d’orquestra
francesa considera que la seva és
una carrera atípica
..Al web..

Creada una fundació per a
preservar el llegat de l’organista
Montserrat Torrent
Comentari
..Al web.. ..La fundació..

Comentari recent sobre l’òpera
Fidelio de Beethoven
Fidelio: un mensaje ambiguo
Per Andrés Moreno Mengíbar
..Al web..

El congrés internacional de
Joventuts Musicals del 2022 es
celebrarà a Espanya
Serà coincidint amb el 70è aniversari de la
prolífica organització, amb seu a Brusel·les
..Al web.. ..Què és Joventuts musicals..

La generalitat commemorarà el
2021 el 50è aniversari del discurs
de Pau Casals a l’ONU
Es celebraran oficialment fins a disset
aniversaris
..Al web.. ..El discurs davant l’ONU..

Excentricitats de compositors
d’òpera
Per Verónica Maynés
..Al web..

Liber Generationis, de la
compositora catalana Mariona
Vila. Comentari i audiovisual
L’obra, del 2018, és una fusió entre música
religiosa del s. XVI i la coral
contemporània. Ha estat destacada com a
“Audio del mes” per Barcelona Clàssica.
..Comentari..
..Audiovisual..

Entrevista amb el
contratenor Philippe
Jaroussky
Comentaris centrats en la vigència
del repertori barroc
..Al web..

En el centenari de la
composició de l’òpera La
ciutat morta de Korngold
Una de les més importants òperes
del segle XX: Die tote Stadt,
estrenada el 4-XII-1920
..Al web..

Entrevista a la soprano Fiorenza
Cedolins
Entrevista a Codalario
..Al web..

La setmana Mozart de Salzburg
enguany es farà digitalment
Serà del 21 al 31 de gener i compta amb la
participació del tenor Rolando Villazón
..Al web.. ..El festival..

Entrevista amb la soprano catalana
Maria Hinojosa Montenegro.
Que ha actuat recentment al Liceu en la funció
Sis Sols Soles.
..Al web..

2020

Balanç 2020: els 100 més influents
personatges de la música clàssica
Segons Platea Magazine
..Al web..

Capella de Ministrers queda
finalista en el premis ICMA
En l’apartat d emúsica aniga pel seu
disc Hieremiae Prophetae de Cristobal
de Morales.
..Al web..

Semejanzas, afinidades,
correspondencias. Relaciones del cine con
las artes visuales y la música
LLIBRE

Llibre, en format digital i descàrrega gratuïta,
editat per Oter González i altres, sota el patrocini d
ela Universitat del País Basc
..Al web..

Acaba de sortir una una
biografia de Puccini
LLIBRE

Amb el títol Puccini. Su vida y su obra. Per Julian
Budden. Editat per Akal el 2020
..Al web..

Nou disc de la mezzo
Cecilia Bartoli
CD

És una selecció d’obres barroques de
diversos autors amb el títol de Queen
of Baroque. Per DECCA
..Al web..

Armida, òpera de Salieri

CD

El director Chistophe Rousset enregistra
per primera vegada aquesta òpera del
contemporari i més o menys rival de
Mozart. Amb el segell Aparté.
..Al web..

Nou disc de la soprano Simone
Kermes: Inferno e Paradiso
CD

L’excèntrica però bona soprano lleugera que
presenta catorze peces de diverses èpoques
de la lírica. Per SONY
..Al web..

Contralto, disc de Nathalie
Stutzmann
CD

Darrer enregistrament amb el seu grup Orfeo
55, disolt fa un any i mig. Amb ERATO
..Al web..

ACTIVITATS

ADVERTIMENT
Com ja és habitual des de fa uns mesos, la programació d’actes culturals
està condicionada a la situació sanitària. Aconsellem comproveu poc
abans de cada esdeveniment quina és la situació. A tal esfecte podeu
utilitzar l’enllaç a l’esdeveniment que us adjuntem.
Concert teatralitzat: “Madre,
non mi far Moraca”. Músiques i
autores del barroc.
2-I
(18 h.)

Per Ensemble All’Aura, amb la soprano
Olga Miracle i el baríton Daniel Morales,
acompanyats per l’orgue positiu per Joan
Castillo. A l’església de Sant Esteve
..Al web..

Viloví d’Onyar

3-I
(19,30 h.)

Oratoris dels grans mestres:
Magníficat de Bach i El Messies de
Händel
Al Palau de la Música Catalana. Amb el Cor
de Cambra del Palau i Vespres d’Arnadí
..Al web..

Barcelona

Concert operístic semi
representat per a públic
familiar: Papageno i Cia. .
4-I
(11 h.i 17h)

Amb fragments de diverses òperes de
Mozart. Es realitzaran dues funcions a
l’Auditori d’EspaiCaixa Girona, a la Pl/
Poeta Marquina, n 10 baixos de Girona
..Al web..

Girona

Recital de la mezzo
Joyce DiDonato
10-I
(17,30 h.)

Acompanyada pel pianista Creaig
Terry. Al Palau de la Música Catalana
..Al web.. ..Sobre la gira..

Barcelona

Concert de Nadal de Música
Antiga de Girona. Enguany dedicat
al mestre de capella gironí del s
XVII Francesc Soler
10-I
(19 h.)

11-I
(20 h.)

Música barroca interpretada per quatre
solistes vocals i sota la direcció musical de
Josep Vila Casañas. A l’Auditori de La Mercè.
Gratuït amb inscripció prèvia
..Al web.. ..La Mercè..

Girona

Concert del contratenor Jakub
Józef Orlinski. Obres de
Vivaldi i Händel
Amb Il Giardino d’Amore, al Palau de la
Música Catalana
..Al web..

Barcelona

Conferència, cicle
<Parlem d’Òpera>:
Semiramide, de Rossini
12-I
(18 h.)

Per Joan Bricall. A la Biblioteca P. Carles
Rahola de Girona, auditori gran. Organitzat
pels Amics de l’Òpera de Girona.
..Al web.. ..INSCRIPCIÓ..

Girona

14-I
(18 h.)

Club de lectura operístic, dedicat a
Les Contes d’Hoffmann
A la Biblioteca Pública de Girona Carles
Rahola. GRATUÏT amb inscripció prèvia
..Al web.. ..INSCRIPCIÓ..

Girona

Projecció de l’òpera Madama
Butterfly, de Puccini
14-I
(19 h.)

En una funció oferta a La Scala de Milà.
Al Centre cultural figuerenc La Cate.
S’ofereix en diferit
..Al web..

Figueres

CONFERÈNCIA TELEMÀTICA
sobre l’òpera Tannhäuser de
Wagner. Per Rafael Esteve
16-I
(10,30 h.)

17-I
(18 h.)

En el context del curs Aula Oberta
d’Audició Musical, en col·laboració amb
lEscola Municipal de Música de Girona
..Al web.. ..INFORMACIÓ (a partir 8-I)..

GironaTelemàtic

Concert del grup vocal
de música antiga
Ensemble O Vos Omnes
Al Teatre El Casal d’Amer.
..Al web.. ..Sobre el grup..

Amer

Òpera: Les Contes d’Hoffmann,
d’Offenbac
18 a 31-I

Protagonitzada per John Osborn. Amb nou
funcions inicialment programades, al Liceu
..Al web.. ..Presentació del Liceu..

Barcelona

Recital del tenor Javier
Camarena
18 i 19-I
(20 h.)

Al Palau de la Música Catalana.
Acompanyat pel pianista Ángel Rodríguez
..Al web..

Barcelona

Inici del CURS: Tècniques de
veu i cant. Nivell 1
19-I
(19 h.)

Al Centre de Creació Musical de
Girona, La Marfà. Durant cinc
dimarts consecutius. Amb inscripció
prèvia
..Al web..

Girona

Rèquiem de Verdi,
Amb l’orquestra del Mariinsky
21-I
(20 h.)

A l’Auditori de Barcelona. Amb el cor
d’Ibercamera i la direcció de Valery
Gergiev
..Al web..

Barcelona

Conferència sobre l’òpera Les
Contes d’Hoffnmann, d’Offenbac
21-I
(19,30 h.)

Amb el divulgador operístic Pol Avinyó. A la
Casa de Cultura. Organitzat pels Amics de
l’Òpera de Girona
..Al web..

Girona

Inici del curs de Marcel
Gorgori: Els mites de l’òpera
22-I

A l’Auditori de La Mercè, durant sis
divendres consecutius
..Al web..

(18 h.)

Girona

Concert d’Antoni Madrueño i el
grup L’Incantari: Despertant
instruments adormits a Girona
22-I
(20 h.)

Una selecció d’instruments i músiques que es
practicaven a Girona a l’edat Mitjana. A
l’Auditori Viader de la Casa de Cultura. Cal
inscripció prèvia ..Al web..

Girona

Concert final del Concurs
tenor Viñas
Al Liceu amb els guardonats en el
prestigiós concurs
..Al web..

24-I
(18 h.)

Barcelona

CONFERÈNCIA: I Puritani
(Bellini). La prova del cotó
25-I
(19 h.)

Pel baríton i divulgador Enric MartínezCastignani. A la Fontana d’Or de Girona
..Al web..

Girona

Recital d’Anna Netrebko:
Jour et nuit
Al Liceu, acompanyada al piano per
Pavel Nebolsin
..Al web..

27-I
(20 h.)

30-I
(20 h.)

Barcelona

Interessant concert d’Elisabet
Franch i Albert Guinovart:
flauta i piano
A la sala el Torin d’Olot, amb obres de
Cesar Franck, Saint-Saëns i Edvard Grieg
..Al web..

Olot

PROJECCIÓ sencera de l’òpera
I Puritani, de Bellini
1-II
(18 h.)

En una producció del Teatro Real amb
primeres figures: Diana Damrau, Javier
Camarena i Ludovic Tézier.
Al Caixaforum Girona, a la Fontana d’Or
..Al web..
Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Històries del Municipal

La tasca que ens proposarem tot seguit és la d’establir data, sobretot l’any, i per tant la
temporada, en què va ser imprès un cartell que anuncia la companyia teatral del moment. El tema és
transcendent perquè es
cartell descriu una
companyia amb els seus
components, artistes de
ball que
complementaven, així
com l’estructura de
l’abonament i els preus.
I. Sobretot, i està referit
a una època en què la
informació del teatre no
resulta gens abundant,
amb excepcions
puntuals. Encara més
escassa é la informació
de premsa. Recordem
que el nom del local
encara era inconcret,
s’anomenava Teatre de
Girona, Casa teatre o,
popularment, el Pallol.
Faltava prop d’una
dècada per a que s’erigís
l’edifici actual.
Hem ordenat l’escrit
seguint,
aproximadament, el
procés de recerca que
hem portat, ometent
marrades.

Imatge 1.- Fotografia del
cartell AMGi, T. Lligall 9.
Teatro de Gerona. Lista de
los actores y actrices que
componen la compañía de
declamación ...

UNA INCÒGNITA
El cartell, força arrugat, sobretot dels costats, l’hem trobat en un dels contenidors del l’Arxiu Municipal
de Girona [AMGi.], en el fons Teatre i en un grup sembla que provisional de classificació corresponent a
un lligall antic, que portava el número 9, els documents del qual actualment queden repartits en diverses
caixes-contenidor. La manera abreujada amb què citarem el
document serà: AMGi, T. Lligall 9, amb títol Teatro de Gerona.
Lista de los actores y actrices que componen la compañía de
declamación ... .
Imatge 2.- Fotografia del llom d’un dels
L’antic lligall 9 de la documentació del Teatre correspon a
contenidors que guarden el lligall 9,
papers d’un ample abast cronològic que va des del 1847 a
conjunt d’una cronologia molt àmplia,
1894 [en la imatge 2 de sobre s’hi pot llegir “ANYS 1847que abasta prop de 50 anys.
1894”, reproducció d’un dels contenidors que ha allotjat el
document al que fem referència]. Si bé l’abast cronològic del
lligall és de força més de
quaranta anys, un indici més precís ens el dóna el fet que el cartell es
guardava contigu a documents del finals de la dècada de 1840 i inicis del la dècada de 1850. És evident
que la simple ubicació en una caixa o subcarpeta no és prova de la cronologia, donat que per diversos
motius els documents segur que s’han mogut i remogut en ocasions. Ara bé, si que ens dóna un indici
que, si fos consistent amb altres, augmentaria la probabilitat en la certesa d’una datació.

LA NOCIÓ ANY TEATRAL
En el document no hi apareix escrita data no tampoc porta a darrera
cap any concret. En tot cas, sí que s’especifica que es refereix a un any
teatral. Això volia dir en aquells moments, en condicions normals, la
temporada que començava després de quaresma i que s’acabava amb les
últimes festivitats de carnestoltes, abans de la següent quaresma.
Recordem aquí que la quaresma és un període litúrgic cristià, de quaranta
dies, que recorda la mort i passió de Jesucrist, fet associat a la naturalesa
pecadora i penediment d’una humanitat que, amb les seves faltes, provocà
la necessitat del sacrifici expiatori de la divinitat. Si la durada és fixa, en
canvi la quaresma no té una cronologia regular en el seu inici i final, que
poden oscil·lar en més d’un mes, segons sigui la situació de la lluna aquell
any: pot començar entre el 4 de febrer i el 10 de març i acabar entre 22 de
març i el 25 d’abril. La temporada començava, doncs, el diumenge de
Pasqua (finals de març o abril) i acabava a final de carnestoltes i abans de
la Quaresma, a inicis de febrer o de març.
← Imatge 3.- Disseny del 1850 d’un teló d’embocadura genèric fet per JoséMª-Avrial (Museo Nacional del Teatro)

Si l’any teatral (o any còmic) venia normalment limitat pel període
quaresmal, no sempre era així a la pràctica. Quan hi ha havia retards en les
subhastes o algun problema de funcionament l’any còmic podia tenir una
duració o dates diferents a les estàndards. En cada cas i com és lògic, les
dates concretes d’inici i fi del que podia considerar any teatral o de temporades menors, quan es feien
acords de curta durada, figuraven el els contractes que es subscrivien
Una temporada “anual” no vol dir que el Pallol estigués constantment en funcionament durant el
període. Era costum a Girona de tancar el teatre en ple estiu, parèntesi que podia variar en la seva durada.
També podien ser moments d’inactivitat teatral els intervals de canvi de companyia o èpoques en les que
no es trobava companyia o empresaris. Finalment, els dols oficials, bàsicament per morts per personatges
reials, o les epidèmies podien ser motiu d’interrupció de les funcions.

ALGUNS ELEMENTS FORMALS DE DATACIÓ
L’objecte material del cartell ens da donat un marge temporal, com veurem d’uns deu anys, dins del
que caldria buscar indicis.

1r element Impremta Grases

← Imatge 4.- Identificador de la impremta al
peu del cartell que analitzem

La impremta Grases estava situada a la Plaça de Constitució no 12 (actualment plaça del Vi), davant per
davant del Teatre i de l’Ajuntament. A més, el fundador, en Joaquim Grases va actuar en algun moment
com a soci d’empreses que van llogar el teatre de la ciutat. No resulta d’estranyar, doncs, que la
municipalitat donés a fer, en determinades èpoques, molts
encàrrecs a l’esmentada impremta. El cartell acaba dient
La manca d’una “J” en
“Gerona=Imp. De Grases.” [N’hem reproduït de detall una
l’imprès que estudiem
mica més amunt].
suggereix que seria de 1847 o
La cronologia d’activitat de la impremta i llibreria Grases
1
va del 1833 al 1856 . Entre el 1847 i 1848 va morir el primer
posterior.
propietari, en Joaquim Grases i va seguir l’activitat la seva
vídua. També veiem com es va anar incorporant al negoci
Francesc Dorca. La vídua segueix fent servir el nom del fundador i difunt marit en els impresos: “Imprenta
de Grases”. o “Vídua de Grases” i de vegades “Imprenta Grases” Segons el cas també pot constar
l’expressió <impremta i Llibreria>. Mostrem, a continuació, exemples d’impresos de la llibreria i impremta
Grases entre 1847 i 1854.

Identificacions d’impremta de la casa Grases en cartells teatrals

Imatge 5.- 1847 Identificació d’un cartell d’anunci de la temporada
teatral 1847-48 (AMGi Teat llig 8). Porta la “J.” De Joaquim

Imatge 6.- 1848 Identificació d’un cartell
d’anunci de la temporada teatral 1848-49 (AMGi
Teat llig 9). No porta la “J.” De Joaquim

Identificacions d’imprenta de la casa Grases en llibrets operístics

Imatge 7.- 1847 Identificació d’un llibret operístic, editat per la casa
Grases, concretament de l’òpera Saffo, de Giovanni Pacini. Porta la “J.”
De Joaquim. Després de 1847 no trobem llibrets operístics fins 1850,
possiblement interromputs per la mort de Joaquim grases vers 1848

Imatge 8.- 1850 Identificació d’un llibret
operístic, editat per la casa Grases, de l’òpera
Attila, de Verdi. Fa referència a vídua.

Recalquem que en vida de Joaquim Grases, mort els seus impresos sempre portaven una “J” o en nom
“Joaquim” (de vagades en italià, quan feia els primers llibrets operístics. Donat que l’imprès que estudiem
no porta cap “J” deduïm que correspon a alguna data no anterior al 1847. Tampoc pot ser més tardà a
1856 donat que s’extingeix el nom Grases com a titular de la impremta.
1

Biblioteca Pública de Gerona, V centenario de la introducción de la imprenta en España- 1874. Exposición
conmemorativa. Girona: Junta Provincial del V Centenario de la Introducción de la Imprenta en España, 1874. Pàg. 15.

2n element

Sanefa
decorativa

← Imatge 9.- fragment del motiu
de la sanefa que envolta el cartell.

Hem buscat altres cartells amb una sanefa ornamental igual. Només n’hem trobat un entre la
documentació de teatre gironí, concretament del 1847, en el cartell que
anunciava la companyia precedent a la de Prats, la de Juan de Dios Lirón a la
que farem referència. L’ús d’un motiu ornamental idèntic suggereix que la
datació del cartell que estudiem pot ser proper a 1847, però no sabem amb
quin marge de temps es va usar el grafisme. Per tant no hi trobem un indici
precís.
Imatge 10.- Foto d’un detall de la sanefa del cartell de la temporada teatral 1847-48
(AMGi Teat llig 8).

EL PROTAGONISTA DE LA COMPANYIA ENS DÓNA LA CLAU
El nom del primer actor i director d’escena, José Prats, ens dóna un indici molt important per a datar
el cartell. Però amb una petita complicació.
Fins aquí sabem, i gràcies a la impremta, que el cartell ha d’estar situat cronològicament entre 1847 i
1856. La complicació, que com veurem té desllorigador, prové de que en tal període Prats va establir dos
contractes per actuar durant un “any còmic”: entre 1847 a 1848 i entre 1851-52. En els dos casos
coincidint amb moments que l’adjudicació del teatre a un empresari no havia funcionat

PRIMER CONTRACTE
Un primer contracte va ser establert directament per l’Ajuntament i l’esmentat artista i al seva
companyia teatral per la “Contrata teatral” de data 28-VIII-1847 [VEIEU la imatge 11].
Imatge
11.Encapçalament del
contracte en què
apareix el nom de
José Prats a la
clàusula 1a. [AMGi,
Teatre, Lligall 9,
datació de 28-VIII1847]

El cartell de la companyia de José Prats indica que es refereix “el año cómico próximo venidero”. Tal com
hem vist, un any còmic va de Pasqua (data variable entre març i abril) a Carnestoltes (data variable entre
febrer i març. Però el contracte s’estableix a 28 d’agost del 1847. Per tant la venda d’abonaments a què
fa referència el cartell, dies 26, 27, 28, 29 i 30, hauria de produir-se a partir de finals de setembre (i a molt
estirar a finals d’agost, si el contracte estava ja emparaulat abans de la seva formalització oficial). El
contracte diu literalment en la clàusula 4a: “La temporada empezará el 15 de setiembre de 1847 y
concluirá el 4 de marzo de 1848.”[AMGi, Teatre, Lligall 9, data de 28-VIII-1847]. Malauradament, no
trobem notícies de premsa del moment que esmentin els artistes que apareixen citats en el cartell.
Ens deixa una mica parats el fet de què disposem per a la temporada 1847-1848 d’un altre cartell que
anuncia una altra companyia, la de Juan de Dios Lirón, amb dues seccions, una de vers i l’altra lírica (cartell
guardat a l’ AHGi, Teatre, lligall 8, amb data de 1847). Consta que havien d’actuar des de Pasqua de
resurrecció del 1847 al 4 de març de 1848. Què passava amb la companyia anunciada prèviament del Sr.

Lirón ? Doncs que va haver de plegar a finals del mes d’abril de 1847 oficialment perquè li mancaven
actors per a continuar2.
El que crida d’entrada l’atenció en aquest cas és que l’Ajuntament estigui contractant directament una
companyia per un període llarg, proper al mig any. El normal és que l’Ajuntament cedeixi el teatre a un
empresari i que aquest sigui el que contracta la companyia o companyies que es necessitin. Aquest
sistema mitjançant empresaris és el que va estar en funcionament pràcticament tota la dècada del 1840
[Consulteu la pàg. 10 d’Operem no 72, de desembre 20203]. Precisament només hi ha una temporada
sencera en què no es va trobar empresari en el teatre gironí. Això va passar només en la temporada 184748. Que el contracte amb Josep Prats correspongui a mitjans 1847 s’explica perfectament que sigui el
teatre qui contracti directament la companyia. A la vegada que
el grup teatral de Juan de Dios Lidón aturés la seva tasca a
finals d’abril també justifica que la “temporada” de la
companyia de Prats comenci a meitat de l’any còmic.
Imatge 12.- Signatura del primer actor i director Josep Prats en 184709-13 T Girona contracta del 13-IX-1847 [AMGi Teat llig 9] →

SEGON CONTRACTE
El segon contracte també es va produir directament amb els representants del municipi en un moment
de dificultat per a trobar empresaris per al coliseu de la ciutat. Amb la consegüent autorització governativa
l’Ajuntament estableix un contracte o acord escrit i signat amb José Prats que havia de ser efectiu, una
altra vegada, des d’un moment atípicament tard (des de ú de setembre 1851) i fins a una data clarament
posterior a la Quaresma (el ú de juny de 1852), abans del període plenament estiuenc.

Imatge 13.- Encapçalament del contracte de l’Ajuntament amb José Prats per a una temporada de duració atípica
1851-1852 (AMGi, Teatre, lligall 9, de data 1-V-1851)

Per sort, el procediment contractual està forà documentat en la secció teatre de l’Arxiu Municipal
gironí. I aquí sí que resulta inequívoca l’assignació cel cartell a aquest moment. Bàsicament per dos
motius:
Primer. Els preus de les localitats. Els costos de les llotges i entrades del cartell coincideixen fil per
randa amb els que prefigura l’Ajuntament en el contracte que acabem d’esmentar. Només apareix una
única petita variació lleugerament ala baixa en el cartell: les llunetes que s’acabaren llogant a 36 rals en
lloc dels 38 que s’havia pactat inicialment.

2

Ens explica la finalització prematura de l’activitat teatral una noticia de premsa. “Separada de este teatro la compañía
dramática que actuaba en el mismo, a causa de los escasos elementos con los que contaba… ” (El Postillón 1-V-1847 p4). La
informació ens aclareix que la companyia lírica que actuava en paral·lel continuava amb les seves actuacions, mentre es
buscaven algunes actrius per a completar una companyia teatral d’aficionats per tal d’alternar amb les representacions
líriques.
3
JM Barceló, “El teatre del Pallol en la dècada 1840 [i 5 de 5]. Aspectes organitzatius”, pàg. 9 a 16

Segon i definitiu. La llista d’actors. És l’element definitiu i inequívoc per a datar el cartell. Per sort
l’Ajuntament, durant els tractes amb en Josep Prats li va demanar que concretés la llista de la companyia
(es conserva esborrany de la carta –AMGi, Teatre, lligall 9, data de 18-VII-1851-) que el director
assegurava que era bona i garantida. Doncs bé, el primer actor i directiu va contestar (carta a l’ AMGi,
Teatre, lligall 9, data de 27-VII-1851). És una inestimable carta que comença amb la frase “Tengo el honor
de remitir a Usted la lista de los actores que componen la compañía dramática que ha de actuar en el
teatro de esta capital durante el año cómico que va a empezar.”. I es nota clarament que la relació
d’actors previstos és la que es va publicar en el cartell [Veieu imatge 14]

Imatge 14.- Detall de la primera part de la llista d’acots de la companyia de José Prats del 1851-1852
que s’enumera en la carta citada de 27 de juliol de 1851. Amb l’afegitó que concreta el rol teatral de cadascú.

CONCLUSIÓ
El cartell “Teatro de Gerona. Lista de los actores y actrices que componen la compañía de declamación... ”
correspon a la segona vegada que el director teatral va ser contractat per l’Ajuntament conjuntament
amb la seva troupe.
Tot i que el cartell que hem estudiat no indiqui cap datació, considerem provat que anunciava la
temporada de la companyia del Josep Prats des de 1 de setembre de 1851 i fins al 1 de juny del 1852.
joan manel barceló sitjes, desembre 2020

Amahl and the Night Visitors de Menotti
Per Pol Avinyó
Ara que som a l’època de Nadal us proposo descobrir una òpera ben nadalenca del genial compositor
Italo-americà Gian Carlo Menotti. La cadena de televisió americana NBC va encarregar a Menotti la
composició d’una òpera nadalenca per ser transmesa en directe per televisió la nit del 24 de desembre
de 1951. Es va convertir en un èxit rotund i als Estats Units s’ha convertit en una obra cèlebre que cada
any es representa per aquestes dates, donat el seu format d’òpera de cambra es habitual que petites
companyies d’òpera i escoles o instituts la facin any rere any igual que a Catalunya fem Els Pastorets.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Amahl and the Night Visitors, és
una òpera d'un sol acte de Gian
Carlo Menotti amb un llibret
original del mateix compositor.
Estrenada el 24 de desembre de
1951 per televisió.

La història d'una pobra vídua i la
seva filla esgarrada. És la Nit de
Nadal, apareixen tres homes
estranys vestits magníficament,
ocorre un miracle i Amahl pot
caminar i marxa amb ells.

Menotti
es
un
excel·lent
compositor d’òperes us recomano
que descobriu altres obres com:
Amelia al ballo, The mèdium, The
Telephone, The Consul o Goya.

COMENTARI

A la imatge La darrera edició de
l’òpera de Menotti editada en CD.
Fàcil de trobar i amb un so impecable.

A l’enllaç podeu gaudir de l’òpera completa amb una
durada de 55 minuts en una fantàstica versió
encapçalada per la famosa soprano Teresa Stratas en el
rol de La Mare, es un enregistrament de 1978 dirigit per
el mestre Jesus Lopez-Cobos. També hi participen dos
grans baixos de l’historia de l’òpera Giorgio Tozzi i
Willard White. Si busqueu a Youtube podreu trovar la
històrica emissió de la nit de Nadal de 1951 amb una
breu explicació en anglès del mateix compositor.
Estem davant d’una òpera d’una música fàcil amb unes
melodies molt agradables com es habitual en la música
de Menotti.
Altres òperes nadalenques son: Cherevichki (1887) de
Txaikovsky i La nit de nadal (1895) de Nikolai RimskyKorsakov. I sens dubte Werther de Jules Massenet
(1892) i si us voleu endinsar en el món de l’oratori i de
dos gegants de la música l’Oratori de Nadal de Bach o el
Messies de Haendel.

ELS
UN D’OPERA. De fa més de cent anys

Procedent de
Teatre Català,
18-I-1913 p12

D’ ÒPERA

L’any al que comencem a fer referència va ser excepcional pel que fa a l’oferta
operística a la ciutat. Dues companyies van estar programant obres el gènere en
concurrència. Els locals van ser El Teatre Principal (avui Municipal), tal com era
habitual, i l’altre va ser un Teatro del Entoldado, o sigui, un envelat efímer que de
vegades s’erigia durant les festes patronals per a realitzar-hi ball o altres espectacles.
Començarem en el present article amb el local municipal que, pel que fa a l’òpera
d’aquell any està força ben documentat a la secció “Teatre” de l’Arxiu Municipal de
Girona (font que esmentarem amb l’abreujatura AMGi, Teatre).

EL CONTEXT
El 1917 és evidentment una data de gran ressò en l’evolució històrica del món. A part que va ser el
moment culminant de la gran Gerra, la Ia Guerra Mundial, en l’any anterior a la seva finalització, la gran
novetat va ser la caiguda de la monarquia russa (febrer) i la Revolució Soviètica (octubre). O sigui, que
mentre a Girona celebràvem les Fires, Lenin i els seus seguidors iniciaven el primer experiment de canvi
social ver a l’ideal comunista. També és oportú esmentar que s’estava covant el virus que a l’any següent
i entre 1918 i 1919, va desencadenar la major pandèmica de l’època contemporània, pla pitjor que la del
Covid 19, la Grip espanyola que amb fins a 100 milions de morts. Vol dir que va ser enormement més
mortífer el virus que la Ia Guerra Mundial.
Imatge 1.El cant va estar molt present
durant les Fires del 1917 a
Girona. Aquí veiem una
multitud reunida davant de
l’Ajuntament, el 4 de
novembre, tot acompanyant
als membres de l’Orfeó Català
(La Il·lustració Catalana 18-XI1917 p4).

Com
en
altres
ocasions per aquells
anys, la compra prèvia
d’entrades es podia fer a
la botiga de música de
Tomàs
Sobrequés,
situada prop del teatre, al
carrer Ciutadans no 11. I
la dels abonaments a casa del Sr. Pere Oller, al carrer del Progrès.

Pel que fa al lloguer del Teatre Principal ens trobem amb situacions complexes, tal com era habitual.
L’Ajuntament havia convocat, a principis del 1917 un concurs per a llogar el local durant cinc anys però va
quedar desert. A partir d’aquí es succeïren diverses concessions a curt termini. La que ens interessa a
nosaltres és la convocatòria de Fires que en el seu anunci establia com a condicions que “1º Será condición
del contratista celebrar ocho funciones líricas con preferencia de ópera, correspondientes a los ocho
días comprendidos dentro del programa de Ferias.”
(AMGi, Teatre, lligall 15, anunci de 17-IX-1917). Per tant, la
Fou l’Ajuntament qui prioritzà la
municipalitat deixa clara la preferència per l’òpera, tot i que
programació d’òpera per Fires.
deixa oberta la porta a funcions de sarsuela o opereta.
Veiem també que en les condicions es força a un ritme
d’actuacions molt intens, amb una funció diària durant vuit jornades, com així va succeir.
En aquesta ocasió acudiren dos postors, ambdós barcelonins, Carles Mestres i Josep Rodés4. Resulta
sorprenent la similitud dels programes que van oferir. Després de fer una matisació de la seva oferta va
obtenir la concessió el primer dels esmentats, segons acordà l’Ajuntament en sessió del 12 d’octubre.
L’adjudicació es va veure envoltada de polèmica, cosa que explica en part que s’acabessin implementat
dues campanyes operístiques a la ciutat. Ens hi referirem amb més detall en el proper article.
Carles Mestres Calvet fou l’empresari que va organitzar l’òpera en les Fires gironines. Segons es
presentà ell mateix en el concurs al·ludit, en aquell moment tenia la condició de propietari del teatre
Principal de Gràcia5 i d’empresari d’una companyia italiana d’òpera, hem d’entendre que la que va portar
a Girona6. En l’apartat econòmic el promotor cedia el 4% de tots els ingressos a l’Ajuntament, també
assumia els impostos derivats de les activitats (taxes
que representaven el 10% de l’ingrés) i també, pel
que veiem en la comptabilitat, una aportació en
concepte de “caritat” del 5%.
Imatge 2.- Signatura de Carles Mestres Calvet en la 1a
instància per assolir el lloguer del teatre per tal de presentar
òpera Fires (AMGi, Teatre, lligall 14. Data 1-X-1917). El mateix
empresari va fer una ampliació de la seva oferta amb data 11-X

ELS ARTISTES
La companyia7 estava formada, seguint ordre alfabètic per: 2 directors: Francisco Ribas i Joaquim Ma Wehils.
Sopranos: lírico-dramàtiques Carmen Peris i Angela Rossi; lleugeres Susanna Rossi; altra soprano Enriqueta Casas.
Mezzo: Conchita Callao. Tenors: Mario Cortada, Antonio Marqués i Arturo Lualtero; altre tenor Antonio Oliver.
Barítons: Valerio López Barrio i Inocencio Navarro; altre baríton José Fernández. Baixos: José Bosch i Eugenio
Miracle; altre baix Luís Rico.
El mestre del cor fou Antonio Solà. L’apuntador Juan Walli. Director d’escena José Gasso. El decorat era fet exprés
per La Muela

4

Rodés, qui seria empresari del Liceu de 1930 a 1932, va perdre el concurs del T. Principal, però tal com veurem en el
proper número del butlletí, va obtenir una concessió per a presentar òpera durant les fires de Girona d’aquell 1917 utilitzant
un envelat.
5
Carles Mestres Calvet (1869-1943) va agafar la direcció del teatre Principal de Gràcia el 1916, reconstruint-lo després de
l’incendi que el local havia sofert el 1908. El teatre va anar funcionant com a tal fins el 1947, any en que fou reformat i
convertit exclusivament en cinema.
6
Entenem que Carles Mestres era germà de Joan Mestres Calvet, també empresari tetaral bregat: havia gestionat diversos
teatres, entre altres el Liceu (1912 a 1914 i, posteriorment, del 1918 a 1930), on assolí fama de renovador de les
programacions.
7
La compañía va ser publicada al Diario de Gerona de Avisos y Noticias del 16-X-1917, pàg. 2 i 3. Els cantants solistes
figuren en el cartell de cadascuna d eles vuit òperes, documentació que es conserva a la secció Teatre del l’AMGi.

Orquestra composada per 30 membres, cor de 22 homes i dones i sis ballarines procedents del Liceu.
Imatge 3.Conchita
Callao. Amb motiu d'actuar a
Madrid
a
l'òpera
d'Usandizaga 'La Llama' al
Gran Teatro (Mundo Gráfico
27-III-1918 p14)

La llista d'artistes que s'anunciava
sovint no corresponia amb precisió
als que realment intervenien. Ho
comprovem el 1917

Val a dir que la relació de membres de la companyia que s’anuncià no
correspongué exactament a les figures efectives que actuaren, segons es
van anar publicant en els cartells anunciadors de les funcions. Alguns dels
solistes vocals anunciats no van comparèixer en cap obra. És el cas de la
soprano Angela Rossi i el baríton Valerio López Barrio. En canvi, tres noms
de cantants que no constaven en la relació prèvia van intervenir en rols
importants: les sopranos Sta. P. Alberini i Sta. Carmen Casas i el baríton
Sr. Estrada. Hi ha també noms, que consten en els cartells correponents
a papers secundaris que no figuraven en la relació publicada abans
d’iniciar-se la temporada, cosa que amb tota provabilitat correspon a la
intervenció esporàdica de membres del cor assumint petits rols
QUADRE I: Solistes que efectivament intervingueren segons els cartells diaris
Dia

La Favorita

Giocon
da (1)

Faust

27-X

28-X

29-X

SOPRA- Peris, Carmen
Albertini, Paulina.
NOS
Casas, Carmen
Casas, Enriqueta
MEZZO
TENORS

Callao, Conchita
Cortada, Mario

BARÍTONS
Altre Br.
BAIXOS

Oliver, Antonio
Navarro,
Inocencio
Estrada
Fernández, José

Inés

La cieca

Leonora

Laura
Grimaldo

Altre Bai.

Rico, Luís

Isabel

Faust

Barnaba
Alfons XII

31-X

1-XI

3-XI

5-XI

4-XI

Gilda
Gilda
MadaleLa cieca Teresa
Teresa Madalena Amina
na
Laura
Azucena
Rossina
GrimalDuc M.
Jorge Duc M.
do
Jorge
Manrique
Comte
Almav.
Zoanne
Ceprano
Ceprano Capità
Barnaba Roque Rigoletto

Alvise

Barbiere

Leonora

Roque
C. Luna

Isseppo Wagner Isseppo capità

Monterone

Alvise
Mafistòfil

Banabatto

2-XI

Mari- Rigoletna (2) to (2)
Marina

Valentín

Baldassare

Trovatore

Marina
Gioconda

Gaspar Zoanne

Bosch, José
Miracle, Eugenio

30-X

Margarita
Gioconda

Marqués, Antonio Fernando
Qualtero, Arturo
Altre T.

Giocon Marina Rigoletda (2)
(1)
to (1)

Pascual
Banabatto

Sparafucile
Marullo

Rigoletto Figaro
Montecapità
Bartolo
rone
Sparafucile
Pascual

Basilio
Marullo

Resulta interessant veure com els solistes principals es distribueixen de manera que generalment no
hagin d’actuar en jornades seguides, donada la programació atapeïa, a representació diària. Un tenor
solista, Arturo Qualtero, només va intervenir en una òpera, cosa explicable per la tessitura diferenciada,
de caire belcantista, que correspon al Comte d’Almaviva del rossinià Barbiere di Siviglia.

LA PROGRAMACIÓ
En el Teatre Principal es van representar deu òperes, a l’insten ritme d’una diària, coincidint amb les
dates de Fires. Van oferir-se set títols i en tres d’ells es va repetir una segona audició. L’Arxiu Municipal
conserva rètol de totes les sessions

Les deu òperes presentades al teatre Principal (ara Municipal) per Fires del 1917
Imatges 4 a 13.- Tots els cartells de de les òperes de Fires, per ordre cronològic (AMGi, Teatre, lligall 14)

27-X.- La Favorita, de Donizetti
28-X.- La Gioconda, de de Ponchielli
29-X.- Faust, de Gounod
30-X.- La Gioconda, de de Ponchielli (2a vegada)
31-X.- Marina, d’Arrieta

1-XI.- Rigoletto, de Verdi
2-XI.- Il Trovatore, de Verdi
3-XI.- Marina, d’Arrieta (2a vegada)
4-XI.- Rigoletto, de Verdi (2a vegada)
5-XI.- Il Barbiere di Siviglia, de Rossini

El compositor més representat fou Verdi, amb tres sessions i dos títol, Rigoletto i Trovatore; De
Giordano es van fer dues funcions de La Gioconda; dues posades ebn escena de Marina d’Arrieta. Un
Barbiere de Rossini i com a òpera francesa Faust de Gounod.

LES ENTRADES: ECONOMIES I PÚBLIC
Per a les deu funcions del Principal es conserven informes de comptabilitat tant de l’abonament com
de cadascuna de les funcions i, en aquestes, hi figuren els ingressos i el nombre d’entrades dispensades.
En l’abonament es va fer la següent assignació, recollida en el QUADRE I.

QUADRE I.Resultat de
l’abonament

Llotges de
platea

Llotges 1r
pis, el
principal

Llotges
2n pis

preu
DISPONIBLES

150 ptes.
20

180 ptes.
19

ADQUIRITS

13

16

Comporten l’entrada
Butaques platea

Entrades porta principal

100 ptes.
10

28 ptes.
300

8 ptes.
300

1

6

79

Les llotges socialment més prestigioses en les del primer pis (principal) de les que es van llogar totes
les disponibles: 16 de 19, donat que tres estaven reservades per autoritats. Es van contactar bona part de
les llotges de platea i només una de segon pis. Les llotges es llogaven sense entrada, que calia comprar a
part depenent de les persones que anessin a usar la llotja. En canvi, els abonaments de butaca anaven
associades a l’adquisició de l’entrada (Es guarda informe a l’AMGi, Teatre, Lligall 14, document de 27-X). Hom
adquiria també entrades per a tota la temporada, presumiblement persones que agafaven llotja. Entre
tot es ban adquirir 85 lots d’entrades per accedir a totes les funcions (6 d’ells amb la butaca).
Pel que fa a l’aforament real en principi fixe, a més dels abonaments, cal tenir presents la relació de
passis de favor, o sigui, les entrades donades gratuïtament a autoritats, periodistes i altres personatges8.
Per ales funcions que comentem, se n’ha guardat una relació manuscrita signada per Tomàs Sobrequés.
Hi consten 3 llotges del pis principal: de govern Civil, Hisenda i Ajuntament i 28 accessos reservats
nominalment. Entre tot hem fet una estimació d’una quarantena de passis gratuïts.
Els costos s’expressen en pessetes
QUADRE II.Òpera Favorita Gioconda Faust Gioconda Marina Rigoletto. Trovato Marina Rigoletto Barbiere
Entrades
i
Dia 27-X 18-X 29-X 30-X 31-X 1-XI
2-XI
3-XI
4-XI
5-XI
públic al T.
Fes.
Principal en les tius Dissabte Diumenge St Narcís Dimarts Dime- Tots Divend. Dissabte Diumen- Dilluns
cres
Sants
ge
Fires del 1917 cost
Llotja platea
Llotja 2n pis

18
11,50

1
-

5
4

5
1

3
1

6
1

2
-

5
-

5
1

7
4

1
-

Butaca platea
Butaca 2n pis A
Butaca 2n pis B
Entrada principal
Entrada paradís

3
2,25
2
1
0,65

35
18
2
46
137

157
38
12
137
150

164
37
10
135
120

70
21
19
97
111

132
26
3
127
121

97
39
30
89
113

128
21
161
66

154
29
7
129
139

259
40
40
202
121

81
17
7
96
133

ENTRADES DIA

238

494

466

248

309

368

409

458

662

334

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

40
363

40
662

40
594

40
376

40
437

40
396

40
637

40
586

40
790

40
462

302

951

909,75

529,90

ENTRADES
FIXES

Entrades
abonades

Gratuït
40
PÚBLIC ESTIMAT

INGRÉS DIA (Ptes.)

8

14

795,65 737,20

746,60

862,10 1419,65 495,70

Sobre els accessos gratuïts concedits ens hi vam referir en un article anterior: J.M. Barceló, “No pagar entrada”, Operem
no 43, juliol 2018 p. 5-11.

En el quadre precedent (QUADRE II) hem recollit el taquillatge, aspecte del que es conserven deu fulls
diaris i una full resum dels deu dies (AMGi, Tetre, lligall 14. Les dates són les de cada funció i el manuscrit
resum sense data de confecció). Pel que fa a la recaptació, entre les deu funcions es recolliren 7.640,10
ptes. que si les unim a les 5.730,00 ptes. de l’abonament, dona un total de 13.370,10 ptes. brutes. Com a
despeses figuren el lloguer del teatre (el 4% del recaptat), cosa que significà 534,80 ptes; impostos
(timbre), el 10%, amb 1.337,01 ptes.; caritat (el teatre tradicionalment tenia una funció de contribució
benèfica), significava un 5%, i pujava a 668,50 ptes.; i, finalment, altres despeses generals per 203 ptes.
Fa un total de 2.743,31 ptes. en despeses generals. Li restaven per tant a l’empresari 10.626,79 ptes. per
a pagar al personal i per a obtenir beneficis.
Hem intentat calcular les persones que van assistir a cada representació (també queda recollit en el
QUADRE II, a la part baixa del mateix). Aquí s’ha de considerar les entrades del dia, les venudes per a la
funció, més entrades fixes (entrades d’abonament i passis de favor, gratuïts). Hem arrodonit a la baixa les
entrades fixes donat que sovint qui disposa d’entrada per a una temporada sencera deixa d’assistir a algun
dels espectacles per diversos motius. Cal tenir present que les llotges que s’agafaven en abonament no
anaven provistes d’entrada: l’entrada s’havia d’adquirir a part. Ens surt una mitjana d’assistents estimats
de 530,3 persones. Hi ha cinc funcions que es troben per sota d ela mitjana: la primer ai l’última funció
(cosa típica), dos dies no festius (el 30 i el 31 d’octubre) i, curiosament, un dia festiu, el Tots Sants del dia
1 de novembre. Podríem dir que l’assistència fa una gràfica en forma de “M”, amb assistència més baixa
als dies centrals de les Festes i en el primer 8sobretot aquest) i últim dia.

Solistes que van cantar al teatre Principal de Girona el 1917
Paulina Albertini
Soprano

Inocencio Navallo
Baríton

La sentim en un
duet

Com a Rigoletto, cap
el mateix 1917

Imatges 14, 15 I 16.-

El tenor Mario Cortada

Pel que fa als usos operístics i preferències de les classes socials no podem comptar amb estudis
directes, com ara l’ús d’enquestes. Però sí que tenim un indicador que pot resultar significatiu i és el del
preu de les entrades (veieu el QUADRE III). Fixem-nos que existien físicament dues portes diferenciades:
la “principal”, que donava accés al la platea i als dos pisos primers i l’entrada de galliner, que usaven les
persones que ocupaven el paradís: aquí és on se suposa que hi havia pitjor visió i, sobretot, un confort
menor dels seients. En el següent quadre anem a comparar les funcions en les que assitia més públic
segons el tipus d’entrada, tant en nombre absolut com en percentatge. No trobem cap especial diferència
pel que fa al tipus d’òperes (italianes o no, més o menys representades a Girona). En tot cas trobem que
el públic de “galliner” destaca per assistir més a la primera meitat de la temporada i en dies no festius.

QUADRE III.Comparant les entrades per la porta principal i la porta del paradís
Òpera
Favorita Gioconda Faust Gioconda Marina Rigoletto. Trovato Marina Rigoletto Barbiere
Comparació de
%
30-X 31-X 1-XI 2-XI 3-XI 4-XI 5-XI
les 2 categories Dia 27-X 18-X 29-X
St
DimeDiumenTOTAL
d’entrades Festius Dissabte Diumenge Narcís Dimarts cres Tot Sants Divend. Dissabte ge Dilluns
Entrada
principal

No

Entrada
paradís

No

%
%

101
42,4

344 346 137
69,6 74,2 55,2

188
60,8

255
69,2

343
83,8

319
69,6

541
81,7

201
60,1

69,6

137
57,5

150 120 111
30,3 25,7 44,7

121
39,1

113
30,7

66
16,1

139
30,3

121
18,2

133
39,8

30,3

En el quadre hem recalcat les dues dates amb menor percentatge d’assistència de cada grup social (fons de color rosa) i les
dues de més afluència (fons verd).

Imatge 17.- A títol de curiositat mostrem els segells que es van usar durant les representacions operístiques de Fires. Encara
que no apareix cap explicació, presumim que s’aprofitaren diversos segells municipals, no necessàriament relacionats amb el
Teatre, un cada dia de funció, per a marcar les entrades de la jornada i evitar així la reutilització o falsificació d’entrades
(AMGi, Teatre, lligall 14). De fet, tenim notícies de falsificació d’entrades per aquelles èpoques.
_

LES CRÍTIQUES
En general els solistes vocals van ser ben valorats, ja des de les primeres representacions i així
continuava en les crítiques passat l’equador d ela temporada (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 4-XI1917, p.3). El que va rebre una valoració demolidora va ser el tenor Arturo Qualtero, que només va actuar
en la darrera funció encarnant el comte d’Almaviva: “... Falto de voz, sencillamente detestable.” (Diario
de Gerona de Avisos y Noticias 7-XI-1917, p.5).
Com a triomfadors de la temporada hem d’esmentar a la soprano Paulina Albertini i al baríton
Inocencio Navarro, dels que e va dir “... conquistaron con su arte al público del Principal, que no se cansó
de demostrarles su admiración y simpatía, en buena lid ganada, pues que se trata de dos artistas de los
de mayor fuerza que en este género han pisado las tablas de nuestro primer Coliseo. “ (Diario de Gerona
de Avisos y Noticias 31-X-1917, p.4). També van rebre molts elogis la mezzosoprano Conchita Callao i la
soprano Carmen Peris “... soprano de bien timbrada y potente voz, que se izo aplaudir repetidamente.”
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias 31-X-1917, p.4).
Les valoracions de l’orquestra i el cor van resultar variables. Una crítica opinà, tot comentant les
primeres funcions: “ Coros y orquesta no pasaron de discretos.” (Diario de Gerona de Avisos y Noticias
31-X-1917, p.4). En canvi, en l’execució de La Gioconda les coses deurien anar força millor: “... los coros,
muy acertados por cierto y brillantes en el brioso concertante del acto segundo, y la orquesta muy
dignamente dirigida por el maestro Wehils.” (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 1-XI-1917, p.3). No
hem trobat valoracions pel que fa les actuacions del ballet, que va intervenir en els primeres funcions, ni
dels decorats. Cal deduir doncs que no van desdir de la tònica positiva, però sense destacar-se.

ALGUNS ASPECTES FINALS
Una òpera va ser d’estrena, La Gioconda, que va agradar als assistents, si hem de fer cas a la crítica
periodística: “... sorprendió sobremanera al público, demostrando éste su agrado por la nueva obra ...”
(Diario de Gerona de Avisos y Noticias 31-X-1917, p.4). Si en el programa de mà inicial figuraven dos
directors, Francisco Ribas no apareix en cap dels cartells ni en les crítiques que es van fer. Deduïm, doncs,
que o bé no va participar o que actuava com a ajudant de direcció.
Esmentarem com anècdota que en els cartells es produïren alguns errors. L’opera Faust s’anuncià com
a “grandiosa obra en 4 actos del maestro Meyerbeer”. Si bé és veritat que un llibret amb aquest títol li fou
ofert al compositor francoalemany, aquest la refusà i al cap de poc la musicà Charles Gounod, en cinc
actes. Una altra errada es troba en el darrer cartell quan la mezzosoprano protagonista apareix encarnant
a Rossini (el nom del
compositor), quan hauria
de dir Rossina.
Imatge
18.Exemple
d’introducció de peces extres en
els entreactes. En aquest cas en
al funció d’Il Trovarore del 2-XI
((Bibioteca P. C. Rahola. Cartells
0407)

Sobta, donat que una
òpera i els seus canvis de decorats ja sol resultar un espectacle complert i de llarga duració, que els
programadors introduïssin a les mitges parts actuacions addicionals, bàsicament a la segona meitat d ela
temporada. Amb la interpretació de fragments d’altres òperes, sarsueles o inclús cançons o sardanes. En
alguns casos la intervenció en els entreactes es nota que servia per a facilitar un reconeixement o
homenatge a l’artista que intervenia.
En el proper número continuarem analitzant l’oferta operística de Fires de l’any 1917.
joan manel barceló sitjes, desembre 2020
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

COBLA-ORQUESTRA GRAN GALA (i II)
I aquí tancarem la revisió de la formació Gran Gala amb un recull de fotos que mostra
la varietat de circumstàncies i funcions en què podia actuar una cobla-orquestra
EN UNA PROCESSÓ

Imatge 121 - Any 1947 – Foto: Martí Massafont i Costals. Ajuntament de Girona, CRDI

Processó de Corpus a Sarrià de Ter, el 5 de Juny de 1947. En primer terme es distingeixen bé
quatre músics de la secció de metall: Joan Duch (trompeta), Lluís Franch (fiscorn), Antoni Barnés
(fiscorn) i Josep Nierga (fiscorn).

EN UNA CERIMÒNIA
El dia 31 d'Agost de 1947 van participar en l'acte de benedicció de les campanes de l'església del
monestir de Sant Daniel, a Girona.
De darrere cap a
davant: Enric Baró
(violí) i Josep Nierga
(violí) Pere Carbonell
(clarinet) i Joan
Fontàs ["Patllari"]
(saxo) Eudald Duch
(trompeta), Pere
Baró (trompeta) i
Joan Duch
(trompeta). Darrere
de Pere Baró hi ha
un músic que suposo
que és Sebastià
Cabrisas (saxo o
clarinet) Lluís Franch
(fiscorn) i Antoni
Barnés (fiscorn).
Imatge 122 - Any 1947 – Foto: Martí Massafont i Costals. Ajuntament de Girona, CRDI

I, ESTÀ CLAR, EN LES SARDANES
Mateix dia que la foto anterior, a Sant Daniel.

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.

Imatge 123 - Any 1947 – Foto: Martí Massafont i Costals. Ajuntament de Girona, CRDI

Darrere: Pere
Baró,
Desconegut,
Antoni Barnés,
Lluís Franch i
Josep Nierga
Davant: Enric
Baró,
Desconegut,
Pere Carbonell,
Desconegut i
Desconegut.

Imatge 124 – Anys 50 – Arxiu particular

Darrere: Pere
Baró i la resta
Desconeguts
Davant:
Desconegut,
Enric Baró i la
resta
Desconeguts.

Imatge 125 – Anys 60 – Arxiu particular

Fins aquí la documentació que tinc de la Cobla-orquestra GRAN GALA. En el proper article us proposo descobrir
una formació clàssica gironina de principis del segle XX: el QUINTET CATALÀ.
Josep Loredo i Moner, desembre 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 (46)

El gran mestre
celebrant el
Nadal

Io son quel gelsomino és una
ària per a soprano de l’òpera
de Vivaldi Arsilda, Regina di
Ponto
J.S. Bach va composar una gran
(en tots sentits) Oratori de Nadal
dividit en sis jornades. De la
primera agafem l’ària Bereite
dich, Zion, mit zärtlichen Trieben
Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu
sehn!
Deine Wangen
Müssen heut viel schöner prangen,
Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

Berlioz fent
duets
Txaikovski
cantat per
Beczala

Un tercet
rossinià de
veus agudes

Prepara't, Sion, amb inclinació tendra,
a veure aviat a casa teva el més Bell i Estimat!
Les teves faccions
avui han de resplendir, més belles encara.
Afanya't a estimar ardentment el teu Espòs!
[TRADUCCIÓ: Catabach.com]

Les Troyens és segurament
l’òpera més prestigiosa de Berlioz,
un dels grans del gènere a França,
no sempre justament reconegut.
Aquí el duet Nuit d’ivrese, per
Susan Graham i Gregory Cunde
De l’òpera Eugene Onegin de
Txaikovski en sentim l’ària Kuda,
kuda, kuda vi udalilis. El moment en
què el personatge Lenski canta amb
nostàlgia el record de temps passats
instants abans de morir en un duel
L’òpera La Donna del Lago és una de
les interessants de Rossini. Per tant
s’ha anat en els darrers temps
recuperant d’un cert oblit. Aquí en
sentim un tercet en el que dos rivals es
desafien mentre la noia intenta
calmar-lo: típic. El que no resulta típic
és que totes les veus del tercet, No...
più non so frenarmi!, siguin totes les
veus agudes, amb dos tenor si una
soprano. Aquí amb Franco Bonisoli,
Pietro Bottazo i Montserrat Caballé.

I un fragment
filmat:

Amb motiu de la seva programació al Liceu.

Les contes d’Hoffmann

Per Julià Pascual Fortea, 2020

