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ANAR-HI

Un nou programa d’apropament al gènere:

presentacions de llibres que ens parlen d’òpera
1a proposta: .27-V.

2a proposta: .3-VI.

Una novel·la amb estructura i
personatges del món de l’òpera

Un volum d’entrevistes amb
protagonistes significatius

Estimada papallona
De Joan Albareda

Una ópera con ...
De Marisa de Prada
i Ana Nasarre

Trobeu el llibre en llibreries o:
viafora@mesvilaweb.cat

Trobeu el llibre en llibreries

Una participant en els busos
operístics de Girona es queixa de com
es restringeix la cultura amb la Covid
La Soledat Balaguer ha publicat al seu bloc
una queixa per com s’estan restringint les
activitats culturals durant la pandèmia i
concretament per com s’ha restringit l’accés
a les funcions d’Otello del Liceu per a la gent
del territori.
..Al web..

Un You Tube comentant
Aida
Fet en col·laboració amb el
teatre Municipal de Girona. Amb
comentaris de Joan Manel
Barceló, dels Amics de Girona.
Accés lliure. ..Al web..

Realitzada conferència
sobre Tannhäuser
Pronunciada pel Pol Avinyó a la casa
de Cultura de Girona. Presentà
Josep Sureda i va comptar amb la
presència de més de cinquanta
persones. ..Al web..

Hem actualitzat una Guia
d’audició per a preparar Aida
Accessible lliurement en el web dels
Amics de l’Òpera de Girona. Amb 8
pàgines amb comentaris i enllaços
musicals
..Al web..

Projecció de
l’òpera Tannhäuser
de Wagner
Es va realitzar el 27
d’abril a la casa de la
Cultura, amb l’assistència
de més de seixanta
persones (foto Carme
Cano) ..Al web..

La biblioteca Carles Rahola culmina
el seu club de lectura operístic amb
la projecció d’Otello
Es projectarà l’òpera de Verdi en una versió
del Liceu de l’any 2016.
..Al web..

Primeres crítiques de l’Aida de la
FOC: estrena a Sabadell
Comentaris de la primera funció a Sabadell,
del dia 28 d’abril. Es tracta de la producció
que passarà per Girona el 7 de maig
..Diari de Sabadell..

El festival gironí de la veu, Girona
a cappella festival retorna
Serà entre el 8 i el 16 de maig a diversos
indrets de la ciutat. Enguany amb 13
concerts.
..Al web..

Ja es coneixen les tres obres que
Òpera a Catalunya portarà pel territori
Seran: Il Barbiere di Siviglia, de Rossini, Don
Pasquale de Donizetti i Rigoletto de Verdi. A
veure si les podrem veure totes tres a Girona la
temporada 2021/2022 ! ..Al web (al final)..

El Liceu presentarà amb
retransmissió telemàtica en
directe la nova temporada
2021-2022. El 12-V, 19h.
Es farà en un espectacle en
l’escenari del teatre, amb la
col·laboració de Ramon gener. Es
transmetrà en directe ..Al web..

Diversos teatres europeus
recuperen l’activitat:
Nova edició del Maggio Musicale Fiorentino
i l’Òpera de l’estat de Viena
..Florència..
..Viena..

En canvi, l’Òpera Garnier de
París anuncia una nova
cancel·lació
Tenca com a mínim fins al juny
..Al web..

Mantenint les caramelles
La situació sanitària no ha permès que
molts grups surtin a saludar la primavera
amb el cant de caramelles. L’Associació de
Gent Gran d’Olot, però, ha tret una
cantada amb la peça, precisament
Primavera 19, obra d’Emili Bohigas i Vidal.
..Al web..

Recordant a Franco Corelli en
el centenari del seu naixement.
Comentari sobre la veu que tenia Corelli
en un article a Scherzo.
..Al web..

Es crea el Barcelona Rossini
Opera Festival
A iniciativa d’Opera de Cambra de
Barcelona. Es realitzarà el mes de juny,
entre els dies 8 a 20, amb seu al Teatre
Romea.
..Al web..

Abans de venir a Girona: Valoració
d’una funció a Madrid de
l’Orquestra de Cambra de Viena
Es tracta de la gira de l’orquestra que ha
d’actuar a Girona a l’Auditori el 2 de maig
..Al web..

Opinions de Joan Matabosch,
director artístic del Teatro Real
Entrevista sobre la situació actual de
l’òpera i del real. També algunes
tendències interessants del gènere.
..Al web..

Entrevista a Arianna Savall
Soprano i arpista catalana, amb motiu
de la publicació recent d’un disc de
música antiga
..Al web..

Es cancel·la el Liceu a la Fresca
per la incertesa sanitària
El Liceu renuncia a oferir la ja tradicional
funció retransmesa en directa en diversos
espais públics a l’aire lliure
..Al web..

La coral Veus Alegres ofereixen
anuncien les activitats del seu
75è aniversari
Motiu de felicitació a la veterana coral de
Sant Hilari Sacalm
..Al web..

Sobre la responsabilitat social
de l’art i l’òpera en particular
Article d’opinió a “Pro ópera”
..Al web..

Rússia utilitzarà música de
Txaikovski en lloc del seu himne
als JJOO de Tokio
Llàstima que sigui degut a les sancions per
dopatge que impedeixen usar l’himne propi
..Al web..

La coral Veus de l’Estany i altres
amics recorden als que ens han
deixat durant la pandèmia
Un total de 85 veus canten Te’n vas lluny.
Música de Vangelis i lletra de Carme
Cornellà ..Al web..

La Bottega d’Opera, una
iniciativa per a dinamitzar
els cantants joves i recuperar
patrimoni operístic
Promogut per l’ESMUC i la
col·laboració del Liceu i el teatre de
Sarrià ..Al web.. ..Altre..

Convocat el VIII concurs de cant
Alfredo Kraus
Està previst entre el 20 a 25 de setembre a
Las Palmas de Gran Canaria
..Al web..

Enregistrament de La fanciulla del
West, de Puccini
CD

Aquí ens en fan una bona valoració. Direcció
de Lawrence Foster. Per la casa Pentatone.
..Al web..

“Esclat d’Amor. Joan Manén.
Obres per a veu i piano”
CD

Amb la soprano Júlia Farrés-Llongueras, el
tenor David Alegret i el pianista Daniel
Blanch. Editat per La mà de Guiodo
..Al web..

Cosi fan Tutte, de Mozart en DVD

DVD

Recent aparició per segell Erato-UNITEL.
Corrponent a un enregistrament el passat
agost de 2020 al Festival de Salzburg.
(Comentari de l’enregistrament en francès)
..Al web..

Der Freischütz (el caçador
furtiu), de Weber
DVD

DVD enregistrat a La Scala de Milà, amb el
segell de la casa Naxos
..Al web..

Un llibre de records sobre el director
Herbert von Karajan
Llibre

Escrit per Leone Magiera i amb el títol Karajan:
retrato de un mito de la música. Editat el 2021 a
Madrid per E. Fórcola
..Al web..

ACTIVITATS
Gala inaugural del Barcelona Rossini
Opra festival
3-V
(* h.)

Al tetre Romea de Barcelona. Presentat per
l’actriu Berta Errando. Promogut per Òpera de
Cambra de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Conferència sobre Aida, l’òpera que
ve al Municipal de Girona el 7-V

3-V
(19,30 h.)

Ens en parlarà Albert Ferrer Flamarich,
historiador de l’art i musicògraf. a la Casa de la
Cultura de Girona. Organitzat pels Amics de
l’Òpera de Girona, amb el suport de la FOC.
Gratuït però amb inscripció
..Al web.. ..Inscripció..

Girona

4-V
(17,30 i
20,30 h.)

Oratori La Creació, de
Haydn, dirigit per Savall
Amb Le Concert des nations i La
Capella Reial de Catalunya
..Al web..

Barcelona

Projecció de l’òpera Otello, de
Verdi
6-V
(18 h.)

S’oferirà l’òpera sencera i sotstitulada
en català a la Biblioteca Pública Carles
Rahola de Girona, en una versió
enregistrada al Liceu
..Inscripcions..

Girona

Les tres reines. Amb la soprano
Sondra Radvanovsky.
Conceret escenificat
6 i 8-V
(18 h.)

S’interpretaran escenes d’òperes de
Donizetti protagonitzades per reines de
la dinastia Tudor. Amb la mezzo gironina
Gemma Coma-Alabert.
..Al web.. ..Comentari previ..

Barcelona

Prosentació al teatre Municipal
de l’òpera Aida, de Verdi, per
Òpera Catalunya
7-V
(18 h.)

Sembla que les entrades ja s’han esgotat
fa uns dies
..Al web..

Girona

Tarda de musicals
9-V
(18 h.)

13-V
(20 h.)

Amb la Banda Municipal
de Barcelona. A
l’Auditori barceloní
..Al web..

Barcelona

Recital del tenor
Piotr Beczala: Àries
d’òpera i cançons
Acompanyat al piano per
Sarah Tysman. Al Palau
..Al web..

Barcelona

Concert del cor Maragall
16-V
(17 i 19,30 h.)

A l’Auditori de La Mercè. Acte
benèfic pro Oncolliga Girona
..Al web..

Girona

Dansa: Trama, amb
Roser López Espìnosa
16-V
(18 h.)

16-V
(20 h.)

19-V
(20 h.)

L’espectacle va obtenir el Premi
Coreografia 2019. Al Teatre
Municipal ..Al web..

Girona

Ballet de Moscou: Gala
de solistes
Dansa clàssica al teatre el jardí
de Figueres ..Al web..

Figueres

Concert de la mezzo
Vivica Genaux:
La Cort de Dresden
Amb l’orquestra Vespres
d’Arnadí i Dani espada Dr. . Al
Palau ..Al web..

Barcelona

Conferència sobre el ballet El
Llac dels Cignes, de Txaikovski
20-V
(19,30 h.)

20-V
(19 a 21 h.)

Amb Pol Avinyó. A la casa de Cultura de
Girona
..Inscripcions..

Girona

Projecció de l’òpera Turandot,
de Puccini
Amb subtítols en francès.
Al Centre cultural figuerenc La Cate.
S’ofereix en diferit ..Al web..

Figueres

Dansa:. Iron Sculls Co.
21-V
(19,30 h.)

Grup que integra efectes visuals i
elements de Hip Hop. Al teatre
Municipal de Girona
..Al web..

Girona

El musical El màgic d’Hoz
22 a 30 V

25-V

Amb les coral Rossinyol i Alimara
..Al web..

Salt

Conferència sobre l’òpera
de Verdi Otello. Per Pol
Avinyó
A la biblioteca Municipal d’Anglès
Joaquim Bauxell ..Al web..

Anglès

El Llac dels Cignes, Txaikovski
26 al 30-V

Amb el Ballet nacional Txec i
l’orquestra del Liceu. Al Liceu
..Al web.. ..Comentari previ..

Barcelona

Presentació del llibre Estimada
papallona, d’en Joan Albareda
27-V
(19 h.)

Primera sessió del cicle Llibres que ens
parlen d’òpera . Amb presentació Miquel
Riera (director adjunt d'El Punt Avui)
i Joan Manel Barceló (Amics de l'Òpera de
Girona). Al final, l’autor de la novel·la
signarà exemplars. ..Al web..

Girona

Recital de lieder: Irene Mas
(soprano) i Marc Serra (piano)
28-V

Als Caputxins de Figueres
..Al web..

(20 h.)

Figueres

Concert 75 aniversari coral
veus Alegres, conjuntament
amb l’Orfeó Català
29-V
(18 h.)

30-V
(17,30 h.)

Sant Hilari
Sacalm

Amb actuacions de cada cor i cants
comuns. Al Pavelló de St. Hilari
..Al web..

Diada de l’Antic cantaire.
Orfeó Català i cor Veus Alegres
en el seu 75è aniversari
Amb actuacions de cada cor i cants
comuns. Al Palau
..Al web..

Barcelona

Projecció del ballet El Llac dels
Cignes, de Txaikovski
1-VI
(19 h.)

A la casa de Cultura de Girona. En versió del
Ballet de l’Òpera Estatal de Viena del 1987.
Amb Rudolf Nuréiev i Margot Fontein
..Inscripcions..
Números anteriors

Girona

Calendari allargat

Novel·la que obre el
cicle Llibres que ens
parlen d’òpera

RESERVES presentació:

Històries del Municipal

En aquesta ocasió inclourem en l’Operem de maig dos escrits que completen l’apropament que ja
tenim iniciat els mesos de març i abril, sobre les òperes que es van oferir a la Casa de Comèdies de
Girona. Per a contextualitzar les òperes d’aquell any 1812, amb el coliseu gironí sota gestió dels
ocupants napoleònics, cal veure com funcionava el teatre, veure com la mateixa companyia
representava les funcions “teatrals” i les funcions “operístiques”. I, sobretot, veure que els dos
conceptes que acabem de citar no estaven tant lluny en aquell moment. Així, doncs, el present escrit
continuarà, en la secció <D’ÒPERA> del butlletí, considerant allà els aspectes més estrictament
operístics. Per tant, les referències bibliogràfiques les esmentarem en la segona part, o part “B”.

GIRONA FOU LLOC DE CERT RELLEU DURANT L’OCUPACIÓ
Tal com esmentàvem en el primer article, de març, les funcions operístiques i teatrals promogudes pels
ocupants durant la Guerra del Francès a Girona compten, de fa un cert temps amb unes bones anàlisis de
Joan Gay (1993) i Pep Vila (2010). El que sabem es limita a l’any 1812 degut a que les fots conservades
només ens donen dades concretes d’aquest any, però és possible que hi hagués funcions un xic abans i
després.
Imatge 1.- Exvot del santuari dels
Àngels, proper a Girona, del 1812,
precisament l’any al què es refereix el
present article. Moltses d’aquestes
dedicatòries religioses solen ser
pintures populars. La que veiem il·lustra
l’ambient bèl·lic que es va viure durant
la Guerra del Francpes

S’ha posat de manifest com
Girona va ser un centre
important de l’administració
napoleònic, fixant-hi en certs
moments la seva seu el
governador
general
de
Catalunya, el francès Charles
Decaen. A una ciutat d’uns quatre
mil cinc-cents autòctons hi
deurien residir uns dos mil francesos. Tot plegat explica que a Girona s’hi concentrés una certa activitat
administrativa i cultural. Gràcies a l’aparició de la Gazette de Gironne1 conservem notícies de l’activitat
del teatre ciutadà, conegut popularment com el Pallol, o simplement la Casa de comèdies, situat al mateix
indret on hi ha l’actual Teatre Municipal, inaugurat aquest el 1860. Dels números conservats de
1

Aquesta va ser una publicació, d’aparició bisetmanal i de caire oficialista, editada per les autoritats franceses des del 2 de
gener del 1812 a principis del 1814. Però només s’han conservat una mica més d’un centenar d’exemplars, tots ells del
primer any. Anteriorment, a mitjans 1910, va publicar-se a Girona uns quants exemplars de la “Gaseta del corregiment de
Girona”, en llengua catalana, però els exemplars que s’han conservat es refereixen quasi exclusivament a temes d’altres parts
de l’Imperi napoleònic i en cap cas d’activitat teatral gironina.

l’esmentada publicació, onze gasetes donen notícies de representacions teatrals a Girona, forces de les
quals amb la representació d’òperes, la majoria de curta duració i del tipus opéra comique, tipologia de
la que ja hem parlat i que més avall comentarem una mica més.
Les condicions en què es trobava el Pallol eren deficients, motiu pel qual les noves autoritats ciutat hi
promouen diverses obres de millora, tant en la part d’estructura com de confort2. En particular es trobava
a faltar una aranya de llum al centre de la sala principal

COM VA FUNCIONAR EL TEATRE A GIRONA
Una de les fonts importants pel que fa a l’activitat del teatre gironí ens la dóna, com en tantes ocasions,
la comptabilitat, donat que es tracta d’un tipus d’informació que era important d’elaborar i se solia tenir
cura de conservar-a per a possibles comprovacions posteriors. Conservem concretament un document
d’un full en doble cara que porta per títol Compte de lo cobrat i pagat per la casa de Comedias de la
present ciutat desde 27 d’Abril de 1810 hasta lo dia 4 inclusive de Novembre del corrent any 1812 (AMGi,
T. Lli. 1, UI 12.882). Entre altres coses indica ingressos per les funcions realitzades entre el 27 d’abril de
1810 al 4 de novembre de 1812 (final data aquesta a la que arriba l’informe pel que fa als cobraments).
En recollim les dades d’ingressos en el QUADRE I. Quan es parla de “Comèdies” hem d’entendre funcions
de caire teatral, incloent també els drames o la obres operístiques.

QUADRE I.- Ingressos per “comèdies”
i altres al teatre. En rals
Comèdies. Entre 27-IV-1810 a
27-IV-2011
Per dotze saraus Cafeter
Carnestoltes del 1812
Per vint y quatre funcions que
feren los baylarins de corda3
Comèdies. Juny
Comèdies. Juliol
Comèdies. Agost
Comèdies. Setembre
Comèdies. Octubre i novembre4

300,00
45,00
100,00
90,00
71,50
75,00
75,00
67,10
101,50

Imatge 2.- Capçalera de la Zazette de Geronne, única font
que ens dóna detalls del contingut de les representacions
oferts a la Casa de Comèdies, o Pallol, el precedent ubicat
al mateix solar que l’actual Teatre Municipal (l’exemplar
és el número 7, de data 23 de gener 1812). Era de
freqüè,cia bisetmanal, apareixent els dijous i els
diumenges

El 31 de maig del 1812 s’inicia una temporada teatral que hom preveia que havia de durar fins al
diumenge de Rams del 1813. Aquesta temporada, per a “jouer l’Opere et la Comédi a Gironne” era
aprovada pel prefecte de de la regió del Ter a Girona el 22 d’abril del 18125. S’autoritzava també que
artistes espanyols interpretessin petites peces del tipus sainets, però no hi ha cap notícia que es
realitzessin tals actuacions, de manera que la totalitat d’obres ofertes que ens consten es van interpretar
en francès. Els promotors de la companyia eren tres persones que havien signat la sol·licitud (Gay, 1993:
56): M. Henry, que en la temporada següent fou arrendatari del teatre; M. Depoix, que és citat com a
director de la companyia; i, Mme. Laure Lebrun, que fou una de les cantants solistes.
Només conservem notícies d’algunes de les funcions realitzades des de la inauguració de la temporada
i fins el 17 de desembre de 1812. Concretament són onze les ressenyes de funcions ofertes al coliseu
2

Aquestes millores de l’edifici han estat analitzades pel Pep Vila (2010: 468-472)
Les actuacions dels ballarins de corda corresponen al que avui en diríem equilibristes sobre corda o funàmbuls.
4
La comptabilitat agrupa els ingressos d’octubre amb els de dues funcions de novembre, tenint present que l’informe
arriba només fins al dia 4 de novembre..
5
L’autorització, signada per Ch. de Roujoux, la transcriu Pep Vila (2010:473)
3

gironí sempre mitjançant l’esmentada Gazette de Gironne. Aquest mitjà oferia de tant en tant notícies o
cròniques de les funcions. Però no ho feia pas sistemàticament, el qual significa que hi va haver
representacions de les que no en tenim notícia. En aquest sentit sabem segur per la comptabilitat que es
van oferir “comèdies” els mesos d’octubre i novembre del 1812, i pel que indiquen els ingressos no
deurien pas ser gaire menys nombroses que en mesos anteriors, i en canvi, no en conservem cap notícia
per la gaseta [VEIEU EL quadre I]. A la vegada, no conservem exemplars de la gaseta del 1813, any en el
què hi ha indicis d’activitat al Pallol. Tampoc ens dóna notícia aquesta font de les funcions que sabem que
s’havien ofert des de l’abril del 1810 i 1811 de les que en tenim molt escassa notícia6, tot i que queda clar
que es van realitzar funcions des del 27 d’abril de 1810, segons podem comprovar per la comptabilitat
[veieu QUADRE I].

Imatge 3.- Recollim aquí una anècdota o curiositat sobre el precedent de l’actual Municipal. Els gestors del teatre, aleshores
sota autoritat napoleònica i escrivint en català, esmenten en la comptabilitat la despesa de la primer mesura de la que tenim
coneixement pel que fa a la prevenció d’incendis en el coliseu. Hi diu: Per una bota per custodiar Aigua per si se posava foch
i hi consta un cost de 3 rals i 15 cèntims. Està datat a Girona en el mes de novembre del 1812

Coneixem el nom del tramoista, el Mr. Bilange, personatge que també deuria intervenir en preparar la
decoració escènica, cosa que sabem per un benefici que se li va dedicar en la funció del 19-XII. És
interessant en l’anunci d’aquesta funció que s’exposa que l’escenografia es procurava fer-la inspirant-se
en París, com en altres teatres de l’Imperi7. També Hi ha constància de què les partitures i llibrets teatrals
arribaven des de Perpinyà. A cada funció es fixava en el teatre un rètol del dia amb el programa i detalls
de l’espectacle.
L’assistència a la temporada teatral del 1812 a Girona deuria atreure a força púbic segons les cròniques
del moment. En aquest sentit el cronista comenta “La concurrencia de público es un motivo para
satisfacerle, la sala estaba bien guarnecida el domingo [a l’empresari. Tot i que] componiéndose una
gran parte de sus expectantes de militares ...” (Gazette de Gironne No 51, 25.VI-1812 p,3). Tot i la majoria
de presència de militars i administradors francesos, però sembla que també d’autòctons. Hi ha indicis que
la població gironina assitia en un cert grau a les funcions teatrals, sense que es pugui quantificar. Cal
esmentar que en algunes funcions es va aplegar poc públic, com en la sessió del dijous 20 d’agost (Gazette
de Gironne No 68, 23.VIII-1812 p,3). El que sí que es pot deduir clarament és que no tots els assistents a
les funcions seguien atentament la representació, així s’explicita en la següent crònica: “Vi a muchas
gentes sentadas otras de pie, algunas que hacían gestos, y hablaban, y otras que dormían.” (citat per
Gay 1993: 57)

6

En Josep Maria Fonalleras (Birulés, 1985:87-88) ha constatat i analitzat l’activitat teatral entre 1810 i 1812, de la que se’n
té escassa notícia i no consten les obres ofertes,.
7
Referint-se a l’obra de la Belle au bois Dormant s’anuncia: “Esta pieza que ha agradado tanto en parís y en los grandes
teatres del imperio francés, se representará con toda la pompa de que sea susceptible; pinturas, decoraciones, mutaciones
y tramoyas, serán dirigidas por el Sr. Bilange, a imitación de los grandes teatros de París.”(Gazette de Gironne No 101,
17.XII-1812 p,4)

LES FUNCIONS
La Gazette de Geronne és l font que ens permet saber uns quants títols d’obres interpretades al coliseu
gironí l’any 1812 així com el nom d’alguns dels intèrprets. Joan Gay ja va publicar un quadre sintètic amb
els títols presentades (Gay 1993:57) però ens resultarà pràctic tenir-ne un aquí

QUADRE II.- Obres representades a Girona el 1812
Data represen.
[amb número de la
Gasette de G.]

Tipus
Te.

Op.

Dues peces
especificades

31-V (diumenge)
[GdG no 45 de 4-VI]

7-VI (diumenge)
[GdG no 47 de 11VI]

No consta
11-VI ? (dijous)

●

●

[GdG no 48 de 14-VI]

No consta
18-VI ? (dijous)

●

[GdG no 50 de 21-VI]
●

21-VI (diumenge)
[GdG no 51 de 25-VI]

●

●

25-VI (dijous)

●

[GdG no 52 de 28-VI]

2-VII (dijous)
[GdG no 54 de 5-VII]

●

●

20-VIII (dijous)
[GdG no 68 de 23VIII]

●

●

23-VIII (diumen.)

Títol / Autoria

●

curtes

Especificacions

Any
estrena

no
-

Soulimand Second ou les
trois Sultannes, de Paul
César Gibert.
Llibret de Ch. S. Favart
L’habitant
de
la
Guadeloupe, de LouisSébastien Mercier.
Més una peça curta de la
que no s’esmenta títol

Opéra
còmique.
Comédie en trois actes
et en vers

La belle Arsène, de
Pierre A. Monsigny.
Llibret de Ch. S. Favart

Opéra

Les fausses infidelités, de
Nicolas-Thomas Barthe.
Le jugement de Salomon,
de L.C. Caigniez. Música de
Quaisin i ballets de Richard.
Le Dépit amoureux, de
Molière.

Comédie en un acte
et en vers
Melo-drame en trois
actes, mélé de chants et
de danse.
Comédie en 2 actes

Silvain, d’ André E. M.
Grétry.
Llibret de J.-F. Marmontel
Les Folies Amoureuses,
de Jean-François Regnard.

Opéra
còmiques.
Comédie en un acte,
melée d’ariettes
Comèdia amb un
pròleg i tres actes, en
vers
Opéra
comique.
Comédie en un acte et
en prose, melée de
musique.
Comédie en un acte et
en prose.

Le Secret, de Jean-Pierre
Solié. .
Llibret de F.-B. Hoffmann.
Les Rivaux d’eux-mêmes,
de Ch.-A-G. Pigault de
l’Épinoy
(al. PigaultLebrun).
Le Déserteur, de Pierre A.
Monsigny.
Llibret de Michel-Jean
Sedaine.
Helena ou les Miquelets,
de
Jacques
Gabriel

Comédie en trois
actes et en prose.

1768

Va ser la sessió
inaugural de la
temporada
TEXT

TEXT
1786

comique.

Comédie-féerie, en
quatre actes, mêlée
d’ariettes

COMENTARIS

1773

1768
1802

1654

L’argument anava
d’un matrimoni al
que una “mala
dona” vol desunir.
Féerie correspon a
un tema fantàstic.
TEXT
TEXT
Conté
cant
i
música per a ballet.
TEXT
Suposem
que
aquesta és la versió.
TEXT
TEXT

1771

1704

1796

La Gazette esmena
que
era
una
comèdia. TEXT
TEXT. PARTITURA

TEXT
1798

Opéra
còmique.
Drame en 3 actes en
prose
melée
de
musique.

TEXT. PARTITURA
1769

Drame lyrique en
deux actes et en vers

1793
o
1794

En justifiquem el
títol en un següent
article més avall

QUADRE II.- Obres representades a Girona el 1812
Data represen.
[amb número de la
Gasette de G.]

Tipus
Te.

Op.

[GdG no 69 de 27VIII]
●

30-VIII (diumen.)
[GdG no 71 de 3-IX]

●

●

●

19-XII (dissabte)
[GdG no 101 de 17XII]

●

●

TOTAL

10

8

Títol / Autoria
Foignet. Llibret de J. A. de
Révéroni Saint-Cyr
Marianne ou l’Amour
Maternel, de NicolasMarie Dalayrac.
Llibret de B.-J. Marsollier.
L’Amant, auteur et valet,
de Pierre Cérou.
Marianne ou l’Amour
Maternel, de NicolasMarie Dalayrac.
Llibret de B.-J. Marsollier.
Le
Rendez-vous
Bourgeois, de Nicolas
Isouard.
Llibret de F.-B.Hoffmann
Les Trois Aveugles, de
Goullinet.
La Belle au bois Dormant,
de Théophile Marion
Dumersan i i Jean-Nicolas
Boully.

Especificacions

Any
estrena

COMENTARIS
TEXT

Opéra
còmique.
Comédie en un acte et
en
prose,
melée
d’ariettes
Comèdia
Es repeteix l’obra
[comentada en la sessió
del 23-VIII]

Opéra bouffon en un
acte et prose melée
d’ariettes.
Comédie-Parade en
un acte et en prose
Féerie-vaudeville, en
deux actes.

TEXT
1796

1740

1796

TEXT en edició de
1762
Que s’interpretava
per segona vegada
(ja hem vist que la
primera fou el 23VIII). TEXT
TEXT

1807

1782

1811

TEXT
Féerie correspon a
un tema fantàstic.
Vaudeville per la inclusió de cant. TEXT

De tres peces curtes no se’n sap el títol. En total 21 obres en 11 funcions
Tenim algun dubte quan hem atribuït algun dels títols que
esmenten les cròniques a la versió d’algun autor determinat. Pel
que fa a la segon obra interpretada el 21 de juny, pensem que es
tracta de Le Dépit amoureux de Molière, comèdia en dos actes8.
Imatge 4.- Dos dels personatges de Le Dépit amoureux, de Molière,
Marinette i Gros-René, vistos per Edmond Geffro. L’obra s’interpretà a Girona
el 21 de juny del 1812.

La qualitat de les funcions no sempre era la desitjable, segons
apunten les cròniques franceses. En algunes ocasions, però, sí que
s’esmenta que la feina dels intèrprets havia estat encertada, com
ara en el cas de les funcions del 21 de juny (teatral) i la del 23
d’agost (operística) del 1812. Algunes limitacions dels espectacles
partiren ja de la mala il·luminació del coliseu gironí: “Es imposible
que haya una sala más mal iluminada. Apenas se puede ver a los
actores ...” (Gazette de Gironne No 47, 11.VI-1812 p,3). Sovint
s’oferien dues obres en la mateixa sessió, dues obres teatrals o una teatral i una òpera. Si l’obra era llarga
es podia interpretar una sola peça, com va passar amb les òperes Souliman i Silvain. En una ocasió
s’inclogueren tres obres en una mateixa sessió, cosa que passà el diumenge 30 d’agost, amb una comèdia
i dues òperes, cosa que provocà una durada exagerada de la sessió, amb el resultat de provocar una certa
saturació del públic i una hora d’acabament tardana, fins a dos quarts de dotze del vespre.
8

Hi ha, però, una comèdia en cinc actes també de Molière. Amb el mateix títol hi ha una “Cantaille” de Mr Blainville del
1757.

Alguna atribució que entenem cal reconsiderar
Un dels problemes que genera la breu informació que aporta la Gazette de Gerone consisteix en què a
voltes no permet assegurar quina va ser l’obra. Sovint cal intentar deduir-ho, quan les dades aportades
ofereixen diverses possibilitats. Ja hem esmentat algun dubte en la relació precedent. L’estudiós que va
proposar les atribucions de le sobres teatrals fou Pep Vila (2010). Considerem que n’hi ha dues que cal
corregir.
Le Dépit amoureux, que s’interpretà el 21 de juny entenem que no és l’obra del mateix títol de Charles
Henti de Blainville del 1757, tal com s’ha suposat (Vila, 2010: 477). Així ho afirmem perquè aquest títol és
en realitat una “cantatille a voix seule et Accompagnement”, és a dir, una petita cantata per a una veu
sola i acompanyament9. Per contra, a la ressenya de premsa consta que es tractava d’una comèdia de la
que s’esmenta el nom de dos intèrprets (Gazette de Geronne, No 51, 25-VI-1812 p.3). Entenem que
provablement es tracta d’una comèdia de Molière. De fet l’autor té dues composicions teatrals del mateix
títol, una en cinc actes a l’altra en 2 actes. Considerem més provable que es tracti de la versió curta,
donada la tendència majoritària a oferir obres de pocs actes. Per tant, Le Dépit amoureus. Comédie en
deux actes, escrita per Molière i representada per primera vegada a Béziers el 1652. És consistent amb
l’atribució al cèlebre comediògraf francès el fet que no localitzem cap comèdia del mateix títol creada en
els cent anys anteriors a la funció gironina. I, encara que la tendència de la companyia era la d’oferir obres
relativament contemporànies, sabem que se li reclamava interpretar alguna obra de Molière precisament,
tal com reclamava la gaseta impresa a Girona en diverses ocasions.
Imatge 5.- Vestit per a la senyoreta Rivière en el paper
d’Amélie, en el bodevil fantàstic La Belle au bois Dormant, de
Boully i Dumersan, en un imprès del 1811. L’obra fou
representada a Girona el 19 de desembre del 1812 (reproduït
de Gallica)

Un altre cas correspon a la representació de La
Belle au bois Dormant. Aquest és un títol que
correspon al que nosaltres en diem La bella dorment
del bosc, motiu basat en un conte popular que ha
general moltes versions, sovint amb un títol idèntic.
La gaseta ens parla d’una funció oferta el 19 de
desembre del 1812 amb el títol esmentat i Vila ens
proposa que es pot tractar d’un ballet (Vila, 2010:
478). Concretament del ballet composat per
Ferdinand Hérold amb la col·laboració d’Eugène
Scribe. L’atribució no és possible perquè aquest
ballet va ser creat el 1829. De fet la gaseta esmenta
que es tracta d’un férie-vaudeville, o sigui, un
vodevil (per tant, obra teatral amb alguna part
cantada) de tema fantàstic. A més, n’esmenta els
autors: Boully [Jean-Nicolas] i Dumersan [Théphile
Marion] (Gazette de Geronne, No 101, 17-XII-1812
p.4). Efectivament, aquesta autors van estrenar
l’esmentada obra a París el 1811, resultant doncs
ben propera en el temps a la seva presentació a
Girona. Per tant, entenem que en aquest cas no hi
ha dubte de l’errada.

9

Hom pot accedir a la partitura sencera al repositori Gallica de la Biblioteca Nacional Francesa: ACCÉS.

ELS SOLISTES
Es conserva notícia del nom de tretze artistes que actuaren a Girona. Alguns d’aquests figuraven
prèviament en teatres barcelonins. La gaseta esmenta el gènere amb M. (monsieur) o Mme. (madame).

QUADRE III.- Artistes que van actuar al teatre gironí el 1812
Ref. (Gazette de

Actor

COMENTARIS

M. Ste. Barbe
M. Brodin

Només l’hem trobat en obres teatrals. Bona actuació: aplaudit
Tenia l’àlies artístic de Tontérontaine. Deuria estar especialitzat en
papers teatrals còmics.
Ens consta cantant en un parell de funcions operístiques, clarament
sense encert: “faria prudentment renunciant a interpretar papers una
mica difícils”

GG. No: 54 p.4

Era el director de la companyia. Ens consta tant en obra teatral com
operística.
Apareix en una funció teatral però no se sabia bé el paper
En trobem en alguna funció teatral (aplaudit) i operística, amb bona
crítica
Només la trobem esmentada en un paper tetral en la comèdia del 20
d’agost, sense valoració de la seva feina
Aparegué en teatre i en òpera, cantant agradablement. Va deixar
d’actuar en la sessió del 20 d’agost donat el seu avançat estat de gestació.
Consta com una de les peticionàries dels permisos teatrals.
S’incorporà en la funció del 21 de juny, moment en què se’l veié afectat
pel viatge. Se’l considerà com un còmic consumat i un cantant de bona
veu.
La trobem en una òpera, actuant molt millor del que ho havia fet Mme.
Cochet.
Apareix en algunes òperes, distingit per bé, tot i alguna sobreactuació
el dia 20-VIII
Se la considerà bona actriu i bona cantant tot i que li va costar, en un
primer moment, substituir a la primera soprano en l’estrena de Le
Déserteur: “no tiene uso de este genero de espectáculo y su voz se rehusa
a favorecer su buena voluntad”
Era originari de la regió d’’Aubèrnia, cosa que se li notava en l’accent.
Apareix en diverses òperes, encara que se’l va jutjar de molt mal cantant:
(“desfigura totalment la pieza”).

GG. No: 45; 50 p2;
68 p3

13 actors esmentats

11 ressenyes

Mme. Cochet

M. Depoix
Mme. Depoix
M. Henry
Mme. Henry
Mme. Lebrun
M. Maichens
Mme.
Mechains
M. Manceau
Mme. Olivier

M. Rouquier

TOTAL

Gironne)

GG. No: 101 p.4
GG. No: 69 p3
GG. No: 71 p4

GG. No 51 p.3
GG. No: 50 p2; 54
p.4; 68 p3
GG. No: 68 p3
GG. No: 50 p2; 68
p3
GG. No 51 p.3; GG.
No: 54 p.4; 68 p3
GG. No: 71 p4
GG. No: 50 p2; 68
p3
GG. No 47; 50 p2;
54 p.4; 68 p3; 69
p3; 71 p4
GG. No 47 p.3; 50
p2; 68 p3

La qualitat dels artistes era ben variable. En el QUADRE II
recollim sintèticament les valoracions que feu el cronista. A
la part musical la cosa no deuria anar gaire ajustada, com
comentarem en la secció operística en un següent article del
present número.
Imatge 6.- 1799 cartell d'una representació a París el 1799 de l’obra
portada després a Girona, L’amant auteur et valet. Per cert que en el
mateix rètol s’anuncia El alcalde de Zalamea, obre de Calderón, ben
escaient en la França revolucionària per la denúncia inequívoca dels
abusos de la noblesa i del dret a revelar-s’hi (Museu d'Història
Carnavalet de París).

FINALITZANT
Amb fonts d’informació limitades, provinents de la secció Teatre de l’Arxiu Municipal i dels números
que han restat de la Gazette de Geronne, hem fet una revisió d’una temàtica ja tractada per bons
estudiosos, com hem esmentat. Amb tot, hem aportat alguna esmena a un parell d’atribucions de títols
teatrals.
La panoràmica ha estat la d’un teatre en situació i època difícil que intentava emular, fins on podia, les
tendències i maneres de fer dels teatres francesos, amb París de gran referent. Hem descrit algunes
limitacions del coliseu gironí, dels actors i dels mitjans musicals. Però, a la vegada, hem constatat el
coratge d’una troupe d’actors que, sempre en francès, mantenien una oferta teatral i operística regular i
variada, assumint els dos gèneres esmentats per part de la mateixa companyia. Ara bé, la duplicitat de
gèneres no resulta tant estranya si tenim present que les opéra comiques tenien bona part purament
parlada. I, a la vegada, algunes de les obres teatrals eren del tipus melodrama o vodevil, incloent alguna
part cantada.
La intencionalitat dels promotors i els sostenidors de les funcions teatrals durant l’ocupació francesa,
deuria tenir una doble direcció. Per un costat entretenir a la nombrosa colònia francesa i per l’altre
intentar atreure a la societat autòctona als costums i ideologia promoguts per l’Imperi10.
I aquí deixem la revisió que hem fet de les obres propiciades pels ocupants napoleònics a Girona durant
el 1812. Pel que fa a les obres operístiques les hem analitzat més detalladament en tres articles del butlletí
Operem: els del passat mes de març i d’abril i, finalment, el que recollim en aquest mateix número en la
secció D’Òpera. En aquest últim escrit aportarem les citacions bibliogràfiques que acabem d’esmentar.
joan manel barceló sitjes, abril 2021

Dues comèdies presentades a Girona el 1812

Imatge 7.- Il·lustració de Les fausses infidelités.
Imprès a Vienne a la Imprimerie Ghelen (pàg. 3)
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Imatge 8.- Il·lustració de l’edició de Les trois auvegles.
Per la impremta parisenca de Chez Cailleau (pàg. 3)

Al respecte diu Joan Gay: “… l’activitat teatral, que no es pot considerar en cap moment només com un simple
esdeveniment cultural o d’entreteniment, sinó que comptava també amb la força sociològica de fer presents a Girona
l’ambient i els costums francesos” (Gay, 1993: 57). I en la mateixa direcció, en Pep Vila comenta “Després de la predicació, el
mitjà més influent per captar l’atenció del públic eren les arts escèniques. Rere aquestes representacions, els contactes
culturals entre una minoria del país i els ocupants hi havia també un clar fenomen d’aculturació [... per tal que el poble
dominat acabi fent seus] els trets d’una nova cultura: llengua, costums, hàbits gairebé sempre a expenses de la cultura
pròpia [...].” (Vila, 2010: 467-468”

Nixon in China, d’ Adams
Per Pol Avinó
L’òpera com a gènere musical ha anat renovant-se sempre, amb períodes més llargs i altres de menys
fructífers. La figura de John Adams (1947) dins de l’òpera es una figura cabdal dins de la renovació del
gènere a finals dels anys 80’ del segle passat. John Adams s’inclou dins del moviment del segon
minimalisme amb el que crea un terreny nou i fresc. El Minimalisme es caracteritza per aspectes
constructius i pel repetiment mecànic d'elements harmònics i rítmics. Adams crea moments expressius
espectaculars mitjançant una dilació alentida i canvis harmònics abruptes.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

Nixon in China és una òpera en tres
actes del compositor nord-americà
John Adams amb llibret d’Alice
Goodman, que fou estrenada a la
ciutat de Houston de l'estat de
Texas, el 22 d'octubre de 1987.

L’any 1972 el president NordAmericà Richard Nixon va visitar la
Xina acompanyat de Henry
Kissinger i es va entrevistar amb el
líder xines Mao Tse-Tung, una
visita que canviaria el rumb de la
història contemporània.

L’any de l’estrena els crítics van
vaticinar que mai més es
representaria i cauria en l’oblit.
Anaven molt errats. Es una òpera
que es representa habitualment
als EEUU i a Europa amb èxit.
Encara no s’ha fet al Liceu.

COMENTARI

A la imatge la caràtula del DVD que
s’ha editat comercialment de les
funcions al MET de 2011. Una versió
extraordinària!

Amb aquesta òpera John Adams va iniciar la seva
carrera operística que el portaria a tractar temes molt
diferents dels que son habituals a l’òpera. Altres títols
importants d’Adams son: The Death of Klinghoffer
(1991) o Doctor Atomic (2005). En aquestes tres òperes
trobem el leitmotiv d’Adams: La indagació de les
personalitats que havien participat en incidents
històrics, més que no pas en la recreació d'aquests
incidents. Parla de moments reals, amb persones reals,
de moments històrics contemporanis.
En aquest fragment de 10 min podeu escoltar i veure
l’arribada del president Nixon a la Xina amb l’avió
presidencial. Servirà per entendre la gran música
d’Adams. L’enregistrament és del Metropolitan Opera
House de l’any 2011. L’òpera es va retransmetre en
cinemes de mig mon i va tenir tant èxit que es va editar
en DVD. Compta amb la participació del compositor
dirigint l’orquestra i amb la producció de l’estrena 1987

ELS
UN REFERIT a AIDA. De l’any 1878 (7 després de l’estrena)

INSCRIPCIONS DE L’ACUDIT:
A BAIX: el text d’Aida en l’últim acte: La fatal pietra sopra me si chiude, del di la luce piu non vedró
(La pedra fatal es tanca sobre meu, no veuré més la llum del dia)
AL MIG: Un cobrador està agenollat sobre una llosa on hi diu “Impuesto del gas”
(Lo nunci, Any II no 66. 22-XIi-1878 p3)

D’ ÒPERA

I aquí completem el visionat de les que foren les primeres òperes ofertes a Girona (o foren les
primeres pel que sabem en aquests moments), coincidint amb l’ocupació de la ciutat durant la
Guerra del Francès. concretament un cicle d’opéra comique del que tenim notícies durant el
1812. En sengles escrits de març i abril hem descrit les obres. Ara volem buscar una visió de
conjunt, afegint, a més, consideracions sobre context de funcionament del teatre, aspecte
important al que hem fet referència a l’aparta previ d’aquest butlletí, en la secció <HISTÒRIES
DEL MUNICIPAL>.

LES REPRESENTACIONS OPERÍSTIQUES A LA GIRONA DE 1812
La companyia que actuà a Girona realitzava indistintament obres de caire teatral o de naturalesa
operístic. Hi ha notícia que pel mes de juny hi havia una polèmica al si de la troupe entre els partidaris de
prioritzar la part dramàtica i els partidaris de prioritzar l’òpera (Gazette de Gironne No 50, 21.VI-1812 p,2).
Com és habitual, les òperes s’interpretaven diverses vegades. No podem
quantificar el nombre de reiteracions del mateix títol que es donava a Girona
en aquell moment. Les repeticions segur que depenia de l’èxit assolit. En tot
cas ens consta que la representació de Le Déserteur del 20 d’agost era la
tercera o quarta vegada que pujava a l’escenari en pocs dies (Gazette de
Gironne No 68, 23.VIII-1812 p,3).
Imatge 1.- Vetit per anar a l'òpera de l’any 1812 (Ackermann’s Repository of Arts).

La qualitat dels cantants no deuria ser massa bona. Un comentarista va
escriure: “Un consejo que un aficionado se propone dar a la sociedad
dramática es de no hacer jamás óperas sino simplemente farsas, Este
explicará sus motivos en otro artículo ...” (Gazette de Gironne No 47, 11.VI1812 p,3). En tal sentit, en la representa de l’òpera Silvain, el baríton que feia
el paper protagonista i la soprano que encarnava el paper de Paulina haurien
cantat marcadament malament (Gazette de Gironne No 52, 28.VI-1812 p,2). El
cronista reiterava el mes següent que el quadre artístic, i concretament els
solistes, no estaven a l’altura de les òperes presentades: “El secreto es una de
aquellas pocas óperas que no se pueden hacer en el teatro de Gerona sino
por una compañía compuesta de sujetos igualmente capaces de
representarla [ ... i les veus] no van todas bien acordes al Romance” (Gazette
de Gironne No 54, 5.VII-1812 p,4). Similarment, comentant la representació de Le Déserteur, el cronista
comentava que si es triessin òperes més senzilles “no se notaría tanto la disonancia [...] un solo defecto
no puede escapar de ser observado (por desgracia se han producido muchos y grandes) [...] las coses
van ordinariamente mal.” (Gazette de Gironne No 68, 23.VIII-1812 p,4). Amb tot, en mig de tantes
limitacions, es valorà que la interpretació de l’òpera Helena et Marienne ou l’Amour Maternel
“principalmente esta última pieza ha sido executada con tal precisión y verdad que no dexa nada que

desear [] Que la Compañía represente óperas de este género, que escoja los actores como ha hecho en
esta, y el público no podrá dexar de aplaudirla.” (Gazette de Gironne No 69, 27.VIII-1812 p,3).
Els papers que van assumir els solistes en algunes òperes permeten saber en quina tessitura van cantar.
Ho resumim en el següent quadre

QUADRE I.- Registres vocals amb què van cantar diversos solistes a la Girona del 1812
Soprano

Mezzo-Contralt

Tenor

Baríton

Baix-baríton

Mme. Lebrun

Mme. Cochet
Mme. Mechains o
Maichens

M. Maichens

M. Depox

M. Rouquier

▬

▬

▬

Mme. Olivier

També intervingueren en òperes els senyors Henry i Manceau, però no ens consta en quina tessitura.
Tal com era habitual en l’època el paper de nois joves solia interpretar-se per una mezzo o contralt
travestida amb roba masculina, tal com passà amb el paper d’Isidor, assumit per Mme. Cochet en l’òpera
Marianne, oferta el 23-VIII.
Per que fa a la part dels músics, en el grup es notava a faltar un director musical o Mestre de Música,
cosa que afavoria que els músics anessin poc conjuntats (Gazette de Gironne No 51, 25.VI-1812 p,3). Més
endavant, però, tenim notícia que existeix ja un Mestre de Música, funció que compatibilitzava amb la
d’apuntador (Gazette de Gironne No 68, 23.VIII-1812 p,4). I a inicis de juliol es comentava: “Los músicos
no favorecen mucho las voces ...” (Gazette de Gironne No 54, 5.VII-1812 p,4).

QUADRE II.- Les òperes portades a Girona el 1812 segons les característiques formals
Estrena

Títol

Actes

Text

Gènere

Souliman Second
ou Les trois Sultanes

3

VERS

Era una opéra-comique, encara que no
ho posava en el subtítol de les primeres
edicions
Opéra.comique. Drame en prose melé
demusique
Comédie mêlée d’ariettes11
Comédie féérie mêlée d’ariettes. Opéracomique en prose mêlée d’ariettes
Drame lyrique en deux actes et en vers12

1768

P. C. Gibert

1769

P. A. Monsigny

Le Déserteur

5

PROSA

1770
1773

A. E. M. Grétry
P. A. Monsigny

Silvain
La Belle Arsène

1
3

VERS
PROSA

2

VERS

1
1

PROSA
PROSA

Comédie en prose mêlée de musique
Comédie en prose mêlée d’ariettes

1

PROSA

Opéra bouffon mêlée d’ariettes

Héléna ou
1793 o Ch. G. Foignet
Miquelets
1794
Le Secret
1796 J.-P. Solié
Marianne
1796 N.-M. Dalayrac

1807

N. Isouard

les

ou
l’amour Maternel
Les
rendez-vou
Bourgeois

Podem observar en el QUADRE II que dominaren les òperes curtes, d’un o dos actes. Amb tot, n’hi ha
dues de tres i una de cinc actes. Només tres d eles vuit òperes tenien el text en vers, dominant, doncs la
prosa. Moltes obres portaven en el seu subtítol al denominació d’opéra comique, o de text mêlée
(barrejat) d’ariettes o de musique, tot plegat maneres de declarar que es combinava la part purament
recitada amb la cantada. Totes les òperes s’havien compost en època relativament recent, màxim
quaranta anys enrere. A diferència del predomini que actualment trobem en els teatres d’òpera en els
11

Segons consta en edició d’època del llibret.
La qualificació no surt en els subtítol de la que sembla primera edició, però sí en una nota de premsa del Journal des
espectacles. 9 Vendemiari, any III de la República, p. 38 (accés, p. 38 a 42.)
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que se solen programar obres del repertori clàssic o tradicional. I en aquest sentit de certa
contemporaneïtat, recalcarem els autors de la meitat de les òperes representades encara estaven vius
quan van ser portades a Girona: Isouard, Solié i Monsigny13.
Acabarem esmentant que en els comentaris que s’oferien de les representacions operístiques, en
diverses ocasions s’afirmava que l’estiu no era bona època per a la música i el cant, judici que es
proclamava com si fos de domini públic: “tanto las voces como los instrumentos se resienten de la
estación” (Gazette de Gironne No 68, 23.VIII-1812 p,4)

Una provable vuitena òpera interpretada en la Girona napoleònica
Des de l’article clàssic de Joan Gay (1993) es compten set òperes entre les representacions de les que
tenim notícia en la Girona del 1812. Ara bé, en la relació d’obres interpretades a la ciutat hi ha un títol,
amb molt pocs referent en les cròniques del moment, que pensem podria correspondre a una òpera. Ens
referim a Héléna. Aquest nom i a la vegada títol és l’únic que sabem d’una obra interpretada el diumenge
23 d’agost. Malauradament, la crònic que es va publicar (Gazette de Gironne No 69, 27.VIII-1812 p. 3) és
de les més curtes que conservem. Aquests noms propis aplicats a una obra sovint anaven acompanyats
d’una frase o un subtítol, però també es podien citar abreujadament citant només el nom. Com és lògic
hi ha diverses obres escèniques que porten el nom Helena en els seu títol que van estar creades en els
anys anteriors a 1812 i no és descartable que es pugui fer referència a qualsevol d’elles14. Ara bé, anem a
proposar un títol que creiem podria correspondre i esmentarem per què.
Plantegem la hipòtesi que la Helena que va visitar un 23 d’agost el coliseu gironí podria ser Héléna ou
Les Miquelets, òpera en dos actes, composada per Charles-Gabriel Foignet (1750-1823)15 amb llibret de
Jacques Antoine de Révéroni Saint-Cyr (1767-1829). Pensem que, sense que es pugui demostrar
inequívocament, hi ha indicis suficients per pensar que l’obra ha de ser aquesta. En primer lloc l’any de
l’estrena absoluta a París, el 1793 o el 179416, es troba perfectament dins dels marges de les datacions
pròpies de les obres que es van interpretar a Girona. En segon lloc, El nom “Héléna”, encara que accentuat
una mica a la francesa, acaba amb “a” suggereix que la protagonista no era francesa ni un nom genèric,
en canvi, s’escau bé amb què la protagonista fos espanyola, sense descartar altres possibilitats. I encara
un tercer argument l’aporta el contingut de l’òpera, narrant un cas que resultava ben escaient a la situació
del moment: ens explica una història de miquelets que lluiten contra els francesos. Però, més que altra
13

A més, Dalayrac només feia tres anys que s’havia mort. Val a dir, però i per contra, que Solié es va morir un mes després
que la seva obra es representés al nostre coliseu.
14
Esmentarem alguns possibles títols d’obres que no és descartable podrien correspondre a la funció que considerem.
Heléna, òpera en 3 actes estrenada a París el 1803, d’ E.-N. Méhul (1763-1817) amb llibret de J.N. Boully; Paride ed Helena,
òpera seria en cinc actes estrenada a Viena el 1770, de Ch. W. Gluck, obra que tot i que llarga i de compositor forani,
correspon a un autor que va guanyar molta influència a França a mitjans anys la dècada de 1770;
15
Curiosament, en diverses edicions de l’obra no consta el nom del compositor de la música. Hem de dir que no resulta
estrany trobar edicions de llibrets amb la lletra d’òperes en els que només consti l’autor del text. En primer lloc cal recalcar
que antigament es donava molta importància al llibretista i, sobretot, tenir present que quan s’editava només la lletra, en
particular si era l’escriptor el que en promovia la impressió, no és inaudit trobar esmentat només el literat. En tot cas l’autoria
musica queda recollida al catàleg d’Operabase. També és curiosa una edició, de l’òpera, impresa a parís per Toubon,
consultable telemàticament, en què a la <fe d’errades> es cita el nom dels compositor musical, perquè ... se l’havien deixat!
[ACCESSIBLE: mireu la pàgina 36].
16

La data d’estrena resulta una mica confosa. Segons la primera edició conservada del llibret, es va estrenar el dia 15 de
Vendemiari de l’any IIn de la República francesa [veieu IMATGE 7] (accés a edició del llibret), precisament la data en què es va
aprova oficialment el calendari revolucionari. La data equival al 6 d’octubre de 1793 en el calendari gregorià. Curiosament, en
diversos llocs consten altres anys d’estrena, com ara el 1794 o el 1795. De fet existeix, una ressenya en premsa (al ja citat
Journal des espectacles. “9 Vendemiaire, an III de la République”, p. 38 a 42 -accés, p. 38 a 42.- ) que esmenta una
representació també al teatre Louvois el 6 vendemiari de l’any III r, tal com en parla podria ser realment l’estrena. Suposem
que la confusió pot ser deguda a transcripcions errònies del calendari revolucionari. No és descartable que l’errada pugui
estar en l’edició del llibret, edició que es va fer en l’any III, i que sembla fet sense massa cura, cosa que constatem veient que
l’autor musica s’hagué d’afegir al final, en la fe d’errades.

cosa, els guerrillers són un banda de bandolers entre els que hi viu retinguda una noia orfe que estima a
un oficial francès. Al final els francesos derroten als bandits i es mostren compassius amb els que queden.
Per tal que la localització de l’argument no quedi dubtosa, el llibret especifica que la història comença a
les muntanyes dels Pirineus. Així, doncs, la temàtica era ben “edificant” per tal de promoure la idea que
els ocupants francesos són ben humanitaris. Tot i que el més freqüent en aquella temporada va ser
combinar en una mateixa funció una òpera amb un peça teatral, també es podien incloure dues òperes
en una mateixa jornada, tal com ens consta que va passar el dia 30 d’agost del 1812.

Charles-Gabriel Foignet (1750, Lió – 1823, París). Compositor, professor de música i director de
teatres. Composà vint-i-cinc opéras comiques.

Héléna, ou les Miquelets,
de Jacques-Gabriel Foignet
En origen

Estrena el 6-X-1793 o el 27-IX-1794 al Teatre
Louvois de París

Llibret de Jacques Antoine de Révéroni Saint-Cyr (1767-1829).

[Aquí teniu accés al llibret sencer]
PERSONATGES : Birbante, capità d’una partida de miquelets i tutor
d’Héléna; Héléna, òrfena retinguda al si d’un grup de miqueletsbandolers i enamorada de St.-Alme; St. Alme, oficial francès amant
d’Héléna; Sciocco un dels miquelets; miquelets i granaders francesos.
A Girona
Representada el 23 d’agost del 1812

S’anuncià com una opéra en deux actes. Suposem que de tipus
comique, encara que no es diu en el títol, donat que Foignet es va
especialitzar en aquest gènere. El llibret d’Héléna el va escriure un
paisà lionès del compositor, Révéroni Saint-Cyr, que era militar i que
havia escrit algun informe, entre d’altres, de la guerra napoleònica a
Imatge 2.- Miquelet català del 1812.
Espanya. A l’inici de la història Helena es troba en mig d’una partida
de miquelets que lluiten contra els francesos i a favor dels anglesos.
Però Héléna, que conviu amb el grup retinguda pel seu tutor, no hi està a gust perquè es tracta d’un grup
de bandolers i perquè està enamorada d’un francès, St.-Alme. Els miquelets-bandolers s’han de refugiar
en una casa i abans de ser capturats el tutor d’Héléna, que ha estat tancada en una cova per tal que no
s’escapi, dispara a un barril de pólvora provocant així la immolació de la major part dels miquelets. Els
que resten vius reben la compassió dels francesos i Héléna, salvada, es reuneix amb el seu estimat St.Alme amb el que anirà a França. Tal com ens podem fixar, cap al final de l’obra ha d’explotar un barril de
pólvora en escena. El llibretista, que era militar, ofereix, en una nota del llibret, uns consells per a simular
teatralment l’explosió del barril de pólvora, sense massa perill [Ho podreu trobar en el llibret entre les
pàg. 32 i 33].

SOBRE EL CLASSICISME MUSICAL
El classicisme és el nom que s’aplica a un estil que es fa hegemònic en música aproximadament entre
1740 i fins a inicis del segle XIX. A diferència d’altres arts, com la pintura, escultura i arquitectura, en les
que es parla de neoclassicisme, en música la denominació és classicisme. Això és degut a que en les altres
arts més plàstiques hom comptava amb models greco-romans que hom suposava que es volien
reinstaurar. Això no és així, o molt escassament, en la música, donat que no s’havien conservat models
musicals de l’antiguitat clàssica.
En música l’estil classicista procura defugir els excessos ornamentals
de la música barroca i i l’estil galant (elegant, lleuger i sofisticat) de la música rococó. Aquests estils
anteriors es van associar a l’aristocràcia i la burgesia, la classe emergent, maldava per identificar-se amb

un estil nou. Aquest nou estil havia de sorgir del racionalisme que proposava la il·lustració i el
cartesianisme. La música religiosa perd part del seu domini en el món musica. El classicisme té com a
valors la cerca d’allò bell i actua sota el principi d’equilibri i mesura, evitant excessos de complexitat o
ornamentació. S’evita una excessiva polifonia com la del barroc i hom prefereix melodies que permetin
copsar fàcilment la seva estructura, amb línies melòdiques úniques que podien, això sí, se acompanyades
per diversitat d’instruments. El baix continu del barroc perd terreny i en guanya les partitures dedicades
a instruments concrets e sistema obligatto. Hom aprecia la gràcia i bellesa de la melodia. L’orquestra
augmentava de volum, sobretot amb els instruments de vent. I el clavicèmbal va sent substituït pel piano.
Imatge 3.- L’alemany Christoh W. Gluck fou un dels precursors de la música classicista en
general i de l’òpera en particular.

El classicisme coincideix amb l’aparició de sales de concert públiques,
diferents, doncs, dels ambients privats i de palau dels sectors cortesans i
nobiliaris. En ciutats com Londres, Viena, París, sorgeixen teatres que
organitzen concerts públics als que s’accedeix comprant una entrada. Ja no
per invitació. Les grans figures del classicisme musica seran els austríacs
Haydn (1732-1809) ) i Mozart (1756-1791); els alemanys Gluck (1714-1778) i
el primer Beethoven (1770-1827); els italians Luigi Boccherini (1743-1805),
Luigi Cherubini (1760-1842).

L’ÒPERA CLASSICISTA. EL CAS FRANCÈS
En òpera el classicisme tendeix a personatges i arguments més creïbles que en el barroc. També a la
simplificació dramàtica. Disminueixen els excessos de la coloratura en l’òpera seria. Els castrati tendeixen
a desaparèixer en benefici de les cantants femenines. A més tendència a evitar repeticions innecessàries
del text. Hi haurà més pes que abans dels cors i del ballet en l’òpera seria. El classicisme coincideix amb
l’expansió de l’òpera bufa italiana, sobretot la d’origen napolità, amb Domenico Cimarosa (1749-1801) i
el seu Il matrimoni Segreto com a gran referent. L’òpera bufa era preferida generalment pel públic més
burgès o popular, amb temes relacionats amb la vida quotidiana i es presentaven generalment amb
recursos teatrals més senzills (nombre de personatges, plantilla orquestral,). Els compositors lírics es van
beneficiar de l’estímul donat a la música per apart de les autoritats revolucionàries i durant el període
napoleònic. Hi havia moments en què s’estrenava una òpera cada setmana i el gènere resultava molt ben
acollit per un públic aficionat.
Imatge 4.- París
el 1812.
Entrada al Jardí
Turc. Detall
d’una pintura
de LouisLéopold Boylli
(Museu Paul
Getty) Era un
espai amb un
cafè i jardins,
on es feien
espectacle si on
anys més tard
es van
representar
òperes

A França, com ja hem comentat, proliferaren les obres del gènere opéra comique es referia a obres
que barrejaven els diàlegs purament parlats amb les parts musicades. I, si és veritat que les obres bufes
o pròpiament còmiques eren molt abundants, també sovintejaren arguments de caire del que en
podríem dir sentimentalista, tipologia aquesta que va ser molt popular, donat que buscava commoure a
bona part del públic, que gaudia així de la catarsi teatral. Aquest sentimentalisme de la segona meitat del
segle XVIII no és exclusiva l’òpera, sinó que és una “moda” que afectà altres àmbits artístics,
particularment visibles en les temàtiques pictòriques de determinats autors. Ens hi referirem una mica
més avall. Acabarem comentant que en la França del XVIII una manera de promoure’s socialment per als
músics o altres artistes i professions era la de participar en els salons, mots dels quals regentats per dones,
i en els que s’aprecia, efectivament com els músics hi sovintejaven per a fer societat ti en ocasions
interpretar peces (Pinaud, 2009).

El gust per l’òpera sentimental
No són totes, ni la majoria, però, entre l’opéra comique es va posar de moda a la segona meitat del
segle XVIII incloure temàtiques sentimentalistes. Properes al melodrama, amb la finalitat de commoure
els espectadors, i en algunes ocasions provocar-ne les llàgrimes. Aquesta tendència no és exclusiva de
l’òpera. També la trobem en el teatre o en la pintura d’aquell moment.
Pel que fa a la cosa teatral, un dels precursors del gènere lacrimògen que va assolir molt d’èxit fou
l’obra teatral La Pamela (1750), de Carlo Goldoni, amb repercussions en
altres països, França inclosa. A
Imatge 5.- Aquí podrem
Girona es va representar algun
escoltar una ària de l’òpera La
melodrama
de
tipus
buona figliuola, de Piccini,
sentimentalista. És el cas de Le
concretament “Una povera
jugement
de
Salomon,
ragazza”. L’obra que va ser
interpretada el 21 de juny del
referent per a l’òpera
1812. Aquell dia, com que es van
sentimental. La veiem en una
representar dues obres teatral de
versió antiga, al san carlo de
Nàpols el 1969, però ni més ni
divers signe, el comentarista deia
menys que en la veu de
“Los actores del teatro habían
Mirella Freni
proyectado el domingo hacer reír
y hacer llorar al público.”
(Gazette de Gironne No 51, 25.VI1812 p. 3). De fet Le jugement és
un melodrama.
En el camp operístic un dels títols primerencs de caire sentimental el va estrenar Niccolò Piccini el 1760
amb el títol de La Cecchina, ossia La buona figliuola, òpera, amb libretto precisament de Carlo Goldoni,
amb belles melodies, que va tenir considerable repercussió per Europa.
Sortint de l’àmbit gironí i del món de la faràndula, hem de recordar que a la França dels voltants de la
revolució francesa van gaudir de predicament pintures que pretenien commoure al públic, particularment
en l’obra de Jean-Baptiste Greuze (1725-1808), amb pintures com Pietat filial (1863); La vídua
inconsolable (cap a 1863); La maledicció paterna (1765); o El fill castigat (1778) [Veieu IMATGE 6]. La línia
de pintures de Greuze que esmentem s’han considerat com a melodramàtiques, sentimentals i moralistes.
Havia estat Jean-Jacques Rousseau que havia reivindicat el món de les emocions contrapesant el rígid
criteri d’allò racional que havien propugnat els il·lustrats.
De les òperes representades a Girona podem situar entre els sentimentalistes com a mínim un parell.
L’òpera de Monsigny, Le Déserteur (1769), havia estat cèlebre a parís per la gran quantitat de llàgrimes
que provocava entre els espectadors que contemplaven les desgràcies del pobre Alexis i com les patien
aquells altres personatges que l’apreciaven. De fet, l’òpera esmentada de Monsigny va tenir molta
repercussió a França i a altres països com a model d’òpera sentimental (Castelvecchi, 2013). També
explotava el vessant emotiu, encara que sent una comèdia, l’òpera Marianne ou l’Amour maternel de

Dalayrac, de 1796. Dalayrac és un compositor que té, per cert, unes quantes òperes de caire
sentimentaloide17.
Val a dir que cap al canvi de segle la tendència de caire sentimental havia anat passant una mica de
moda. De fet, el comentarista de la Gazette de Gerone desaconsellava, argumenta-ho amb diversos
raonaments, de representar obre lacrimògenes i es pronunciava favorable a les obres còmiques i
lleugeres.

Imatge 6.- Le Fils puni, de Jean-Baptiste Greuze, de 1778 (Louvre, INV 5039). En la temàtica un fill penedit és commogut pels
remordiments davant la mort imminent d’un pare al que va desobeir. La mare, assenyalat el pare al llit, recalca com ha estat
el fill d’injust. Pel demés, la resta d ela família expressa de diversa en un repertori variat de maneres la commoció o
desesperació davant la fi imminent del progenitor. Aquest tarannà de pintures moralistes i melodramàtiques les trobem
també en algunes òperes de moda a la França contemporània i també ens van visitar diversos exemples entre les opéra
comique (per cert, en aquest cas, no gaire còmiques), representades a Girona.

CONCLUSIONS
Hem comprovat com les obres interpretades a Girona pertanyien al gènere de l’opéra còmique,
tipologia d’òpera que no sempre era còmica, sinó que la denominació al·ludeix fonamentalment a peces
líriques en les que hi ha parts parlades, sense acompanyament musical. Aquesta per a la tendència
dominant a la França del moment. A més, ben adequat per a una companyia d’actors, els que teníem a
Girona, que assumien indistintament òperes i obres només teatrals. Direm, a més, que el límit entre teatre
17

Com a òperes de Dalayrac de component sentimental esmentarem Nina ou la Folle par amour (1786) o Camille ou le
Souterrain (1791).

i òpera sovint no quedava ben definit. No eren rares les obres “teatrals” que contenien moments cantants,
com en el cas dels melodrames o del vodevil. A Girona ens consta que s’interpretà un melodrama, Le
jugement de Salomon, i un vodevil, La Belle au bois Dormant: per tant, obres “teatrals” que incloïen cant.
Com en tot el segle XIX era costum presentar diversos títols en una mateixa funció, sovint de gèneres
diferents.
En mig d’un predomini de les òperes de caire còmic, trobem en el repertori ofert a Girona obres de
caire dramàtic i amb fort sentimentalisme, el qual constituïa una de les tendències del moment. Entre els
textos que s’utilitzaren en les òperes “gironines” hi domina la prosa, tot i que hi trobem tres en vers.
Les temàtiques i gèneres corresponen, com en passa en molts casos a nivell europeu, a gustos que
responen a les preferències i mentalitat burgesa. La nova classe que dominarà el panorama social i cultural
europeu. Hom deixa els temes basats en grans personatges o mitològics i hom prefereix situacions i tipus
de la vida quotidiana. En alguns casos hom aprecia una reivindicació explícita de al igualtat social entre
pes persones, posant, doncs en entredit al divisió estamental de l’Antic Règim, com és el cas de l’òpera
Silvain.
Hem posat de manifest un provable títol operístic que no
s’havia detectat encara a la Girona francesa: Héléna ou Les
Miquelets, del compositor Ch. G. Foignet. Encara que no en
podem demostrar que aquesta sigui l’obra que s’esmentà en les
fonts del moment com a Héléna, hem aportat diversos arguments
que ho fan ben provable.
Malgrat o en consonància amb querelles dels Bouffons i dels
piccinnistes i gluckistes, trobem influències i trets tant francesos
com italians entre els compositors analitzats.
Imatge 7.- Portada del text de l’òpera Héléna ou les
Miquelets, corresponent a la primera edició, per Toubon, a
París, a l’any III d ela república (el 1794 o 1795).

La recentment apareguda opéra-comique, amb
important part de la representació parlada, va ser un
instrument important de convenciment ideològic en el
moment de la Revolució francesa. No té, doncs, res
d’estrany que en els territoris conquerits per les tropes
napoleòniques es maldés per introduir el gènere entre la
població autòctona, si més no entre els sectors instruïts i/o
els filofrancesos. Gràcies a tal intencionalitat i en les
circumstàncies de carències que hem vist Girona va conèixer per primera vegada l’òpera, pel que sabem.
joan manel barceló sitjes, abril 2021
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE GIRONA
La que aquí ressenyem va ser una de els orquestres de major relleu de les nostres contrades.
L’Orquestra de Girona va fer la seva presentació el 5 de Juliol de 1929 en un Concert al Teatre
Municipal de Girona, amb 45 músics, sota la direcció d'Ismael Granero i Fayos. La majoria dels
textos d'aquesta entrada els extrec de la tesi L'Orquestra Simfònica de Girona (1929-1937). Un
projecte de regeneració cultural a través de la música, de Joan Gay i Puigbert.
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Aquesta fotografia es va publicar al Suplemento Literario de El autonomista per les Fires de Girona de 1930, i també
a la revista MÚSICA / Ilustración Ibero-Americana de Madrid, el Maig de 1930. Transcric a continuació l'article
d'aquesta revista, doncs no és molt llarg, i resumeix la trajectòria d'un any de l'Orquestra Simfònica de Girona

El primer any de vida de l’Orquestra de Girona tal com el va explicar la
Ilustración Ibero-Americana el 1930
Cumple actualmente un año que reuníase en
Gerona Ismael Granero, músico mayor del
Regimiento de Asia, José Baró Güell, profesor de
música del Grupo Escolar y director del Orfeó
Cants de Patria, y José Mª Dalmau Casademont,
de la Directiva de la Associació de Música, para
juzgar la posibilidad de llevar a la práctica la
iniciativa del primero de constituir en esa ciudad
una Sinfónica. Por tercera vez sentíase en Gerona
la necesidad de constituir una agrupación
musical de tal importancia; años antes, bajo el
patronaje de Athenea y la dirección del maestro
Juncá, y después, por iniciativa del maestro Baró
Güell, intentóse la formación de una Sinfónica;
por entonces, el ambiente poco favorable hizo
fracasar tan bellos propósitos. Pero el tiempo no
había transcurrido en balde; a la labor de la casa
Sobrequés, de las coblas, de los orfeones y
capillas, del Foment de la Sardana, sumábanse
siete años de actuación de la Associació de
Música. Las manifestaciones musicales de
verdadera importancia eran cada día más
frecuentes, y la música selecta contaba en
Gerona
con
un
público
numeroso.
Unánimemente juzgóse pues por aquellos
señores que las circunstancias no podían ser más
propicias para una nueva tentativa.
Contábase ya con una masa instrumental,
formada por profesores de solvencia artística
acreditada por sus actuaciones en las distintas
agrupaciones musicales de la ciudad; existía
también el director, el maestro Granero, cuya
tradición artística garantizaba su competencia.
Faltaban únicamente los medios económicos que
hicieran posible las actuaciones iniciales, y éstos
fueron aportados por el Ayuntamiento, gracias al
entusiasmo del Alcalde Jaime Bartrina, por la
meritísima Associació de Música y por el Ateneo
Social Democrático.
A primeros de mayo empiezan los ensayos, y en
5 del siguiente julio tiene lugar en el Teatro
Principal el concierto de presentación de la
Orquesta con el siguiente programa: Obertura de

Don Juan, de Mozart; Aria de la Suite en Re, de
Bach; La donsella de la costa - La filadora (glosas),
de Juncá; Marcha militar núm. 2, de Schubert;
Primera Sinfonía, de Beethoven, y Serra amunt,
de Morera.
Pasadas las ineludibles vacaciones veraniegas,
la Orquesta volvió a emprender los ensayos, y
desde entonces ha dado diez conciertos más, con
gran éxito, en Gerona, Palafrugell, Palamós, San
Feliu de Guíxols, Figueras, Reus y Sabadell, la
mayoría de los cuales en las Asociaciones de
Música de esas poblaciones.
Además de las obras ya enunciadas, la
Orquesta Sinfónica de Gerona cuenta con las
siguientes obras, ya de repertorio o en ensayo:
Egmont (obertura), Leonora, obertura núm. 3,
Quinta y Octava Sinfonías, de Beethoven; Vals
triste, de Sibelius; Vuelo del moscardón, de
Rimsky-Korsakoff; Andante del I Cuarteto en La
mayor (cuerda), de Baró Güell; Segunda
Serenata, de Glazunow; Scherzo empordanés, de
Civil; Capricho español, de Rimsky-Korsakoff;
Gruta de Fingal, de Mendelssohn; Scherzo de
Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn;
Nydia (sardana), de Garreta; Intermezzo de
Goyescas, de Granados; Preludio del 3.° acto de
Parsifal y Sigfried Idyll, de Wagner y Danzas del
Príncipe Igor, y Nocturno (cuerda), de Borodin.
El maestro Ismael Granero Fayos, nació en
Játiva (Valencia), el 24 de septiembre de 1901.
Fué discípulo del maestro Vega, y tras de
brillantes oposiciones, ingresó en 1925, con el
número 3, como músico mayor, siendo destinado
al Regimiento de Tenerife. Hace dos años obtuvo
la dirección de la Banda del Regimiento de
infantería de Asia. n.º 55, de guarnición en
Gerona.
Del talento y vocación del director y profesores
de la Orquesta Sinfónica de Gerona y del
entusiasmo que la ciudad siente por su orquesta,
esperamos muchos días de gloria para nuestro
arte.

Els membres de l’orquestra
Després d'un exhaustiu treball de recerca, Joan Gay va aconseguir posar nom a totes les cares d'aquesta
valuosa fotografia. Els relaciono a continuació
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1.- Pere Mitjà i Gómez (contrabaix); 2.- Josep

Josep Pastor i Antequera (clarinet); 24.- Joan

Planells i Blanch (contrabaix); 3.- Carles Pinedo i

Baptista Mena i Francés (oboè); 25.- Lluís Cuadros

Garcia (trompeta); 4.- Maurici Herraiz i Marcó

i Gusó (clarinet); 26.- José Monpeán i Valenzuela

(trompeta); 5.- Antoni Rolando i González

(oboè); 27.- Salvador Dabau i Caussa (viola); 28.-

(trompa); 6.- Francesc Casellas i Castellet (piano,

Joan Cla i Sagrera (viola); 29.- Josep Mª Carbonell

feia les funcions d'arpa); 7.- Ramón Borja i Puertos

i Perich (viola); 30.- Joaquim Vidal i Muní (viola);

(percussió); 8.- Ismael Granero i Fayos (director);

31.- Josep Mª Boix i Risech (violí); 32.- Joan

9.- Josep Baró i Güell (fagot i subdirector); 10.-

Bataller i Admetlla (violí); 33.- Jaume Baró i Coll

Bernabé Pinar i Flores (trompeta); 11.- Antoni

(violí); 34.- Ferran Prunell i Cruz (violí); 35.- Josep

Fortuny i Vernis (trompeta); 12.- Josep Garrido i

Mª Jaumeandreu i Quintela (violí); 36.- Francesc

Crevillén (trombó); 13.- Narcís Fachi i Arqué

Puntonet i Ros (violí); 37.- Josep Saló i Bos (violí

(trombó); 14.- Tomàs Sobrequés i Masbernat

concertino); 38.- Rafel Serra i Freixas (violí); 39.-

(violoncel); 15.- Josep Mª Serra i Freixas

Antoni Buhigas i Guich (violí); 40.- Principi

(violoncel); 16.- Josep Moreno i Pallí (violoncel);

Romaguera i Llausàs (violí); 41.- Joan Guillaume i

17.- Josep Gibert i Barris (percussió); 18.- Enric

Costejà (violí); 42.- Francesc Figueras i Colomer

Oliva i Vilar (flauta); 19.- Antoni Valero i Pérez

(violí); 43.- Joan Cristià i Rigau (violí); 44.- Josep

(fagot); 20.- Rafel Roig i Ventós (flauta); 21.- Josep

Pla i Maranges (violí); 45.- Joan Baró i Vila (violí);

Cunill i Saura (fagot); 22.- Bartolomé Muñoz

46.- Lluís Moreno i Pallí (violí).

(flautí, la identificació no és del tot segura); 23.-
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A finals de 1931 el director Ismael Granero va deixar la direcció, al canviar el seu destí militar. A partir de
1932 el compositor i director Ricard Lamote de Grignon i Ribas va començar a desplaçar-se periòdicament
a Girona per dirigir l'Orquestra Simfònica. En aquesta segona etapa la formació va renovar el seu repertori
i va continuar jugant un paper destacat en la vida cultural de la ciutat, subsistint, malgrat la manca de
continuïtat i els problemes econòmics, fins l'arribada de la guerra civil.
En la foto de sobre (Imatge 138) veiem l'Orquestra Simfònica de Girona dirigida per Ricard Lamote de
Grignon a l'escenari del Teatre Municipal de Girona, el dia 22 d'Octubre de 1934, en el Festival emès per
Ràdio Associació de Catalunya en commemoració del desè aniversari de la radiodifusió catalana.
En el proper article, parlaré de L’ORQUESTRA DE LA PRESÓ DE GIRONA.
Josep Loredo i Moner, abril de 2021

L’ Aida 2021 dels de Sabadell
La producció d’Aida
que vindrà a Girona
el 7 de maig ha estat
programada primer a
Sabadell entre el 28IV i el 2-V. A
l’esquerra
salutacions finals de
la funció del 30-IV. A
la dreta el
repartiment
temporal dels actes:
total 2h i 52’

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
(50) [ja 50 !]
Moment de
desesperació
a l‘Aida de
Verdi

Una
d’instrumental
El fantàstic
Händel

L`aria S’impugni la spada de l’òpera
Motezuma de Vivaldi .
Amb aquest ja són 50 els
suggeriments diferents d’àries de o
altres peces operístiques de Vivaldi.
A l’òpera Aida, que és la que es
representarà a Girona el 7 de maig, hi
ha un moment de forta tensió
dramàtica quan la princesa Amneris es
desespera perquè el seu estimat
Radamès serà executat: Sacerdoti
compiste un delito!, i acabarà
pronunciant una maledicció cap als
cruels sacerdots. Aquí per una de les
grans Amneris, la Dolora Zajick.
De l’Igor Stravinski en
sentim cançó russa.
Interpretat pels Solistes
de Moscou.
Der Himmel wird straffen
dein falsches Gemüht, és
una ària que val la pena de
l’òpera de Händel Almira.
Canta Amanda Forsythe.

On pot arribar
Wagner

A Tannhäuser Wagner inclou l’ària
per a baríton, Wie Todesahnung,
per al nostre etern gaudi.

La gran escola
clàssica
napolitana

Giovanni Paisiello és
l’autor de Nina. En
sentim l’ària Lontana da
te d’aquesta òpera. Hi
posa veu Anna Caterina
Antonacci .

Amb motiu de la representació del ballet de
Txaikovski al Liceu

El llac dels cignes

Julià Pascual Fortea (2020)

