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NOTÍCIES
QUI

QUÈ, QUAN ON …

El dia 3 de maig es va realitzar
una conferència sobre l’opera
Aida
Organitzada pels Amics i amb motiu de la
seva representació el 7-V al Teatre
Municipal de Girona. Pronunciada per
Albert Ferrer, amb el suport de la Fundació
Òpera Catalunya.
..foto..

Primera conferència sobre
ballet dels Amics
Una glosa sobre El llac dels cignes, de
Txaikovski, va ser pronunciada per Pol
Avinyó el dia 20 de maig a la casa de
Cultura de Girona. Esperem que no
serà l’última incursió en la dansa
organitzada pels Amics.
..Foto..

Amb la novel·la Estimada
papallona s’ha iniciat el cicle
llibres que ens parles d’òpera
Presentació feta el 27 de maig.
Per localitzar la novel·la d’en Joan
Albareda el correu:
viafora@mesvilaweb.cat
Acte organitzada pels Amics.
..Fotogaleria..

Podeu accedir a una guia
d’audició audiovisual sobre
l’òpera La Bohème
Amb accés lliure a un text que
comenta l’obra i aporta imatges i
accessos a fragments de l’òpera de
Puccini. Material elaborat pels Amics
de l’Òpera de Girona
..Al web..

El Liceu ha presentat la
programació de la temporada
2021-2022
Hom pretén que sigui la temporada de
recuperació post-cobid i de celebració
del 175 aniversari de fundació del
teatre
..Al web.. ..Article..

Calendari allargat
ANAR-HI

En Palau ha presentat la
seva temporada 2021-2022
Amb el lema celebrant la Vida. Acull
una part important de cant líric
..Al web..

Ens esperen els festivals d’estiu

ARTICLE

ARTICLE
Amb molta
òpera, ballet i
grans figures

Amb en Flórez

12 a 29 -VIII

Vilabertran

17-VII a 1-VIII

23-VII a 21-VIII

5-VI a 4-XII

Peralada
Cap Roig
L’Escala-Empúries
Concert Les tres reines, amb
Sondra Radvanovsky al Liceu
En tres sessions de la segona setmana de
maig. Amb gran èxit. S’oferien les escenes
finals i obertures de tres òperes de
Donizetti dedicades a reines de la dinastia
Tudor. Hi va intervenir amb encert la
mezzosoprano gironina Gemma ComaAlabert. ..Al web.. ..Al web..

El dia 7 de maig vam poder
veure l’òpera Aida al
Municipal de Girona
En el marc d’Òpera Catalunya
..Breu ressenya..
..Comentari global de la producció ..

Les mesures teatrals seguides
durant la pandèmia han afavorert
les sales d’òpera de l’Estat
Espanyol i auditoris
L’adopció de mesures preventives però amb
un cert grau d’obertura han atret grans
figures ..Al web..

Aquest mes de juny arrenca a
Barcelona el Rossini Opera
Festival
Les funcions es realitzaran al teatre
Romea, que amb aquest motiu reobra
el seu fossat vint anys després de
quedar clausurat. Amb intenció de
continuïtat
..Al web.. ..Programació..

Festival Bachcelona
entre el 1 i el 8 de juliol
L’edició d’enguany d’un cicle
dedicat a Johann Sebastian
Bach, cada any, des del 2013
..Al web..

Sobre el sistema Òpera
Catalunya, creat des de
Sabadell
I del que Girona n’és una de les ciutats
beneficiàries.
..Al web..

En les orquestres simfòniques
espanyoles només hi ha un
33% de dones
Ho posa de manifest un recent estudi
..Al web..

Jesús Torres estrena la seva
primera òpera: Tránsito
És una òpera en petit format produïda
pel Teatro Real i el Teatro Español
..Al web.. ..Jordi Francès, Dr...

ENTREVISTA a Josep Vila i Jover.
Parla del sentit social dels cors
És el director del Cor Veus-Amics de la
Unió, de Granollers
..Al web..

ENTREVISTA a la soprano
valenciana Carmen Romeu
La cantant critica l’excessiva
catalogació de les veus líriques
..Al web..

ENTREVISTA: el director
operístic Riccardo Frizza
Amb motiu de la seva recent estada al
Liceu
..Al web..

Sobre les veus greus
emergents en el panorama
internacional
Comenta deu cantants entre barítons a
baixos
..Al web..

El festival operístic de Verona
es renova amb les noves
tecnologies
S’iniciarà el 19 de juny amb una “Aida”,
un dels títols més típics del festival
..Al web..

Mor el compositor Cristóbal
Halffter
El madrileny ha mort als 91 anys
després des ur un dels músics més
influents a l’Estat
..Al web..

Mor el pianista Miquel Farré
Als 85 anys. El pianista terrassenc va
seguir una considerable carrera
internacional
..Al web..

Carlus Padrissa (Fura dels Baus)
estrena una versió escènica de
La forza del destino
Al Maggio Musicale Fiorentino, fent que
els intèrprets de Verdi siguin uns viatgers
intergalàctics. ..Al web..

Alguns retrets d’Antonio
gascó a Juan Diego Flórez
El comentaris posa algun però al cant
del tenor peruà
..Al web..

El museu de la Música de
Barcelona celebra el seu 75è
aniversari
Al respecte ha programat diversos
concerts
..Al web..

L’organització Opera Europa
es reestructura
Ignacio García-Belenguer, director
general del Teatro real, passa a ser-ne
vicepredident
..Al web..

Presentada la nova
temporada de l’Auditori de
Barcelona
En un acte el 26 de maig
..Al web..

El contratenor Philippe
Jaroussky dirigirà una òpera
d’aquí a un any
Serà el Giulio Cesare de Handel, obra
que ell ha cantat
..Al web..

Recordant la trajectòria i llegat de
Daniel Auber en els 150 anys de la
seva mort
Auber va ser un compositor francès molt
important en l’evolució d el’òpera i el ballet. El
12 de maig fa 150 anys de la seva defunció.
..Al web..

Un llibre d’anècdotes de l’opera
LLIBRE

Otra historia de la ópera, de Fernando Saez
Aldana. Barcelona: Rd Redbook, col·lecció
Ma non Troppo, 2021
..Al web..

I, posats a fer, un altre llibre
sobre xafarderies musicals
LLIBRE

Leyendas y cotilleos sobre los grandes
compositores. D’Alberto L. Pajares
Alonso. Madrid: Visión Libros, 2019
..Al web..

Música y represión política.
De la Alemania Nazi a la
España franquista
LLIBRE

Coordinat per Enrique Téllez. Valencia:
EdictOrália, 2021
..Al web..

8a Simfonia de Mahler
enregistrada per Dudamel
CD

Amb Deutsche Gramophon
..Al web..

L’amor cantant en català:
En el disc Visca L’Amor
CD

Recull de temes amorosos de compositors
catalans dels segles XX i XXI. Cantant per un tenor
d’origen mexicà, Isaí Jess Muñoz i una pianista
nascuda a Rússia, Oksana Glouchko. Pel segell
Bridge, 2021. ..Al web..

The Fiery Angel (L’Angel de Foc),
òpera de Prokofiev
DVD

Enregistrat a l’Ôpera de Roma pel segell
Naxos
..Al web..

ACTIVITATS
PROJECCIÓ DEL BALLET El llac
dels cignes, de Txaikovski
1-VI
(19 h.)

A la Casa de cultura de Girona, amb la
versió de l’Òpera estatal de Viena de 1987.
Organitzat pels Amics de l’Òpera. Gratuït i
amb inscripció. ..Al web..

Girona

Projecció de l’òpera de Verdi
Otello. Sencera
3-VI

3-VI
(19 h.)

A la biblioteca Municipal d’Anglès
Joaquim Bauxell. En una versió del
Liceu
..Al web..

Anglès

Presentació d’un llibre
d’entrevistes a personatges
De l’òpera
Una ópera con ... Amb les autores Marisa de
Prada i Ana Nasarre. Presentat per Pol
Avinyó. Organitzat pels Amics de l’òpera de
Girona . A la casa de Cultura.
..Inscripció..

Girona

Projecció de l’òpera La dama de
piques, de Txaixovski
3-VI
(19,15 h.)

Des de l’Opera de París, amb direcció de
Daniel Barenboim. Al Centre cultural
figuerenc La Cate. S’ofereix en DIRECTE
..Al web..

Figueres

Projecció de l’òpera
La Sonnambula, de Bellini,
amb homenatge a Jordi Plana
4-VI
(18 h.)

Al Museu del Suro de Palafrugell. Organitzat
pels Amics de l’Òpera de Palafrugell. Gratuït
amb inscripció.
..Al web..

Concert Llum eterna:
S. Castillo (organista), Víctor
Jiménez (contratenor)
i M- Furukawa (trompeta)
4-VI
(19,30 h.)

A la catedral de Girona. Organitza
ADAC
..Al web..

Palafrugell

Girona

5-VI
(20 h.)

Quartet vocal Les
Fourchettes: A Capella!
Al teatre La Gorga de Palamós
..Al web..

Palamós

L’òpera còmica de Toldrà
El giravolt de maig
6-VI
(17,30 h.)

Al Palau de la Música Catalana, amb
l’OBC i direcció de Rosa Marbà. Amb
Elena Copons, Gemma Coma-Alabert,
Roger Padullés ... M. Rosich Direcció
d’escena ..Al web..

Barcelona

CONFERÈNCIA: Rossini al
Romea amb Ramon (Gener)
8 VI
(20 h.)

8 i 9VI
(19 h.)

10-VI
(19,30 h.)

10 al
13 VI
(20 h.)

Ramon gener farà la introducció al
Barcelona Rossini Opera Festival, tot
comentant l’evolució de l’òpera bufa.
..Al web..

Barcelona

Recital Winterreise (Viatge
d’Hivern) de Schubert. Amb
instal·lació de Ch. Shiota
A la Sala dels Miralls, transformada,
del Liceu. Amb Tareq Nazmi (baix) i
Gerold Huber (piano). ..Al web..

Barcelona

CONFERÈNCIA: La Bohème,
de Puccini, per Pol Avinyó
Organitzat pels Amics de l’òpera de
Girona . A la casa de Cultura
..Inscripció..

Girona

ÒPERA: L’ocasione fa i lladro,
de Rossini
Al Teatre Romea de Barcelona
..Al web..

Barcelona

La Bohème, de Puccini
14- VI
a 2-VII
17 al
20 VI

El Liceu quinze funcions de la popular
òpera de Puccini, amb direcció
escènica d’Àlex Ollé.
..Al web..

Barcelona

ÒPERA: La Scala di seta, de
Rossini
Al Teatre Romea de Barcelona
..Al web..

Barcelona

Actuació musical: La mort
barroca dels caputxins
Amb Antinio Madueño. L’actuació es farà
al cementiri de frares que hi ha al Museu
d’Història de Girona. ..Al web..

21-VI
(19 h.)

Girona

Missa en si menor de J.S. Bach.
Amb Jordi Savall
21-VI

Amb Le Concert Des Nations. A
l’Auditori de Barcelona
..Al web..

(19 h.)

Txotx! Concert de música coral
basca. Pel Cor de cambra del
Conservatori de Música de la
Diputació de Girona

21-VI
(20,30 h.)

A la casa de Cultura de Girona
..Al web..

Concert de Ph. Jarousku
(contratenor), E. Barath
(soprano) i l’Ensemble
Artaserse

27-VI
(18 h.)

Amb un programa titulat Stori
di Orfeo. Al Palau. ..Al web..

Barcelona

Girona

Barcelona

Calendari allargat

Números anteriors

S’anuncia el III Curs d’estiu d’Òpera Marcel Gorgori, a Girona (19 a 23-VII)
Amb el títol

Paraula d’Òpera

Pensat per a conèixer i reconèixer qualsevol òpera, la
terminologia i els conceptes imprescindibles per a
gaudir-la plenament.
Serà al Centre Cultural La Mercè de Girona

Del 19 al 23 de juliol
De dilluns a divendres per les tardes, de les 16,30 a les
20,30. Preu 150€
Per a inscriure’s useu el correu:
interessats@marcelgorgori.cat
(fent constar nom complert i DNI)

DESCOPTE PER ALS AMICS DE L’ÒPERA
Els socis/es dels Amics de l’Òpera de Girona gaudeixen d’un descompte de 20€ en l’import del curs

Històries del Municipal
Sobre els efectes de l’experiència entre teatres.
Modernització del teatre gironí a resultes dels incendis dels anys 80
del segle XIX: Ringtheater de Viena i l’Òpera còmica de París
Explic una prudent dita castellana “Cunado veas las barbes de tu vecino afeitar, pon las
tuyas a remojar”. Una vegada més la saviesa popular l’encerta. La desgràcia de què els teatre
pateixin calamitats, sobretot incendis, és una constant de molt de temps. Però existeixen
sinistres més mediàtics que marquen el ritme de les mesures preventives. Per a l’Estat
espanyol hi hagué dos revulsius importants en la dècada dels 80: Viena el 1881 i parís el 1887.
Les causes que propiciaven els incendis en teatres fins ben entrat el segle XX eren degudes múltiples
factors. Molt especialment als sistemes d’il·luminació i el caràcter combustible dels materials (fustes,
teles, empaperats,). Però agreujava la cosa la manca de ventilació, que potenciava els efectes dels fums;

QUADRE I.- Alguns incendis de teatres
a mitjans de la segona meitat del segle
XIX
1853.- A Moscou, el Bolshoi
1855.- Brussel·les, el teatre d’òpera de la
Moneda.
1856.- A Londres, el Covent Garden
1858.- a Palma de Mallorca, el Teare de la
Princesa
1861.- A Barcelona, primer gran incendi del
Liceu
1867.- A Londres, l’Italian Opera Hause
1870.- A Santiago de Chile, el Teatro
Municipal. Es relacionà amb el gas. Només hi
van haver 2 morts gràcies a que la funció havia
acabat feia poc.
1873.- A París, el teatre Nacional d’Òpera (Le
Peletier)
1876.- A l’actual Nova York, al Brooklyn
Theatre (278 morts)
1881.- A Viena, el Ringtheater.
1881.- A Niça, el Théâtre italien.
1881.- A París, l’Opéra-comique.
1890.- Amsterdam, el Stadsschouwburg

l’escassedat de sortides, limitació accentuada pel fet
Imatge 1.- Incendi de l’Opéra Comique de París en un gravat
que publicà en portada l’Illustrated London News (4-VI-1877)

que molts teatres estaven construïts adossats a altres edificis; els sistemes d’obertura de portes, que
sovint s’havien d’obeir cap a dins de l’espai d’aforament.
La freqüència i efectes devastadors dels incendis generaren consciència del perill. Singularment en
teatres, que eren al segle XIX un dels edificis de major dimensions i aforament de persones que, així,
podien estar en risc en cas d’algun sinistre, tot plegat feia que hi hagués consciència del risc de desgràcies.
Sobretot pel que fa al perill d’incendis [VEIEU QUADRE I]. Dues desgràcies en particular va sensibilitzar en
particular a l’opinió pública i a les autoritats sobre la necessitat d’adoptar mesures de seguretat. Va ser
l’incendi de l’Opéra-Comique de París (segona sala Favart), un 25 de maig del 1877. Com dèiem, no va ser
ni molt menys l’únic cas, però alguns factors van contribuir a donar a aquella desgràcia un particular ressò.
L’incendi del Ringtheater de
Viena va commoure pels
centenars de morts que es van
produir (449 segons un
recompte oficial), provocat per
un problema amb el gas de la
il·luminació.
El
desenvolupament dels mitjans
de comunicació, el liderat
cultural que exercia París en
aquell moment, els efectes
catastròfics del sinistre, tot
plegat van fer que l’incendi de
l’Opéra-comique assolís difusió
internacional
[VEIEU
LA
IMATGE 1, a títol d’exemple a la
Gran Bretanya] . També a
Girona i a l’Estat Espanyol. Els
diaris de l’època són reflex de
l’interès de la notícia.
Imatge 2.- Litografia acolorida de
l’incendi
del
8-XII-1881
del
Ringtheater de Viena. Una de les
catàstrofes teatrals més sonades.

LA NORMATIVA A ESPANYA A LA SEGONA MEITAT DEL S XIX
Com és lògic, per a copsar el sentit de les mesures que es van anar aplicant al coliseu
gironí, cal tenir present quina era lo normativa estatal. Aquest és un aspecte més tècnic i potser
feixuc. Qui hi tingui curiositat, que ho llegeixi. Sinó, podeu saltar al següent apartat on es concreta
què es va fer amb el teatre aleshores anomenat Principal.
Quan mirem les mesures de seguretat que regien a Espanya en la segona meitat del segle XIX un fet
cridaner és el caire centrípet de l’Estat, donat que les normes es dictaven per a Madrid i, després, es feien
extensives, variant maneres i/o terminis, per a la resta d’Espanya. Així ho trobem en les normatives de
1885 i 1888 que després considerarem
En primer lloc cal esmentar l’existència d’un Reial decret de 28 de juny de 1852 que dictava disposicions
sobre l’organització dels teatres i entre molts altres aspectes hi ha alguna referència al tema de la
seguretat. Allà es preveia el nomenament de pèrits que inspeccionessin els coliseus per tal que se’ls
impel·lís a reformar o a tancar, sinó, els establiments. Però la mateixa administració va reconèixer en

dècades posteriors que la mesura no es va aplicar a la pràctica. Malauradament, no sol ser el coneixement
racional dels perills sinó l’escarment de les desgràcies, un cop ocorregudes, que forcen les autoritats a
extremar les prevencions. Així es reconeix en el cas que ens ocupa, segons podem llegir a continuació

Text en què
l’administració
declara que inicia
un estudi degut a
incendis produïts
a Europa

“ Recientemente ha habido que lamentar en diversas salas de espectáculos
de Europa, algunas de grande importancia, dolorosísimas catástrofes
ocasionadas por el fuego. Y aunque por fortuna ha tocada a España una parte
pequeña de esa terrible estadística, no por ello ha dejado de alarmarse la
pública opinión, al punto de solicitar al Gobierno de V.M. Nuevas eficaces
determinaciones que sean garantía de la seguridad individual” (preàmbul del
Real decreto de 27 de octubre de 1885, pel que es creava una Junta consultiva
de teatros de Madrid)

El 1885 es crea un organisme que assessori els governadors de les províncies per al seguiment dels
temes de la seguretat en els teatres, amb un llarg títol: Creando una Junta consultiva de Teatros de
Madrid y otra en cada una de las provincias, para auxiliar a los gobernadores civiles en cuanto se
relacione con la construcción, reparación, inspección y fomento de teatros y de toda clase de edificios
destinados a espectáculos públicos, Real decreto de 27 de octubre de 1885. Pel que fa a les províncies la
composició de la Junta de teatres havia d’estar formada pel Governador de al província (que en feia de
president); el Cap de la secció provincial de Foment (que actuava de secretari); l’Alcalde de la capital; dos
Diputats provincials; l’Enginyer Cap de la província; l’Arquitecte provincial; un arquitecte nomenat per
l’Ajuntament (s’entén de la capital de província), els Presidents de les Acadèmies o escoles de Belles Arts
i de les Societats Econòmiques del país, allà on existissin; un membre de la Comissió de Monuments; i una
persona que destaqui
en lletres o arts,
nomenada
pel
governador.
Tots
aquests càrrecs eren
honorífic si gratuïts. A
més, en el moment
d’autoritzar
construcció d’edificis
d’espectacles públics,
el governador podia
assessorar-se
amb
altres
persones
especialistes. En el
mateix Reial decret
s’aprovava
un
reglament per a la
construcció
i
reparació d’edificis
destinats
a
espectacles públics. El
resumim
a
continuació
Imatge 2.- Incendi_del_Teatro_del_Circo, de Madrid, ocorregut el 13-XI-1876.( La Ilustración Española y Americana Año XX n.
XLIII de de 22 de noviembre de 1876 p 309)

Reglamento para la construcción y reparación de edificios destinados a espectáculos públicos, de 27
de octubre de 1885. Format per 16 articles. Es distingien els edificis coberts dels que es feien a l’aire lliure
(aquests últims eren els circs descoberts, les places de braus i els teatres d'estiu’. Els plànols i la direcció
de l’obra havien d’estar assumits per un Arquitecte. En edificis tancats s’exigia un mínim de tres metres
cúbics d’espai d’aire per a persona. També s’establia la distància entre seients, amb un mínim de 50 cm.
Entre el de davant i el de darrere. Les butaques s’havien de disposar amb un passadís central d’un mínim
d’un metre i 30 cm. d’ample, a més de passos de més de 70 cm al costat de la platea quan la fila de seients
sobrepassés els 18. Amb amples portes sortida per dos costats a la platea. S’establien 3 categories de
teatres: de primer ordre els de més de 1000 places; de segon ordre els de 500 a 1000 places i tercer ordre
els de menys de 500 places. I per a cada tipologies es fixaven uns requisits a reunir. Altres aspectes
dicataven requeriments per a la consistència dels sostres, l’existència d’una cortina metàl·lica en
l’embocadura d el’escenari; requisits dels murs circumdants i escales, existència de dipòsits d’aigua en
llocs enlairats, a part d’altres requisits. També cal esmentar que els alcaldes havien d’obtenir el
consentiment del Governador de la província abans d’autoritzar nous edificis d’espectacles públics.
I més endavant, quan la il·luminació elèctrica ja es veia com una possibilitat a l’abast per a substituir el
perillós sistema de llum a gas, el 1888 es va promulgar una altra normativa. També la sintetitzem tot seguit
Reglamento para la instalación del alumbrado eléctrico y calefacción en los edificios destinados a
espectáculos públicos, Real orden 30 de marzo de 1888. És curiós que tots 35 articles estan redactats
“para la instalación del alumbrado eléctrico en los teatros de Madrid” i només un article addicional final
es refereix “a los teatros de cada provincia”1. Aquesta normativa feia obligatori l’establiment
d’enllumenat elèctric i prohibia el sistema de gas, deixant un termini de sis mesos per a executar la
mesura. Calia, a més, sol·licitar l’aprovació de llicència per a la instal·lació, amb un projecte que havia de
complir unes indicacions tècniques expressades en el reglament. I calia una certificació final un cop acaba
da la instal·lació. Les llums havien de ser normalment d’incandescència i les d’arc voltaic es limitaven a la
façana i en algun supòsit en l’escenari per tal de simular el llum Drummond (sistema que quedava
explícitament
prohibit).
S’obligava també a tenir un
sistema d’il·luminació de
reserva per si el principal
s’interrompia. Finalment
es donaven indicacions de
com havien de ser els
sistemes de calefacció per
als locals que en volguessin
tenir.
També
en
calefaccions el sistema de
gas quedava exclòs.
Imatge *.- Detall de la portada
del Reglamento elèctric per a
edificis d’espectacles, de reial
ordre de 30-III-1888 que es
conserva al’Arxiu Municipal i
que va ser enviat pel governador
de la província aquell mateix any
.→

1

La reial ordre acaba, després dels 35 articles: “ARTÍCULO ADICIONAL. El Ministerio de Gobernación hará extensiva la
aplicación de este reglamento a los teatros de cada provincia, en el tiempo y forma convenientes, teniendo en cuenta las
condiciones y circunstancias de cada localidad.”

APECTES DE SEGURETAT AL TEATRE DE LA CIUTAT DE GIRONA VERS EL 1890
Remitim, per a major detall en
els aspectes relacionats amb la prevenció
d’incendis al teatre gironí, a una sèrie de tres
articles, que vam publicar al butlletí entre el
juny i l’agost del 2017, amb el títol genèric
De la prevenció d’incendis a cavall dels
segles XIX i XX (números d’Operem 30, 31 i
32).
És simptomàtic que molt poc després de l’incendi
de l’Opéra-comique de París l’alcalde de Girona,
aleshores l’Emili Grahit, publiqués un ban, datat a
11-X-1887, donant garanties que al Teatre Principal
hi havia mesures de prevenció i indicant
instruccions sobre com calia que el públic actués en
cas d’un possible sinistre. Comença el ban afirmant
“Los concurrentes a este Teatro deben estar
convencidos de que el Excmo. Ayuntamiento ha
tomado todas las medidas necesarias para evitar
el peligro de un incendio y para lograr que si
ocurriera este accidente se evitendesgracias
personales.” (AMGi, Teatre, lligall 10.)
Imatge *.- Ban del 1887 de l’alcalde Emili Grahit
proclamant la seguretat del Teatre Principal gironí i
plantejant sistemes per a l’evaquació de l’edifici
(segons referència esmentada una mica més amunt)

Estado de los edificios
destinados a espectáculos
públicos. 14-V-1888
● Denominación del teatro: Teatro
Principal.
● Situación: Al centro de la población.
Materiales de su construcción:
Ladrillo, mampostería y cubierta de
tejas, bigas [xxx] i de madera.
● Construcciones adosadas al
edificio: Rodeado de jardines y vías
públicas y delante en parte con casas
particulares
● Dimensiones: Escenario 20 m. por 15,50 m. . Embocadura 11 m. por
3,20 m. Platea forma de herradura 17,40 m. por un radio de 8,50 m.
● Altura total del edificio: 18,50 m.
Pisos de que consta … dimensiones … localidades: Platea y tres pisos.
Platea 3,20 m de altura; 1r pisos 3 m.; 2º 2,80 m.. i paraíso 6 m. altura.
Platea 20 palcos y 240 localidades. 1º y 2º 19 palcos. 3º 2 palcos y 400
asientos. Total 1.040 entradas.

● Número de escaleras de servicio
público. Anchura: 4 escaleras. Desde
1m. 80 cm. A 2 m. y 3m. 50 cm.
Clase de alumbrado: Gas.
Sistema de calefacción: Ninguno.
● Número de puertas de salida a la
vía pública: 6 puertas.

Imatge *.- Informe de 14-V-1888, que s’esmenta, sobre el Teatre gironí i la seva transcripció

Tenim constància de requeriments del governador de la província cap a l’Ajuntament a mitjans 1888 de
cares a millorar la seguretat i prevenció d’incendis del coliseu. Molt concretament, també hi ha un ofici
del 12 d’abril 1888 en què el governador recorda la nova normativa, que ja hem comentat, de 30-III-1888,
que feia obligatòria la il·luminació per electricitat en els edificis d’espectacles. I per a major facilitat li
adjunta dos llibrets amb dita normativa. Per cert, encara es conserva a la documentació de l’AMGi un
d’aquests llibrets. El dia 8 de maig el governador va requerir de la municipalitat que li fos lliurat un
informe, basat en les especificacions marcades al butlletí oficial. Creiem que la resposta de l’Ajuntament,
és el manuscrit en forma de quadre, de data 14-V-1888 que hem reproduït i transcrit més enlaire,
rubricada per l’alcaldia. Tot i que breu, l’informe és interessant perquè aporta algunes dades bàsiques
sobre el coliseu gironí.
Un altre informe, elaborat per la Comissió d’Hisenda del consistori, que era la que assumia aleshores
el seguiment del teatre, és molt taxativa reconeixent l’estat deplorable de l’escenari i que constituïa un
perill per a la seguretat personal. En transcrivim alguns comentaris tot seguit

Valoració de l’estat
nefast de l’escenari
del teatre gironí

“ El estado de las decoraciones, bastidores, bambalinas y demás tripería
del escenario del teatro y aun del escenario mismo, es tan deplorable que ni
el argumento de la falta de fondos puede justificar semejante abandono, el
cual, sobre refluir en desdoro del buen nombre del propietario del coliseo,
constituye un peligro para la seguridad personal” (Informe signat pels
regidors la Comissió d’Hisenda de l’Ajuntament de Girona, amb data 6-VII-1888
–AMGi, Teatre, Lligall 13).

No sembla que l’Ajuntament en fes
massa avia a reformar l’escenari, tasca
que no es va escometre fins al 1899,
contractant a Joaquim Manció,
escenògraf del Liceu2. Però no és aquest
el motiu d’anàlisi de l’escrit, sinó captar
el moment i manera en què es van fer
evidents unes quantes amenaces de
seguretat.
Imatge *.- Si el 1888 no es va realitzar una
actuació a fons en l’escenari sí que és d’aquell
any una reforma d ela decoració del saló de
descans. Veiem la millora ne la foto annexa,
encara que la instantània es va agafar força més
tard, el 1940 (Foto Unal. AMGI, RG 352226)

L’ELECTRIFICACIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL
La reiteració d’incendis d’edificis teatrals, els que hem esmentat i algun altre, feia que, en els anys 80,
l’opinió pública maldés per a l’adopció de mesures preventives. I molt especialment l’ús del sistema
elèctric, generalment, encara que no per tothom, considerat més segur que el de gas. També a Girona

2

Ho analitzavem en l’escrit J.M. Barceló “Escenografies del teatre”. A l’Operm no 42, VI-2018 pp. 6 a 11.

Un diari gironí
reclama mesures de
prevenció amb
l’enllumenat elèctric,
després de l’últim
incendi d’un teatre

“ ... La noche del 28 del pasado se incendió el teatro de Isfington, dando
cuenta los telegramas de Londres que el siniestro ocurrió por fortuna,
después de terminada la representación, y no hay que deplorar ninguna
desgracia personal. El edificio ha quedado totalmente destruido.
Este suceso viene a demostrar de nuevo la urgente necesidad de adoptar
el alumbrado eléctrico en las salas de espectáculos públicos” (La Nueva
Lucha, 4-I-1888, p.2).

Però hi havia opinions que posaven en dubte l’eficàcia preventiva del sistema elèctric. Com ara le
columnista <Lino> en les pàgines del mateix diari, preferint la prevenció per una millora d ela quantitat i
qualitat de les sortides que havia de tenir l’edifici:

També hi havia qui
posava en dubta
l’eficàcia de la
il·luminació per
electricitat per evitar
incendis

“ ... A propósito del incendio del Español [teatre recentment cremat sense
que s’ esclarissin les causes] dícese que se trata de obligar a los propietarios
de todos los teatros a sustituir por el alumbrado eléctrico el de gas. No
creemos que esto sea un preservativo para los incendios.
En primer lugar la electricidad también los produce [] y luego lo imperfecto
del alumbrado obliga a tener siempre el gas dispuesto para en caso de que
la electricidad deje a oscuras a los espectadores.” (La Nueva Lucha, 22-XI1889, p.2).

A Inicis d’abril del 1888 l’Ajuntament, d’acord amb la Comissió d’hisenda, encarrega un estudi per a
contemplar l’enllumenat elèctric del seu teatre. El ple del 26-VII d’aquell any aprovava el pressupost i plec
de condicions per a la instal·lació de l’enllumenat elèctric en el Teatre Principal. De fet es volia aprofitar
per a promoure un enllumenat no només al teatre sinó del mateix Ajuntament, al tractar-se de dos edificis
veïns. El diumenge 20 de juliol de 1890, en pública subhasta, s’adjudicava l’electrificació de la llum del
coliseu i de la casa consistorial a l’empresa Planas Flaquer i Companyia. El gener del 1891 consta que
s’estaven col3locant els cables que havia de conduir el corrent. El març del 1891 s’estava completant la
instal·lació d’una caldera de vapor a la ciutat que havia de “substituir o completar el agua de la acequia
Monar como motor del alumbrado eléctrico cuando sea conveniente.” (Diario de Gerona de Avisos y
Noticias 3-III-1891 p.5).
Finalment, a finals de març de 1891 es va fer funcionar el llum elèctric al teatre, de moment a l’escenari
“produciendo el mejor efecto, en el escenario, y dentro de muy breve plazo, esta semana misma quizá,
quedarán colocados los elegantes aparatos que han de alumbrar el patio.” (Diario de Gerona de Avisos
y Noticias 1-IV-1891 p.5). El conjunt de la maquinària que havia de mantenir el subministrament elèctric
del sector del centre d ela ciutat s’inaugurà oficialment el 4 d’abril de 1891, celebrant-se aquell dia un
sopar de celebració precisament en el saló de descans del teatre.
Però l’optimisme inicial provocat pel progrés de la llum elèctrica aviat es va veure si més no matisat.
Tal com ja s’havia detectat en altres ciutats i teatres, els primitius sistemes d’electrificació patien talls no
pas infreqüents i que podien ser de llarga durada. Veiem-ne tot seguit algun exemple:

De les
incidències de
l’electricitat a
la ciutat que
afectaven

“Anoche sufrió varias interrupciones el alumbrado eléctrico debido a causas que
ignoramos. El teatro llegó casi a quedarse a oscuras.” (Diario de Gerona de Avisos y
Noticias 6-I-1893 p.7).
“Anoche a eso de las diez experimentó un eclipse el alumbrado eléctrico. El teatro
por poco se queda por completo a oscuras, y tiene que suspender la función. Muchas
fueron las personas que se retiraron. Una gran parte de la ciudad no volvió a ver la
luz hasta las once dadas. Ignoramos a qué obedece el percance, pero de todos

també al seu
teatre

modos resulta tan perjudicial para el público que creemos debe verses como se evita
la repetición de un hecho que de algún tiempo a esta parte lamentamos con sobrada
frecuencia.” (Diario de Gerona de Avisos y Noticias 6-XI-1894 p.4).

L’altre problema que va portar el nou sistema d’enllumenat va ser el del cost. Llegim, sinó, el
raonament d’un dels empresaris del Teatre Principal gironí:
Queixa pel cost
de l’electricitat
que formula
l’empresari
Pere Riutort el
1893

“ ... vienen obligadas las empresas a satisfacer la cantidad de cuarenta pesetas
por función en concepto de alumbrado […] pero como quiera que resulta ser muy
excesiva la cantidad expresada, comparada con la que satisfacía en las
temporadas que actué en el propio Coliseo, época en que este era alumbrado por
gas” (Instància de data 10-IV-1893. AMGi, Teatre, lligall 9).

com veiem el pagament es feia amb un cànon fixe de 40 ptes., que havia de pagar l’empresari per a cada
funció. Es constata que el cost resultava molt superior al que comportava la il·luminació a gas. I la cosa es
va anar complicant en la mesura que les exigències de la companyia elèctrica va anar cargolant també les
sessions d’assajos. A més, l’empresari també es queixava del cost que representava l’obligació de
remunerar a una dotació de tres bombers en cada funció3. La primera companyia subministradora
d’electricitat per al teatre fou Planas Flaquer i cia.
Imatge *.- Capçal d’una factura
emesa per la companyia Planas
Flaquer i Cia., de 8 de maig de
1894, pel corrent consumit per a
l’enllumenat de deu balls de
màscares al teatre. En el cas dels
balls el preu de l’electricitat era
diferent que per a les funcions
teatrals, amb un muntant de 30
ptes. per sessió (AMGi, Teatre,
lligall 9)

Donats el problemes de subministrament, no és d’estranyar que el 24-II-1896 el promotor Miquel
Pagés presentés una reclamació per a que el compensessin pels problemes dfe llum experimentats en
algun dels balls de carnestoltes. (AMGi. Teatre, lligall 9)

CONCLUSIONS
Van ser els incendis d’alguns teatres cèlebres de la segona meitat del segle XIX que
van accelerar l’adopció de mesures de prevenció als teatres i demés edificis d’espectacles
públics. Això és ben clar a nivell de l’Estat espanyol i pel que fa al Teatre Principal de
Girona (actualment el Municipal). Un dels canvis que es van accelerar va ser el de
l’electrificació, instal·lada al coliseu gironí a inicis de la darrera dècada del XIX, malgrat
els costos considerables que la instal·lació, i sobretot el subministrament d’energia,
significaven.
joan manel barceló sitjes, maig 2021
3

La il·luminació a gas s’inicià al teatre ciutadà de Girona el 1961 i a inicis de la dècada del 1890 l’elèctric (tal com ens indica
Josep maria Birulés. A Birulés i altres, Història del teatre Municipal de Girona. Apunts històrics i arquitectònics. (1769-1985.
Girona, Ajuntament, 1985, p. 44)

d ’ ÒPERA
Aida al teatre Municipal de Girona el 7-V
La segona i última òpera que hem pogut veure al teatre Municipal de Girona ha estat
Aida, de Verdi. Producció portada per la companyia de Sabadell en el març de les
representacions que porta pel país el programa Òpera Catalunya.

La funció va estar marcada per la situació de
pandèmia, amb l’aforament reduït a la meitat. La
producció de la FOC va estar en la línia d’una
feina digna. Els que vam poder veure l’obra
coincidirem en la qualitat de les veus solistes:
Maite Arbeloa (Aida), Laura Vila (Amneris) i
Alejandro Roy (Radamès), en els papers

principals. L’orquestra va ser la Simfònica del
Vallès, amb direcció de Daniel Gil de Tejada.
L’escenografia, austera però eficaç, que viatjava
per segona vegada a Girona, anava signada pels
collaboradors habituals Carles Ortiz i Jordi
Galobart.

d ’ ÒPERA
Un acte sobre l’ Otello de Verdi a Calonge,
amb Antoni Ros Marbà i Pol Avinyó
Al castell de Calonge la biblioteca hi va organitzar una projecció comentada de l’òpera
Otello de Verdi. Es tractava d’una versió que s’oferí el Liceu, l’any 2006, amb direcció de
Ros Marbà. De tal manera que es va invitar al director d’orquestra, afincat a Calonge,
a comentar l’obra i els records de la producció que ell va encapçalar.

Imatge 1.- Un
moment de la
part d’anàlisi. A
la dreta Antoni
Rosa Marbà
rememorant la
seva direcció
de la versió
d’Otello que es
va veure
posteriorment.
A l’esquerra el
divulgador
operístic Pol
Avinyó que
escolta al
mestre.
←

Imatges: 2.- CD d’Otello
del Liceu del 2006.

3.- Un moment significatiu de la
interpretacióde Stoyanova i Cura

4.- Foto dirigint d’Antoni Ros Marbà, en un altre context

I Medici de Leoncavallo
Per Pol Avinyó
Leoncavallo sempre serà el compositor de Pagliacci (1892), la seva obra mestra, on trobem el decàleg del
moviment verista en el seu pròleg. La seva segona òpera, estrenada un any després de Pagliacci, va ser I
Medici (1893). Havia de ser la primera part d’un tríptic sobre una epopeia nacional i filosòfica per la glòria
de Florència i el Renaixement italià. Les altres dues òperes que mai va compondre eren Savonarola i
Cesare Borja. Només va deixar aquesta primera obra de clares influències wagnerianes.

FITXA TÈCNICA
AUTORIA

ARGUMENT

Més

òpera en quatre actes composta
per Ruggero Leoncavallo sobre un
llibret italià del mateix compositor,
basat en Stanze de Poliziano.
S'estrenà al Teatro Dal Verme de
Milà el 10 de novembre de 1893.

L'òpera està ambientada a la Itàlia
del Renaixement i es refereix a
intrigues que se centren al voltant
de la família Mèdici. Més enllà
d’intrigues polítiques hi ha la
historia d’amor entre Giuliano de'
Mèdici, i Simonetta Cattanei i
Fioretta De' Gori

Els crítics de l’època van acusar
Leoncavallo de no entendre el
wagnerisme i voler-lo inserir dins
de l’òpera italiana sense cap èxit.
La realitat és que el wagnerisme es
considerava un corrent molt
elitista i el relacionaven amb els
invasors austíacs que tant odiaven.

COMENTARI

A la imatge l’edició en CD que va
enregistrar Deutshe Grammophone amb
Plàcido Domingo , Carlos Alvarez i
Daniella Dessi de de protagonistes

Accés a la versió
sencera de l’òpera

Leoncavallo, igual que el seu amic Mascagni, va patir
una gran frustració. Les seves primeres òperes van ser
obres mestres d’un grandíssim nivell però no van
gaudir de cap altre èxit en vida del compositor. Amb
aquesta òpera post-wagneriana Leoncavallo va iniciar
un camí que ràpidament va acabar en via morta. El
públic italià de principis del segle XX va apostar per el
camí que havia iniciat Puccini, amb les seves òperes
historicistes, i el que altres compositors seguien amb les
seves òperes post-romantiques que parlaven de la
grandesa d’itàlia, moltes vegades influenciats pel
moviment feixista de Mussolini que volia parlar de la
gran itàlia de segles passats, sobretot del Renaixement.
La importància d’aquesta òpera es molt relativa, ara bé,
ha despertat l’interès els darrers 30 anys per la seva
peculiaritat wagneriana i per estar molt ben escrita, tot
i no tenir cap ària ni cap cor cèlebre que l’hagin permès
estar més present en les temporades operístiques.

ELS
Un de música de Mordillo: Arreclant un piano

d ’ ÒPERA
Algunes Conferències dels Amics el maig
Conferència Aida
Albert Ferrer Flamarich va
pronunciar una conferència
a la casa de Cultura de
Girona, el passat 3 de maig,
per a situar l’òpera Aida, de
Verdi, que es veuria al teatre
Municipal Gironí. L’acte
estava organitzat pels Amics
de l’òpera de Girona, amb el
suport de la FOC. Hi va
assistir una cinquantena de
persones

Conferència: el ballet
El llac dels cignes
A l’Auditori Viader de la casa
de Cultura Pol Avinyó ens va
comentar El primer ballet de
Txaikovski en el context de la
producció musical d’un
compositor que, en opinió del
conferenciant, de vegades no
s’ha apreciat prou. Hi van
assistir una seixantena de
persones. L’apropament a
aquest ballet s’ha de
completar amb la projecció
íntegra del mateix el dia 1 de
juny, segons consta en el
calendari precedent

De CORALS
L’orfeó Català fa un concert a Sant Hilari Sacalm

en el 75 aniversari de la coral Veus Alegres
Com el primer dels actes de celebració del 75è aniversari de la coral hilarienca Veus Alegres, el
dia 29 de maig va tenir lloc un concert de l’Orfeó Català. Al dia següent, el 30, la coral Veus
Alegres realitzaren un concert a Barcelona, al Palau de la Música catalana [Veieu]
El gruix del concert el va assumir l’Orfeó Català, en una intervenció dividida en tres parts: La Missa de
Coronació de Mozart; quatre peces religioses (Casals, Ferrer i Ollé); i quatre peces no religioses (Vila, Sans
i Guinovart).
Foto.- L’Orfeó Català ↓

Al final de la funció va presentar tres cants comuns, incorporant-se la coral Veus Alegres: Mozart,
Bibiloni i tancant amb el Cant de la senyera de Millet.
Foto.- Cant comú ↓

Comentaris previs

Programa del concert

Logo de la coral

El concert es va realitzar al
Pavelló Municipal per tal
d’oferir un espai ampli.
Els cantaires estaven
distribuïts en un enfustissat
en grades de grans
dimensions que permetia
mantenir distància, tot
cantant amb mascaretes,
excepte els solistes.

d ’ ÒPERA
DUES ACTIVITATS AMB PROJECCIONS
OPERÍSTIQUES A GIRONA EL PASSAT MES
Projecció d’Otello a la
Biblioteca Pública Carles
Rahola de Girona
En la cloenda del Club de Lectura
LiceuBib, en què s’han treballat
cinc obres literàries i cinc òperes,
el passat dia 6 de maig es va
projectar l’òpera Otello, de Verdi,
una de les analitzades
← En la foto veiem a la coordinadora,
maria Àngels Prat, presentant la sessió

Projecció de Tannhäuser
L’òpera de Wagner es va projectar
el dia 27 d’abril, a l’aula magna de
la Casa de Cultura gironina,
organitzat pels Amics de l’Òpera
de Girona, donat que es va haver
de suspendre el projectat viatge
en bus al Liceu per a veure-la en
directe
En la instantània, un moment de
l’acabament de l’acte →

D’ ÒPERA

A la Montserrat Fabra Bassagoda (Portbou, 17-I-1922; Girona 26-II-2012) molts la vam
conèixer per la seva faceta de rellotgera. Sempre industriosa i competent en el local situat a la
plaça del vi, davant de l’Ajuntament. La de can Fabra era precisament la rellotgeria que havia
instal·lat i mantenia el rellotge de la façana de la casa consistorial gironina i força altres rellotges
públics. Podríem dir que molts gironins, de la capital i les comarques, anàvem a l’hora gràcies
als Fabra. Però la Montserrat
durant un quart de segle va dur a
terme una apreciable carrera com a
cantant, concretament com a
soprano. Malgrat una gran veu, no
va poder entrar en els teatres
principals
i
les
limitades
possibilitats que oferia el país en
l’àmbit líric va fer decidir a l’artista
a deixar el cant i centrar-se en
l’altre món familiar, i en la feina de
la rellotgeria. Agraïm a la família, i
al nebot, en Narcís Fabra, les
facilitast i materials aportats.
Imatge 1.- La Montserrat Fabra, ja de gran, treballant a la rellotgeria
de la Plaça del Vi (Fotografia Joan Castro setembre 1986. Punt Diari. AMGi RG 494894)

AMBIENT FAMILIAR. ENTRE LA MÚSICA I L’ARTESANIA
La dedicació a fons en el cant líric de la Montserrat no va sorgir i
desenvolupar per atzar. L’ambient familiar hi va contribuir. El pare es
deia Joan Fabra Vicens, i la mare Dolors Bassegoda Imbert, nascuda a
Espolla. Després, està clar, van ser les professores i professors amb els
que va estar en contacte.
←

Imatge 2.- La Montserrat Fabra vestida per a la Primera comunió, l’any 1930.
(Foto Unal. AMGi RG 078605)

Joan Fabra Vicens, un músic autodidacte
Que els Fabra entressin en el món de la música, però també el de la
rellotgeria, va venir del pare de la cantant. En Joan Fabra Vicens (Sant
Climent Sescebes, II-1895; Girona 19-VIII-1978), quan li va tocar d'anar a
fer la mili a Menorca, a Maó, aprofitava el seu temps lliure per les tardes
per anar a treballar i aprendre l’ofici a casa d’un rellotger. Va
perfeccionar l’ofici a França. Va posar el seu primer taller a Portbou, on

naixeria la Montserrat. Però al cap de poc, el 1923 la família es traslladà a Girona, on posaren un petit
taller rellotger a la Plaça del Vi. El primer domicili familiar es va situar a prop, al carrer Albareda, n o 15, al
segon pis. Cap als quinze anys la Montserrat va començar a ajudar en la botiga, cosa que va ser ben
oportuna perquè, en acabar la guerra el pare fou empresonat pel seu posicionament republicà i la filla va
haver de regentar el negoci. El germà, en Joan, qui després en seria titular, encara era massa petit. De fet
per a Joan Fabra es va demanar pena de mort, acusat de “rebel·lió militar” en un dels primers consells de
guerra del 1 de març del 1939. Pena que en aquest cas i per sort no es va arribar a executar (El Punt 1-III2009, p4). De fet va treballar fins que tenia setanta anys. Una feina notòria a la ciutat fou la reparació del
rellotge de la catedral de Girona, el 1956, que fins aleshores i en els
darrers temps no acabava de funcionar adequadament
Imatge 3.- Instruments fabricats per Joan Fabra Vicens, alguns
de metall i altres de fusta. Fons familiar →

Malgrat que no havia estudiant música Fabra Vicenç aprèn l’ofici de
lutier. A més, amb una notable competència. Ell era sobretot un artesà
i, igual que construïa i reparava rellotges, també construïa i millorava
instruments. Va ser el músic Robert Vilallonga i Vila, de Cassà, qui va
animar al Joan a reparar, primer, i construir, després instruments de
fusta, sobretot per a la cobla. La família recorda com al taller s’hi
treballava indistintament la rellotgeria com la fabricació d’instruments
de fusta. La part més reconeguda en l’àmbit de lutier és la construcció
de tenores, faceta de la que el Museu d’Història de Girona n’és
testimoni. Lluís Brugués ens explica que en Joan es dedicà al
perfeccionament del diapasó dels instruments de fusta. L’artesà va patentar dos procediments de
fabricació d’instruments el 1929: “Un procedimiento en los instrumentos musicales de viento
denominados tiples”, patent no 111.713, i “Una mejora de los instrumentos musicales de viento
denominados tenoras”, patent no 111.714 (segons va ser publicat al Boletín Oficial de Propiedad
Intelectual, de Madrid. Notícia recollida per Diario de Gerona de Avisos y Noticias del 10-VII-1929, p. 2).
La influència del pare va ser important per despertar l’interés musical de la que després seria soprano.
Així ho explica ella mateixa en una entrevista, quan li pregunten quan va començar “Como herència de
família. Mi padre a los 6 años me inició en el solfeo” (Revista USTED novembre-desembre 1954 p.6).

Joan Fabra Bassagoda, un músic entre dos oficis
Seguint l’encoratjament rebut del pare i emulant la doble faceta paterna, en Joan Fabra Bassagoda,
germà de la Montserrat, va estudiar també la carrera de piano i durant alguns anys va prioritzar l’ofici de
músic. A part del piano també
tocava altres instruments, com
ara l’acordió i el trombó, a la
vegada que assumí el paper de
director d’orquestra, tal com
explica en Josep Loredo al seu
bloc. Fabra Bassagoda va
actuar com a director en
diverses formacions, com ara la
Cobla-Orquestra-Jazz Girona,
el 1953.
Imatge 4.- Em Joan Fabra Bassagoda,
germà d ela Montserrat, al piano, en
data sense determinar (fons de
fotografies familiars)

Inclús en alguns moments semblava que potser la professió principal d’en Joan seria la de pianista. En
Joan, com passa sovint amb els músics, tenia en aquest món el sobrenom de Nitu. Fins ben gran va alternar
la seva feina artesana a la rellotgeria amb la música. Així, el 1990 quan es funda la Big Band Girona encara
va passar a integrar-s’hi com a pianista.
El fet que els dos germans es dediquessin a la música va donar peu a una col·laboració en aquest àmbit
entre la Montse i en Joan. En Joan sovint acompanyava a la Montserrat en els assajos i, en força ocasions,
en recitals. La Montserrat, que restà soltera, després de la mort del pare va seguir vivint a la mateixa casa
del germà, en Joan, amb el qual compartia també l’ofici de la rellotgeria. Van tenir el domicili al carrer
Ultònia.

Intervenció de la Montserrat en un projecte de pel·lícula
Coincidint amb les primeres actuacions cantant amb públic, la Montserrat va intervenir en el rodatge
d’una pel·lícula filmada a Girona entre 1849 i 50, obra que va quedar inconclusa però del que es va
conservar, com a curtmetratge, en una versió muda, de 15 minuts i mig, resultat de les filmacions que
formaven part dels assajos previs.
Va ser dirigida pel multifacètic artista Antoni Varés. La pel·lícula havia d’anar acompanyada per una
composició de Salvador Dabau, per a piano i soprano. Ja hem dit que el projecte sencer no va prosperar
però la versió curta va ser projectada per primera vegada en públic el 26-II-1995, al Museu d’Història de
la ciutat, amb l’acompanyament musical en directe del mateix salvador Dabau i la mezzo gironina Titon
Frauca. La protagonista femenina, dins d’un reduït repertori amateur, fou Montserrat Fabra que, per cert,
va estar present en la projecció del 1995 al Museu d’Història de Girona, en el moment de la primera
presentació en públic del curt. El film, amb el títol d’El castillo maldito partia del poema popular i
humorístic italià, d’idèntic nom, que explica llegendes de trobadors i princeses.

Imatges 5 i 6.- que documenten el procés de filmació de la pel·lícula El Castillo maldito, a Girona als jardins de la francesa,
el 1949. A la primera foto, des de l’esquerra, C. Aranjuelo (que feia de compte), Montserrat Fabra (que encarnava Casilda,
la filla del comte), dona no identificada, Antoni Varés, Carmela i Jesús Portas. A la segona foto la Montserrat mentre està
sent filmada (Fotos del Fons Varés. AMGi, Reg. 351.236 i 351.219)

FORMACIÓ
La Montserrat va realitzar la carrera de piano, iniciant la seva formació al que seria el conservatori de
Música Isaac Albéniz de Girona, quan encara estava situat a la casa Rosés (a les voltes d’en Rosés on ara
hi ha el centre cívic del Barri Vell).

Imatge 7.- La soprano Carme Bau
Bonaplata fou la professora per la
que la Montserrat es va desplaçar a
estudiar a Barcelona (Foto de la
portada de la revista El Teatre
català, 12-IV-1913)

Per a l’aprenentatge del cant va
traslladar-se a Barcelona on fiu
deixeble de Carmelita Bau Bonaplata.
Carme o Carmelita Bau (1889-1972)
fou una soprano lírica barcelonina, filla
de soprano i pianista, que feu una
carrera operística important pels anys
20 i 30. També va gaudir de formació
de la cantant i amiga, la soprano
Angelita Navés. Aquesta era amiga de
la família Fabra i quan la Montserrat va
viure a Barcelona es va instal·lar a casa
de da la Sra. Navés i del seu marit, el
que seria director d’una companyia de
sarsuela, en Josep Maria Damunt.
Recordem aquí que Damunt va portar
i dirigir sarsueles al teatre Municipal
de Girona, amb participació de la seva
esposa Angelita i la seva filla Maria
dels Àngels Damunt Navés.

Imatge 8.- La soprano Angelita
Navés en una postal signada i
dedicada a la Montserrat, sense
data (Fons fotogràfic de la família
Faura)

Prèviament al cant, la Montserrat va estudiar piano, activitat que va realitzar amb el mestre Casellas.
Hi ha un intent important, que no va fructificar, en la fase formativa de la soprano. La Montserrat, fent
mostra del seu coratge, el 1949 va traslladar-se a Itàlia, i concretament a Milà, per tal d’’ampliar estudis,
segons ella mateixa explicà. Buscava establir algun contacte i continuar la seva formació i obtenir alguna
contractació que li permetés mantenir-s’hi. Allà va estar-hi un mes i va realitzar alguna audició. Fabra
manifestà “Estuve durante un mes y desde luego me hubiera gustado quedarme más tiempo. Pero hacía
poco que Italia había salido de una guerra y el teatro, en aquel momento, estaba en crisis por falta de
subenciones.” (Entrevista a la revista USTED, no 23, XI-XII 1953 p. 6)

CARRERA I ACTUACIONS
Com és natural, les primeres notícies que tenim d’actuacions de la soprano gironina són concerts
modestos en la pròpia ciutat. Ens consta algun cas del 1948, sense que puguem precisar quina va ser la
primera intervenció pública.

Quadre I.- ACTUACIONS . 1a part (1948-1950). INICIS
1948
28-XI

A Girona, al Teatre Municipal, actua en la part de concert, com a tiple,
en una funció de continguts variats organitzada per l’ Obra Sindical de
Educación y Descanso.
1949
Intervé en un concert d’inauguració de la sala d’actes del GEiEG. També
Mitjans any participa al piano el germà, en Joan Fabra. Actuaren l’orquestra de corda
i la Choral del Grup. El mestre Civil portava la direcció
XII
Al Cercle Artístic de Girona. Interpretà cançons del mestre Josep
Cantó, acompanyada al piano pel mateix Cantó1950
Concert al Centre Artístic de Girona, amb R. Sánchez (piano) i Joan
17-V
Guillaume (violí)
30-VI

Al saló de festes de l’Hotel Peninsular participa amb la cantant Anna
Busquets i diversos músics, entre ells el germà Joan Fabra, en un
homenatge a Figueras i Massanas

Font
(Los Sitios 28-XI-1949 p2 )

(Butlletí GEiEG_1949 p5)

(Los Sitios 25-XII-1949 p3 )
(Luís Brugués,
música a la
Girona
(Luís Brugués,
música a la
Girona

2008. La
ciutat de
2008. La
ciutat de

Imatge 9.- Postal de la Montserrat
Faura amb dedicatòria autògrafa
de 1951 (Col. J.M.Barceló)

Imatge 10.- Representació de la sarsuela La Alsaciana. En la sessió d’estrena al
teatre de la societat La Lealtad, al barri barceloní de Gràcia. Era el 15 de març de
1953. La Montserrat és la segona per l’esquerra (foto del la família Frabra).

Quadre II.- ACTUACIONS (1951-1954). PROFESSIONALITZACIÓ
1948
28-XI

A Girona, al Teatre Municipal, actua en la part de concert, com a tiple,
en una funció de continguts variats organitzada per l’ Obra Sindical de
Educación y Descanso.
1949
Intervé en un concert d’inauguració de la sala d’actes del GEiEG.
Mitjans any També participa al piano el germà, en Joan Fabra. Actuaren l’orquestra
de corda i la Choral del Grup. El mestre Civil portava la direcció
XII
Al Cercle Artístic de Girona. Interpretà cançons del mestre Josep
Cantó, acompanyada al piano pel mateix Cantó1950
Concert al Centre Artístic de Girona, amb R. Sánchez (piano) i Joan
17-V
Guillaume (violí)
30-VI
Al saló de festes de l’Hotel Peninsular participa amb la cantant Anna
Busquets i diversos músics, entre ells el germà Joan Fabra, en un
homenatge a Figueras i Massanas
1951
A Barcelona, al Teatro Español, està intervenint, entre altres
març
cantants, en el musical Bailando nació una estrella.
març a juny
1952
gener
2-XI
1953
4-III
15-III

26-IV
14-V
14-VI

A Barcelona, al teatre Còmic, al Paral·lel, intervé en paper secundari
en la revista Si Eva fuera coqueta.
A Barcelona, al Teatro Español, torna a intervenir, entre altres
cantants, en el musical Bailando nació una estrella.
A Girona, al teatre Albéniz, actua en una companyia de sarsuela.
A Barcelona. Participació en directe a Radio Barcelona
A Barcelona, a la Societat cooperativa La Lealtad (de Gràcia, en un
local al c/ Montseny, on als anys 70 es va crear el primer Teatre Lliure).
Debut amb la sarsuela La Alsaciana,
A Giorna, al T. Municipal protagonitza Doña Francisquita.
A Barcelona, actua amb Lluís a Radio Nacional de España, Barcelona
A Barcelona protagonitza Marina, moment a partir del qual comença
a destacar en el món de la lírica, segons ens relata en Lluís Brugués. Va
se rla primera ocasió en què Fabra pot interpreta runa òpera en públic

Font
(Los Sitios 28-XI-1949 p2 )

(Butlletí GEiEG_1949 p5)

(Los Sitios 25-XII-1949 p3 )
(Luís Brugués, 2008. La
música a la ciutat de Girona
(Luís Brugués, 2008. La
música a la ciutat de Girona
(Hoja Oficial del Lunes de la
Prov. de Barcelonana, 19-III1951 p13)
(La Vanguardia 24-III-1951
p16)
(Hoja Oficial del Lunes de la
Prov. de Barna 14-I-1952 p9
(Sitios 1-XI-1952 p2
Foto
familiar
grup
documents (família Fabra)
Foto del debut en (fons
família Fabra)
(Los Sitios 24-IV-1953 p2)
(La Vanguardia 14-V-1953 p.7)

(El Punt-Avui
p42)

19-III-2012

Setembre
3-XI

1954
Gener
23-III
14-V

Diverses
dates
12-IX
7-XI

Inicis XII

A Barcelona representà l’òpera Rigoletto, en el paper de Gilda, amb
Josep Permanyer
A Girona, al saló d’actes de Sindicats, intervé en un concert amb el
tenor gironí Santiago Vidal ii el Quintet Vienès. Destinat als afiliats a
l’Obra Sindical Eduación y Descanso. Interpretant fragments d’òpera,
sarsuela i cançons.
A Almería actuà en l’òpera Rigoletto, en el paper de Gilda, amb el
baríton Francisco Latorre
A Figueres, a la sala Edison, canta en una sessió d’espectacles variats.
A Girona, al teatre Municipal canta en una vetllada, promoguda per
sindicats, amb diversos espectacles. Canta amb el tenor Santiago Vidal,
acompanyats al piano per Joan Fabra
A Alicante, Burgos (3 funcions), Murcia, actuà en l’òpera Rigoletto, en
el paper de Gilda
A Barcelona fa La Tarviata, amb Josep Maria Permanyer i la direcció
d’esteve Guasch
A Girona, al Teatre Municipal, protagonitza l’òpera Marina, amb la
companyia de sarsuela i òpera de Jaume Arteaga. Amb els solistes Josep
Maria Permanyer (tenor), Cristobal Masana (baríton) i Miguel Aguerri
(baix) i el director Ortiz de Zárate.
A Barcelona, al teatre Odeón, representà l’òpera Rigoletto, en el
paper de Gilda, amb Pau Vidal (baríton) Josep Permanyer (tenor) amb
una companyia dirigida pel mestre Josep Sabater

(Los Sitios 30-IX-1954 p. 2)
(Los Sitios 3-XI-1953 p. 2)

(Los Sitios 30-IX-1954 p. 2)
(Ampurdán 17-III-1954 p5)
(Los Sitios 12-V-1954 p2)

(Los Sitios 30-IX-1954 p. 2)
(Los Sitios 30-IX-1954 p. 2)
(Los Sitios 17-X-1954 p2)

(La Vanguardia 3-XII-1954
p14)

Un cert reconeixement li va venir a al Montserrat del gènere del musical i revista, entre el 1951 i el
1952, actuant en companyies que treballaven entre
Barcelona i Madrid. Sembla que és a finals de 1951 quan
la cantant comença a destacar en aquest gènere. Si a inicis
el 1951 apareix en anuncis en una posició clarament
secundària, uns mesos després, i amb motiu d’unes
actuacions al Teatro Español, constatem una clar
reconeixement: “Aurora [la cubana Aurora Lincheta]
triunfaba rotundamente en este teatro encabezando la
revista <Bailando nació una estrella>, dirigida por Sergio
Orta con la uruguayana Gloria Martí y las ya famosas
Lita Rey y Montserrat Fabra en roles importantes, y que
se mantuvo en este foro hasta finales de enero de 1952.”4
El 16 de juny de 1954, a Barcelona, la cantant interpreta
per primera vegada una òpera en públic. Va ser Marina.
Aquest va ser un títol que Montserrat Fabra va
protagonitzar en força ocasions, entra d’altres al
Municipal de Girona un 7-XI-1954. Però l’ocasió més
sonada va ser en una celebrades funcions que es van
representar a Lloret, el juliol de 1955 a l’aire lliure,
celebrant el centenari de l’òpera d’Arrieta.
Continuarem parlant de la soprano en el següent
número.
joan manel barceló sitjes (maig 2021)
4

Imatge 11.- M. Fabra, (foto familiar, sense data)

La valoració que esmentem apareix a l’article de Rosa Marquetti <Aurora Lincheta. Apuntes para la reconstrucción de
una leyenda negra> al bloc Desmemoria. Historias de la música cubana. Consultat el maig del 2021
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Cobles, Orquestres i
Orquestrines de
Girona i Comarques

ORQUESTRA DE LA PRESÓ
DE GIRONA
Acabada la guerra civil va venir la revenja, i els músics no en van quedar exclosos ... A
Catalunya es van incoar 66.644 expedients, suposant un bon nombre d'afusellaments i
una gran quantitat de presoners. A Girona es va habilitar com a presó l'edifici del
Seminari, arribant a haver-hi cap a 3000 reclusos, quan la capacitat no era ni per a la
meitat. Les condicions es poden imaginar, i llegir els testimonis directes d'aquella
situació fa esgarrifança.

Imatge 139 – Any 1940 – Foto: Arxiu Emilio Ribes i Iñesta

En el cas de la Presó de Girona, els músics que hi havia es van organitzar, és de suposar que amb els
permisos necessaris, i van formar una Orquestra. Les seves funcions eren bàsicament acompanyar les
misses dels diumenges i festes de guardar i fer concerts en un saló habilitat per a l'ocasió. Aquests concerts
eren per als comandaments de la presó, que ben mudats i cofois, hi portaven les seves famílies i convidats.
L'Orquestra formava amb diferent nombre de músics, depenent del tipus de música o concert que havien
de fer. En aquesta fotografia feta el 20 de Maig de 1940 n'hi ha molts, i estan acompanyant una missa
solemne que segurament oficiava mossèn Evarist Feliu i Soler, el capellà de la presó. Josep Clara i
Resplandis va escriure una petita biografia d'aquest controvertit capellà: “Evarist Feliu, un capellà
empordanès entre joves i presoners”. Hi ha un passatge que resumeix bastant bé el sentiment general
dels presoners:

Una vegada, el
mossèn va preguntar a un
grup
d’empresonats
selectes, gent de carrera i
estudis, entre els quals hi
havia un metge: “Què
diuen els presos de mi?”. La
resposta que obtingué va
ser que les opinions
estaven dividides. “Ja ho
suposo”–va replicar el
capellà. Però potser no
s’esperava
allò
que,
finalment,
li
van
transmetre per continuar la
conversa: “Els uns es
caguen en el seu pare, i els
altres, en la seva mare”.

Imatge 140 - Any 1940 – Foto:
Arxiu Dolors Sabaté i Reixach

Els tres violinistes: Josep
("Pepet") Alsina i Serra, Martí
Teixidor i Tomàs i Baltasar
Alsina i Fàbregas ("Tasanet"),
pare d'en Josep ("Pepet")
Alsina i Serra. En "Tasanet" i
en "Pepet" eren de Santa
Coloma de Farners, i en
Martí Teixidor d'Amer.

← Imatge 141 - Any 1940 – Foto: Arxiu Dolors Sabaté i
Reixach

Els tres músics de la secció fusta: Jaume Julià i
Costa (clarinet, de Santa Coloma de Farners), Àngel
Pont i Montaner (saxo tenor, de Verges) i Josep
Parramon i Romaní (saxo alt, de Santa Coloma de
Farners).
A l'esquerra, darrere d'en Jaume Julià es veu el cap
del pianista Felip Ribes i Solé (de Barcelona,
Director de l’Escola Municipal de Música d’Olot).

↓ Imatge 142 - Any 1940 – Foto: Arxiu Dolors
Sabaté i Reixach

Tres trompetes: Joan Parés i Masachs ["Zai"]
(d'Amer), Ramir Purcallas i Pi (de Llançà) i Jaume
Sabaté i Estebanell (de Tortellà).
Darrere, a l'esquerra hi ha un músic sense
identificar, i el de la dreta l'identifico a la foto
següent.

← Imatge 143 - Any 1940 – Foto: Arxiu Dolors Sabaté i
Reixach

En primer terme: Jaume Sabaté i Estebanell (de
Tortellà), que ja veiem a la foto anterior.
En segon terme tres trompetes més: Joan Bassols i
Benosa (d'Olot), Ramon Morell i Roura (de Santa
Coloma de Farners) i Xxx Bosch (que no sé qui és ni
d'on era).
En darrer terme dos fiscornaires que veiem a la
foto següent.

Un engany curiós, amb pífia de les autoritats
La fotografia següent pertany al mateix esdeveniment que la primera. Il·lustra un article de Josep Clara i
Resplandis publicat al nº 169 (Març-Abril de 1995) de la Revista de Girona, titulat “Una historia de presó
a la Girona de postguerra”, on es narra la pífia que l'any 1941 van organitzar entre el capellà de la presó,
el bisbe de Girona i els comandaments de la presó. El cas és que va arribar un presoner que es feia passar
per oriund d'Algèria i que deia que no estava batejat i volia fer-ho. Es va organitzar una bona moguda per
tal de batejar-lo amb tota la pompa i propaganda nacionalcatolicista possible. Es va celebrar una
cerimònia a l'aire lliure semblant a la de la foto, amb tots els presoners presents i totes les autoritats civils
i eclesiàstiques, i se'l va batejar. Fins i tot es va programar deixar-lo en llibertat al cap de poques setmanes.
No obstant, aviat es va descobrir l'enganyifa: resulta que aquell dia es van fer unes quantes fotografies
que van arribar a la revista Redención, un setmanari editat des del 1939 pel Patronato Central para la
Redención de las Penas por el Trabajo, per a que el llegissin els presos i els familiars, on el pressumpte
algerià va ser identificat com Ramon Velasco i Cases ("Pincelito"), un assassí múltiple de Benejúzar
(Alacant), convicte de més de 60 homicidis, entre ells els d’alguns capellans. Tots els implicats en aquesta
història van quedar ridiculitzats.

Imatge 144 - Any 1940 – Foto: Arxiu Josep Clara i Resplandis

En primer terme, veiem dos dels trompetes ja
identificats abans: Ramon Morell i Roura (de Santa
Coloma de Farners) i Xxx Bosch (que no sé qui és ni
d'on era).

En segon terme, dos fiscornaires: Salvi Bach i Planas
(de Verges) i Desconegut.

Sobre les activitats musicals de l’orquestra
La qualitat de la majoria de les fotos que presento a partir d’aquí no és massa bona, però és un testimoni
impagable de la vida d’aquests músics durant el seu empresonament totalment injust, i vol ser també un
petit homenatge al seu patiment, de manera que he posat especial èmfasi en recuperar els seus noms i
cognoms.
Imatge 145 - Any 1940 –
Foto: Arxiu Dolors Sabaté i
Reixach

Retratats el 24 de
Setembre de 1940, festa
de la Verge de la Mercè,
patrona de les presons.
Drets: Martí Teixidor,
Josep ["Pepet"] Alsina,
Felip Ribes i Solé5 (d'Olot),
Joan Bassols, Jaume
Sabaté, Llorenç Cotcho i
Ventalló (de Cervià de
Ter), Josep Parramon,
Àngel Pont, Josep Vilamú i
Escuder (de Girona) i
Faustí Blay i Estela (de
Cantallops).
Assegut a la bateria, el director Lluís Cairó.

Imatge 146 - Any 1940 –
Foto: Arxiu Dolors Sabaté i
Reixach

Mateix esdeveniment
que la foto anterior.
Darrere: Felip Ribes
(piano), Faustí Blay
(bateria) i Llorenç Cotcho
(contrabaix)
A l'esquerra: Martí
Teixidor (fiscorn), Joan
Bassols (trompeta),
Jaume Sabaté (trompeta)
i Josep ["Pepet"] Alsina
(violí)
Al mig: Lluís Cairó
(director)
A la dreta: Josep Vilamú
(saxo alt), Àngel Pont (saxo tenor) i Josep Parramon (saxo alt).

5

Ribes era un excel·lent concertista de piano de Barcelona, que a principis dels anys 30 va anar a Olot com a director de l'Escola
Municipal de Música. Durant la seva estada a la presó va compondre una sardana que porta per nom “Primavera”, que li va
arranjar (suposo que instrumentar) el seu company de presidi Àngel Pont.

Una festa de la Mercè
Retratats el 24 de Setembre de 1941, festa de la Verge de la Mercè, patrona de les presons. Podem
observar que inscrit a les pancartes hi ha el nom de CAIRÓ, fent referència al seu director, i que
segurament van ser dissenyades per aquest, doncs és tant o més conegut com a dissenyador i cartellista
que com a músic.
Imatge 147 - Any 1941 – Foto:
Arxiu Dolors Sabaté i Reixach

Darrere: Felip Ribes (piano),
Desconegut (bateria), Xxx
Xxx ["el Gitano"] (guitarra) i
Faustí Blay (contrabaix)
Davant: Martí Teixidor
(trombó), Joan Bassols
(trompeta), Jaume Sabaté
(trompeta), Àngel Pont
(saxo alt), Josep Parramon
(saxo tenor) i Josep
["Pepet"] Alsina (violí)
En primer terme: Lluís Cairó
(director).

Encara en la festa de la Verge de la Mercè, el 24 de Setembre de 1941, ara en formació de concert. No
puc identificar tots els músics.
Imatge 148 - Any 1941
– Foto: Arxiu Dolors
Sabaté i Reixach

Els tres violins de
l'esquerra: Josep
("Pepet") Alsina,
Àngel Pont i Martí
Teixidor
Contrabaixos: Faustí
Blay, a l'esquerra i
Llorenç Cotcho al
costat de la bateria
Situat entre els dos
contrabaixos: Felip
Ribes, el pianista
El músic del centre de
la imatge, amb el
clarinet: Josep
Parramon
Una mica més a la dreta, un altre clarinetista, calb i amb jaqueta fosca: Jaume Julià
El trompeta en primer terme, amb camisa blanca: Ramon Morell; i el de la dreta amb jaqueta negra: Jaume Sabaté
El director, a la dreta de tot: Lluís Cairó.

A sota tenim una interessant fotografia datada el 27 d'Agost de 1942. Hi veiem els músics i una sèrie
de personatges disfressats de pallasso, un a la dreta amb vestit folklòric andalús i un altre a l'esquerra que
sembla portar un vestit rus. Identifico els músics, vestits de blanc.
Imatge 149 - Any 1942
– Foto: Arxiu Dolors
Sabaté i Reixach

Darrere: Desconegut
(bateria) i Faustí Blay
(contrabaix)
Davant: Martí
Teixidor (trombó),
Josep ["Pepet"]
Alsina (violí), Joan
Bassols (trompeta),
Jaume Sabaté
(trompeta), Lluís
Cairó (director), Xxx
Xxx ["el Gitano"]
(guitarra), Àngel
Pont (saxo alt) i
Josep Parramon
(saxo tenor).
Segons indica en les seves notes Josep ("Pepet") Alsina, la que veiem a sota era l'Orquestra de Jazz de la Presó.
Naturalment, al dir de Jazz s'ha d'interpretar de música lleugera, per contraposició a la música clàssica, i és la que
veiem en imatges anteriors
anomenada Orquestra Cairó.
Imatge 150 - Any 1942 – Foto: Arxiu
Família Alsina Cantalozella

Drets: Joan Bassols, Josep
("Pepet") Alsina, Xxx Xxx ("el
Gitano"), Jaume Sabaté i
Desconegut
Asseguts: Martí Teixidor, Àngel
Pont, Lluís Cairó, Faustí Blay i
Josep Parramon.
Aquesta fotografia es va publicar
en el llibre Republicans
represaliats pel franquisme
d'Aïda Lorenzo i Rosa i Esther
Llorenç i Rodríguez.

A alguns dels músics que surten en aquesta entrada els vaig conèixer personalment, i conec a familiars directes
de gairebé tots. Aquí n’hem recordat les difícils circumstàncies que van viure.
En el proper article, parlaré de tres Cobles-orquestra gironines de les que no en tinc massa dades:
FIGUERAS, ELS GIRONINS i LA NOVA GIRONINA.
Josep Loredo i Moner, maig de 2021

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
(51)
A favor del
plaer
I aquí un
moment de
ressentiment
i anticipant la
venjança

La mezzosoprano Cecilia Bartoli
interpreta l’ària Dite, Oimé, de
l’òpera de Vivaldi La Fida Ninfa.
La peça és d’una gran simplicitat
i efecte expressiu.
L’acompanyament es limita a la
tiorba, instrument típic de
l’orquestra barroca.
Obéisson quand leur voix apelle
... Profitons bien de la jeunesse és
una gavotte de l’òpera Manon de
Massenet. En la cançó la
protagonista i els seus admiradors
fan una crida a gaudir de joventut.
Sentim a la Pretty Yende i un
fragment per Anna Netrebko
Verdi a Un ballo in maschera inclou
el cant ressentit de Renato que se
sent traït per Amenia, la seva dona i
pel seu amic i monarca Riccardo. En
els fragments Alzati; là tuo figlio ...
Eri tu che macchiavi preveu la seva
venjança. Ho sentim pe aleshores
jove baríton Hvorostovsky

Una ària de
compositora
barroca

Francesca Caccini a part de composar
cinc òperes també va publicar altres
composicions. A Il primo libro delle
musiche del 1618, amb el número 28,
va incloure una ària de tipus amatori
titulada Non sò se quel sorriso.

I aquesta de
baix

Il barbiere di Siviglia, de
Rossini. té l’ària La calumnia è
un venticello. Correspon al
moment en què mossèn Basilio
li proposa a Don Bartolo de
difondre una calúmnia com a
mètode per allunyar al
pretendent de la seva pupil·la.

Amb motiu de la representació de l’òpera
de Puccini al Liceu

La Bohème

Julià Pascual Fortea, 2016

